ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:
ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20

Ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς βουλευτὰς τῆς ἀπειθείας

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Ὁ ἀνάλγητος ὁμοφασισμὸς
σαρώνει τὴν Ἑλλάδα

18 ΜΑΪΟΥ 2018 Πέτρου, Διονυσίου, Χριστίνης, Ἀνδρέου, Παύλου, Βενεδίμου, Παυλίνου, Ἡρακλείου Μαρτύρων, Εὐφρασίας Μάρτυρος

εὐφημισμὸν Ἑλληνικῆς Βουλῆς, καθὼς ὀλίγον πρὸ τῆς συμπληρώσεως 200 μόλις
ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως
τὰς θέσεις τῶν εὐλαβῶν ἡρώων κατέλαβαν
οἱ γκιαούρηδες ἐθνοκτόνοι! Μόνος θεός
τους ἡ διαστροφὴ καὶ μέσον ἐπιβολῆς της ἡ
ἐξουσία! Συνωμότησαν ὅλοι διὰ νὰ ὑποδουλώσουν τὴν Πατρίδα μας εἰς τὰ ἄλογα
πάθη, ὥστε νὰ ἐλέγχουν πλήρως τὸν πλη-

θυσμόν. Ἡ Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου λων ταυτοτήοἰκονομικὴ
των». Διὰ τὰ
ἐξαθλίωσις ὠχριᾶ πλέον ἐνώπιον τῆς πνευ- μεγαλύτερα παιδιὰ ἐθεσμοθέτησαν τὴν
ματικῆς ἐξαχρειώσεως ποὺ ὁδηγεῖ εἰς τὴν ἀλλαγὴν φύλου, ὥστε αὐτοὶ ἔστω οἱ ὀλίγοι
πλήρη ἀποχαύνωσιν.
ποὺ θὰ ἀλλάξουν, νὰ ἐθίσουν τοὺς ὑπολοίΤὴν μαθητιῶσαν νεολαίαν «μπολιάζουν» πους εἰς τὸ νὰ ἀποδέχωνται τὰ πάντα ὡς
μὲ τὸν σπόρον τῆς ἀμφιβολίας τῆς ταυτότη- φυσιολογικά. Εἰς τοὺς ἐνηλίκους ἐνομιμοτάς των, διὰ τῆς ἀλλαγῆς τῶν θρησκευ- ποιήθη ἡ παρεκτροπή: ἀπεποινικοποιήθη
τικῶν, τῆς ἱστορίας καὶ κυρίως τῶν «ἔμφυ- ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ ἐδόθη δικαίωμα «συμ-

φώνου συμβιώσεως». Τώρα, διὰ νὰ ὁλοκληρωθῆ ἡ ὑποταγὴ τῆς κοινωνίας εἰς τὴν
ἀνομίαν ἐψηφίσθη καὶ ἡ δυνατότης ἀναδοχῆς τέκνων εἰς τοὺς ὁμοφύλους. Τοιουτοτρόπως συμπεριελήφθησαν τὰ βρέφη καὶ
τὰ νήπια εἰς τὸν ἀδυσώπητον ἐκμαυλισμὸν
προκειμένου νὰ μὴ ὑπάρχη ἡλικία, ἡ ὁποία
νὰ μὴ πλήττεται.
Δὲν ἀντιστρατεύονται ὅμως μόνον τοὺς

ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΗ Η ΧΑΛΚΗ
ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ Ν. ΕΠΟΧΗΣ;

Ὁ νεοταξικὸς ὁδοστρωτὴρ τοῦ ὄζοντος
κομματικοῦ συστήματος ἀπεφάσισε τὴν
ἰσοπέδωσιν κάθε πανανθρωπίνου σταθερᾶς εἰς τὴν πατρίδα μας. «Διεφθαρμέναι
δὲ εἰσὶν αἱ εὐώνυμοι» καὶ αἱ δεξιαὶ καὶ αἱ
κεντρῶαι καὶ ὅλαι αἱ πτέρυγαι τῆς κατ’

«Πόσο ἐλεύθερα θά μποροῦσε νά καταρτίσει Θεολόγους, ὑπερβαίνοντας τούς μηχανισμούς τῆς Νέας Ἐποχῆς;»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ι.Κ. ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (14/5/2018) ΔΙΑ
ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΑΙΔΟΘΕΣΙΑΣ ΕΙΣ ΟΜΟΦΥΛΟΥΣ

Ὄχι ψῆφον εἰς
ἀντιχριστιανούς βουλευτάς

Ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους μετὰ πολλῆς καὶ βαθείας θλίψεως ἐπληροφορήθη τὴν, παρὰ τὰς πολλαπλὰς καὶ τεκμηριωμένας ἀντιδράσεις ὑπὸ πολλῶν καὶ ποικίλων φορέων τῆς πατρίδος
μας, ψήφισιν τοῦ νόμου «Μέτρα γιὰ τὴν προώθηση τῶν Θεσμῶν
τῆς Ἀναδοχῆς καὶ Υἱοθεσίας». Εἶναι πλέον φανερὸν ὅτι μὲ τὴν ψήφισιν τελευταίως νόμων, ὅπως ἡ θεσμοθέτησις τοῦ «συμφώνου
συμβιώσεως», ἡ «νομικὴ ἀναγνώριση τῆς ταυτότητας φύλου» ἀκόμη καὶ ἀνηλίκων, καὶ προσφάτως ἡ δυνατότης ἀναδοχῆς τέκνων
καὶ εἰς «ὁμόφυλα ζεύγη», βάλλεται εὐθέως ὁ θεόσδοτος θεσμὸς
τῆς οἰκογενείας.
Ἡ οἰκογένεια εἶναι «κατ’ οἶκον Ἐκκλησία», κατὰ τὸν ἀπόστολον
Παῦλον. Ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογενείας ἀπετέλεσε μίαν ἀπὸ τὰς θεμελειώδεις ἀξίας τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως τῆς πατρίδος μας καὶ
ἐνῷ ἡ Ἑλλὰς βιώνει εἰς τὰς ἡμέρας μας τὴν μεγαλυτέραν δημογραφικὴν κρίσιν τῆς ἱστορίας της, ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία καταφέρει συνεχῶς βαρέα νομοθετικὰ πλήγματα κατὰ τοῦ ἱεροῦ αὐτοῦ θεσμοῦ.
Εἶναι ἀκόμη θλιβερώτεραι αἱ θέσεις μερίδος ἐκπροσώπων τῶν
Ἑλλήνων εἰς τὸ Κοινοβούλιον κατὰ τὴν ψήφισιν τοῦ προσφάτου νομοθετήματος, οἱ ὁποῖοι τὸ προέβαλον ὡς «προοδευτικὸ νομοσχέδιο», «μεγάλη κοινωνικὴ τομή», «πράξη μέγιστης κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης», «αὐτονόητη προοδευτικὴ κατάκτηση» κ.λπ.
Διερωτώμεθα ἐὰν λαμβάνωνται ὑπ’ ὄψιν τὰ δικαιώματα τῶν ἀνηλίκων παιδιῶν, ὅταν νομοθετῆται «ἡ διεύρυνση τῶν ἀτομικῶν διΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

«Ἀφῆστέ με νὰ ζήσω!»

Παραθέτομεν τὸ δελτίον τύπου τῆς ἡμερίδος «Ἀφῆστέ με νὰ
ζήσω» εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν τῆς 6ης Μαΐου 2018:

«Μὲ ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία καὶ τὴ συμμετοχὴ πλήθους κόσμου, ἰδίως
νέων ἀνθρώπων, πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 6 Μαΐου 2018
στὸ Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα Χριστιανικὰ Σωματεῖα Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία
Πολυτέκνων Ἑλλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), ἡμερίδα γιὰ τὴν προβολὴ καὶ γνωριμία στὸ κοινό τοῦ νέου Κινήματος μὲ τὴν ὀνομασία «Ἀφῆστέ με νὰ
ζήσω!». Τὸ νέο Κίνημα μάχεται ὑπὲρ τῆς ζωῆς τοῦ ἀγέννητου παιδιοῦ καὶ ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων.
Ἡ ἡμερίδα περιελάμβανε πρωινὸ καὶ ἀπογευματινὸ πρόγραμμα.
Τὸ πρωὶ ἔλαβαν χώρα διαδραστικὲς ἐκδηλώσεις γιὰ ἐφήβους καὶ
νέους, μὲ στόχο τὴν εὐαισθητοποίησή τους γύρω ἀπὸ τὸ θαῦμα τῆς
ζωῆς καὶ τῆς δημιουργίας ἑνὸς νέου ἀνθρώπου, καθὼς καὶ τὴν ἐνημέρωσή τους γιὰ τὴ μεθοδολογία τῶν ἐκτρώσεων καὶ τὶς ποικίλες
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ὀρθοδοξία καὶ διωγμοί

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Πολλοί συνειδητοί χριστιανοί βρίσκονται σέ συνεχῆ ἀνησυχία γιά
τούς ποικίλους διωγμούς πού δέχεται ἡ Ἐκκλησία ἀπό ἀνθρώπους
τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, ἀπό ἄθεους καί ἀντίχριστους, ἀπό εἰδωλολάτρες καί διεφθαρμένους, ἀπό προοδευτικούς διανοούμενους καί
φυσιωμένους ἐπιστήμονες καί γενικά ἀπό ἀνθρώπους, πού δέν
ἔχουν καμιά ἀναφορά στό Θεό οὔτε καί διακρίνονται γιά τίς μεταφυσικές τους ἀνησυχίες. Ξεχνοῦν ὅμως ὅτι ὅλοι αὐτοί ἐνδιαφέρονται
μόνο γιά τή σύντομη παροῦσα ζωή καί διατυπώνουν παιδαριώδη
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἡ σφαγή τῶν πολυτέκνων
εἰς τά χρόνια τῶν μνημονίων

Στὰ χρόνια τῶν μνημονίων ὅλες οἱ μνημονιακὲς Κυβερνήσεις
(ΠΑΣΟΚ, ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) παραβιάζοντας κατάφωρα
τὶς διατάξεις τοῦ Συντάγματος μὲ 17 νόμους κατάργησαν σειρὰ μέτρων, ποὺ εἶχαν θεσπισθεῖ, ὡς δημογραφικὰ κίνητρα καὶ ἐφάρμοσαν μία ἄκρως ἀντιδημογραφική, ἀντιοικογενειακὴ καὶ ἀντιπολυτεκνικὴ πολιτική, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ μαρασμὸ καὶ διάλυση τὴν Ἑλληνικὴ
οἰκογένεια καὶ τὸ Ἔθνος.
Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΦΙΑΛΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τῆς ἐφιαλτικῆς καταστάσεως ἐπιβάλλεται ἡ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Τὰ πλοκάμια τοῦ Σιωνισμοῦ
εἰς Εὐρώπην καὶ Ἑλλάδα

Βλέπε εἰς τὴν 5ην σελ.

«Μιά Θεολογική Σχολή, πού θά ἀναγκαζόταν νά λειτουργήσει στό πλαίσιο μιᾶς Ἰσλαμικῆς
πανεπιστημιακῆς μονάδος, τί θά μποροῦσε νά προσφέρει στήν ἀνά τόν κόσμο Ὀρθοδοξία;»
Γράφει ὁ π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

Ἡ Ἱερά Θεολογική Σχολή τῆς Χάλκης (1844-1971)1
ὑπῆρξε τό σημαντικότερο καί περιφανέστερο πνευματικό φυτώριο τῆς Ρωμηοσύνης καί περίλαμπρο «Σπορεῖον», ὃπως μετέφραζαν οἱ διδάσκαλοι καί οἱ μαθητές της
τόν ὃρο «Σεμινάριο» τόν 19ον αἰώνα. Εἶναι ὃμως συνάμα ἐπαινετοί καί συγκινητικοί οἱ ἀγῶνες τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου γιά τήν ἐπαναλειτουργία τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ Πνευματικοῦ Ἱδρύματος τῆς «Πονεμένης
Ρωμηοσύνης». Ἡ ἐπαναλειτουργία ὃμως τῆς Σχολῆς
συνιστᾶ τεράστιο καί πολύπλοκο πρόβλημα, διότι συνδέεται, ὡς μή ὢφελε, μέ τούς λαβυρίνθους τῆς πολιτικῆς. Ἀπαιτεῖται δέ, ἀκριβῶς, ἀλλαγή τῆς πολιτικῆς τῆς
γείτονος, ἀλλά καί τῆς Ἑλλάδος, γιά τήν δυναμική διεκδίκηση ἐκ μέρους μας τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς
καί τῆς ἀναθεωρήσεως τῆς μέχρι τώρα στάσεως τῆς
«συμμάχου» Χώρας.
Ἐφ’ ὃσον ὃμως ὃλοι, ὃπως πιστεύω, ζοῦμε μέ τήν
ἐλπίδα καί τό ὂνειρο τῆς ἐπαναλειτουργίας τῆς Σχολῆς
γιά τήν συνέχιση τῆς μεγαλειώδους προσφορᾶς της στό
Γένος, στήν Ὀρθοδοξία καί στόν Κόσμο, θά μοῦ ἐπιτραπεῖ νά σταθῶ σέ ἓνα καίριο ἐρώτημα: Τί καλεῖται νά
προσφέρει σήμερα ἡ Σχολή μέσα στόν κόσμο τῆς «Νέας Ἐποχῆς» (New Age) καί τῆς «Νέας Τάξης Πραγμάτων»; Καί, κυρίως, πῶς μπορεῖ νά ἀνταποκριθεῖ, μαζί
Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μετά τοῦ Προέδρου τῆς Τουρκίας μέ κάθε ἂλλη Ὀρθόδοξη Θεολογική Σχολή, στίς ἀπαιτή-

κ. Ἐρντογὰν εἰς πρόσφατον συνάντησίν των (25 Ἀπριλίου 2018).

Ἀνεξήγητον ἤ ὕποπτον;

Ἀνά ὀκταετία περίπου τό
ἄσπλαγχνο Ἑλληνικό Κράτος
πού ἐλέγχεται ἀπό προβληματικούς πολιτικούς, προβαίνει καί
σέ μία ἐπίθεσι κατά τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Οἱ Προκαθήμενοι αὐτῆς ἀντιδροῦν σθεναρά στήν ἀρχή, ἀλλά
κατόπιν, σταματοῦν καί ὑποχωροῦν. Δειλιάζουν ἤ μήπως εἶναι
ἐπιρρεπεῖς σέ πιέσεις;
Ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος
Σεραφείμ συνεκρούσθη μέ τήν
Πολιτεία τό 1977 γιά τό θέμα τῆς
καταληστεύσεως τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας. Ἔγιναν δυναμικά συλλαλητήρια, ἀλλά στό
τέλος ὁ ἐν λόγω Κληρικός πούλησε τήν ὑπόθεσι.
Τήν ἴδια πορεία εἶχε καί ἡ σύγκρουσις τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου γιά τό θέμα τῆς
ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος
στίς ταυτότητες. Λαοσυνάξεις
δυναμικές καί καταλυτικό ἐνυπόγραφο δημοψήφισμα καί στό
τέλος πάλι πουλήθηκε ἡ ὑπόθεσις.
Στήν περίπτωσι τοῦ Μακαριωτάτου κ. Ἱερωνύμου γιά τά ζητήματα τῶν θρησκευτικῶν, τῶν
συμφώνων συμβιώσεως, τῶν

Τοῦ κ. Γεωργίου Παππᾶ

γάμων τῶν ὁμοφυλοφίλων καί
τῆς ἀναδοχῆς τέκνων ἀπό
αὐτούς ἡ μάχη δέν προδόθηκε,
γιατί δέν δόθηκε ποτέ. Νικηθήκαμε χωρίς νά ρίξουμε τουφεκιά.
Μνημονεύουμε ὅτι στή Γαλλία
τοῦ κοσμικοῦ κράτους, ὁ Πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν
(1981-1994) ἀπεφάσισε νά
κόψη κάποια ἐπιχορήγησι πρός
τά Ρωμαιοκαθολικά Σχολεῖα.
Οἱ πιστοί τοῦ εἴπανε μέ ἀποφασιστικότητα:
-Κάθισε καλά, διότι θά σέ
ρίξουμε. Ἀλλά δέν ἔμειναν μέ
σταυρωμένα χέρια καί σέ ἁπλές
ἄχρωμες, ἄσφαιρες ἀνακοινώσεις.
Ὠργάνωσαν δυναμική διαδήλωσι μέ τρία (3) ἑκατομμύρια
πιστό λαό στό Παρίσι. Τότε ὁ Μιτεράν ἀναγκαστικά ὑπεχώρησε.
Γιατί ἐμεῖς δέν ἐνεργοῦμε ἀναλόγως, ἐμμένοντες ἕως τέλους
στόν ἀγῶνα;
Γιατί αὐτή ἡ τακτική ἀπό τούς
τρεῖς τελευταίους Προκαθημένους;
Ὁ κάθε Ὀρθόδοξος Κληρικός
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

OΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΜΟΙ, ΠΟΥ ΕΚΥΡΙΕΥΘΗΣΑΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ILLUMINATI ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗΝ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΤΑΞΕΩΣ (N.W.Ο)

Τοῦ κ. Φιλολάου Δημητρίου, Δρ Ν., ἱδρυτικοῦ μέλους τῆς Π.Ο.Ε.
2ον

Δεύτερον. “Ποῖοι εἶναι”;

Περὶ τὸ 1748 ἐγεννήθη εἰς τὴν
Βαυαρίαν τῆς Γερμανίας ὁ
Ἄνταμ Βαϊσχάουπτ, Γερμανοεβραῖος τὴν καταγωγήν. Ἐμφυέστατος καὶ δραστήριος μαθητὴς
ἐγκαταλείπει τὴν Ἑβραϊκήν του
πίστιν καὶ ταυτότητα καὶ ἀσπάζεται τὸν Χριστιανισμόν. Φοιτᾶ
ὡς μαθητὴς σὲ Ἰησουϊτικὰ σχολεῖα καὶ σὲ Γερμανικὰ πανεπιστήμια ὡς φοιτητής. Διακρίνεται

εἰς τὸν κλάδον τοῦ Κανονικοῦ
Δικαίου καὶ σὲ ἡλικίαν 29 ἐτῶν
ἀναδεικνύεται καθηγητὴς τοῦ
Δικαίου τούτου εἰς τὴν Βαυαρίαν. Δυσαρεστεῖται ὅμως ἀπὸ
τὴν στάσιν τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας ἔναντι τῆς “Γνώσεως καὶ
τῆς Ἐπιστήμης” καὶ τελικὰ ἀποφασίζει τὶς φιλοσοφικὲς καὶ κοινωνιολογικές του πεποιθήσεις
καὶ τὶς σχετικὲς θεωρίες του νὰ
τὶς συζητῆ καὶ ἐπεξεργάζεται καὶ
διαδίδη σὲ στενωτέρους κύκλους διανοουμένων. Τελικῶς

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Τὰ παράνομα νομοσχέδια

Γράφει ὁ μοναχὸς Ἀρσένιος , Σκήτη Κουτλουμουσίου, Ἅγ. Ὄρος

Συνεχίζει λοιπόν, ἡ θλιβερὴ
καὶ δυστυχισμένη σημερινὴ κυβέρνηση, τὸ ἐγκληματικό της
ἔργο, ψηφίζοντας ἐγκληματικὰ
νομοσχέδια στὴν Βουλή. Τὸ
πρόσφατο νομοσχέδιο, ποὺ
ψηφίστηκε ἀπὸ 161 Βου(σ)λευτὲς ξεπέρασε κάθε
εἴδους ἐγκληματικότητα. Μάλιστα λοιπόν, τὸ νομοσχέδιο δίνει τὸ πράσινο φῶς στὰ κατἀ
τήν ψυχήν ἀσθενοῦντα, ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια, νὰ μποροῦν νὰ υἱοθετοῦν μικρὰ παιδιά!!! Δηλαδή, θὰ παίρνουν μὲ
τὴν βούλα τοῦ νόμου μικρὰ
παιδιὰ καὶ θὰ τὰ κάνουν σὰν τὰ
μοῦτρα τους.
Ἀλήθεια, ποιὸς λοιπὸν θὰ
ὑπερασπιστεῖ αὐτὰ τὰ μικρὰ
βρέφη ἀπὸ τοὺς διεστραμμένους, ὅταν αὐτοὶ ἔχουν τὸν καταραμένο νόμο μὲ τὸ μέρος
τους; Ποιὸς θὰ ρωτήσει αὐτὰ
τὰ ἀθῷα πλάσματα, ἂν συμφωνοῦν νὰ ζήσουν ἀνάμεσα σὲ
αὐτὰ τὰ «τέρατα»; Ποῦ εἶναι ὁ
νόμος, ποὺ ὑπερασπίζεται τὰ
ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν
μικρῶν ἀθῴων παιδιῶν; Ὅταν
παραβιάζεται ἡ ἐλευθερία σὲ
ἀνθρώπους, καὶ μάλιστα ἀνηλίκους, αὐτὸ δὲν λέγεται ρα-

ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν Παπικὴν Ἐκκλησίαν καὶ προσχωρεῖ εἰς τὸν ἀποκρυφισμόν.Συνδέεται μὲ ἄτομα ἀποκλίνοντα (
ὅπως καὶ αὐτὸς) εἰς τὸν ἀποκρυφισμὸν καὶ κυρίως σχέσιν
ἔχοντα μὲ τὴν Μασονίαν.Ἔτσι,
γύρω στὰ 1782 ἐσχηματίσθη ὁ
πρῶτος κύκλος ἀπὸ 5-6 ἐπιστήμονες, ποὺ ὅλοι τους ἐδέχθηκαν
τὶς βασικὲς ἀρχὲς ποὺ ἔθεσεν ὁ
Βαϊσχάουπτ καὶ ἦταν:
“Ἀπόλυτη Μυστικότης καὶ
ὑπακοή”. Βέβαια οἱ περισότεροι
ἀπὸ τοὺς νεοπροσερχομένους
– μυουμένους ἦσαν ἐξοικειωμένοι μὲ τὴν “Ἀπόλυτη μυστικότητα”, ἀφοῦ ἦσαν ἤδη μασόνοι.
Οἱ ἀρχικοὶ 5-6 ἑταῖροι γρήγορα αὐξήθηκαν σὲ μιὰ μεγαλύτερη ὁμάδα, ποὺ ὠνομάσθηκε
ἀπὸ τὸν Βαϊσχάουπτ “Τάγμα
Τελειοποιησίμων”- (“Order of
Perfectabilisen”).Ὕστερα ἀπὸ
κάποιο χρονικὸν διάστημα καὶ
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τσισμὸς-ἔγκλημα; Ποῦ εἶναι
λοιπὸν ὁ νόμος νὰ προστατέψει τὰ μικρὰ παιδιά; Νὰ λοιπὸν
ἀγαπητοί μου, ποῦ φθάσαμε
νὰ βλέπουμε πλέον τὰ μεγάλα
σημεῖα τοῦ ἈντιΧρίστου. Νὰ
ποὺ βλέπουμε τὸ «θηρίον»
τῆς ΕΕ, νὰ ἔχει στὴν ἀτζέντα
του «ὀνόματα βλασφημίας»,
ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ
Θεοῦ. Διότι, εἶναι σὲ ὅλους μας
γνωστό, πὼς τὰ ἐγκληματικὰ
νομοσχέδια ποὺ ψηφίζονται
στὴν Βουλὴ τῆς Χώρας μας,
προέρχονται ἀπὸ τὴν ΕΕ. Αὐτὴ
τὰ παραλαμβάνει ἀπὸ τοὺς
σκοτεινοὺς Σιωνιστές, ποὺ
προετοιμάζουν τὴν παγκόσμια
κυβέρνηση τοῦ Μεσσία τους,
ἈντιΧρίστου. Οἱ δὲ πολιτικοὶ
κυβερνῶντες τῆς Χώρας μας,
ἀποδεικνύονται πάντα προδότες, δειλοὶ καὶ ὑπηρέτες τοῦ
«θηρίου», τοῦ ἈντιΧρίστου,
ποὺ λέγεται ΕΕ.
Ἐμεῖς ὅλοι, οἱ ἐνσυνείδητοι
πιστοὶ τοῦ Χριστοῦ, θὰ ἀντισταθοῦμε μὲ κάθε νόμιμο τρόπο καὶ θὰ διαμαρτυρηθοῦμε
ἔντονα, περιμένοντας συγχρόνως καὶ τὴν βεβαία ἐπέμβαση,
τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἀμήν.

ἀφοῦ ἐν τῷ μεταξὺ ἡ κίνησις
αὐτὴ ἐμεγάλωσε καὶ ἐπεξετάθηκε καὶ σὲ ἄλλες χῶρες τῆς
Εὐρώπης (Γαλλία, Ἀγγλία,
Ὁλλανδία Ρωσία κ.ἄ.), ὁ
ἱδρυτὴς Βαϊσχάουπτ ἐπρότεινε
καὶ ἔγινε δεκτὴ ἡ πρότασίς του
νὰ ὀνομασθοῦν “Order of Illuminati” - Τάγμα τῶν Φωτισμένων.
Ἔτσι εἶναι γνωστοὶ ὡς ἁπλῶς Illuminati. Οἱ βασικοὶ στόχοι καὶ
σκοποὶ τῶν ἰδεῶν, διδασκαλιῶν
καὶ ἀρχῶν τούτων ἦσαν:
- Κατάργησις τῶν κυβερνήσεων.
- Κατάργησις τῆς ἰδιοκτησίας.
- Κατάργησις κάθε μορφῆς
ἐθνικότητος καὶ ἐθνικισμοῦ.
- Κατάργησης τῶν θρησκειῶν.
- Κατάργησις τοῦ θεσμοῦ τοῦ
Γάμου.
- Κατάργησις τοῦ ἰσχύοντος
συστήματος ἐκπαιδεύσεως.

φυσικοὺς νόμους, ἀλλὰ καταστρατηγοῦν
τὴν θέλησιν τοῦ κυριάρχου λαοῦ, τὴν ὁποίαν καὶ αὐτὴν διαστρέφουν. Αἱ 3.500.000
ὑπογραφαὶ τῆς Ἐκκλησίας διὰ τὰς ταυτότητας, ποὺ τώρα ἔρχονται μὲ «τσίπ», εἶναι εἰς
τὰ «ἀζήτητα» ὅλων τῶν κομμάτων. Ἡ ἐκπεφρασμένη ἐπισήμως διὰ δημοψηφίσματος
βούλησις τοῦ λαοῦ κατὰ τῶν μνημονίων μὲ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΘΑΥΜΑΣΤΟΡΕΙΤΗΣ

Τὴν 24ην Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Θαυμαστορείτου.

Ὁ ψευδοχριστιανισμός
τοῦ Παπισμοῦ καί Προτεσταντισμοῦ

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννου Κ. Διώτη,
Θεολόγου καὶ Δημοσιογράφου
Ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ

Ἡ ρίζα τοῦ μεγάλου ἐκκλησιαστικοῦ κακοῦ εἶναι ὁ Παπισμός, ὁ
ὁποῖος παρήγαγε τὸν Προτεσταντισμόν. Γέννημα δὲ τοῦ Παπισμοῦ
εἶναι καὶ ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι
ἄκρως ἐπικίνδυνος. Ἀμβλύνει τὸ ὀρθόδοξον φρόνημα καὶ δημιουργεῖ κλῖμα ἀνοχῆς ὅλων τῶν αἱρέσεων.
Ὁ Παπισμὸς ἐνόθευσε καὶ ἐδυσφήμησε τὸν Χριστιανισμὸν μὲ τὴν
«Ἱερὰν Ἐξέτασιν» καὶ τὰς ἄλλας καταχρήσεις καὶ αἱρετικὰς θέσεις
του. Ὁ δὲ Προτεσταντισμός, κατ’ οὐσίαν, ἠρνήθη τὸν πραγματικὸν
Χριστιανισμόν. Ὁ Προτεσταντισμὸς συνέβαλε κατὰ πολὺ εἰς τὴν ἐξάπλωσιν τοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ τῆς ἀθεΐας.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Σχόλιον ἐπί τοῦ ἄρθρου τοῦ καθηγητοῦ
κ. Παν. Μπούμη περί τοῦ Filioque

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,

Στίς 19 Ἰανουαρίου 2018 δημοσιεύτηκε στίς «Ἐπιφυλλίδες τοῦ
Ὀρθοδόξου Τύπου» ἄρθρο τοῦ ὁμοτίμου καθηγητοῦ θεολογίας κ.
Παν. Μπούμη μέ τίτλο «Ἡ δημιουργία καί ἡ λύση τοῦ προβλήματος
τοῦ Filioque» καί ἔγινε ἔκκληση ἀπό τήν ἐφημερίδα νά τοποθετηθεῖ
ἐπ' αὐτοῦ κάθε ἐνδιαφερόμενος.
Ἀνταποκρινόμενοι σέ αὐτή τήν ἔκκληση, θά θέλαμε κατ' ἀρχάς νά
ποῦμε ὅτι ἡ ἐπισήμανση πώς ἔχει γίνει λάθος στή μετάφραση τοῦ
Ἰω. 15,26 ἀπό τά ἑλληνικά στά λατινικά, ὅτι δηλαδή «τέθηκε στή
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Δὲν ἀποτελεῖ “γεωπολιτικὸν ζήτημα’’,
τὸ θέμα τῆς αὐτοκεφαλίας
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἡ πρωτοβουλία τοῦ Προέδρου τῆς Οὐκρανίας κ. Ποροσένκο, γιὰ
τὸ θέμα τῆς αὐτοκεφαλίας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, τὸ ὁποῖο μάλιστα χαρακτήρισε ὡς “γεωπολιτικὸ ζήτημα”, προσδίδοντάς του ἐξωεκκλησιαστικὴ διάσταση, περιπλέκει τὸ ὅλο ζήτημα,
καθότι τὸ θέμα τοῦτο ἀποτελεῖ ἀποκλειστικὰ ἕνα καθαρὰ ἐκκλησιαστικὸ θέμα. Δικαιολογώντας τὴ θέση του αὐτὴ ὁ Οὐκρανὸς Πρόεδρος, σημείωσε ὅτι αὐτὴ βασίζεται στὸ ὅτι (κατὰ τὴν ἄποψή του) ἡ
καλούμενη “Οὐκρανικὴ Αὐτοκέφαλη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία”, ἀποτελεῖ
ἕνα ἐκ τῶν θεσμικῶν θεμελίων τῆς κρατικῆς ὑπόστασης τῆς ΟὐκραὉ Βαϊσχάουπτ ἦταν ὁ
πρῶτος ποὺ ἐθεώρησε καὶ
ἔγραψε ὅτι μόνον μὲ κατάργησιν
τῶν ὡς ἄνω θεσμῶν ἠμπορεῖ
νὰ σταματήσουν οἱ πόλεμοι, νὰ
ἐμπεδωθῆ ἡ εἰρήνη, νὰ δημιουργηθῆ μία νέα ἐποχὴ εἰς τὴν
ζωὴν τῶν λαῶν καὶ τὴν ὠνόμασε “New World Order”- Νέα
Παγκόσμια Τάξη.
Ἤδη περὶ τὸ 1790 ἡ κίνησις
αὐτὴ εἶχε γίνει ἕνας παγκοσμίως
γνωστὸς ὀργανισμός, ἐπεκταθεὶς εἰς τὴν Ἀμερικανικὴν Ἤπειρον καὶ Ἀσίαν.
Ὅμως, μεταξὺ τῶν στελεχῶν
τῆς κινήσεως αὐτῆς ἐδημιουργήθησαν διαφωνίες, ζηλοτυπίες, ποὺ ἔφθασαν εἰς τὸ σημεῖον ἀπὸ ἀρκετοὺς νὰ “καταπατηθῆ” ὁ ὅρκος τῆς σιωπῆς καὶ οἱ
Γερμανικὲς ἀρχὲς ἄρχισαν τὶς
διώξεις.Τὸ ἱδρυτὴν Βαϊσχάουπτ
ἐδίωξαν ἀπὸ τὸ Παν/μιον καὶ τελικὰ ἐπῆγε εἰς τὴν Γαλλίαν καὶ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ἀπεβίωσε τὸ 1830. Ἐκ πρώτης
ὄψεως ἐφαίνετο ὅτι ἐπίκειται
διάλυσις...Ὅμως ὄχι.
Οἱ ἀρχές, οἱ θεωρίες καὶ οἱ διδασκαλίες καὶ οἱ ὁραματισμοὶ
τοῦ ἱδρυτοῦ, γιὰ μιὰ νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων, ὄχι μόνον ἐπέζησαν, ἀλλὰ ἐχρησίμευσαν σὰν μιὰ ἀξιόλογη βάση γιὰ
ἐκείνους, ποὺ εἶχαν τὶς προϋποθέσεις νὰ γίνουν κοσμοεξουσιαστές, ἀφοῦ εἶχαν τὸν ἄμετρον
πλοῦτον!
Εἶχεν ἔλθει ἡ ὥρα τῆς δυναστείας τοῦ Amschel Rothschild
– (Ρότσιλδ, εἰς τὴν Γερμανίαν).
Αὐτὸς εἶχε (5) υἱοὺς τοποθετημένους σὲ 5 χῶρες τῆς Εὐρώπης, ὅπου εἶχεν ἱδρύσει Τράπεζες. Ἐπηρέαζε τὶς Οἰκονομίες
τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης. Εἶχε
στενὲς σχέσεις μόνον μὲ τοὺς
εὐρωπαϊκοὺς βασιλικοὺς οἴκους
καὶ ἐπεξέτεινε τὶς ἐπιχειρημα-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

