
 

 ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÐÏÉÇÓÇ   

ΚΑΙ  ΣΤΗ  ΘΡΗΣΚΕΙΑ! 
 

Κατόπιν συνεργασίας πολιτικῶν καί Δε-
σποτάδων ἔρχεται ἐπίσημα στή Πατρίδα μας ἡ 
Θρησκευτική Παγκοσμιοποίηση-Οἰκουμενισμός. 

Μέ τήν ἄδεια καί συμμετοχή τῆς Ἡγεσίας 
τῆς  Ἑλλαδικῆς Κρατικῆς Ἐ κκλησίας συνέρχε-
ται ἀπό 9-16 Μαῒου, στόν ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ  Ἀττικῆς, τό νεοταξικό 
μασονικό Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησι-
ῶν (=Ð.Ó.Å.), τό ὁποῖο ἐργάζεται γιά τόν 
ἀντίχριστο ïἰêïõìåíéóìü, τή συγκριτιστική 
Ðáíèñçóêåßá καί τή δαιμονική "Νέα Ἐποχή". 
Σ’ αὐτό συμμετέχουν 400 αἱρέσεις ἀπό ὅλο 
τόν κόσμο πού διακηρύττουν âëÜóöçìá γιά 
τήν Ἁγίαν Τριάδα, τόν Χριστόν, τήν Παναγίαν, 
τούς Ἁγίους μας, κ.ἄ, καί οἱ ὁποῖες ἔχοντας 
διαστρεβλώσει τή Χριστιανική ἠθική προω-
θοῦν τή äéáöèïñÜ καί "εὐλογοῦν" ἀκόμη καί 
τήν ἀíùìáëßá τῶν ὁμοφυλοφίλων, τῶν λε-
σβιῶν καί παρομοίων (αὐτά φαίνεται ὅτι ἀρέ-
σουν σέ κάποιους μισθωτούς Δεσποτάδες, οἱ 
ὁποῖοι θέλοντας νά ἀθωώσουν τίς κακοδοξίες 
καί τά σκάνδαλά τους, φέρουν ôÞ ÷ïëÝñá 
ôïῦ Ð.Ó.Å. στήν ἁγιασμένη Πατρίδα μας, γιά 
νά μᾶς διδάξει "νέα πίστη" καί "νέα ἠθική"...). 

Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἔχουμε τήν μόνην 
Ἀληθινήν Πίστιν, ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ, τήν ὁποί-
αν μᾶς παρέδωσε ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός μέσῳ 
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέ-
ρων. Αὐτήν τήν Ἁγία Πίστη μᾶς παρέδωσαν οἱ 
ἔνδοξοι Πρόγονοί μας μέ θυσίες καί μαρτύρια.  

Εἶναι ἡ μόνη Πίστις  πού ἀνέδειξε ἀμέ-
τρητους Ἁγίους καί Μάρτυρες καί ἐπιβεβαιώνε-
ται μέ τά ἀναρίθμητα θαύματα. Ε ἶναι  ἡ μόνη 
ἐλπίδα γιά τή ξεπεσμένη ἀνθρωπότητα, ὅπως 
εἶπε καί ὁ διάσημος ἄγγλος βυζαντινολόγος 
Στ. Ράνσιμαν. Γι’ αὐτό θέλουν οἱ νεοταξίτες νά 
ôÞ äéáâñþóïõí êáß ἐîáöáíßóïõí μέσα στό 
χωνευτήρι τοῦ ἀντίχριστου οἰκουμενισμοῦ. Γι’ 
αὐτό φέρουν τό Π.Σ.Ε. στή  ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ... 

Ἔχουμε ἱερό καθῆκον νά τή διαφυλάξουμε 
ἀνόθευτο καί ν’ ἀποκυρήξουμε τούς προδότες 
οἰκουμενιστές. Ἄν ἀδιαφορήσουμε, θά ἐπέλ-
θει ἐπάνω μας τό παιδαγωγικό τιμωρητικό 
χέρι τοῦ Θεοῦ. (Ἤδη ὁ τελευταῖος óåé-
óìüò στή περιοχή αὐτή πού γίνεται τό συνέ-
δριο τοῦ Π.Σ.Ε., ἦταν ἕνα προμήνυμα...) 

Η  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ  προδίδεται 
Ὀρθόδοξοι  ἀντισταθεῖτε!  

Ï×É ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ. 

ΕΞΩ ΤΟ ΜΑΣΟΝΙΚΟ Π.Σ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες,  Μάϊος 2005. 



 

 ÐÁÃÊÏÓÌ ÉÏÐÏÉ ÇÓÇ   

ΚΑΙ   ΣΤΗ   ΘΡΗΣΚΕΙΑ!  
Η  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ  προδίδεται. 

Ἀφοῦ μέσα στό τεχνητό μεγάλο θόρυβο τῶν ἐκκλησια-
στικῶν σκανδάλων οἱ πολιτικοί πρόδωσαν ἀνενόχλητα τήν 
Πατρίδα μας καί τό Σύνταγμά της καί ἐψήφισαν τήν ἀποδοχή 
τοῦ συνωμοτικοῦ ἄθεου Εὐρωσυντάγματος τῆς παγκοσμιο-
ποιημένης Ε.Ε., τώρα ἔρχεται ἐπίσημα στή Πατρίδα μας καί ἡ 
Θρησκευτική Παγκοσμιοποίηση - ὁ Οἰκουμενισμός μέ τή συνερ-
γασία πολιτικῶν καί Δεσποτάδων, πού ἀμφότεροι ἐξαγορά-
ζονται σάν τούς Ἰοῦδες μέ τά πακέτα τῆς νεοταξικῆς Ε.Ε. 

Μέ τήν ἄδεια καί συμμετοχή τῆς μισθωτῆς Ἡγεσίας τῆς 
Ἑλλαδικῆς Κρατικῆς Ἐκκλησίας συνῆλθε ἀπό 9-16 Μαῒου, 
στόν Ἅγιο Ἀνδρέα Νέας Μάκρης Ἀττικῆς, τό νεοταξικό 
μασονικό Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν (=Ð.Ó.Å.),  
τό ὁποῖο ἐργάζεται γιά τόν ἀντίχριστο Ï ἰêïõìåíéóìü  καί 
τή συγκρητιστική Ðáíèñçóêåßá . Σ’ αὐτό συμμετεῖχαν 400 
αἱρέσεις ἀπό ὅλο τόν κόσμο πού διακηρύττουν âëÜóöçìá  
γιά τήν Ἁγία Τριάδα, τόν Χριστόν, τήν Παναγίαν, τούς Ἁγίους 
μας, κ.ἄ, καί οἱ ὁποῖες ἔχοντας διαστρεβλώσει τή Χριστιανική 
ἠθική προωθοῦν ôÞ äéáöèïñÜ καί "εὐλογοῦν"  καί τήν ἀíù-
ìáëßá τῶν ὁμοφυλοφίλων, τῶν λεσβιῶν καί τῶν παρομοίων 
(αὐτά φαίνεται ὅτι ἀρέσουν σέ κάποιους μισθωτούς Δεσποτάδες, 
οἱ ὁποῖοι θέλοντας νά ἀθωώσουν τίς κακοδοξίες καί τά σκάνδα-
λά τους ἔφεραν ôÞ ÷ïëÝñá ôïῦ Ð.Ó.Å. στήν ἁγιασμένη Πα-
τρίδα μας, γιά νά μᾶς διδάξουν "νέα πίστη" καί "νέα ἠθική"...). 

Ôü Ð.Ó.Å. ἔ÷åé äåßîåé ὁëïöÜíåñá σέ πολλές συνε-
δριάσεις του ὅτι ἐξυπηρετεῖ τήν Πανθρησκεία ôῆò óáôáíé-
êῆò "ÍÝáò Ἐðï÷ῆò".  Γι’ αὐτήν ἐργάσθηκε ἔνθερμα καί ὁ 
ἀποθανών Πάπας Ἰωάννης Βοϊτύλας, τόν ὁποῖον διαφημίζουν 
ὡς μέγα, διότι ὑπηρέτησε τά νεοταξικά συνωμοτικά σχέδια 
πού πάντοτε τά προωθεῖ τό Βατικανό εἰς βάρος τῶν Ὀρθοδό-
ξων λαῶν (π.χ.  ἐπί  τῶν ἡμερῶν τοῦ νεοταξίτη Πάπα Βοϊτύλα, 
ἔδρασε ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων, Οὐκρανῶν, κ.ἄ.). 

Ôü Ð.Ó.Å. êáß ôü Âáôéêáíü ὑπηρετοῦν τόν ἀντίχριστο 
Ïἰêïõìåíéóìü  καί γενικά τά καταχθόνια σχέδια τῆς ἑβραι-
οσιωνιστικῆς Παγκοσμιοποίησης. Γι’ αὐτό καί οἱ προδότες λυ-
κοποιμένες πού ἔφεραν τό Π.Σ.Ε στήν Πατρίδα μας, πῆγαν καί 
προσκύνησαν καί τή σωρό τοῦ οἰκουμενιστῆ μασόνου Πάπα 
Βοϊτύλα, ἐνῶ οἱ ἄλλοι προδότες διέταξαν νά τεθοῦν ἐδῶ με-
σίστιες οἱ σημαῖες στά δημόσια κτίρια πρός τιμή τοῦ ἀνθέλλη-
να Πάπα. Καί ἀμφότεροι αὐτοί οἱ προδότες κάνουν "κολο-
τοῦμπες", γιά νά τιμήσουν τό μῦθο "ὁλοκαύτωμα" τῶν ἑβραί-
ων, ὥστε νά τάχουν καλά μέ τούς διεθνιστές Ἑβραιοτραπεζῖ-
τες, τούς μάνατζερ αὐτούς τῆς Παγκοσμιοποίησης. 

Καί γιά νά εὐχαριστήσουν τά σκοτεινά ἀφεντικά τους 
σχεδιάζουν νά διώξουν ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος ὅσους Μοναχούς 
ἀντιστέκονται στόν Οἰκουμενισμό καί δέ μνημονεύουν τό 
Βαρθολομαῖο, στενό φίλο τοῦ Βατικανοῦ καί τοῦ Π.Σ.Ε. Καί 
πρός τό παρόν στόχος τους εἶναι  ἡ Ἱ. Μονή Ἐσφιγμένου. 

Ἕλληνες, ðñïäßäåôáé  ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ἡ μόνη 
Ἀληθινή Πίστις, τήν ὁποίαν μᾶς παρέδωσεν ὁ Ἴδιος ὁ Ἀνα-
στάς Χριστός μέσῳ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων 
Πατέρων. Αὐτήν τήν Ἁγίαν Πίστιν μᾶς παρέδωσαν καί οἱ 
ἔνδοξοι Πρόγονοί μας μέ θυσίες καί μαρτύρια.  

Εἶναι ἡ μόνη Πίστις μέ τή πιό ὑψηλή Θεολογία, ἡ μόνη 
πού ἀνέδειξε ἀμέτρητους Μάρτυρες καί Ἁγίους (ὄχι βέβαια σάν 
τούς ψευτοαγίους τοῦ Βατικανοῦ) καί ἐπιβεβαιώνεται μέ ἄπειρα 
θαύματα. Εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα γιά τή ξεπεσμένη ἀνθρωπότη-
τα, ὅπως εἶπε καί ὁ διάσημος ἄγγλος βυζαντινολόγος Στ. Ράν-
σιμαν. Γι’ αὐτό τώρα οἱ νεοταξῖτες δημιουργώντας ἐκκλησια-
στικές κρίσεις (π.χ. Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων) καί μεγαλοποι-
ώντας τά σκάνδαλα κάποιων ἀναξίων κληρικῶν, προσπαθοῦν 
νά τήν ἀμαυρώσουν, νά τή διαβρώσουν καί íÜ ôÞí ἐîáöá-
íßóïõí ìÝóá óôü ÷ùíåõôÞñé ôïῦ Ïἰêïõìåíéóìïῦ.   

Ἕλληνες, ἔχουμε ἱερό καθῆκον νά διαφυλάττουμε 
ἀνόθευτο τή Πίστη μας, ν ά  τ ηροῦμε  τά Θε ϊκά ἐντάλματά 
της, καί ν’ ἀ π ο κ η ρ ύ τ τ ο υ μ ε  τούς προδότες οἰκουμενιστές 
λυκοποιμένες. Ἄν ἀδιαφορήσουμε, θά ἐπέλθει ἐπάνω μας 
τό παιδαγωγικό τιμωρητικό χέ ρ ι  τοῦ  Θ ε οῦ .  

Ὀρθόδοξοι ἀντισταθεῖτε!  Ï×É  ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ.  ÅÎÙ ΤΟ ΜΑΣΟΝΙΚΟ  Π.Σ.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

 (Ἔκδοσις: Ἱ.Μ. Ἁγ. Σκέπης, Κερατέα  Ἀττικῆς, Μάϊος 2005) . 


