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Ἕλληνες  ἀντισταθεῖτε 
 

«Πρέπει νά πλήξουμε τόν ῾Ελληνικό λαό 
βαθειά στίς πολιτισμικές του ρίζες, δηλαδή 
τή γλῶσσα, τή θρησκεία, τά πνευματικά καί 
ἱστορικά του ἀποθέματα, ὥστε νά ἐξουδετερω-
θεῖ κάθε δυνατότητά του ν᾿ ἀναπτυχθεῖ, νά 
διακριθεῖ, νά ἐπικρατήσει»... ("ΝΕΜΕΣΙΣ" 20/2/97). 

Αὐτά ἐπίσημα καί κυνικά ξεστόμισε ἀδιά-
ντροπα τό 1994 ὁ ἑβραιοσιωνιστής μισέλληνας 
Ε. Κίσσινγκερ1, ἕνας ἀπό τούς βασικούς ἐγκέ-
φαλους τῆς ἀπάνθρωπης Νέας Τάξης Πραγμά-
των, ἡ ὁποία χρησιμοποιώντας τά πιό δόλια, 
βρωμερά καί σκοτεινά μέσα ἐπιδιώκει τήν συ-
νωμοτική παγκοσμιοποίηση, ὅπου οἱ ἀξίες τοῦ 
Χριστιανισμοῦ, τῆς ἠθικῆς, τῆς ἐλευθερίας, τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς, τῆς δικαιοσύνης θά καταργη-
θοῦν, οἱ Ἐθνικές παραδόσεις καί ταυτότητες θά 
καταστραφοῦν, οἱ κοινωνίες θά μετατραποῦν σέ 
"φάρμες ζώων" (κατά τό χαρακτηρισμό τοῦ Ὄργουελ) 
καί ὁ ἄνθρωπος θά μαζοποιηθεῖ, θά κλωνοποι-
ηθεῖ σ' ἕνα πνευματικά καί ἠθικά ἀνάπηρο καί 
ἀπροσωποποιημένο ὄν, σ' ἕνα φακελλωμένο νού-
μερο τῶν κομπιοῦτερ, σ' ἕνα ἐλεγχόμενο παίκτη 
κάποιου "big brother", σ' ἕνα οἰκονομικό παράγο-
ντα, σ' ἕνα διεφθαρμένο σκλάβο, πού ἡ μόνη του 
ἐλευθερία θά εἶναι νά καταναλώνει ὅ,τι τοῦ δί-
νουν τά ἀφεντικά του, νά παίζει τό παιχνίδι τους 
καί νά ἱκανοποιεῖ τίς κατώτερες ἐπιθυμίες του... 

Στή παγκόσμια αὐτή δικτατορία τῆς "Νέας 
Ἐποχῆς" θά κυβερνοῦν οἱ ἑβραιοτραπεζῖτες (Ροκ-

φέλλερ, Ρότσιλντ, Α. Γκρίνσμπαν, κ.ἄ.), δηλαδή ὁ Διε-
θνής Σιωνισμός, μέ τίς τεράστιες πολυεθνικές 
ἑταιρεῖες του, οἱ ὁποῖες ἐξαπλώνονται σ' ὅλο τό 
κόσμο, ἐξαγοράζοντας καί ἐλέγχοντας τούς πε-
ρισσότερους κοινωνικούς καί πολιτικούς τομεῖς.  

Ἐπιδιώκοντας ὁ Σιωνισμός τήν βιολογική 
καί ἠθική ὑποβάθμιση τῆς ἀνθρωπότητας γιά 
τήν εὔκολη ὑποδούλωσή της, κανονίζει μέ 
πολλούς τρόπους καί μέσα, τί νά τρῶνε οἱ λαοί 
(δηλητηριασμένα καί μεταλλαγμένα προϊόντα), πῶς νά 
ντύνονται, πῶς νά διασκεδάζουν, πῶς νά μιλᾶνε, 
πῶς νά σκέφτoνται, πῶς ν' ἀναπαράγονται, πῶς 
νά σκοτώνουν τά παιδιά τους (μέ ἐκτρώσεις, ἀντι-

συλληπτικά χάπια, κ.ἄ.), πῶς νά διαλύουν τίς οἰκο-
γένειές τους, γενικά πῶς νά ζοῦνε... 

1. Αὐτός ὡς ὑπουργός ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α. βοήθη-

σε τό 1974 τούς Τούρκους γιά τήν κατάληψη τῆς Κύπρου. 

Καί αὐτό τό ἐπιτυγχάνουν κυρίως οἱ Σιω-
νιστές μέ τίς προσχεδιασμένες μόδες καί μέ τίς 
ὑλιστικές καί διεφθαρμένες προπαγάνδες πού 
κάνουν μέ τά ὑπ' αὐτῶν ἐλεγχόμενα media. 

Ἤδη μιά ἰσοπεδωτική ἐπέλαση τυφλῆς δύνα-
μης χρήματος, ἐξουσίας, τεχνολογίας, μόδας καί 
διαφήμισης ἐξομοιώνει καί διαφθείρει ὅλα καί 
ὅλους καί ἀπεργάζεται τήν παγκόσμια ὁμογενο-
ποίηση στήν ἀνθρώπινη σκέψη καί συμπεριφορά, 
γιά τήν ἐπιβολή μιᾶς παγκόσμιας δικτατορίας. 

Αὐτήν τήν ἀπάνθρωπη παγκοσμιοποίηση , 
ἐξυπηρετεῖ καί ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη (Ε.Ε.), ἡ ὁποία 
πλέον "ἔρριξε τή μάσκα" της ἀπορρίπτοντας τό 
Χριστιανισμό ἀπό τό νέο Σύνταγμά της. 

Ἡ ὁμογενοποίηση ὅμως δέν θά γίνει ἐφι-
κτή, ἄν καί οἱ θρησκεῖες δέν παραιτηθοῦν ἀπό 
τά δόγματά τους καί ἄν δέν δεχθοῦν νά προσ-
χωρήσουν σέ ἕνα μίγμα θρησκειῶν, σέ μιά παν-
θρησκεία, σέ μιά "Νέα  Ἐποχή"... 

Γι' αὐτό μιά ἀπό τίς σατανικότερες ἐπιδιώ-
ξεις τοῦ ὁδοστρωτήρα τῆς παγκοσμιοποίησης 
εἶναι νά ρυθμίσει τί Θεό νά πιστεύουν οἱ λαοί 
καί πῶς νά τόν πιστεύουν. Καί μάλιστα σ' αὐτό 
τόν τομέα οἱ διεθνεῖς συνωμότες δείχνουν ἰδιαί-
τερο ἐνδιαφέρον, ἀφοῦ γνωρίζουν ὅτι ἡ θρη-
σκεία παίζει σημαντικό ρόλο στήν πνευματική 
ἀνάπτυξη ἤ καθυστέρηση τῶν λαῶν. 

Γιά νά ἐπιτύχουν λοιπόν τήν θρησκευτική 
παγκοσμιοποίηση, δημιούργησαν τόν Οἰκουμε-
νισμό, πού κηρύττει τόν δογματικό καί θρησκευτι-
κό συγκρητισμό καί ἐπιδιώκει τήν ἕνωση-συγχώ-
νευση τῶν θρησκειῶν σέ μιά μασονική  πανθρη-
σκεία, ὅπου θά κυριαρχεῖ τό ψεῦδος, ἡ ἀπάτη, καί 
τελικά ὁ σατανισμός, γιά τήν ἀποδοχή τοῦ 
ὁποίου προετοιμάζουν τή νεολαία μέ τά μαγικά 
βιβλία τοῦ Χάρυ Πότερ, μέ τή σατανική Heavy 
metal, μέ τά ἀντίστροφα ἀντιχριστιανικά ὑποσυ-
νείδητα μηνύματα τῆς Ρόκ μουσικῆς, μέ τά δαιμο-
νικά ἠλεκτρονικά παιχνίδια, μέ τόν ἀποκρυφι-
σμόν, μέ τίς διάφορες αἱρέσεις κ.ἄ. 

Καί γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὁ δαιμονικός αὐτός 
οἰκουμενιστικός στόχος, πού προετοιμάζει τό 
ἔδαφος γιά τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου 666, 
πρέπει νά πέσουν τά κάστρα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ 
ὁποία κατέχοντας τήν μόνη Ἀληθινή Πίστη διώκει 
τό διάβολο καί ἐμποδίζει τήν πνευματική καί ἠθική 
ὑποβάθμιση καί ἐξαχρείωση τῆς ἀνθρωπότητας.  



Ἐπειδή ὅμως τά κάστρα πέφτουν πιό εὔκολα 
μέ προδοσία, γι' αὐτό ἄρχισαν οἱ διεθνεῖς συνω-
μότες πρίν ἀπό ἀρκετά χρόνια τή διάβρωσή τους. 

Κατόρθωσαν μέ τό χρῆμα, τή ματαιοδοξία 
καί μέ ἐκβιασμούς ν' ἀποκτήσουν ὡς συνεργάτες 
πολλούς προκαθημένους καί ἐκπροσώπους Ὀρ-
θοδόξων Ἐκκλησιῶν, τούς ὁποίους εἰσήγαγαν 
σάν μέλη στό μασονικό Παγκόσμιο Συμβούλιο 
τῶν ψευδοεκκλησιῶν, καί ἀφοῦ τούς ἐμπότισαν 
μέ τό οἰκουμενιστικό πνεῦμα, τούς ἔπεισαν ν' 
ἀρνηθοῦν τή μοναδικότητα τῆς ἀληθινῆς Ὀρθό-
δοξης Πίστης καί νά τήν προδώσουν. 

Ἄρχισαν λοιπόν οἱ "ὀρθόδοξοι" τούς διάλο-
γους καί τίς συμπροσευχές πρῶτα μέ αἱρετικούς, 
καί κατόπιν προχώρησαν καί μέ ἀλλόθρησκους.  

Ἔτσι ε ἴδαμε πρωτοφανή λυπηρά γεγονό-
τα· "ὀρθόδοξοι" Ἱεράρχες (Βαρθολομαῖος Κων/πό-
λεως, Ἀναστάσιος Ἀλβανίας, Στυλιανός Αὐστραλίας, 
Χριστόδουλος Ἀθηνῶν, Δαμασκηνός Ἑλβετίας κ.ἄ.) 
νά συμπροσεύχονται ἀκόμη καί μέ ἀλλόθρη-
σκους (ἑβραίους, μουσουλμάνους, βουδιστές, εἰ-
δωλολάτρες κ.ἄ.) καί νά κάνουν μαζί τους δια-
θρησκειακές συνάξεις καί τελετές, ὅπου δια-
κηρύσσεται τό βλάσφημο "μασονικό πιστεύω": 
ὅτι ὁ Χριστός εἶναι  ἕνας ἀπό τούς πολλούς 
ἱδρυτές θρησκειῶν,  ὅτι  ἡ κάθε θρησκεία ἔχει  
ἕνα μέρος τῆς ἀλήθειας,  καί  ὅτι  μέσῳ τῆς ποι-
κιλίας καί  τῆς ἑνώσεως τῶν θρησκειῶν ἀνα-
ζητεῖται ἡ πλήρης κοινωνία μετά τοῦ Θεοῦ ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Φωτογραφία ἀπό ἕνα πανθρησκειακό δαιμονικό συ-
νέδριο πού ἔγινε στό Βατικανό ὑπό τήν ἡγεσία τοῦ Πάπα 
Βοϊτύλα, τόν ᾿Οκτώβριο τοῦ 1999. Συμμετεῖχαν 220 ἐκπρό-
σωποι θρησκειῶν ἀπό ὅλο τόν κόσμο, "Χριστιανοί", Μου-
σουλμάνοι, ῾Εβραῖοι, Βουδιστές, Ζωροάστρες, κομφουκιανι-
στές, ᾿Ινδουϊστές, Σίχ, παγανιστές κ.ἄ. Ὅπως δείχνει ἡ φω-
τογραφία, συμπροσεύχονται βαστάζοντας συμβολικές 
λαμπάδες. ᾿Απέστειλε μήνυμα καί ὁ "πατριάρχης" Βαρθο-
λομαῖος καί ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τόν Ἑλβετίας Δαμασκη-
νό.  ῾Η Κρατική ᾿Εκκλησία τῆς ῾Ελλάδος ἐκπροσωπήθηκε 
ἀπό τόν κ. Μαρτζέλο καθηγητή θεολογίας Πανεπιστημί-
ου Θεσ/νίκης, (πρώην διοικητή Ἁγ.῎Ορους...). Ὅλοι αὐτοί 
ἐργάζονται  διά τήν ἔλευση τοῦ Ἀντίχριστου 666... 

Εἴδαμε τό Βαρθολομαῖο νά συνδιαλέγεται 
καί νά συμπροσεύχεται μέ ἀλλόθρησκους στό 
Νεπάλ, στίς Βρυξέλες, στήν Ἀσσίζη καί στή Ρα-
βέννα, ὅπου ἐκοινώνησε καί παπικούς ἐπιβεβαι-
ώνοντας ἔμπρακτα τήν προδοτική ἑνωτική συμ-
φωνία μέ τούς παπικούς στό Balamand τό 1993 
καί τήν οἰκουμενιστική κοινή δήλωση πού ὑπέ-
γραψε στή Ρώμη μαζί μέ τόν ἀντίχριστο Πάπα τοῦ 
μαφιόζικου Βατικανοῦ, τό ὁποῖο εἶναι αἱματοβαμ-
μένο ἀπό τά αἵματα ἑκατομμυρίων Ὀρθοδόξων. 

Σέ λόγους του ὁ ἀσεβής κ. Βαρθολομαῖος 
ἐξίσωσε τήν Ἁγία Γραφή μέ τό Κοράνιο, καί ἔβρι-
σε ὡς "τείχη αἴσχους" τούς Ἱερούς Κανόνες, καί 
ὡς «θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως», τούς Ὁμο-
λογητές Ἁγίους Πατέρες μας, πού ἀντιστάθηκαν 
στήν προδοτική ἕνωση μέ τούς παπικούς ("Ἅγ. Ἀγα-

θάγγελος" τ.196, σ.15, καί  "Ἐκκλησ. Ἀλήθεια" 16/12/98). 
Τό πόσον ὑπόδουλος εἶναι ὁ Βαρθολομαῖ-

ος1 στούς ἐγκέφαλους τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τούς 
Σιωνιστές, τό φανέρωσε κατά τή διαθρησκειακή 
συνάντησή του μέ τούς ἀντίχριστους ἑβραίους στή 
Θεσ/νίκη (27-29 Μαΐου) καί μέ τή συμμετοχή του 
στίς ἑβραϊκές τελετές, ὅπου ἀνακηρύχθηκε ἐπίτι-
μο μέλος τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητας. Ἐκεῖ ἀρνού-
μενος τήν Θεϊκή προέλευση καί τή μοναδικότητα 
τῆς Ἀλήθειας τῆς Χριστιανικῆς Πίστης, ἐτόνισε 
ὅτι «ὁ Χριστιανισμός ἐπήγασε ἀπό τό λίκνο 
καί τούς ἀνθρώπους τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ ἀλλά εἶ-
χε μίαν διαφορετική ἀντίληψη περί Θεοῦ»...   

Ἐπίσης ἐκεῖ κατηγόρησε ὅσους ἀντιδροῦν 
στόν Οἰκουμενισμό καί ἀνέχθηκε ἀδιαμαρτύρητα 
ν' ἀκούει ἀπό τόν Ἀρχιραββίνο, ὅτι «οἱ Χριστιανοί 
ἔχουν διαστρέψει τήν Ἁγία Γραφή... καί δέν ἀπο-
κλείεται οἱ μονοθεϊστικές θρησκεῖες ν' ἀποκτήσουν 
ἕνα πιστεύω καί ἕνα ἀρχηγό», ἐννοώντας τόν ἑτοι-

μαζόμενο ἀπό τούς ἑβραίους "Μεσσία", τόν Ἀντίχριστο 

(βλ. "Ὀρθόδ. τύπο" φ. 1507, σ.5  κ  ́"Ἅγ. Ἀγαθάγγελο" τ.197, σ.7). 

Παρόμοια καί ὁ ἀρχιεπ. κ. Χριστόδουλος1 
συμπροσευχήθηκε σέ μνημόσυνα τῶν θυμάτων 
τοῦ πλαστοῦ ἑβραϊκοῦ "ὁλοκαυτώματος"1 καί ἐπαί-
νεσε τήν ἑβραϊκή θρησκεία, ἡ ὁποία εἶναι ἐμποτι-
σμένη ἀπό τό σατανικό ἀπάνθρωπο ταλμουδισμό 
πού διδάσκει τήν ἀντιχριστιανική βλασφημία (τύ-

που Ἀνδρουλάκη), τό μῖσος καί τό ἔγκλημα2. 
 
1. Διατί ὅμως οἱ δύο αὐτοί σιωποῦν γιά  τό τερά-

στιο ὁλοκαύτωμα  τῶν δεκάδων ἑκατομμυρίων Ὀρθο-
δόξων Ρώσων, τούς ὁποίους ἐξόντωσαν οἱ ἑβραιοσιω-
νιστές μέ τό δικό τους κατασκεύασμα, τόν Κομμουνισμό; 

2. Αὐτό πού ἐφαρμόζουν σήμερα οἱ Ἰσραηλῖτες  
στήν ἐξόντωση τῶν Παλαιστινίων, κάτω ἀπό τά ἀπαθῆ 
βλέμματα τῶν Δυτικῶν, οἱ ὁποῖοι λύσσαξαν νά βομβαρδί-
σουν τούς Ὀρθόδοξους Σέρβους, γιά νά προστατεύσουν 
τούς τρομοκράτες Ἀλβανούς Κοσσοβάρους, ἐνῶ γιά τούς 
σφαγιαζομένους Παλαιστίνιους τσιμουδιά... Καί κατέστρε-
ψαν τό Ἰράκ οἱ ἀνθρωποφάγοι Φράγγοι γιά νά ἱκανοποι-
ήσουν τό ἀφεντικό τους, τόν διεθνῆ ἑβραιοσιωνισμό... 



Τή δουλοφροσύνη τους πρός τόν συνω-
μοτικό ἀντίχριστο Διεθνῆ Σιωνισμό ἀπέδειξαν 
τελευταία οἱ "ὀρθόδοξοι" οἰκουμενιστές στόν 
ἐπίσημο διαθρησκευτικό διάλογό τους στήν Ἀθή-
να μέ τίς "κεφαλές" τοῦ Παγκόσμιου Ἑβραϊκοῦ 
Συμβουλίου, οἱ ὁποῖες πολλές φορές ἔδειξαν 
τό ἀντιχριστιανικό, ἀντορθόδοξο καί ἀνθελ-
ληνικό μῖσός τους, π.χ. στή δ ιχοτόμηση τῆς Κύ-
πρου,  στή καταστροφή τῆς Σερβίας, στό νά βγῆ 
τό θρήσκευμά μας ἀπό τ ίς  ταυτότητές μας, στό ν' 
ἀπορριφθε ῖ  ὁ  Χρ ιστ ιανισμός  ἀπό τό νέο εὐρωπαϊ-
κό σύνταγμα, κ.ἄ. (βλ. "Ὀρθόδ. τύπο" φ.1496 κ΄1510).   

Αὐτό μάλιστα τό τελευταῖο, εἶναι δῶρο τοῦ 
Σιωνισμοῦ πρός τούς φίλους του, τούς προδό-
τες οἰκουμενιστές,  οἱ ὁποῖοι μέ πρῶτον τόν κ. 
Χριστόδουλο, δηλώνουν τώρα ἀδιάντροπα ὅτι 
πρέπει νά ἑνωθοῦνε οἱ ὀρθόδοξοι μέ τούς αἱ-
ρετικούς, γιά ν' ἀγωνισθοῦνε μαζί, ὥστε νά τε-
θεῖ ὁ Χριστιανισμός στό νέο εὐρωσύνταγμα... 

Μέ τή πλαστή αὐτή πρόφαση ἄρχισε ν’ αὐξά-
νει ὁ ἀγαπητός φίλος τοῦ αἱρεσιάρχη Πάπα, κ. 
Χριστόδουλος, τά πονηρά "πάρε-δῶσε" μέ τίς 
παπικές ἀντιπροσωπεῖες, οἱ ὁποῖες χρησιμοποι-
οῦν καί τό δόλωμα τῆς ἐπιστροφῆς "ἱερῶν Λει-
ψάνων", προκειμένου νά πλανέσουν τό λαό μας, 
γιά νά δεχθεῖ τήν προδοτική ἕνωση.  

Τήν ἀντίχριστη αὐτή οἰκουμενιστική ἕνωση 
προωθεῖ ἡ Ε.Ε. καί μέ τό "συμβούλιο Εὐρωπαϊκῶν 
Ἐκκλησιῶν" διοργανώνοντας συνέδρια αἱρετικῶν 
"χριστιανῶν" καί ἀλλοθρήσκων. Στό συμβούλιο 
αὐτό συμμετέχει μαζί μέ τό πατριαρχεῖο Κων/ 
πόλεως καί ἡ Ἑλλαδική Κρατική ἐκκλησία, ἀνα-
γνωρίζουσα ὡς Ἐκκλησίες τίς αἱρετικές παρασυ-
ναγωγές καί τόν ἀντίχριστο Πάπα ὡς ἁγιώτατο... 

Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν προδοτῶν Βαρθολο-
μαίου καί Χριστόδουλου καί τῶν ἄλλων "ὀρθο-
δόξων" οἰκουμενιστῶν, ὑπέγραψαν μαζί μέ τούς 
αἱρετικούς τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2001 στό Στρασβοῦρ-
γο Οἰκουμενική Χάρτα, δηλαδή συνωμοτικό 
οἰκουμενιστικό ἀντορθόδοξο σχέδιο, γιά τό 
πῶς θά ἐργασθοῦν ὥστε νά ἐπιτύχουν «τελεία 
ἑνότητα τῶν πάντων» ("Ὀρθόδ. Τύπος",  φ. 1443). 

Ὑπό τοῦ ἰδίου συμβουλίου διωργανώθηκε 
ἐπίσης στό Γκράτς τῆς Αὐστρίας (Ἰούλιος 2002) διά-
σκεψη τῶν θεολογικῶν σχολῶν τῆς Εὐρώπης, 
ὥστε ἡ οἰκουμενιστική σκέψη νά γονιμοποιήσει 
καί νά διαποτίσει ὅλο τό πρόγραμμα τῆς θεο-
λογικῆς διδασκαλίας ("Ὀρθόδ. Τύπος" 6/9/2002, σ.5 ). 

Γι' αὐτό τό σκοτεινό σκοπό, ἡ θεολογική 
σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης ὠργάνωσε 
(1-3/6/2003) διεθνές ἀκαδημαϊκό οἰκουμενιστικό 
συμπόσιο ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ κ. Χριστοδούλου καί 
ὑπό τήν σκέπη τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκ-
κλησιῶν, τό ὁποῖο ὑπηρετεῖ ἀνοικτά τά σχέδια 
τῆς σατανικῆς Νέας Ἐποχῆς καί ἔχει ὡς σκοπό 
τή μασονική Πανθρησκεία  ("Ὀρθόδ. Τύπος" φ. 1511). 

Καί ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς κρατικῆς Ἐκκλησίας 
ἐνέκρινε νά γίνει ἡ Γενική Συνέλευση αὐτοῦ τοῦ 
ἀντιχρίστου Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησι-
ῶν τό 2005 στήν Ἀθήνα... (" Ὀρθόδ. Τύπος"  φ.1492, σ.5).  

Αὐτά, καθώς καί ἄλλα πολλά οἰκουμενιστι-
κά ἔργα, τά προωθοῦν εὐχάριστα οἱ "ὀρθόδο-
ξοι" μισθωτοί ποιμένες ἀκολουθώντας τό Φα-
νάρι στό προδοτικό κατήφορό του καί συμπα-
ρασέρνοντας τό Λαό. Μάλιστα «συναγωνίζο-
νται   σ τ ό  π ο ιό ς  θ ά  φ α ν ε ῖ  ἀ ρ ε σ τό ς  στά κέντρα 
τῆς Ε.Ε. κα ί  τῶν Η.Π.Α. κα ί  καλύτε ρ ο ς ὑπ η ρέτη ς  
τ ο ῦ  ν έ ο υ  π ο λ υ π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ο ῦ  μ ο ν τ έ λ ο υ ,  τ ο ῦ  
Ἀ ν τ ι χ ρ ί σ τ ο υ »  (βλ. "Ὀρθόδ. Τύπος" 14/3/2003,  σ. 5 ) . 

Πρωτοπόρος σ’ αὐτή τήν ἀποστασία ἐκ τῆς 
Ὀρθοδοξίας εἶναι ὁ οἰκουμενιστής κ. Χριστό-
δουλος, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ πρόδωσε τόν "ἀγῶνα" 
τῶν λαοσυνάξεων καί τῶν 3.000.000 ὑπογρα-
φῶν, τώρα ὑποκλίνεται μπροστά στούς μασό-
νους πολιτικούς καί συμβαδίζει μαζί τους στήν 
ἀντίχριστη Ε.Ε., πλανώντας τόν Ἑλληνικό λαό...  

Αὐτός διεκήρυξε δημόσια τό βλάσφημο 
οἰκουμενιστικό "πιστεύω" του τόν Ὀκτώβριο τοῦ 
2001, στό συνέδριο περί «Λειτουργικῆς Ἀναγεν-
νήσεως» στή Θεσ/νίκη, λέγοντας ὅτι ὅλοι οἱ 
ἄνθρωποι, ἀκόμη καί οἱ ἄθεοι καί οἱ ἀλλόθρη-
σκοι, ἀνήκουν στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στήν Ἐκ-
κλησία!... ("Ὀρθ. Τύπος", φ.1433, σ.5).  

  Δι' αὐτό καί 
ἔδωσε ἄδεια στούς δαιμονολάτρες βουδιστές καί 
μουσουλμάνους νά κάνουν ναούς στήν Ἀττική... 

Οἱ προδοσίες τῶν οἰκουμενιστῶν "ὀρθοδό-
ξων", μέ τίς ὁποῖες ἀρνοῦνται τήν μοναδικότητα 
τῆς μόνης ἀληθινῆς Πίστης, τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶ-
ναι ἀναρίθμητες καί καταγράφονται σέ περιοδι-
κά καί βιβλία  (π.χ. "Φιλήματα Ἰούδα", "Τό ἄθεον δόγμα 

τοῦ Ο ἰκουμενισμοῦ", "Ὅταν οἱ φύλακες προδίδουν", κ.ἄ.). 

Τή ραγδαία ἐξάπλωση τοῦ ἀντίχριστου 
Οἰκουμενισμοῦ μαρτυροῦν καί τά πολλά διαθρη-
σκειακά συνέδρια, τά ὁποῖα διοργανώνονται μέ 
πρόσχημα τό φιάσκο τῆς τρομοκρατίας (δημι-

ούργημα καί αὐτό τῶν διεθνιστῶν, γιά ν ' ἀναγκά-

σουν τούς λαούς νά δεχθοῦν ἀνελεύθερα μέτρα). 

Καί δυστυχῶς σ' αὐτά συμμετέχουν ἐνεργῶς 
καί οἱ προδότες "ὀρθόδοξοι", οἱ ὁποῖοι ἔφτασαν 
σέ τέτοιο ἐλεεινό κατάντημα, ὥστε κάνανε τήν 
Κύπρο πανθρησκειακό κέντρο. Καί ἐνῶ τίς ἡμέ-
ρες (Φεβρουάρ. 1997) πού γινόταν μέσα στή Μονή 
τοῦ Κύκκου τό συνέδριο τοῦ Παγκοσμίου Συμβου-
λίου ἐκκλησιῶν, ἔκλαιγε ἡ Παναγία δείχνοντας 
ὁλοφάνερα τή λύπη της γι' αὐτή τή βεβήλωση τῆς 
Πίστης μας, αὐτοί ὅμως σάν Ἰοῦδες δέν θέλησαν 
νά μετανοήσουν καί νά διορθωθοῦν, ἀλλά προ-
χωρήσανε στά χειρότερα, καί τό Μάρτιο τοῦ 2002 
ἀνακήρυξαν τήν Κύπρο "παγκόσμιο βῆμα θρη-
σκειῶν" καί ἔκαναν διαθρησκειακό συνέδριο στήν 
ἴδια Μονή, μετά ἀπό τό ὁποῖο οἱ σύνεδροι τό ἔρ-
ριξαν σέ ξέφρενο γλέντι... ("Ὀρθόδ. Τύπος" φ.1469, σ.4). 



Ὁ Οὐρανός ὅμως δέν ἄργησε ν' ἀπαντήσει 
στή νέα χειρότερη προδοσία. Οἱ φοβερές κατα-
στροφές ἀπό θεομηνίες, πού ἔγιναν μετά ἀπό 5 
μῆνες στήν Κύπρο, ἦταν ἕνα ράπισμα ἀπό τόν Φι-
λάνθρωπο Θεό, γιά νά συνέλθουν οἱ Κύπριοι καί 
νά σταματήσουν τόν πνευματικό τους κατήφορο... 

Τέτοιο "παιδευτικό χαστούκι" πῆρε καί ὁ 
Βόλος τό φθινόπωρο τοῦ 2002 μέ φοβερές κα-
ταστροφές, διότι τό καλοκαίρι ὑποδέχθηκε μέ 
μεγάλες τιμές τόν προδότη οἰκουμενιστή "πα-
τριάρχη" κ. Βαρθολομαῖο, ἐνῶ προηγουμένως ὁ 
μητροπολίτης Ἰγνάτιος εἶχε φέρει στό Βόλο τούς 
αἱρετικούς Ἀγγλικανούς καί συμπροσευχήθηκε 
μέ αὐτούς τούς ἀντίχριστους, πού οἱ ἐπίσκοποί 
τους δέν πιστεύουν τόν Χριστόν ὡς Θεόν, χειρο-
τονοῦν γυναῖκες καί ὁ ἀρχιεπίσκοπός τους Ρόουν 
Οὐίλλιαμς τάσσεται ὑπέρ τῶν ὁμοφυλοφίλων 
κληρικῶν καί εἶναι ἐπίτιμο μέλος τῆς μασονικῆς 
ἀδελφότητος Δρυϊδῶν ("Ἑστία" 24/7/02 & 6/8/02). 

Ἄν δέν ἀφυπνισθεῖ ὁ λαός μας καί δέν 
ἀντιδράσει στή φοβερή αὐτή οἰκουμενιστική 
προδοσία, θά δοκιμάσει καί ἄλλες μεγαλύτερες 
τιμωρίες, ἐφόσον συνεχίζει ν' ἀκολουθεῖ τούς 
προδότες, οἱ ὁποῖοι τώρα συντονίζουν τά πυρά 
τους, γιά νά ἐκπορθήσουν τό Ἅγιον Ὄρος. 

Τό Ἅγιον Ὄρος ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ μασό-
νου φιλοπαπικοῦ "πατριάρχη" Ἀθηναγόρα, ξεση-
κώθηκε καί διέκοψε τό μνημόσυνό του καί ἀντι-
στάθηκε ἔμπρακτα στή οἰκουμενιστική προδοσία. 

 Δυστυχῶς ὅμως ἀργότερα ἐπί τῶν ἡμερῶν 
τοῦ ἐπίσης οἰκουμενιστοῦ "πατριάρχου" Δημητρίου 
ἄρχισαν τά Μοναστήρια νά ὑποκύπτουν στίς πι-
έσεις τῶν Φαναριωτῶν ἐπισκόπων. Σ' αὐτό συ-
νετέλεσε καί ἡ εἴσοδος ἐξωαγιορειτικῶν νεοημε-
ρολογιτικῶν συνοδειῶν στό Ἅγ. Ὄρος, οἱ ὁποῖες 
ἐστεροῦντο γνησίου Ὀρθοδόξου φρονήματος. 

Ἔτσι ἐπανῆλθαν οἱ Μονές, ἐκτός τῆς Ἐσφι-
γμένου, στήν ὑποταγή τοῦ Οἰκουμενιστικοῦ Φα-
ναρίου. Καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά ἄρχισε καί ἡ 
διάβρωσή τους μέ τά δόλια πακέτα τῆς ΕΟΚ. 

Τό 1993 ἡ Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγ. Ὄρους 
βλέποντας τήν ἀντίχριστη λύσσα τῶν Δυτικῶν 
ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων καί ἐννοώ-
ντας τήν ἀντορθόδοξο στάση τῆς ΕΟΚ, ἀποφάσι-
σε νά μή παίρνει πλέον χρηματοδοτήσεις ἀπό 
τήν ΕΟΚ, διότι τό Ἅγιον Ὄρος διατρέχει κίνδυνο 
νά γίνει ἕνα διεθνές πολιτιστικό κέντρο καί νά 
χάσει τήν πνευματική καί ἡσυχαστική του Παρά-
δοση καί τήν ἀνεξαρτησία του, καθ' ὅσον κάθε 
εἴδους ἐξάρτησή του ἀπό τήν ΕΟΚ θά μποροῦσε 
ν' ἀποβεῖ ὀλέθρια (" Ὀρθόδ. τύπος" 24/9/93). 

Ὅμως μετά ἀπό λίγα χρόνια ἀθέτησαν αὐ-
τήν τήν ἀπόφαση καί ἄρχισαν πάλιν νά παίρνουν 
τά πακέτα τῆς Ε.Ε.   Ἔτσι ἄρχισε νά ἀλλοιώνε-
ται τό Ἅγιο Ὄρος καί νά ἐκκοσμικεύεται... 

Βέβαια σκοπός ἀπώτερος τῶν ἀντίχριστων 
εἶναι νά καταργηθεῖ τό ἄβατο καί νά διαλυθεῖ ὁ 
Ἁγιορείτικος Μοναχισμός, ὁ ὁποῖος ἐπί τόσους 
αἰῶνες ὑπηρετοῦσε τήν Ἀλήθεια καί τήν Ἁγιότητα. 

Στό διά τῶν εὐρωπαϊκῶν πακέτων ξεπούλημα 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στήν ἀλλοίωσή του καί στήν 
οἰκουμενιστική προδοσία ἀντιστέκονται γενναία 
οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί (παλαιοημερολο-

γῖτες) καί οἱ Ζηλωτές Ἁγιορεῖτες Πατέρες, οἱ 
ὁποῖοι ἔχοντες ἱερό ζῆλο γιά τήν ἀκριβῆ τήρηση 
τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας, οὔτε χρήματα δέχο-
νται νά λάβουν ἀπό τή δόλια Ε.Ε. καί οὔτε μνη-
μονεύουν τόν αἱρετικά φρονοῦντα καί κηρύσσο-
ντα οἰκουμενιστή "πατριάρχη" Βαρθολομαῖο, διότι 
ὑπακούουν στά Ἱερά ἐντάλματα τῶν Ὁμολογη-
τῶν Ἁγίων Πατέρων καί στήν Ἱερή Παράδοση τῆς 
Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μέ τόν ΙΕ' Ἱ. Κανό-
να τῆς ΑΒ΄ Ἁγίας Συνόδου προτρέπει νά διακό-
πτουμε ἐκκλησιαστική ἐπικοινωνία μέ τούς ἐπι-
σκόπους, πού κηρύττουν αἱρετικές δοξασίες. 

Βλέποντας οἱ προδότες οἰκουμενιστές τήν 
ἀνυποχώρητο ἀντίσταση τῶν Ζηλωτῶν Πατέρων, 
ἔθεσαν πρό ἐτῶν σέ ἐνέργεια πανοῦργο σχέδιο, 
γιά νά τούς ἐκδιώξουν ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος.  
Πρός τό παρόν τό προδοτικό Φανάρι ἔβαλε ὡς 
στόχο τούς Ἐσφιγμενῖτες. Καί ἐνῶ ἀναγνωρίζει 
ὡς "ἀδελφή Ἐκκλησία" τήν αἱρετική συναγωγή τοῦ 
ἀντίχριστου Πάπα, ὅμως κήρυξε σχισματικούς 
τούς Ἐσφιγμενῖτες, δίνοντας τό ἐπιχείρημα στό 
ἑλληνικό Κράτος γιά νά τούς ἀπελάσει... 

Τό πλέον ὅμως λυπηρό εἶναι ὅτι σ' αὐτό τό 
ἄδικο διωγμό συμβοηθεῖ καί ἡ Ἱ. Κοινότητα Ἁγί-
ου Ὄρους καί οἱ μνημονευτές ἁγιορεῖτες.  

Ὅθεν, ὅλοι οἱ πιστοί Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες 
βλέποντας τή συντελουμένη προδοσία τῆς 
Ὀρθοδοξίας μας, καί τήν ἀντιχριστιανική ἐπίθε-
ση τῶν οἰκουμενιστῶν κατά τῶν Ὀρθοδόξων Ζη-
λωτῶν, καθώς καί τό Ἐθνικό μας ξεπούλημα 
στή συνωμοτική Ε.Ε., τήν ἐθνικοθρησκευτική μας 
ἀλλοτρίωση καί τήν κοινωνική μας διάλυση, ἄς 
ξυπνήσουμε ἀπό τό λήθαργο τῆς καλοπέρασης 
καί τῆς ἀδιαφορίας, καί πρίν ἡ Πατρίδα μας με-
τατραπεῖ σ' ἕνα διεφθαρμένο πολυεθνικό προτε-
κτορᾶτο τῆς παγκοσμιοποιημένης Ε.Ε., ἄς διορ-
θωθοῦμε μέ τή μετάνοια καί μέ τήν ἐξάσκηση τῆς 
χριστιανικῆς ζωῆς, καί ἀγαπημένοι καί ἑνωμένοι 
καί ἐλεύθεροι ἀπό ἐπιρροές διαβρωμένων ἐμπα-
θῶν καί σκοτεινῶν προσώπων, ἄς ἐπιδοθοῦμε 
σέ ἀγῶνες πνευματικούς γιά τήν Πίστη μας, τήν 
ψυχή μας, τήν Πατρίδα μας καί τήν κοινωνία μας. 

Ν ῦ ν  ὑ π έ ρ  π ά ν τ ω ν   Ἀγ ώ ν .  
     Ἱ. Μ. Ἁγίας Σκέπης, Πάνιον Ὄρος Ἀττικῆς. Θέρος 2003. 

(ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ :  Φωτοτυπε ῖστε  κα ί  δ ιαδῶστε τό πα-
ρόν στούς ἐν ἀγνοίᾳ  εὑρισκομένους νεοημερολογῖτες). 


