
    

  
 

 

ἀπάνθρωπη Νέα Τάξη Πραγμάτων, ἡ 
ὁποία ἔχει τούς βομβαρδισμούς ὡς ἀν-

θρωπιστικό μέσο, χρησιμοποιεῖ τούς πιό δόλιους 
καί σκοτεινούς τρόπους, γιά νά ἐπιτύχει τήν 
συνωμοτική παγκοσμιοποίηση, ὅπου οἱ ἀξίες 
τοῦ Χριστιανισμοῦ, τῆς ἠθικῆς, τῆς ἐλευθερίας, 
τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, τῆς δικαιοσύνης θά 
καταργηθοῦν, οἱ Ἐθνικές παραδόσεις καί ταυ-
τότητες θά καταστραφοῦν, καί ὁ ἄνθρωπος θά 
μαζοποιηθεῖ, θά κλωνοποιηθεῖ σ' ἕνα πνευμα-
τικά καί ἠθικά ἀνάπηρο καί ἀπροσωποποιημένο 
ὄν, σ' ἕνα φακελλωμένο νούμερο τῶν κομπιοῦ-
τερ, σ' ἕνα οἰκονομικό παράγοντα, σ' ἕνα ἐλεγ-
χόμενο παίκτη κάποιου "big brother", σ' ἕνα διε-
φθαρμένο σκλάβο, πού ἡ μόνη του ἐλευθερία 
θά εἶναι νά καταναλώνει ὅ,τι τοῦ δίνουν τά ἀφε-
ντικά του, νά παίζει τό παιχνίδι τους καί νά ἱκα-
νοποιεῖ τίς κατώτερες ἐπιθυμίες του...  

Ἡ ὁμογενοποίηση ὅμως δέν θά γίνει ἐφικτή, 
ἄν οἱ θρησκεῖες δέν παραιτηθοῦν ἀπό τά δόγ-
ματά τους καί ἄν δέ δεχθοῦν νά προσχωρήσουν 
σέ μιά πανθρησκεία, 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 ἰδι-
αίτερο ἐνδιαφέρο, 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 θρησκευ-
τικό συγκρητισμό καί ἐπιδιώκει τήν ἕνωση-συγ-
χώνευση τῶν θρησκειῶν σέ μιά μασονική  παν-
θρησκεία, ὅπου θά κυριαρχεῖ τό ψεῦδος, ἡ ἀπά-
τη, καί τελικά ὁ σατανισμός (γιά τήν ἀποδοχή τοῦ 
ὁποίου προετοιμάζουν τή νεολαία μέ τό Χάρυ Πό-
τερ, μέ τή Heavy metal, μέ τά ἀντίστροφα ἀντιχρι-
στιανικά ὑποσυνείδητα μηνύματα τῆς Ρόκ, μέ τά 
δαιμονικά ἠλεκτρονικά παιχνίδια, μέ τόν ἀποκρυφι-
σμό, μέ τίς διάφορες αἱρέσεις, μέ τήν ἐπιδιωκόμενη 
ἀντικατάσταση τῶν Θρησκευτικῶν ὑπό τῆς Θρησκει-
ολογίας,  μέ τήν ἀφαίρεση τῶν Ἁγίων Εἰκόνων, κ.ἄ.) 

Καί γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὁ σατανικός αὐτός 
στόχος, πού προετοιμάζει τό ἔδαφος γιά τήν 
ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου 666, πρέπει νά πέ-
σουν τά κάστρα τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία κα-
τέχοντας τήν μόνη Ἀληθινή Πίστη διώκει τό 
διάβολο καί ἐμποδίζει τήν πνευματική καί ἠθική 

ὑποβάθμιση καί ἐξαχρεί- 
ωση 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 εἴδαμε πρωτοφανή λυπηρά γεγονό-
τα· "ὀρθόδοξοι" Ἱεράρχες (Βαρθολομαῖος Κων/πό-
λεως, Ἀναστάσιος Ἀλβανίας, Στυλιανός Αὐστραλίας, 
Χριστόδουλος Ἀθηνῶν, κ.ἄ.) νά συμπροσεύχονται 
ἀκόμη καί μέ ἀλλόθρησκους (ἑβραίους, μου-
σουλμάνους, βουδιστές, εἰδωλολάτρες κ.ἄ.) καί 
νά κάνουν μαζί τους διαθρησκειακές συνάξεις 
καί τελετές, ὅπου διακηρύσσεται τό βλάσφημο 
"μασονικό πιστεύω": ὅτι ὅλες οἱ  θρησκεῖες 
ἔχουν τόν ἴδιο Θεό, ὁ Χριστός εἶναι  ἕνας ἀπό 
τούς πολλούς ἱδρυτές θρησκειῶν, ὅτι  ἡ κάθε 
θρησκεία ἔχει  ἕνα μέρος τῆς ἀλήθειας,  καί  ὅτι  
μέσῳ τῆς ἑνώσεως τῶν θρησκειῶν ἀναζητεῖ-
ται ἡ πλήρης κοινωνία μετά τοῦ Θεοῦ ...  

Εἴδαμε τό Βαρθολομαῖο νά πρωτοστατεῖ σέ 
διαθρησκειακές συναντήσεις, νά συνδιαλέγεται 
καί νά συμπροσεύχεται μέ ἀλλόθρησκους στό 
Νεπάλ, στίς Βρυξέλες, στήν Ἀσσίζη, στή Ραβέν-
να, ὅπου ἐκοινώνησε καί παπικούς ἐπιβεβαιώνο-
ντας ἔμπρακτα τήν προδοτική ἑνωτική συμφω-
νία μέ τούς παπικούς στό Balamand τό 1993 καί 
τήν οἰκουμενιστική κοινή δήλωση πού ὑπέγρα-
ψε στή Ρώμη μαζί μέ τόν ἀντίχριστο Πάπα, μέ τόν 
ὁποῖο δύο φορές συλλειτουργήθηκε συμπροσευ-
χόμενος μέσα στόν ἅγιο Πέτρο τῆς Ρώμης. 

Καί ὄχι μόνον τά μυστήρια τῶν Παπικῶν 
ἀνεγνώρισε ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἀλλά καί τό Βά-
πτισμα τῶν Λουθηρανῶν ("Παρακαταθήκη" τ. 38). 

Μάλιστα τό Νοέμβριο τοῦ 2004 συνεκάλεσε 
στήν Κων/πολη μέ τίτλο "πολλές παραδόσεις, ἕνα 
ποίμνιο" τό 23ο οἰκουμενιστικό Συνέδριο ἐπισκό-
πων, "ὀρθοδόξων" καί αἱρετικῶν, οἱ ὁποῖοι συμμε-
τεῖχαν καί στή θρονική ἑορτή τοῦ Πατριαρχείου του. 

Ἡ 



Σέ λόγους του ὁ ἀσεβής  κ. Βαρθολομαῖος 
ἐξίσωσε τήν Θεόπνευστη Ἁγία Γραφή μέ τό Κο-
ράνιο, ἀνέτρεψε τό Ἱερό Εὐαγγέλιο λέγοντας ὅτι 
αἱ ἐντολαί τοῦ Θεοῦ ἔχουν προσωρινή ἰσχύ καί 
ἔβρισε ὡς "τείχη αἴσχους" τούς Ἱερούς Κανόνες, 
καί ὡς «θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως»  τούς 
Ὁμολογητές Ἁγίους Πατέρες μας, πού ἀντιστά-
θηκαν στήν προδοτική ἕνωση μέ τούς παπικούς. 
Ἐπίσης ἔχει προτείνει τήν κατάργηση τῶν Ἱ. 
Κανόνων πού ἀπαγορεύουν τίς συμπροσευχές 
μέ αἱρετικούς (" Ἅγ. Ἀγαθάγγελος" τ.196, σ.15, καί 201, 

σ.7, καί  "Ἐκκλησ. Ἀλήθεια" 16/12/98,  "Σταυρός" τ.491). 
Τό πόσον ὑπόδουλος εἶναι ὁ Βαρθολομαῖ-

ος στούς ἐγκέφαλους τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τούς 
Σιωνιστές, τό φανέρωσε κατά τή διαθρησκειακή 
συνάντησή του μέ τούς ἀντίχριστους ἑβραίους στή 
Θεσ/νίκη (27-29 Μαΐου 2003) καί μέ τή συμμετοχή 
του στίς ἑβραϊκές τελετές, ὅπου ἀνακηρύχθηκε 
ἐπίτιμο μέλος τῆς ἑβραϊκῆς κοινότητας. Ἐκεῖ 
ἀρνούμενος τήν Θεϊκή προέλευση καί τή μοναδι-
κότητα τῆς Ἀλήθειας τῆς Χριστιανικῆς Πίστης, 
ἐτόνισε ὅτι «ὁ Χριστιανισμός ἐπήγασε ἀπό τό 
λίκνο καί τούς ἀνθρώπους τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ ἀλλά 
εἶχε 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). 

Ἔτσι ἐμπράκτως ἀποδεικνύεται ὁ Βαρθο-
λομαῖος ὑβριστής τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, προ-
δότης τῆς Ὀρθοδοξίας, μεγάλος συγκριτιστής 
καί ὀπαδός τῆς πανθρησκείας. Καί συμφώνως 
πρός τούς Ἱερούς Κανόνες, τούς ὁποίους κατα-
πατεῖ, εἶναι ἄξιος καθαιρέσως ("Σταυρός" τ. 461). 

Τό πνευματικό του ξεπεσμό φανερώνει καί 
ὅτι ἐτίμησε τό βλάσφημο Ἀνδρουλάκη καί τόν 
αἰσχροτραγουδιστή Ρουβᾶ, καί τό ὅτι ἐνέκρινε 
νά χειροτονηθῆ ὁμοφυλόφιλος ἐπίσκοπος στό 
Σάν Φρανσίσκο ( "Σταυρός" τ.491, "Νέα" 7/4/05). 

Ὅμοιος του εἶναι καί 
ὁ οἰκουμενιστής ἀρχιεπ. 
κ. Χριστόδουλος ὁ ὁποῖος 
ἔνθερμα συμμετέχει καί 
πρωτοστατεῖ σέ οἰκουμενι-
στικές διαχριστιανικές καί 
διαθρησκειακές συνάξεις, 
συναντήσεις καί συμπρο-

σευχές, ὅπου δίδει οἰκουμενιστικά μηνύματα. 
Αὐτός ἀφοῦ πρόδωσε τόν "ἀγῶνα" τῶν λα-

οσυνάξεων καί τῶν 3.000.000 ὑπογραφῶν, τώ-
ρα ὑποκλίνεται μπροστά στούς μασόνους πο-
λιτικούς καί συμβαδίζει μαζί τους στήν ἀντίχρι-
στη Ε.Ε., πλανώντας τόν Ἑλληνικό λαό...  

Αὐτός μαζί μέ τίς ἄλλες νεωτεριστικές του 
ἐκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις (π.χ. τό Εὐαγγέ-
λιο στή δημοτική κ.ἄ.) διεκήρυξε δημόσια καί 
τό βλάσφημο οἰκουμενιστικό "πιστεύω" του, τόν 
Ὀκτώβριο τοῦ 2001, στό συνέδριο περί "Λειτουρ-
γικῆς Ἀναγεννήσεως" στή Θεσ/νίκη, λέγοντας 
ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀκόμη καί οἱ ἄθεοι καί 
οἱ ἀλλόθρησκοι, ἀνήκουν στό σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ, στήν Ἐκκλησία!... ("Ὀρθ. Τύπος", φ.1433, σ.5).  

   

Γι' αὐτό καί ἔδωσε ἄδεια στούς βουδιστές 
καί μουσουλμάνους νά κάνουν ναούς στήν Ἀττική 
καί ἔδωσαν χρήματα αὐτός καί ὁ Ἀναστάσιος 
Ἀλβανίας νά ἀνακαινίσουν οἱ μουσουλμάνοι τζα-
μιά τοῦ ἀντίχριστου Μωάμεθ  ("Ἅγ. Ἀγαθάγ." τ.203). 

Γι' αὐτό συμπροσευχήθηκε καί μέ αἱρετικούς 
καί ἀλλόθρησκους σέ μνημόσυνα θυμάτων τῆς 
τρομοκρατίας, καθώς καί σέ μνημόσυνα τῶν 
θυμάτων τοῦ "ἑβραϊκοῦ ὁλοκαυτώματος" ὅπου 
ἐπαίνεσε τήν ἑβραϊκή θρησκεία, ἡ ὁποία εἶναι 
ἐμποτισμένη ἀπό τόν ἀντίχριστο ταλμουδισμό 
(βλ. "Ἅγ. Ἀγαθάγγελο" τ.184, σ.5). 

Ὁ ἀνατραφείς εἰς παπικήν σχολήν Λατι-
νόφρων κ. Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης, ἀφοῦ 
ἔφερε τόν ἀντίχριστο Πάπα στήν Ἑλλάδα, 
ἄρχισε  τά πονηρά "πάρε-δῶσε" μέ τίς παπικές 
ἀντιπροσωπεῖες, οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦν καί 
τό δόλωμα τῆς ἐπιστροφῆς "ἱερῶν Λειψάνων", 
προκειμένου νά πλανέσουν τό λαό μας, γιά νά 
δεχθεῖ τήν προδοτική ἕνωση. 
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ìÝóá óÝ ðáðéêü íáü ôῆò Êùí/ðüëåùò  (âë. ðåñéïä. " Ἅã. ἈãáèÜããåëïò", ôåý÷. 210, ó.28 êáß 192,ó.49). 



Βαρθολομαῖος καί Χριστόδουλος, ἐπιθυμώ-
ντας τήν ἕνωση μέ τούς παπικούς, συμμετεῖχαν, 
γιά πρώτη φορά στήν ἐκκλησιαστική μας ἱστορία, 
στή κηδεία τοῦ ἀποθανόντος Πάπα Ἰωάννη Βοϊ-
τύλα καί ἐγκωμίασαν ὡς "ἁγιώτατον" αὐτόν, ὁ 
ὁποῖος ὡς ὀπαδός τῆς ἀντίχριστης "Νέας Ἐποχῆς" 
καθιέρωσε τίς ἐτήσιες πανθρησκευτικές συνάξεις 
καί "ἁγιοποίησε" τόν καρδινάλιο Στέπινατς πού 
ἦταν ὑπεύθυνος γιά τή γενοκτονία 1000000 
Ὀρθοδόξων Σέρβων κατά τόν Β΄ παγκόσμιο πό-
λεμο. Ἄλλωστε καί ἐπί τῶν ἡμερῶν τοῦ Βοϊτύλα, 
τό Βατικανό συνεργαζόμενο μέ τή μαφία καί μέ 
νεοταξῖτες ἐπανέλαβε τήν ἐγκληματική του δρα-
στηριότητα ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων. 

Τή δουλοφροσύνη τους πρός τό μάνατζερ 
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τόν ἀντίχριστο καί ἀνθελ-
ληνικό Διεθνῆ Σιωνισμό, ἀπέδειξαν οἱ "ὀρθό-
δοξοι" οἰκουμενιστές καί κατά τόν ἐπίσημο δια-
θρησκειακό διάλογό τους στήν Ἀθήνα μέ τίς 
"κεφαλές" τοῦ Παγκόσμιου Ἑβραϊκοῦ Συμβουλί-
ου (βλ. "Ὀρθόδοξο Τύπο" 14/3/03, σ.6  & 27/6/03, σ. 1).  

Τήν ἀντίχριστη οἰκουμενιστική ἕνωση προ-
ωθεῖ καί ἡ Ε.Ε. μέ τό "συμβούλιο Εὐρωπαϊκῶν 
Ἐκκλησιῶν" διοργανώνοντας συνέδρια αἱρετικῶν 
"χριστιανῶν" καί ἀλλοθρήσκων. Στό συμβούλιο 
αὐτό συμμετέχουν μαζί μέ τούς διάφορους αἱ-
ρετικούς καί τό πατριαρχεῖο Κων/πόλεως καί ἡ 
Ἑλλαδική Κρατική ἐκκλησία... 

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). 

Στή 12η γενική συνέλευση τοῦ συμβουλίου 
αὐτοῦ στή Νορβηγία, ( Ἰούνιος 2003), ἐτόνισε ὁ 
κ. Βαρθολομαῖος ὅτι ἡ ἑνότης μεταξύ τῶν 
" Ἐκκλησιῶν" εἶναι ἀληθινή, ἀλλά ἀκόμη ἐλλιπής, 
διότι λείπει τό Κοινόν Ποτήριον ( "Σταυρός" τ.481).  

Γιά τόν ἴδιο οἰκουμενιστικό σκοπό, ἡ θεο-
λογική σχολή Θεσ/νίκης ὠργάνωσε (1-3/6/2003) 
διεθνές ἀκαδημαϊκό οἰκουμενιστικό συμπόσιο 
ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ κ. Χριστοδούλου καί ὑπό τήν 
σκέπη τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, 
τό ὁποῖο ὑπηρετεῖ ἀνοικτά τά σχέδια τῆς 
σατανικῆς Νέας Ἐποχῆς καί ἔχει ὡς σκοπό τή 
μασονική Πανθρησκεία  ("Ὀρθόδ. Τύπος" φ. 1511). 

Μάλιστα ἐφέτος, τό Μάϊο, ἡ Ἱερά Σύνοδος 
τῆς κρατικῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἔφερε στόν 
Ἅγιο Ἀνδρέα Νέας Μάκρης Ἀττικῆς, τό συνέ-
δριο τοῦ παναιρετικοῦ Παγκόσμιου Συμβουλίου 
" Ἐκκλησιῶν", βασικοῦ ὀργάνου τοῦ Οἰκουμενι-
σμοῦ. Σ' αὐτό συμμετεῖχαν 650 ἀντιπρόσωποι 
340 αἱρέσεων ἀπό ὅλο τόν κόσμο, οἱ ὁποῖες 
διακηρύττουν βλάσφημα γιά τήν Ἁγίαν Τριάδα, 
τόν Χριστόν, τήν Παναγίαν, τούς Ἁγίους μας,  τάς 
Ἁγίας Εἰκόνας, τά Μυστήρια, κ.ἄ, καί οἱ ὁποῖες 
ἔχοντας διαστρεβλώσει τή Χριστιανική ἠθική προ-
ωθοῦν τή διαφθορά καί "εὐλογοῦν" τήν ἀντισύλ-
ληψη καί τήν ἀνωμαλία τῶν ὁμοφυλοφίλων, τῶν 
λεσβιῶν καί παρομοίων  (βλ. " Ὀρθόδ. Τύπο"  17/6/05). 

Καί ὅμως ὅλους αὐτούς τούς βλάσφημους τούς 
ἀναγνωρίζουν οἱ προδότες Βαρθολομαῖος, Χρι-
στόδουλος καί λοιποί οἰκουμενιστές "ὀρθόδο-
ξοι" ὡς « ἀδελφές Χρ ιστιανικές Ἐκκλησίες  μέ 
Ἅγ ιο Πνεῦμα» καί συμπροσεύχονται μετ' αὐτῶν. 

Ἔτσι οἱ προδότες οἰκουμενιστές "ὀρθόδοξοι" 
«ἀμφισβητοῦν σαφῶς  τό Πιστεύω τῆς Πίστεώς 
μας, λειτουργοῦν ἀνατρεπτικῶς καί ἰδοπεδωτι-
κῶς πρός τήν Ὀρθόδοξον Θεολογίαν, θυσιάζουν 
τήν Ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τάς σκοπιμό-
τητας τῆς ψευδεπιγράφου ἑνότητος, ἀκυρώνουν 
τούς Ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας»  ὡς καταγ-
γέλλει καί ὁ " Ὀρθόδοξος Τύπος"  (14/10/05,  σ.3). 

Ἄρα, καθώς λέγει καί ὁ πρωτοπρ. π. Θεόδ. 
Ζήσης, καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.: 
«Οἱ δ ιαχριστιανικές καί  δ ιαθρησκειακές  συνα-
ντήσεις, ὁ Οἰκουμενισμός στό σύνολό του ἀπο-
τελεῖ ὄχι μόνο ἄρνηση τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου 
ἀλλά καί προσβολή  τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί 
Μαρτύρων. Ἡ ἐξίσωση  τῶν θρησκειῶν καί τῶν 
αἱρετικῶν ὁμολογιῶν μέ τήν Ὀρθοδοξία κατε-
δαφίζει  τήν Ἐκκλησία καί ἀκυρώνει τό κοσμο-
σωτήριο ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ἦλθε στόν 
κόσμο ὡς ἡ μοναδική Ἀλήθεια καί ἡ μοναδική 
ὁδός σωτηρίας» (βλ. " Ὀρθόδ. Τύπο"  21/10/05,  σ.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Συμπροσευχή "ὀρθοδόξων"  καί αἱρετικῶν  
           στόν Ἅγιο Ἀνδρέα Ἀττικῆς, Μάϊος 2005 



Οἱ προδοσίες τῶν οἰκουμενιστῶν "ὀρθοδό-
ξων" εἶναι ἀναρίθμητες καί καταγράφονται σέ 
περιοδικά (π.χ. "Ἅγιος Ἀγαθάγγελος") καί βιβλία (π.χ. 

"Φιλήματα Ἰούδα", "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 (δημιούρ-

γημα καί αὐτό τῶν διεθνιστῶν, γιά ν' ἀναγκάσουν 

τούς λαούς νά δεχθοῦν τά σκοτεινά τους σχέδια). 

Ἄν δέν ἀφυπνισθεῖ ὁ λαός μας καί δέν 
ἀντιδράσει στή φοβερή αὐτή οἰκουμενιστική 
προδοσία, θά δοκιμάσει ἐκ Θεοῦ μεγάλες τι-
μωρίες, 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 
ἐννοώντας τήν ἀντορθόδοξο στάση τῆς ΕΟΚ, 
ἀποφάσισε νά μή παίρνει πλέον χρηματοδοτή-
σεις ἀπό τήν ΕΟΚ, διότι τό Ἅγιον Ὄρος  κινδυ-
νεύει νά γίνει ἕνα διεθνές πολιτιστικό κέντρο 
καί νά χάσει τήν πνευματική του Παράδοση καί 
τήν ἀνεξαρτησία του (" 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 Ἅγιον Ὄρος καί νά ἐκκοσμικεύεται... 

Σκοπός ἀπώτερος τῶν ἀντίχριστων εἶναι νά 
καταργηθεῖ τό ἄβατο καί νά διαλυθεῖ ὁ Ἁγιορεί-
τικος Μοναχισμός, ὁ ὁποῖος ἐπί τόσους αἰῶνες 
ὑπηρετοῦσε τήν Ἀλήθεια καί τήν Ἁγιότητα, καί νά 
γίνουν οἱ Μονές τουριστικές, ὅπως ἤδη γίνονται 
μερικές Μονές στήν Ἑλλάδα μέ ἐπιδοτήσεις Ε.Ε. 

Στό διά τῶν εὐρωπαϊκῶν πακέτων ξεπούλη-
μα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στήν ἀλλοίωσή του καί στήν 
οἰκουμενιστική προδοσία ἀντιστέκονται γενναία 
οἱ Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί (παλαιοημερο-
λογῖτες) 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 οἰκουμενιστή 
"πατριάρχη" Βαρθολομαῖο, διότι ὑπακούουν στά 
Ἱερά ἐντάλματα τῶν Ὁμολογητῶν Ἁγίων Πατέ-

ρων καί στήν Ἱερή Παράδοση τῆς Ἁγίας μας 
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία μέ τόν ΙΕ' Ἱερό Κανόνα τῆς 
ΑΒ΄ Ἁγίας Συνόδου προτρέπει νά διακόπτουμε 
ἐκκλησιαστική ἐπικοινωνία μέ τούς ἐπισκόπους, 
οἱ ὁποῖοι κηρύττουν αἱρετικές δοξασίες. 

Βλέποντας οἱ οἰκουμενιστές τήν ἀντίσταση 
τῶν Ζηλωτῶν Πατέρων, ἔθεσαν πρό ἐτῶν σέ 
ἐνέργεια πανοῦργο σχέδιο, γιά νά τούς ἐκδι-
ώξουν ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος.  Πρός τό παρόν τό 
προδοτικό Φανάρι ἔβαλε ὡς στόχο τούς Ἐσφιγ-
μενῖτες. Καί ἐνῶ ἀναγνωρίζει ὡς "ἀδελφές Ἐκ-
κλησίες" τούς αἱρετικούς, ὅμως κήρυξε σχισμα-
τικούς τούς Ἐσφιγμενῖτες, δίνοντας τό ἐπιχεί-
ρημα στό Ἑλληνικό Κράτος γιά νά τούς ἀπελάσει. 

Τό πλέον ὅμως λυπηρό εἶναι ὅτι σ' αὐτό τό 
ἄδικο διωγμό συμβοηθοῦν καί ἡ Ἱερά Κοινότητα 
Ἁγίου Ὄρους καί οἱ μνημονευτές ἁγιορεῖτες, οἱ 
ὁποῖοι ὑπακούοντες στούς προδότες οἰκουμενι-
στές Φαναριῶτες ἐδημιούργησαν νέα πλασματική 
ἀντικανονική ἀδελφότητα Ἱ. Μονῆς Ἐσφιγμένου 
στίς Καρυές μέ τό δόλιο σκοπό νά κηρύξουν πα-
ράνομη τήν ζηλωτική ἀδελφότητα τῆς Ἱ. Μονῆς 
Ἐσφιγμένου, ὥστε νά διεκδικήσουν τόν ἔλεγχο 
τῆς περιουσίας τῆς Μονῆς καί νά ἀναγκάσουν 
καί ἀρκετούς νέους Μοναχούς Ἐσφιγμενῖτες νά 
στρατευθοῦν· καί ἔτσι, μέ νομικό καί οἰκονομικό 
ἐμπάργκο, θά ἐπιδιώξουν οἱ μνημονευτές τήν 
ἐκδίωξη τῆς ἀδελφότητας καί τήν ἁρπαγή ὅλης 
τῆς περιουσίας καί ὅλων τῶν Μετοχίων, τά ὁποῖα 
ἔχουν δωρίσει Παλαιοημερολογῖτες στή Μονή, 
(πρός τό παρόν ἔκοψαν τά τηλέφωνα κα ί τό ταχυ-
δρομεῖο τῆς Μονῆς κα ί  κατάσχεσαν τό τρακτέρ 
της. . . )   Τέτοια πανοῦργα σχέδια εἶναι ἀποκυήμα-
τα σκοτεινῶν ἐγκεφάλων.  

Ὅθεν, ὅλοι οἱ πιστοί Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες 
βλέποντας τή συντελουμένη προδοσία τῆς 
Ὀρθοδοξίας μας καί τήν ἀντιχριστιανική ἐπίθεση 
τῶν οἰκουμενιστῶν κατά τῶν Ὀρθοδόξων Ζηλω-
τῶν καθώς καί τήν ἐθνικοθρησκευτική μας ἀλ-
λοτρίωση, ἄς ξυπνήσουμε ἀπό τό λήθαργο τῆς 
καλοπέρασης καί τῆς ἀδιαφορίας, καί πρίν ἡ 
Πατρίδα μας μετατραπεῖ σέ μία διεφθαρμένη 
πολυεθνική καί πολυθρησκειακή ἐπαρχία τῆς 
οἰκουμενιστικῆς Ε.Ε. καί πρίν χάσει τήν Σκέπην 
τοῦ Θεοῦ καί τῆς Παναγίας, ἄς διορθωθοῦμε 
μέ τή μετάνοια καί μέ τήν ἐξάσκηση τῆς χριστια-
νικῆς ζωῆς, καί ἀγαπημένοι καί ἑνωμένοι καί 
ἐλεύθεροι ἀπό ἐπιρροές διαβρωμένων ἐμπαθῶν 
καί σκοτεινῶν προσώπων, ἄς ἐπιδοθοῦμε σέ 
ἀγῶνες πνευματικούς γιά τήν Πίστη μας, τήν 
ψυχή μας καί τήν Πατρίδα μας.   

Ν ῦ ν  ὑ π έ ρ  π ά ν τ ω ν  Ἀ γ ώ ν. 

Ï×É ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΟΙ ΚΟΥΜΕ Ν ΙΣΜΟ. 

ÍÁ ÐÁÕÓÅÉ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΗΣ Ι ΕΡΑΣ 

ΜΟΝΗΣ  ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ. 

 Ἱ. Μ. Ἁγίας Σκέπης, Πάνιον Ὄρος Ἀττικῆς. Ὀκτώβρ. 2005. 

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


