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ΟΟΟ ΡΡΡ ΘΘΘ ΟΟΟ ΔΔΔ ΟΟΟ ΞΞΞ ΙΙΙ ΑΑΑ    

   
ΠΠΠ ΟΟΟ ΛΛΛ ΕΕΕ ΜΜΜ ΟΟΟ ΥΥΥ ΜΜΜ ΕΕΕ ΝΝΝ ΗΗΗ    

   
ΝΝΝ ΙΙΙ ΚΚΚ ΑΑΑ    

   
 

ταν μερικοί  Ἕλληνες ἐζή-
τησαν ἀ π ό  τ ο ύς  Ἁ γ ί ο υς  
Ἀπ ο σ τ ό λ ο υς  νά ἰδοῦν τόν 
Χριστόν, ἀπεκρίθη Αὐτός: 
«ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, ἵνα 

δοξασθῇ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώ-
που»1, ἔφθασε δηλαδή ἡ ὥρα νά 
δ ο ξ α σ θ ε ῖ  ὁ  Υ ἱ ό ς  τ ο ῦ  Θ ε ο ῦ σέ 
ὅλο τόν κόσμο.  

Πράγματι, μετά τήν Ἀνάσταση 
τοῦ Χριστοῦ, ἄρχισε νά ἐξαπλώνε-
ται παντοῦ τό κήρυγμα τοῦ Ἁ γ ί ο υ  
Εὐαγγελίου Του, χρησιμοποιώντας 
ὡς μέσον τήν ὑπέροχη Ἑλληνική 
γλῶσσα, πού εἶναι ἡ πλέον πλού-
σια γλῶσσα γιά ὑψηλή θεολογία.  

Οἱ ἀρχαῖοι Πρόγονοί μας, ἄν καί 
μέ τή μεγάλη τους σοφία καί τόν 
ἀνώτερο πολιτισμό τους ἐνίκησαν 
πνευματικά τό Ρωμαῖο κατακτητή, 
ὅμως ὅταν ἐγνώρισαν τή Διδασκα-
λ ία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, πού ἐσαρ-
κώθη ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας, γ ιά  
ν ά  μ ᾶ ς  ἐ π α ν α φ έ ρ ε ι  στό  "καθ’ 
ὁμοίωσιν"2

 Θεοῦ, ἐγονάτισαν ἐμ-
πρός στό Θεῖο Μεγαλεῖο τοῦ Ἱεροῦ 
Εὐαγγελίου Του, τό ἀποδέχτηκαν 

1. ἸùÜíí. Éâ´,  23,   2. ÃÝíåóéò Á´ 26.  

ὁλόκαρδα, ἀπέρριψαν  τήν εἰδωλο-
λατρεία καί πλέον δέν ἀνεζήτησαν 
ἄλλη θρησκεία καί φιλοσοφία, διότι 
ἐβρῆκαν τήν  πλήρη Ἀλήθεια στό 
Χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό , στήν ὑπηρεσία τοῦ 
ὁποίου ἔθεσαν τή γλῶσσα τους, τή 
σοφία τους καί τόν πολιτισμό τους. 

Ὁ Χριστιανισμός μεταστοιχείω-
σε πνευματικά καί πολιτιστικά τόν 
Ἑλληνισμό καί τόν ἀνέβασε πολύ 
ὑψηλά. Ἔτσι ἄρχισε ἡ δημιουργία καί 
ἀκτινοβολία τοῦ Ἑλληνοχριστιανι-
κοῦ Πολιτισμοῦ, μέ τόν ὁποῖο ἡ Βυ-
ζαντινή Αὐτοκρατορία ἐφώτισε πολ-
λά βάρβαρα Ἔθνη, τά ἐξήγαγε ἀπό 
τό σκότος τῆς εἰδωλολατρείας, τῆς 
βαρβαρότητας, τῆς ἀγραμματοσύνης 
καί τά μετέτρεψε σέ χριστιανικά 
πολιτισμένα Ἔθνη, μέ ἀποτέλεσμα 
νά δοξαστεῖ ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. 

Ἡ χιλιετής Ἱστορία τῆς Βυζαν-
τινῆς Αὐτοκρατορίας εἶναι ἡ πλέον 
πνευματική καί φωτεινή ἱστορική 
περίοδος τῆς ἀνθρωπότητας, διότι 
σ' αὐτή πλεονάζουν σέ πρώτη θέ-
ση οἱ ἀγῶνες ὄχι γιά κατασκευή μη-
χανῶν καί ὅπλων, ὄχι γιά ἀθλητικές 
νίκες καί ἄλλες ματαιότητες, ἀλλά 

Ο 



 

2 

ἀγῶνες γιά Ἀλήθεια, γνώση, μόρ-
φωση, παιδεία, ἀρετή καί ἠθική, γιά 
Ἁγιότητα, Ἱεραποστολή καί ἐκπο-
λιτισμό τῶν βαρβάρων λαῶν, ὥστε 
οἱ μολύναντες τό "κατ’ εἰκόνα" 
Θεοῦ ἄνθρωποι νά τό καθαρίσουν 
καί νά φθάσουν, κατά τό δυνατόν, 
στό "καθ’ ὁμοίωσιν" Θεοῦ. 

Ἄν καί οἱ ἐσωτερικοί καί ἐξωτε-
ρικοί ἐχθροί τῆς Ἀληθείας καί τῆς 
ἀρετῆς δέν ἄφησαν τό Βυζάντιο νά 
ἡσυχάσει καί νά ἐπεκτείνει πάρα πο-
λύ τό μεγάλο ἐκπολιτιστικό του ἔρ-
γο, ὅμως αὐτό ἀμυνόμενο καί πολε-
μώντας ἰδίως μέ πνευματικά ὅπλα 
κα ί  κυρ ίως μέ τή βοήθεια τοῦ 
Τρ ιαδ ικοῦ Θε οῦ , μπόρεσε ν' ἀκτι-
νοβολεῖ πολιτιστικά ἐπί μία χιλιετία. 

Ἡ γεννήτρια τοῦ Βυζαντινοῦ 
Μεγαλείου,  τῆς δύναμης καί τῆς 
ἀντοχῆς του ἐπί 1000 ἔτη, εἶναι  Η 
ΟΡΘΟΔΟΞ ΙΑ ,  δηλαδή ἡ Χριστια-
νική Ἀλήθεια στή γνήσια ἀναλ-
λοίωτη Θεϊκή μορφή της. 

Ὁ Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, εἶ-
πε στό Πιλάτο ὅτι ἦλθε στή γῆ, γιά 
νά κηρύξει τήν Ἀλήθεια1 , ἡ ὁποία 
εἶναι μοναδική καί αἰώνια, διότι ἔχει 
Θε ί α  προ έ λε υ ση . Κάθε ἄλλη περί 
Θεο ῦ διδασκαλία εἶναι ἀνθρώπινο 
κατασκεύασμα καί δαιμονική πλάνη. 

Ἡ Χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή  δ ι δ α σ κ α λ ί α , 
λοιπόν, ὡς Θεϊκή, πρέπει  νά δια-
τηρεῖται  πάντοτε ἀκεραία. 

Αὐτή ἡ ἀναλλοίωτη καί ἀνόθευ-
τη διαφύλαξη τῆς Θείας Ἀληθείας 
ἦτα ν κ α ί  ε ἶνα ι  κύρια φροντίδα 
τῆς Ὀρθοδοξίας, πρός χάριν τῆς 
ὁποίας οἱ Ποιμένες της καί τά τέκνα 
της διεξήγαγον μεγάλους ἀγῶνες 
καί  ὑπέφεραν συχνά φοβερούς 
διωγμούς καί ἡρωικά μαρτύρια. 

1. ÊáôÜ  ἸùÜíí. éç´ 37. 

Ἡ Ὀρθοδοξία δέν ἔχει ἀρχηγό  
ἕνα "ἀλάθητο" ἄνθρωπο-Πάπα, ἀλλά 
ἔχει  κεφαλή τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, 
τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν. 

Ἡ Ὀρθοδοξία διδάσκει ὅ,τι ἀπε-
κάλυψε ὁ Χριστός καί ὅσα μέ τήν 
Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μετέ-
δωσαν οἱ  Ἅγιο ι  Ἀπόστολοί  Του, 
ἀπεφάσισαν αἱ Ἅγιαι Οἰκουμενικαί 
Σύνοδοι, ἔγραψαν καί  ἐδίδαξαν οἱ 
Θεοφόροι Πατέρες καί Διδάσκαλοι. 

Ὅσα λοιπόν ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χ ρ ι σ τ ο ῦ  π α ρ έ λ α β ε  ἀ π ό  Α ὐ τ ό ν  
καί  ἀπό τούς Ἁγίους Του, αὐτά ὡς 
πολύτιμη κληρονομιά διαφυλάττει 
μέ ἀκρίβεια  Η ΟΡΘΟΔΟΞ ΙΑ. 

Αὐτήν τήν Ὀρθοδοξία ἀκο-
λουθοῦσε κα ί  ἡ  δυτ ική Εὐρώπη 
μέχρι νά ὑποδουλωθεῖ στούς Γερ-
μανούς, οἱ ὁποῖοι ὡς ἀγράμματοι 
καί σαρκικοί ἄνθρωποι βύθισαν τή 
Δύση στό σκότος τῆς βαρβαρότη-
τας, διαστρέβλωσαν τό Χριστιανι-
σμό της καί τόν ἔφεραν στά χαμη-
λά ἀνθρώπινα μέτρα τους.  

Ἐνῶ ὑπῆρχον ο ἱ  Θεόπνευστες  
δ ιδασκαλίες τῶν Ἁγίων Πατέρων, 
οἱ ὁποῖοι κατεῖχον καί τήν ἀρχαία 
Ἑλληνική σοφία, ὅμως οἱ ἀγράμμα-
τοι ὑπερήφανοι Φράγκοι τίς περι-
φρονοῦσαν  ἀπό ἄγνοιαν καί ἀπό 
ἀδυναμίαν νά τίς κατανοήσουν. Τό 
ἀποτέλεσμα ἦταν νά πέφτουν ἀπό 
πλάνη σέ πλάνη, μέχρι πού δημι-
ούργησαν τίς αἱρετικές διδασκαλίες 
τοῦ παπισμοῦ καί προτεσταντισμοῦ, 
οἱ ὁποῖες ἀπέχουν πολύ  ἀπό τή 
Χριστιανική Διδασκαλία. 

Τόν 13ο αἰῶνα, γιά νά φανοῦν 
μορφωμένοι οἱ Φράγκοι, συγχώνευ-
σαν Χριστιανισμό καί ἀριστοτελι-
σμό. Ἔτσι προέκυψε ἡ ἀλαζονεία 
τοῦ ὀρθολογισμοῦ  τῆς αἱρετικῆς 
δυτικῆς σχολαστικῆς "θεολογίας".  



 

3 

Ἀφοῦ λοιπόν ἡ Δύση διαστρέ-
βλωσε τήν Θείαν Ἀλήθειαν, ἐγκα-
ταλείφθηκε ἀπό τήν Θείαν Χάριν, 
κατέπεσε ἠθικά καί  πνευματικά,  
καί ὁδηγήθηκε ἀκόμη καί σέ ἐνέρ-
γειες ἐντελῶς ἀντιχριστιανικές  
(ἐγκλήματα Ἱερᾶς Ἐξέτασης, νύκτα 
Ἁγίου Βαρθολομαίου, ἀποικιοκρατι-
κά δουλεμπόρια, κ.ἄ.) 

Ἀπό τόν ὄγδοο αἰῶνα, κατά τόν 
ὁποῖο ἡ δυτική ἐκκλησία ἀπέκτησε 
καί κοσμική ἐξουσία, καί ἰδίως ἀπό 
τήν ἐποχή τοῦ Γερμανοῦ Καρλομά-
γνου, ἡ Δυτική Εὐρώπη ἔγινε ἐχθρι-
κή1 πρός τό Ὀρθόδοξο Βυζάντιο .  

Οἱ Φράγκοι ἔκαμαν συστηματική 
πλαστογράφηση τῆς Ἱστορίας καί 
κατασυκοφάντησαν τούς Βυζαντι-
νούς. Γιά ν' ἀποκρύψουν τόν ἰδικό 
τους σκοτεινό καί ἀπολίτιστο με-
σαίωνα, ὀνόμασαν τό Βυζάντιο με-
σαίωνα θεωρώντας το ὀπισθοδρο-
μικό, καί μέ τή στρατιωτική τους 
ἰσχύ ἐπέβαλαν στήν Εὐρώπη τή δική 
τους φράγκικη νοοτροπία, ἡ ὁποία 
ἐπικρατεῖ μέχρι σήμερα. 

Μέ τίς δῆθεν σταυροφορίες της 
(πού τελικά ἀποδείχτηκαν ὅτι δέν 
ὑπηρετοῦσαν τόν Ἐσταυρωμένον 
Χριστόν) ἡ Δύση ἔπληξε τό Ὀρθό-
δοξο Βυζάντιο, τό διέβρωσε καί τό 
ἑτοίμασε νά παραδοθεῖ στούς βάρ-
βαρους Τούρκους, οἱ ὁποῖοι γιά τήν 
ἐξάπλωση τῆς πλανεμένης σαρκο-
λατρικῆς θρησκείας τους χρησιμο-
ποιοῦσαν τό ξίφος, τή βία καί τά 
βασανιστήρια. 

Κατά τή διάρκεια τῆς Τουρκο-
κρατίας, οἱ Πρόγονοί μας, ἐνισχυ-
μένοι μέ τήν Θείαν δύναμιν τῆς  
Ὀρθοδοξίας,  ὑπέμειναν καρτερικά 
τά ποικίλα βάσανα, καί κάτω ἀπό τή 
Σκέπη τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 
διατήρησαν καί τή γλῶσσα καί τήν 

Ἐθνική συνείδηση καί ἀνέδειξαν 
πλῆθος Νεομαρτύρων Ἁγίων, οἱ 
ὁποῖοι προτιμοῦσαν τό μαρτυρικό 
θάνατο π α ρ ά  ν ά  δ ε χ θο ῦ ν  τόν 
ἀντίχριστο μωαμεθανισμό, πού τούς 
προσέφεραν οἱ Τοῦρκοι μέ δέλεαρ 
τίς ὑλικές ἀπολαύσεις. 

Καί ἐνῶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἀνατολή 
μέσα στό σκότος τῆς Τουρκοκρατί-
ας διατηροῦσε τό Ἀληθινό Φῶς 
τοῦ Χριστ ιανισμοῦ, ἡ Δύση μετά ἀ-
πό τόν αἱρετικό της κατήφορο βυθί-
στηκε καί σέ πολλά ἄλλα σκοτάδια 
τῆς ἀθεΐας, τοῦ μασονισμοῦ καί τῶν 
διαφόρων μυστικῶν σκοτεινῶν ὀρ-
γανώσεων (διαποτισμένων κυρίως 
ἀπό τήν ἑβραϊκή καμπάλα), μέ ἀπο-
τέλεσμα ἀργότερα νά γεννήσει τά 
τέρατα τοῦ φροϋδισμοῦ, φασισμοῦ, 
μαρξισμοῦ, καπιταλισμοῦ, τά ὁποῖα 
κατασπάραξαν τήν ἀνθρωπότητα.  

1. Αὐτό τό φράγκικο μισελληνικό 
καί ἀντορθόδοξο πνεῦμα ἐπικρατεῖ καί 
στούς ἡγέτες τῆς Ε.Ε. ,  οἱ ὁποῖοι ἔβαλαν 
ὡς πολιτισμική ἀρχή τῆς Ε.Ε. τήν ἐποχή 
τοῦ Καρλομάγνου, τοῦ μεγαλύτερου 
ἐχθροῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ὀρθο-
δοξίας, περιφρονώντας  ἔτσι τούς με-
γάλους πολιτισμούς τῆς Ἀρχαίας Ἑλλά-
δος καί τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.  

Ἐπειδή τό Βυζάντιο δ ι α λ α λ ε ῖ  τήν 
Ὀρθοδοξία καί ἐπειδή Ὀρθόδοξο Βυζάν-
τιο σημαίνει Φῶς, Ἀλήθεια, ἀγάπη, ἀρε-
τή, ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια, δικαιοσύνη,  
ἐλευθερία καί πραγματικός Πολιτισμός, 
γι' αὐτό οἱ ἡγεσίες τῆς Ε.Ε. καί ΗΠΑ, πού 
μέ τήν καθοδήγηση τοῦ διεθνοῦς ἑβραι-
οσιωνισμοῦ προωθοῦν τήν ἀπάνθρωπη 
"Νέα Τάξη Πραγμάτων" ,  τήν δαιμονική 
"Νέα Εποχή" καί τήν ἰσοπεδωτική Παγκο-
σμιοποίηση, μισοῦν Βυζάντιο καί Ὀρθο-
δοξία... Καί γενικά μισοῦν τό Χριστια-
νισμό, γι' αὐτό στό σύνταγμά τῆς Ε.Ε.  
καί στήν εὐρωπαϊκή χάρτα τῶν θεμελι-
ωδῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἀπέρ-
ριψαν κάθε ἀναφορά στό Χριστιανισμό. 
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Γνωρίζοντας ἡ δέσμια τῶν σκο-
τεινῶν δυνάμεων καί ὀργανώσεων 
Δύση ὅτι ὁ Ἑλληνοχριστιανικός Πο-
λιτισμός ἔχει τεράστια ἀναγεννη-
τική δύναμη, πού μπορεῖ νά ἀνατρέ-
ψει τά σκοτεινά δυτικά ἔργα, φρόν-
τισε ὥστε στό πρῶτο Ἑλληνικό κρά-
τος, πού ἱδρύθηκε μετά τήν ἡρωική 
ἐπανάσταση τοῦ 1821, ν' ἀναλάβουν 
τήν κυβέρνηση μασόνοι Βαυαροί, οἱ 
ὁποῖοι ὑποδούλωσαν τήν Ἐκκλησία 
στό Κράτος καί προξένησαν στήν 
Πατρίδα μας μεγάλο κακό.  

Ἀπό τότε τήν Πατρίδα μας τήν 
κυβερνοῦν, ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαι-
ρέσεων, οἱ πράκτορες τῆς Δύσης, 
οἱ ὁποῖοι φρόντισαν ὥστε ἡ κοινω-
νία μας νά μιμεῖται  τούς δυτικούς 
διεφθαρμένους καί ὑλιστικούς τρό-
πους ζωῆς. Καί δυστυχῶς μεγάλο 
τμῆμα τοῦ λαοῦ μας ἔπεσε ἀπερί-
σκεπτα στήν παγίδα τους. 

Πάντως οἱ ἐχθροί τοῦ Θεοῦ καί 
τῆς Ἀληθείας Του, πού θέλουν νά 
κυβερνήσουν δικτατορικά τήν ἀν-
θρωπότητα, ἀκόμη φοβοῦνται  τό 
δυνατό Ἐλληνικό πνεῦμα καί ἰδίως 
τήν Θεία δύναμη τῆς Ὀρθοδοξίας, 
γι' αὐτό καταβάλλουν τεράστιες 
προσπάθειες νά διαφθείρουν ἐντε-
λῶς τό λαό μας, νά διαβρώσουν καί 
νά ἐξαφανίσουν τήν Ἀλήθεια τῆς 
Ὀρθοδοξίας. 

Καί στόν εἰκοστό αἰῶνα ἡ Δύση 
ἔδειξε ὅτι μισεῖ τούς Ὀρθόδοξους. 
Πῶς; Μέ τά πολλά ἐγκλήματα τῶν 
Παπικῶν ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων 
στήν Τσεχοσλοβακία, Κροατία καί 
Οὐκρανία, μέ τή συνεργασία της με-
τά τοῦ ἑβραιοσιωνισμοῦ γιά τήν ἐπι-
βολή τοῦ κομμουνισμοῦ στά Ὀρθό-
δοξα Κράτη· ἐπίσης μέ τό νά βοηθή-
σει τόν ἑβραιομασόνο Κεμάλ γιά τή 
Μικρασιατική καταστροφή καί τούς 

ἀπογόνους του γιά τήν τουρκική 
κατοχή τῆς μισῆς Κύπρου μας, κ.ἄ. 

Καί τό ἀποκορύφωμα αὐτοῦ 
τοῦ μίσους  ἦταν ὁ βομβαρδισμός 
τῆς Ὀρθόδοξης Σερβίας κατά τίς 
ἡμέρες τοῦ Ὀρθόδοξου Πάσχα… 

Μέ ψευδῆ προσχήματα ΗΠΑ, Ε.Ε. 
καί ΝΑΤΟ κατέστρεψαν  ἕνα ἀνε-
πτυγμένο Κράτος, διότι ἦταν ἀνε-
ξάρτητο καί δέν συμμετεῖχε στίς 
σκοτεινές συμμαχίες τους. Καί πα-
ρέδωσαν τό Κόσσοβο στούς τρομο-
κράτες Ἀλβανούς, οἱ ὁποῖοι μέ τήν 
προστασία τῶν δυτικῶν τῆς KFOR 
διώκουν τούς λίγους Σέρβους, κα-
ταστρέφουν τά Ὀρθόδοξα  μνημεῖα 
καί ἔχουν μετατρέψει τό Κόσσοβο 
σέ κέντρο διακίνησης ναρκωτικῶν, 
ἐμπορίου ὅπλων καί λευκῆς σάρκας. 

Αὐτοί οἱ βομβαρδισμοί, ὅπως καί 
οἱ ἄλλοι (στό Ἰράκ καί στό Ἀφγανι-
στάν) φανερώνουν πόσο πνευμα-
τικά κατέπεσε ἡ παπική καί προτε-
σταντική Δύση μέ τή "Νέα Τάξη 
πραγμάτων" ,  ἡ ὁποία βομβαρδίζει  
ἐν ὀνόματι τοῦ χριστιανισμοῦ... καί 
τοῦ ἀνθρωπισμοῦ... καί σκορπίζει τή 
δυστυχία καί τό μῖσος στούς λαούς. 

Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη βαρ-
βαρότητα ἀπό τό νά διαστρέφονται 
τόσο χυδαία οἱ ὑψηλές ἔννοιες τοῦ 
ἀνθρωπισμοῦ καί  Χρ ιστιανισμοῦ, 
τίς ὁποῖες εἶχε ἀνεβάσει καί κρατή-
σει πολύ ὑψηλά ὁ Ἑλληνοχριστια-
νικός Πολιτισμός. 

Καί δ έ ν  ὑ π ά ρ χ ε ι  χ ε ι ρ ό τ ε ρ η  
ὕβρη κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπό 
τό γεγονός ὅτι ὁ πνευματικός ἡγέ-
της τῆς Δύσης, ὁ Πάπας Βοϊτύλας μέ 
τό Βατικανό του (πού ἄνοιξε φάμ-
πρικα ἁγιοποίησης) ἀνακήρυξε Ἅγιο 
τόν καρδινάλιο Στέπινατς, ὑπεύθυνο 
γιά τή γενοκτονία 1.000.000 Ὀρ-
θοδόξων Σέρβων στήν Κροατία... 
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Παρ'  ὅλα τά πολλά παλιά καί  
νέα ἐγκλήματα  τῶν δυτικῶν καί 
τῶν μουσουλμάνων κατά τῆς Ὀρθό-
δοξης Ἀνατολῆς, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδο-
ξοι ναί μέν συγχωροῦμε ὅσους εἰλι-
κρινά ἀναγνωρίζουν τά λάθη τους 
καί μετανοοῦν καί εἴμαστε ἕτοιμοι 
νά δείξουμε τήν ἀγάπη μας, ὅμως 
ὀφείλουμε, μετά ἀπό τόσα πού πά-
θαμε, νά φυ λα γ ώ μ α σ τ ε  ἀπό τούς 
ψεύτικους φίλους καί ὕπουλους 
ἐχθρούς, κ α ί  νά προσέχουμε νά 
κρατήσουμε  ἀ κ έ ρ α ι η  τή μοναδι-
κή καί ἀνεκτίμητη  Ἀ λ ή θ ε ι α ,  πού 
μᾶς παρέδωσε ὁ ἴδιος ὁ Θεός μέσῳ 
τοῦ Υἱοῦ Του καί τῶν Ἁγίων Του. 

Αὐτήν τή ζωογόνο καί ἀ ν α κ α ι -
ν ι σ τ ι κ ή  Ἀ λ ή θ ε ι α  μισοῦν οἱ ἀντί-
χριστοι ἐγκέφαλοι τῆς συνομωτι-
κῆς παγκοσμιοποίησης, καί γιά νά 
τήν ἐξαφανίσουν, δημιούργησαν τό 
θρησκευτικό σκέλος τῆς παγκοσμι-
οποίησης, τό μασονικό οἰκουμενι-
σμό, πού ἐπιδιώκει ἐν ὀνόματι μιᾶς 
ψεύτικης ἀγάπης καί ἀπατηλῆς εἰρή-
νης νά ἑνώσει ὅλες τίς θρησκεῖες 
καί νά δημιουργήσει τή σατανική 

πανθρησκεία τῆς "Νέας Ἐποχῆς" 
(γιά τήν ὁποία προετοιμάζουν τή 
νεολαία μέ Χάρυ Πόττερ καί ἄλλες 
ἀποκρυφιστικές παγίδες). 

Καί δυστυχῶς αὐτός ὁ ἀντίχρι-
στος οἰκουμενισμός ἔχει διαβρώσει 
ἀρκετούς ὀρθόδοξους ἡγέτες, τούς 
ὁποίους βλέπουμε συχνά νά συσκέ-
πτονται καί  νά συμπροσεύχονται 
μέ ἑτερόδοξους καί ἀλλόθρησκους 
καί νά λένε ὅλοι μαζί τό μασονικό 
κήρυγμα ὅτι ὅλες οἱ "χριστιανικές" 
ὁμολογίες εἶναι περίπου τό ἴδιο καί 
πρέπει οἱ ἐκκλησίες τους νά ἑνω-
θοῦν καί ὅτι ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι 
καλές καί ἔχουν τόν ἴδιο θεό, κλπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ëõðçñüí!.. ôü Ïἰêïõìåíéêü Ðáôñéáñ÷åῖï êáôÞíôçóå ïἰêïõìåíéóôéêü êáß ðñùôï-
óôáôåῖ óôÞí ðñïäïóßá. ÊÜôù: 1994, ὁ ðáôñéÜñ÷çò Âáñèïëïìáῖïò óÝ äéáèñçóêåõôéêü 
óõíÝäñéï. Ἄíù: 2001, óõìðñïóåõ÷Þ "ὀñèïäüîùí" ìÝ ἀëëüèñçóêïõò êáß áἱñåôéêïýò 
ìÝóá óÝ ðáðéêü íáü ôῆò Êùí/ðüëåùò  (âë. ðåñéïä. " Ἅã. ἈãáèÜããåëïò", ôåý÷. 176 êáß 192).
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Καί δυστυχῶς οἱ περισσότεροι 
Ἕλληνες ἐπηρεάζονται ἀπό αὐτούς 
τούς προδότες1 , διότι ἔχουν ὑπο-
στεῖ διάβρωση ἀπό τίς διεφθαρμέ-
νες καί οἰκουμενιστικές προπαγάν-
δες τῆς Παγκοσμιοποίησης. Καί ἔτσι 
ἡ ζωή τους δέν συμφωνεῖ μέ τήν 
Ὀρθοδοξία. Δυστυχῶς τά ἔργα τοῦ 
Ἑλληνικοῦ λαοῦ δέν εἶναι ἄξια νά 
δείξουν τό μεγαλεῖο τῆς Πίστης μας. 
Τό παγκόσμιο ρεῦμα τῆς ἀνηθικό-
τητας διέβρωσε πολύ τό λαό μας. 

Ὅμως τήν Ἀλήθεια τῆς Ὀρθο-
δοξίας τίποτε δέν μπορεῖ νά τήν 
ἀμαυρώσει, οὔτε τά σκάνδαλα, οὔτε 
τά κακά παραδείγματα τῶν ἀναξίων 
Κληρικῶν της. Εἶναι ἡ μόνη θρησκευ-
τική Πίστη πού ἔχει ἀναδείξει ἀμέ-
τρητους θαυματουργούς Ἁγίους , 
Ὁσίους καί Μάρτυρες, ὥστε κανείς 
δέν μπορεῖ νά τήν ὑποτιμήσει.   

Καί στόν εἰκοστό αἰῶνα ἀνέ-
δε ι ξε δ ε κ ά δ ε ς  ἑ κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν  
Νε ο μ α ρ τ ύ ρ ω ν  στίς πρώην κομ-
μουνιστικές χῶρες, καί κυρίως στή 
Ρωσία καί στή Σερβία.  

Μόνο ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι στολι-
σμένη καί λαμπρυσμένη ἀπό τερά-
στιο πλῆθος  Ἁ γ ί ω ν  Μ α ρ τ ύ ρ ω ν  

1. Τό πόσον πολύ ἔχει προχωρήσει 
στήν οἰκουμενιστική  προδοσία  ἡ νεο-
ημερολογιτική ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
φαίνεται ἀπό τό ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύ-
νοδός της ἔδωσε τό πράσινο φῶς, γιά 
νά πραγματοποιηθεῖ τό Μάϊο τοῦ 2005 
στήν Ἀθήνα Γενική Συνέλευ ση τοῦ 
Π αγκόσμιου  Συμβου λίου  Ἐκκλη σιῶν, 
τό ὁποῖο ἔχοντας ὡς ἀπώτερο σκοπό 
τή  μασονική Π αν θρησκε ία ὑπηρετεῖ 
ἀνοικτά τά σχέδια τῆς σατανικῆς Νέας 
Ἐποχῆς... (" Ὀñèüä. Ôýðïò"  11/4/2003) .  

Εἶναι Ἱερόν καθῆκόν μας ν' ἀντι-
δράσουμε δυναμικά, ὥστε νά ματαιω-
θεῖ αὐτή ἡ ἀντιχριστιανική συνέλευση 
στήν ἁγιασμένη Πατρίδα μας. 

πού βασανίστηκαν, διώχτηκαν καί 
ἔχυσαν τό α ἷμα τους γι' αὐτήν, δι-
ότι π ί σ τ ε υ α ν  ἀ κ ρ ά δ α ν τ α  ὅ τ ι  
μ ό ν ο ν  Α ὐ τ ή  κ α τ έ χ ε ι  τ ή ν  π λ ή-
ρ η  Ἀ λ ή θ ε ι α  π ε ρ ί  Θ ε ο ῦ .   

Καί ε ἶναι  προφητευμένο στήν 
Ἱερή Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστῆ 
Ἰωάννη ὅτι θά ἀναδείξει  καί  ἄλ-
λους πολλούς Ἁγίους Μάρτυρες  
στά ἔσχατα χρόνια,  πού θά βασι-
λεύσει παγκοσμίως ὁ Ἀντίχριστος, 
τοῦ ὁποίου ὁ ἀριθμός 666  ἔχει ἤδη 
τεράστια ἠλεκτρονική ἐφαρμογή. 

Η  ΟΡΘΟΔΟΞ ΙΑ δέν ἔχει  στήν 
ἱστορία της, ὅπως ἄλλες θρησκεῖες 
καί δόγματα (μωαμεθανισμός, παπι-
σμός, κ.ἄ.), ἐγκλήματα καί ἀπάν-
θρωπους ἐκβιασμούς γιά προσηλυ-
τισμό. Ἡ  ἱστορία της ε ἶναι  γεμά-
τη ἀπό Ἁγιότητα,  Ἱεραποστολή,  
ἀγῶνες καί  μαρτύρια .  

Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ὡς Θεϊκό δημιούρ-
γημα δέ νικιέται ἀπό καμία ἔρευνα 
καί κριτική. Ὁ Θεός τήν ἔχει ἐπικυ-
ρώσει μέ ἄπειρα θαύματα, τά ὁποῖα 
συνεχίζονται μέχρι καί σήμερα. 

 

Κ α ί  μ ό ν ο  σ τ ο ύ ς  

Ὀ ρ θ ό δ ο ξ ο υ ς  τ ό  

Α Γ Ι Ο  Φ Ω Σ  β γ α ί ν ε ι  

θ α υ μ α τ ο υ ρ γ ι κ ά  

κ ά θ ε  χ ρ ό ν ο  ἀ π ό  

τ ό ν  Π α ν ά γ ι ο  Τ ά φ ο  

τ ο ῦ  Χ ρ ι σ τ ο ῦ  σ τ ά  

Ἱ ε ρ ο σ ό λ υ μ α ,  τ ή ν  

π α ρ α μ ο ν ή  τ ο ῦ  

Ὀ ρ θ ό δ ο ξ ο υ  Π ά σ χ α!  
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Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ἔχει ἕνα τεράστιο 
ὑψηλό θεολογικό Ἁγιοπατερικό 
συγγραφικό πλοῦτο πού λύνει κάθε 
ἀπορία καί ἀνεβάζει  κάθε ἐνάρε-
τη καί ταπεινή ψυχή σέ ἀνώτερα 
πνευματικά καί  θεολογικά ὕψη 
καί στήν ἀληθῆ Θεογνωσία. 

Η ΟΡΘΟΔΟΞ ΙΑ λ ά μ π ε ι  ἀπό Θεῖο  
Φῶς καί εὐωδιάζει ἀπό τή Θεία Χάρι 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί ὅποιος 
ταπεινά τή βιώνει, νοιώθει τήν εὐω-
δία της καί τή Θεϊκή της προέλευση. 

Η ΟΡΘΟΔΟΞ ΙΑ ὁδηγεῖ τόν πιστό 
σέ πνευματική ἐγρήγορση, ἄσκη-
ση τῶν ἀρετῶν καί ἀγαθοεργιῶν, 
σέ ψυχική κάθαρση, νήψη καί ἀνά-
ταση, σέ ἀγῶνες γιά τήν Ἀλήθεια  
καί  τήν Ἱεραποστολή.  

Η ΟΡΘΟΔΟΞ ΙΑ μέ τήν ἐκκλησια-
στική ζωή καί λατρεία, μέ τή μυστα-
γωγική Βυζαντινή μουσική, μέ τήν 
προσευχή καί μέ τά Θεῖα Μυστήρια 
ἑνώνει τόν πιστό μέ τόν Χριστόν 
καί τόν ὁδηγεῖ στό γλυκύτατο Θεϊ-
κό Ἔρωτα καί σέ Θεϊκή ἀγαλλίαση. 

Η ΟΡΘΟΔΟΞ ΙΑ, ἐπιδιώκοντας νά 
κάνει τούς ἀνθρώπους "θεούς κα-
τά χάριν" καί μετόχους τῆς ἀκτί-
στου Θεϊκῆς δόξης καί τῆς Αἰωνίου 
Βασιλείας, μπορεῖ  νά τούς  κάνει  
ὅλους νά ζοῦν εἰρηνικά καί ἀγαπη-
μένα σάν ἀδέλφια, παιδιά τοῦ Θεοῦ, 
πού συναγωνίζονται στούς ὑψη-
λούς ἀγῶνες τῶν ἀρετῶν καί τῆς 
ἁγιότητας. Καί αὐτό τό ἀπέδειξε  
πολλές φορές σέ διάφορους τόπους 
καί διάφορες χρονικές περιόδους.  

Η ΟΡΘΟΔΟΞ ΙΑ εἶναι ἡ μοναδική 
ἐλπίδα σωτηρίας τῆς ξεπεσμένης ἠ-
θικά καί πνευματικά ἀνθρωπότητας. 

Αὐτό τόνισε καί ὁ διάσημος ἄγ-
γλος βυζαντινολόγος Στ. Ράνσιμαν 
ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι ὁ 21ος αἰώνας 

πρέπει νά εἶναι αἰώνας τῆς Ὀρθο-
δοξίας, διότι ὁ σωστά φιλοσοφημέ-
νος ἔξυπνος ἄνθρωπος μόνο στήν 
Ὀρθοδοξία θά βρεῖ τήν τελειότητα, 
καί ὁ ἀπογοητευμένος μόνο σ' αὐτή 
θά βρῆ τήν τελεία λύτρωση, που-
θενά ἀλλοῦ σέ καμμιά ἄλλη θρη-
σκευτική πίστη καί φιλοσοφία.  

Ὅποιος ἔχει ὑψηλές πνευματι-
κές ἀναζητήσεις, ποθεῖ Ἀλήθεια, δι-
καιοσύνη, ἀγάπη, πνευματική ἐλευ-
θερία, ψυχική κάθαρση καί ἀναγέν-
νηση καί ἰδίως τή σωτηρία τῆς ἀθά-
νατης ψυχῆς του, αὐτά θά τά βρεῖ 
μόνο στό Χριστό, τόν Ὁποῖο μπο-
ρεῖ νά πλησιάσει καί νά δεχθεῖ μέσα 
του μόνο μέ Ὀρθόδοξο τρόπο.  

Μόνο ἡ Ὀρθοδοξία μπορεῖ  νά  
γεμίσει  τό κενό τῆς ψυχῆς τοῦ ἀν-
θρώπου καί νά θεραπεύσει,  νά λυ-
τρώσει καί  νά σώσει τήν ἀθάνα-
τη ψυχή του,  καί νά τή γεμίσει  μέ 
τό Ἅγιον Πνεῦμα, μέ Θεϊκή εὐφρο-
σύνη καί πραγματική εὐτυχία, μιά 
εὐτυχία πού δέν βασίζεται σέ ὑλι-
κά, σέ μάταια καί σέ σαρκικές ἀπο-
λαύσεις, ἀλλά σ τ ή ν  ἕ ν ω σ η  τῆς 
ψυχῆς μέ τόν Αἰώνιον Θεόν. 

Ἄς εὐχαριστοῦμεν λοιπόν συ-
νεχῶς ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τόν Θεόν 
διά τό μέγιστο αὐτό δῶρο πού μᾶς 
ἐχάρισε καί ἄς δείχνουμε τήν εὐ-
γνωμοσύνη μας πρός Αὐτόν μέ τό 
νά ἐφαρμόζουμε τόν Εὐαγγελικόν 
Νόμον Του καί μέ τό ν' ἀγωνιζό-
μαστε γιά τήν ἀκριβῆ διαφύλαξη 
τῆς Ὀρθοδοξίας, γιά τήν διάδοσή 
της καί γιά τήν καταπολέμηση τῆς 
σημερινῆς οἰκουμενιστικῆς προδο-
σίας, ὥστε νά μποροῦμε νά λέγου-
με σέ κάθε καλοπροαίρετο ὀλιγόπι-
στο, αἱρετικό, ἄθεο καί ἀλλόθρησκο: 
«Ἔρχου καί ἴδε» 

  ( ἸùÜí. Á´ , 47) .   


