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Μέ τήν  πρωτο βο υ λ ία ,  ἄδε ια κα ί  συμ μετοχή τῆς 
μισθωτῆς Ἡγεσίας τῆς Ἑλλαδικῆς Κρατικῆς Ἐκκλησίας συ-
νῆλθε ἀπό 9-15 Μαῒου, στόν Ἅγιο Ἀνδρέα Νέας Μάκρης 
Ἀττικῆς, τό νεοταξικό μασονικό Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν 
Ἐκκλησιῶν (=Π.Σ.Ε.), τό ὁποῖο ἐργάζεται γιά τόν ἀντίχρι-
στο Οἰκουμενισμό  καί τή συγκρητιστική Πανθρησκεία τῆς 
σατανικῆς "Νέας Ἐποχῆς". Τό Π.Σ.Ε. ἔχει δείξει ὁλοφάνερα 
σέ πολλές συνεδριάσεις τό 
σκοτεινό του πρόσωπο. 

Σ’ αὐτό συμμετεῖχαν 650 
ἀντιπρόσωποι 340 αἱρέσεων 
ἀπό ὅλο τόν κόσμο, οἱ ὁποῖες 
διακηρύττουν βλάσφημα γιά 
τήν Ἁ γίαν Τριάδα,  τόν Χρι-
στόν , τ ήν Παναγίαν, τούς  
Ἁγίους μας,  τάς Ἁγίας Ε ἰκό-
νας, τά Μυστήρια, κ.ἄ, καί οἱ 
ὁποῖες ἔχοντας διαστρεβλώ-
σει τή Χριστιανική ἠθική προ-
ωθοῦν τή διαφθορά καί "εὐ-
λογοῦν"  τήν ἀντισύλληψη καί 
τήν ἀνωμαλία τῶν ὁμοφυλο-
φίλων, τῶν λεσβιῶν καί πα-
ρομοίων (αὐτά φαίνεται  ὅτι  
ἀρέσουν σέ κάποιους μισθω-
τούς Δεσποτάδες, οἱ ὁποῖοι θέ-
λοντας ν’ ἀθωώσουν τίς κακο-
δοξίες καί τά σκάνδαλά τους, 
ἔφεραν τή χολέρα τοῦ Π.Σ.Ε. 
στήν Πατρίδα μας, γιά νά διδά-
ξουν "νέα πίστη καί νέα ἠθική"). 

Μία εἰκόνα γιά τό οἰκου-
μενιστικό αὐτό προδοτικό συ-
νέδριο δόθηκε στό ἄρθρο "τό 
μέγα ἔγκλημα" τοῦ "Ὀρθοδό-
ξου τύπου" τῆς 17/6/05, ἀπό 
ὅπου μεταφέρουμε ἐδῶ ὀλίγα, 
μαζί μέ δικά μας σχόλια. 
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Συμπροσευχή 

Συμπροσευχή 

"λιτανεία "  

"λιτανεία"  μέ τραλαλά!.. .  

Συμπροσευχή στόν Ἅγ. Ἀνδρέα 

στήν Πνύκα γιά συμπροσευχή 



Πρώτη φορά ἔγινε τέτοιο συ-
νέδριο σέ Ὀρθόδοξη χώρα. Πρό-
εδρος του ἦτο μιά παπαδίνα με-
θοδίστρια καί γενικός γραμματεύς 
ὁ μεθοδιστής ἱερεύς Samuel Kobia, 
συμμετεῖχαν δέ καί παπαδίνες...  

Ἔγιναν πολλές συμπροσευ-
χές μεταξύ "ὀρθοδόξων" καί αἱ-
ρετικῶν στόν Ἅγιο Ἀνδρέα, στή 
Πνύκα καί σέ Ναούς τῶν Ἀθηνῶν, 
ὅπου οἱ αἱρετικοί ἐκκλησιάσθηκαν 
(καί ἴσως κάποιοι νά κοινώνησαν). 

Ἀναμείχθηκαν οἱ ὀρθόδοξοι 
ὕμνοι μαζί μέ προτεστάντικα καί 
κοσμικά τραγουδάκια, μέσα σ’ ἕνα 
κοσμικό πνεῦμα,   τό ὁποῖο  δέν 
ε ἶχε καμμιά σχέση  μέ τό Ἅγιο 
Πνεῦμα, πού ἐπικαλοῦντο, ἀλλά 
κάποια πονηρά πνεύματα  κυρι-
αρχοῦσαν στό συνέδριό τους. 

Τό παναιρετικό συνοθύλευ-
μα ἐμόλυνε καί τό βῆμα τοῦ Ἀπο-
στόλου Παύλου στήν Πνύκα. 

Οἱ ὀλιγοστές εἰσηγήσεις τῶν 
"ὀρθοδόξων" ἦσαν πανθρησκεια-
κοῦ περιεχομένου καί οὔτε Ὀρ-
θόδοξη μαρτυρία δόθηκε, οὔτε 
προτροπή ἔγινε στούς αἱρετικούς  
γιά ἐπιστροφή στήν Ὀρθοδοξία. 

Ἔτσι οἱ αἱρετικοί ἔφυγαν ὅπως ἦλθαν, ἀδιόρθωτοι, ἀφοῦ δέν ἄκουσαν 
Ὀρθόδοξο λόγο στό συνέδριο. Τά μόν α Ὀ ρθόδοξα μηνύ ματα, πού ἐπῆραν, 
ἦσαν αὐτά πού ἔγραφαν σέ πλακάτ καί ἔντυπα καί ἐφώναζαν μέ τηλεβόες οἱ 
λίγοι ζηλωταί Ὀρθόδοξοι, πού διαμαρτύρονταν κατά τῆς προδοσίας (μάλι-
στα κάποιοι αἱρετικοί προβληματιστήκανε καί ζήτησαν ἐνημέρωση). 

Δυστυχῶς ἡ Κρατοῦσα Ἐκκλησία  γιά μιά ἀκόμη φορά κατεπάτησε τούς 
Ὅρους τῶν Ἁγίων Πατέρων καί βούλιαξε στήν οἰκουμενιστική προδοσία. 

Ὅσοι νεοημερολογῖτες πιστοί ἔχουν φόβο Θεοῦ, ἄς  ἀν α λάβουν τ ίς  
εὐθῦν ες τους  καί πρίν εἶναι ἀργά, ἄς ἀπομακρυνθοῦν ἀπό τούς προδότες, 
γιά νά μή κριθοῦν ἀπό τόν Θεόν ὡς συνυπεύθυνοι τῆς προδοσίας. 

Ἐμεῖς συγχαίρουμε  τούς ὀλ ίγους ζηλωτές Ὀρθοδόξους πού ἀψηψώντας 
κόπους, ἔξοδα, συλλήψεις ἀπό τήν ἀστυνομία, κ.ἄ., ἐπί μιά ἑβδομάδα ἔδιδαν 
Ὀρθόδοξη Ὁμολογία, ἀποδοκιμάζοντας τίς ἐκδηλώσεις τοῦ παναιρετικοῦ αὐ-
τοῦ συνεδρίου τοῦ Π.Σ.Ε. Εὐχόμεθα ὁ Θεός νά τούς ἐλεήσει πλούσια, ὥστε 
πάντοτε ν’ ἀγωνίζονται τόν καλό ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς καί τῆς Ὁμολογίας. 

( Óç ì .  Óôü  â éâë éïðùëå ῖï "Âáó éëåýïõóá"  ôçë .  2 1 0  3244 197 ,  ä éáô ßèåôá é  ó÷å ô éêü  DVD . )   

ὁ Samuel Kobia στήν Πνύκα 
στέλνει τό οἰκουμενιστικό μήνυμα 

ἡ παπαδίνα πρόεδρος στό χορό! 

  συμπροσευχή μέ τραλαλά... 


