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3ον
2ον. Ἑπόμενος θεσμὸς

ἔρχεται ὁ “Τύπος”
Ὅταν λέμε Τύπος” ἐννοοῦμεν:

Ἐφημερίδες, περιοδικά, τηλεό-
ρασις, ραδιόφωνο, internet, πα-
ρατηρητήρια καὶ ἄλλα μέσα κοι-
νωνικῆς δικτύωσης. Ὅλα αὐτά,
ὄχι μόνον σὰν μηχανολογικὰ-τε-
χνικὰ μέσα ἀλλὰ καὶ σὰν φο-
ρεῖς- μέσα πληροφοριῶν,
ἰδεῶν, διανοητικῶν προϊόντων
καὶ μέσων διαφωτίσεως τῶν

μαζῶν εἶναι ὑπὸ τὴν κυριαρχίαν
τῶν Illuminati.Τῶν πολὺ μεγά-
λων ἐφημερίδων οἱ ἐκδόται εἶναι
πρόσωπα τοῦ στενοῦ περιβάλ-
λοντος τῶν ὀργάνων των. Οἱ δι-
ευθυνταί, ἐπαγγελματίαι δημο-
σιογράφοι πρὶν ἀναλάβουν τὸν
ρόλον των ὁμολογοῦν: Πίστιν
εἰς τοὺς ἄρχοντές τους. Ἀπα-
ρέγκλιτον τήρησιν τῆς γραμμῆς
πολιτικῆς – γεωστρατηγικῆς –
ἰδεολογικῆς – κοινωνικὸ θρη-
σκευτικῆς, ποὺ λαμβάνουν. Μὲ
τὴν παραμικρὰν παρασπονδίαν

ἀπολύονται. Τῶν μικροτέρων
ἐφημερίδων καὶ λοιπῶν μέσων
ἐνημερώσεως ὁ ἐπηρεασμὸς γί-
νεται ἐμμέσως, ἀπὸ τοὺς πρά-
κτορες τῶν σκοτεινῶν δυνάμε-
ων ποὺ ἔχουν σὲ κάθε περιφέ-
ρεια καὶ χώρα. Τὸ ἴδιον συμβαί-
νει καὶ μὲ τοὺς δημοσιογρά-
φους, ποὺ ἔχουν χρεωθῆ τομεῖς
κρισίμους.Θὰ ἠμποροῦσε κα-
νεὶς νὰ ἀπαριθμήση σειρὰν
ὅλην παραδειγμάτων διὰ τὰ
ἀνωτέρω ποὺ ἐπικρατοῦν εἰς
τὸν χῶρον τοῦ τύπου. Νομίζω
ὅμως, πὼς θὰ καλυφθῶ πλή-
ρως καὶ ἐσεῖς ὅλοι θὰ πεισθῆτε
ἀκραδάντως, διὰ τοῦ λόγου τὸ
ἀσφαλές, ἀπὸ τὴν κραυγαλέαν
ὁμολογίαν ἑνὸς σημαντικοῦ
ἀνθρώπου τοῦ Τύπου, τοῦ Jan
Swinton. Ἦταν γιὰ πολλὰ χρό-
νια Πρόεδρος τοῦ Προσωπικοῦ
τῆς ἐφημερίδος N.Y.Times καὶ
ἔφυγε ἀπὸ τὴν μεγάλη αὐτὴ
ἐφημερίδα καὶ ἐκυκλοφόρησε

ἰδικό του ἔντυπο. Ὅλοι τῆς ἐφη-
μερίδος Ν.Υ.Τ. ὠργάνωσαν δε-
ξίωσιν πρὸς τιμὴν τοῦ ἀξίου
προϊσταμένου των καὶ πρὸς τὸ
τέλος τῆς ὁμιλίας του, τοῦ ἐτέθη
τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: “Κύριε Πρό-
εδρε, ὑπάρχει ἀνεξάρτητος Τύ-
πος εἰς τὴν Ἀμερικήν;”

Καὶ ὁ Πρόεδρος ἀπήντησε:
“Δὲν ὑπάρχει τέτοιο

πρᾶγμα, δηλαδὴ ἀνεξάρτητος
Τύπος εἰς τὴν Ἀμερικήν...
Εἶναι δουλειὰ καὶ καθῆκον κά-
θε δημοσιογράφου νὰ κατα-
στρέψη τὴν ἀλήθεια. Νὰ ὑπη-
ρετῆ τὸ ψέμα. Νὰ διαστρέφη
τὴν πραγματικότητα.Νὰ κο-
λακεύη γονυπετὴς τὸν Μα-
μωνᾶ. Νὰ πουλάη τὴν Πατρί-
δα του καὶ τὴν φυλή του, γιὰ
τὸν ἐπιούσιον ἄρτον του...
Ἐμεῖς (δηλ. οἱ δημοσιογρά-
φοι) εἴμαστε τὰ ἐργαλεῖα καὶ
οἱ ὑποτελεῖς τῶν πλουσίων
ἀνδρῶν τοῦ παρασκηνίου.

Τὰ ταλέντα μας, οἱ δυνατότη-
τές μας καὶ αὐτὲς ἀκόμη οἱ
ζωές μας εἶναι περιουσία τῶν
ἄλλων.

Ἐμεῖς εἴμαστε πνευματικὲς
πόρνες (spiritual prostitu-
tes)”.

Θὰ κλείσουμε τὸ θέμα τοῦ πα-
ραδομένου εἰς τοὺς Illuminati
θεσμοῦ τοῦ “Τύπου”, μὲ τὴν
φωνὴν ποὺ ἀκούσθηκε ἀπὸ τὴν
πλευρὰν τῶν τελευταίων, δη-
λαδὴ τῶν ἀνδρῶν τοῦ παρα-
σκηνίου.

Ἕνα μεγάλος δημοσιογρά-
φος, στέλεχος-τσιράκι τῆς δυνα-
στείας Rockfeller, τοποθετημέ-
νος δ/ντὴς μεγάλου καναλιοῦ
εἶπε τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικά:

“Ἔργον μας (δηλαδὴ τῶν
ἀρχόντων τοῦ Τύπου) εἶναι
νὰ δώσουμε εἰς τὸν Λαόν, ὄχι
ὅ,τι αὐτὸς θέλει νὰ γνωρίζη
(δηλαδὴ τὴν ἀλήθειαν), ἀλλὰ

ὅ,τι ἐμεῖς ἀποφασίζουμε, τί
αὐτὸς πρέπει νὰ γνωρίζη”!

3ον. Ἐρχόμεθα εἰς τὸν 3ον
θεσμόν, τὴν Πολιτικήν.

Εἴπαμε προηγουμένως, ὅτι
μετὰ τὸ 1900 συναντήθηκαν οἱ
δύο δυναστεῖες Ρότσιλδ καὶ
Ροκφέλλερ καὶ ἄρχισε μεταξύ
των μιὰ συνεργασία γιγάντων,
ἔτσι ὥστε νὰ ἐλέγχουν μὲ τὴν
πλειοψηφίαν τῶν μετοχῶν ποὺ
κατέχουν καὶ αὐτὴν τὴν Ὁμο-
σπονδιακὴν Τράπεζαν τῆς Ἀμε-
ρικῆς. Εἴπαμε ἐπίσης ὅτι ἡ δυ-
ναστεία Ρότσιλδ, κυρίως μετὰ
τὸν ἔλεγχον τῆς κεντρικῆς Τρα-
πέζης τοῦ Λονδίνου, ἐλέγχει τὶς
οἰκονομίες τῶν Εὐρωπαϊκῶν
κρατῶν.

Μετὰ τὸν Α΄ Παγκόσμιον Πό-
λεμον 1914 ἱδρύθηκε ἡ τελικῶς
ἀποτυχοῦσα ΚτΈ, τὴν ὁποίαν οἱ
Illuminati προώριζαν νὰ χρησι-
μοποιήσουν σὰν πρῶτο ἐργα-

OΙ ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΣΜΟΙ, ΠΟΥ ΕΚΥΡΙΕΥΘΗΣΑΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ILLUMINATI ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗΝ
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Τὰ πλοκάμια τοῦ Σιωνισμοῦ
εἰς Εὐρώπην καὶ Ἑλλάδα
Γράφει ὁ κ. Διόδωρος Ράμμος, Ἱστορικὸς- Ἀρχαιολόγος

5ον- Τελευταῖον
Μὲ τὴν λήξη τοῦ πολέμου, τὸ 1871, δημιουργήθηκε τὸ κράτος τῆς

Γερμανίας, τὸ ὁποῖο ἦταν γερμανικὸ μόνο στὸ ὄνομα, καθὼς ὁ πλη-
θυσμὸς του ἦταν μεῖγμα ἀπὸ γερμανικὰ φῦλα, Σλαύους (Πολωνοὺς
κυρίως), ἀκόμη καὶ Ἀσιάτες! Οἱ Γερμανοὶ ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα δὲν
ἦταν ἕνα ἔθνος, ἀλλὰ διάφορα φῦλα, ποὺ μιλοῦσαν παρόμοιες γερ-
μανικὲς διαλέκτους. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἦταν πρόβλημα γιὰ τοὺς Σιωνι-
στές, ποὺ εἶχαν τὴν καταπληκτικὴ ἰδέα νὰ ἑνώσουν σὲ ἕνα κράτος τὰ
γερμανικὰ φῦλα, ὥστε νὰ κατασκευάσουν τὸν μελλοντικὸ δολοφόνο
τῆς Εὐρώπης!

Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα, μὲ τὴν ἑνιαία καὶ πανίσχυρη Γερμανία, εἶχε ἀνοί-
ξει ὁ δρόμος γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἕνα ἀκόμη σιωνιστικὸ ὄνειρο: οἱ
Παγκόσμιοι πόλεμοι, ποὺ ἰσοπέδωσαν τὴν Εὐρώπη. Τὴν κυριαρχία
τῶν Ἑβραίων στὴν Γερμανία τὴν εἶχε ἀντιληφθεῖ καὶ ὁ Μπακούνιν,
στὴν γνωστή του ἐπιστολὴ σχετικὰ μὲ τὸν Μὰρξ καὶ τοὺς Ρότσιλντ:

«Ὁ Μὰρξ εἶναι Ἑβραῖος καὶ εἶναι περικυκλωμένος ἀπὸ ἕνα πλῆθος
μικροπρεπῶν, περισσότερο ἢ λιγότερο νοημόνων, ραδιούργων,

ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Τρία χρόνια μετά τήν ψήφιση
τοῦ νομοσχεδίου ἀπό τό
ὑπουργείου Δικαιοσύνης πού
ἔδινε τήν δυνατότητα στά ὁμό-
φυλα ζευγάρια νά συνάψουν
σύμφωνο συμβίωσης, ἡ ἄθεη
ἑλληνική κυβέρνηση προέβη
στήν κατάθεση ἑνός νέου νομο-
σχεδίου στήν ὁλομέλεια τῆς
βουλῆς, τό ὁποῖο δίνει τό δι-

καίωμα στά ὁμόφυλα ζευγάρια
νά γίνουν ἀνάδοχοι παιδιῶν. Τό
νομοσχέδιο, τό ὁποῖο ἔγινε νό-
μος τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ψη-
φίσθηκε ἀπό 161 βουλευτές καί
καταψηφίσθηκε ἀπό 103. Ἡ
ὑπουργός Ἐργασίας Ἔφη
Ἀχτσιόγλου, τό ὑπουργεῖο τῆς
ὁποίας κατέθεσε τό νομοσχέ-
διο, κατά τήν τοποθέτησή της
στήν βουλὴ τόνισε ὅτι «Μία κυ-
βέρνηση, ἡ ὁποία δρᾶ μέ συγ-
κεκριμένη στόχευση ὑπέρ τῆς
κοινωνικῆς πλειοψηφίας, δέν
μπορεῖ νά νομοθετεῖ μέ βάση
ἀναχρονιστικές ἀντιλήψεις καί
συντηρητικά στερεότυπα. Μία
κυβέρνηση στήν Ἑλλάδα τοῦ
21ου αἰώνα ὀφείλει νά νομοθε-
τεῖ ἀκριβῶς σέ αὐτό τό ἐπίπε-
δο». Βέβαια, τό ἐρώτημα πού τί-
θεται εἶναι, πῶς ἡ σημερινή κυ-
βέρνηση προβαίνει στήν ψήφι-
ση τέτοιων νόμων, οἱ ὁποῖοι δέν
εἶναι ἀποδεκτοί ἀπό τήν πλει-
οψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, τήν
στιγμή πού ὅλες οἱ δημοσκοπή-
σεις δείχνουν ὅτι τό κόμμα τῆς

ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης
προηγεῖται κατά πολύ; Καί σέ
ἄλλο σημεῖο ἡ ὑπουργός τονίζει
«Ἀποτελεῖ στρατηγική ἐπιλογή
αὐτῆς τῆς κυβέρνησης ἡ διερεύ-
νηση τῶν ἀτομικῶν δικαιωμά-
των καί ἐλευθεριῶν καί ἡ ἄρση
τῶν διακρίσεων ἔναντι τμημά-
των τοῦ πληθυσμοῦ» καί προ-
σθέτει «αὐτό κάναμε μέ τόν νό-
μο γιά τήν ταυτότητα φύλου,
αὐτό κάναμε μέ τήν θεσμοθέτη-
ση τοῦ συμφώνου συμβίωσης
καί γιά τά ὁμόφυλα ζευγάρια,
αὐτό κάναμε μέ τήν ἀπόδοση
τῆς ἰθαγένειας στά παιδιά τῶν
μεταναστῶν».

Παρά φύσιν
νομοθετήματα,

ἀντιθέων νόμων
Ἔτσι, μέ τό νέο νομοσχέδιο ἡ

«προοδευτική» κυβέρνηση τῆς
Ἑλλάδος, γιά νά ἱκανοποιήση
τίς ἄνομες ἐπιθυμίες κάποιων
ἀνθρώπων δίνει τήν δυνατότη-
τα στά ὁμόφυλα ζευγάρια, πού

ἔχουν συνάψει σύμφωνο συμ-
βίωσης, νά υἱοθετήσουν παιδιά,
τά ὁποῖα εἴτε ζοῦν σέ ἀκατάλλη-
λα οἰκογενειακά περιβάλλοντα
εἴτε σέ ἱδρύματα. Ὅλα δείχνουν
ὅτι στήν ἐποχή μας χάθηκε τε-
λείως ἡ λογική καί ὅτι ὁ τόπος
μας ὁδηγεῖται στήν αὐτοκατα-
στροφή καί μάλιστα χωρίς καμ-
μία ἀντίσταση οὔτε ἀπό τόν λαό
οὔτε καί ἀπό τήν Ἐκκλησία. Δυσ-
τυχῶς μόνοι μας κάναμε τίς ἐπι-
λογές μας, μόνοι μας ἀκολουθή-
σαμε αὐτόν τόν δρόμο πού ἔχει
πάρει σήμερα ἡ Πατρίδα μας
καί ἔτσι φθάσαμε στήν σημερινή
κατάπτωση. Εἴχαμε ὡς Ἔθνος
ἀναχρονιστικές ἀντιλήψεις,
ὅπως θέλει νά τίς κατονομάζη ἡ
κα. ὑπουργός, τήν πίστη, τό
πνευματικό μεγαλεῖο, τήν παρά-
δοση, τίς ἀξίες, τίς ἀρχές καί
ὅλα αὐτά τά ξεπουλήσαμε γιά
ἕνα πρόσκαιρο εὐδαιμονισμό
στό ὄνομα τῶν ἀτομικῶν δι-
καιωμάτων καί μιᾶς δῆθεν ἐλευ-
θερίας.

Μέ τόν παρόν νομοσχέδιο ὄχι

Ο Τ Α Ν Π Ε Θ Α Ι Ν Η Η Α Γ Α Π Η
ΦΥΤΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΨΕΥΔΟΑΝΘΡΩΠΙΣΤΑΙ

Ἐκκλησιαστικὴ ἑνότης ἐν ἀληθείᾳ
καὶ ὄχι ἑνότης ὑπὸ τὸν Πάπαν

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἡ ἀλήθεια εἶναι καθοριστικὸ στοιχεῖο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἑνότη-
τας. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἀναφέρει: “Τὸ μὲν γὰρ ὁμό-
γνωμον καὶ ὁμόθρονον». Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα λοιπόν, νοεῖται
ἐν ἀγάπῃ καὶ ἐν ἀληθείᾳ... Ὁποιαδήποτε ἔκπτωση εἴτε στὴν ἐν
Χριστῷ ἀγάπη, εἴτε στὴν ἀλήθεια τῆς Πίστης, ἀποτελεῖ στρέβλωση.

Ἂν κανεὶς ἀντιλαμβάνεται τὴν ἀγάπη ἢ τὴν ἀλήθεια ἐμπαθῶς, θὰ
ὁδηγηθεῖ σὲ ἐκπτώσεις καὶ ὡς ἐκ τούτου σὲ ἐξωεκκλησιαστικὲς
στρεβλώσεις. Δὲν νοεῖται Ἐκκλησιαστικὴ ἑνότητα χωρὶς τὴν ἐν ἀλη-
θείᾳ ἀγάπη. «Ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ὑπάρχει ἡ Θεανθρωπίνη φιλοσοφία
τῆς καθολικῆς ἑνότητος (πανενότητος) καὶ ἡ Θεανθρωπίνη αἴσθη-
σις αὐτῆς», λέγει ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς.

Πρόσφατα παρατηρήθηκε μία ἰδιαίτερη ἔξαρση ἀπὸ μέρους τῶν
Παπικῶν καὶ ὑπερβαλλόντως ἀπὸ μέρους τῶν Οὐνιτῶν, γιὰ προ-
βολὴ τῆς ἑνότητας ὑπὸ τὸν Πάπα. Δυστυχῶς τὸ δέλεαρ τοῦ ἀντισυν-
οδικοῦ παπικοῦ ἐξουσιαστικοῦ πρωτείου, ταλαιπώρησε καὶ ταλαι-
πωρεῖ ἀπὸ τὸ Σχίσμα τοῦ 1054μ.Χ μέχρι σήμερα τὸν Παπισμό.
Πρωτίστως μάλιστα ἡ ἐκκλησιολογικὴ αὐτὴ στρέβλωση προβάλλε-
ται ἀπὸ τοὺς οὐνίτες. Ἡ πρόσφατη διακήρυξη τοῦ οὐνίτη “ἀρχιεπι-
σκόπου” Οὐκρανίας, γιὰ “ἑνότητα ὑπὸ τὸν Πάπα”, καταδεικνύει

Καθηγηταὶ Θεολογίας προωθοῦν τὴν ἐνσωμάτωσιν τῶν μουσουλμάνων, τὴν Καμπαλᾶ, τὴν ἀναψηλάφη-
σιν τῆς ὁμοφυλοφιλίας, «τὸ ζωντανὸ μηδὲν τοῦ Χριστοῦ»… Διατί δὲν ἀντιδροῦν οἱ εὐσεβεῖς καθηγηταί;

"Ἰλιντένσκα Μακεντόνιγια"! Τὸ ὄνομα ποὺ διέρρευσε ὡς πρόταση
τῆς ἄλλης πλευρᾶς κατὰ τὶς συνομιλίες μὲ τὰ Σκόπια.

Δηλαδὴ "Μακεδονία τῆς ἡμέρας τοῦ Προφήτου Ἠλιού"! Αὐτὴ εἶναι
ἡ αὐθεντικὴ μετάφραση. Ἂς μὴ φαίνεται ὅμως παράξενη, γιατί ἀνα-
φέρεται στὴν ἐπανάσταση τοῦ 1903, ποὺ ξέσπασε ἀκριβῶς ἀνήμερα
τοῦ Προφήτου Ἠλιού, 20 Ἰουλίου μὲ τὸ παλιὸ ἡμερολόγιο. Τότε μία
ὁμάδα ἀπὸ τοὺς βουλγαρίζοντες κατοίκους τῆς περιοχῆς, ἐξοπλι-
σμένη μὲ ὅπλα, ποὺ ἦλθαν ἀπὸ τὴ Βουλγαρία καὶ καθοδηγούμενοι
ἀπὸ ἀξιωματικοὺς τοῦ βουλγαρικοῦ στρατοῦ, ἐκδήλωσε κίνημα
ἐναντίον τῶν Ὀθωμανικῶν ἀρχῶν μὲ ἐπίκεντρο τὰ χωριὰ τοῦ Κρου-
σόβου στὰ δυτικὰ καὶ τῆς Ἀδριανούπολης στὰ ἀνατολικά.

Γιὰ ὅποιον θὰ ρωτήσει πῶς συνδέονται αὐτὰ τὰ δύο κινήματα, μία
καὶ σήμερα αὐτὴ ἡ ἐπανάσταση θεωρεῖται ὡς "Μακεδονική", ποὺ δη-

Ἡ ἱστορία τοῦ Ἴλιντεν
καὶ τὸ ὄνομα τῶν Σκοπίων

Τοῦ κ. Γεωργίου Β. Τσούπρα, Δρ Θεολογίας- Σλαβολόγου

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου βιώνουν τή μοναξιά ὡς δυσάρεστη κα-
τάσταση καί προσπαθοῦν μέ διάφορους ἐξωστρεφεῖς τρόπους νά
τή μειώσουν. Ἐπιλέγουν δραστηριότητες ἐκτός σπιτιοῦ καί ἐπιδιώ-
κουν κοινωνικές σχέσεις, γιά νά διαλύσουν τά μαῦρα σύννεφα τῆς
μοναξιᾶς, ἡ ὁποία τούς ἀφαιρεῖ κάθε διάθεση γιά πρωτοβουλίες καί
πραγματοποίηση διαφόρων στόχων.

Ὡστόσο, δέν συμβαίνει τό ἴδιο καί μέ τούς συνειδητούς χριστια-
νούς, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετωπίζουν τή μοναξιά μέ τή ζῶσα πίστη. Βιώ-
νουν κάθε στιγμή τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ δίπλα τους, προσεύχον-

Πίστις καὶ μοναξιά
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Σύναξις Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν
Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης ἔχει ἀπορριφθεῖ ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ

συνείδηση, τὴν ὁποία ἐκφράζουν οἱ συνοδικὲς ἀποφάσεις τεσσά-
ρων Πατριαρχείων, ποὺ ἐκπροσωποῦν τὸ 70% τοῦ Ὀρθοδόξου
λαοῦ (σημ. 1, σ. 708-722, σημ. 5).

Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας: «Θεωρεῖ τὴν Συνάντηση τῆς Κρήτης ὡς
μία προκαταρκτικὴ Συνέλευση τῆς Πανορθοδόξου Μεγάλης Συνό-
δου. Ἀρνεῖται τὴν ἀπόδοση τοῦ συνοδικοῦ χαρακτήρα σὲ ὁποιανδή-
ποτε ὀρθόδοξη συνέλευση, στὴν ὁποία δὲν συμμετέχουν ὅλες οἱ
Ὀρθόδοξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες. ... Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχεί-
ας, ἑπομένως, ἀρνεῖται τὴν ὀνομασία τῆς Συνελεύσεως τῆς Κρή-
της ὡς "Μεγάλης καὶ Πανορθοδόξου Συνόδου" ἤ "Μεγάλης καὶ
Ἁγίας Συνόδου". Ὅλες οἱ ἀποφάσεις, ἀλλὰ καὶ ὅλα ὅσα ἐκδόθηκαν
ἀπὸ τὴ Συνέλευση τῆς Κρήτης δὲν δεσμεύουν καθ' οἱονδήποτε τρόπο
τὸ Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας» (ἀπόφαση Συνόδου Ἱεραρχίας 27.6.16)!

Πατριαρχεῖο Ρωσίας: «Ἡ γενομένη στὴν Κρήτη Σύνοδος εἶναι
ἀδύνατο νὰ θεωρεῖται Πανορθόδοξη οὔτε τὰ ἔγγραφα τὰ ὁποῖα
ἐνέκρινε ἀποτελοῦν ἔκφραση τῆς πανορθοδόξου ὁμοφωνίας... περι-
λαμβάνουν ἀσαφεῖς καὶ διφορούμενες διατυπώσεις, κάτι τὸ ὁποῖο
δὲν ἐπιτρέπει νὰ τὰ θεωροῦμε ὡς ὑποδειγματικὴ ἔκφραση τῶν ἀλη-
θειῶν τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τῆς Παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας»
(ἀπόφαση Συνόδου Ἱεραρχίας 2.12.17)!

Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας: «Ἡ Σύνοδος τῆς Κρήτης δὲν εἶναι
οὔτε Μεγάλη, οὔτε Πανορθόδοξη: 1. Λόγω τῆς μὴ συμμετοχῆς σὲ
αὐτὴν μιᾶς σειρᾶς Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἐξαιτίας ὀργανωτικῶν καὶ
θεολογικῶν λαθῶν ποὺ ὑπῆρξαν κατὰ τὴν προετοιμασία της, 2. Ἡ
προσεκτικὴ μελέτη τῶν κειμένων ποὺ ἐγκρίθηκαν ἀπὸ τὴ Σύνοδο τῆς
Κρήτης ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι κάποια ἀπὸ αὐτὰ περιέχουν θέ-
σεις ἀντίθετες μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴ δογματικὴ καὶ κα-
νονικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τὸ πνεῦμα καὶ τὸ γράμμα τῶν
Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων, 3. Ἀπαιτεῖται περαιτέρω θε-

Συνοδικὴ ἀπόρριψις τῆς «Συνόδου»

Ἕνα πολύ βασικό ἐρώτημα τίθεται ἀπό τήν
ἐπιτροπή ἐπί τῶν αἱρέσεων τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Πειραιῶς, ἀπό τήν ἀπάντηση τοῦ
ὁποίου ἀναδεικνύεται ἡ χαρισματικότητα καί
ἡ μοναδικότητα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς
καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.

Προκαταβολικά ἐπιτρέψτε μου νά παραθέ-
σω τόν πρόλογο ἀπό τόν Α΄ Θεολογικό Λόγο
τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου (τό-

μος 19Β ἐκδόσεις ΕΠΕ σελ 24-
26).

«Τό περί Θεοῦ λέγειν ἤ φθέγγεσθαι καί
τά κατ᾿ αὐτόν ἐρευνᾶν καί τά ἀνέκφορα
ποιεῖν ἔκφορα καί τά πᾶσιν ἀκατάληπτα
ὡς καταληπτά ὑπεμφαίνειν, τολμηρᾶς ἄν
εἴη καί αὐθαδοῦς ψυχῆς ἔνδειγμα. Καί τοῦ-
το πάσχουσιν οὐχ ὅσοι ἀφ᾿ ἑαυτῶν τι λέ-
γειν τολμῶσι μόνον περί Θεοῦ, ἀλλά καί

ὅσοι τά πρός αἱρετικούς πάλαι λαληθέντα
παρά τῶν θεσπεσίων θεολόγων καί
γραφῇ παραδοθέντα ἀποστηθίζουσί τε
καί πολυπραγμονοῦσιν, οὐχ ἵνα πνευμα-
τικήν τινά ὠφέλειαν καρπώσωνται, ἀλλ᾿
ἵνα θαυμάζωνται παρά τῶν ἀκουόντων ἐν
πότοις καί συνεδρίοις καί θεολόγοι ἐπι-

φημίζωνται· ὅ καί μᾶλλον λυπεῖ με καί ἐν
ἀδημονίᾳ ποιεῖ, ἐννοοῦντα τό φρικτόν τοῦ
ἐγχειρήματος καί τό τοῖς τολμητίαις ἀπο-
κείμενον κρῖμα. Οἷα δέ φασι τῶν θείων κα-
τατολμῶντες! Κατά τοῦτο, φησί, μόνον μεί-
ζων ὁ Πατήρ τοῦ Υἱοῦ, καθ᾿ ὅ αἴτιός ἐστι τῆς
ὑπάρξεως τοῦ Υἱοῦ. Καί ἡ ἀνθυποφορά· μεί-

ζονα τοῦ Υἱοῦ τόν Πατέρα πῶς
(14) φῄς; Ὅτι δή, φησί, μείζων ὁ

Πατήρ τοῦ Υἱοῦ - λέγω δέ ἀντί τοῦ πρῶτος -·
ἐκ τοῦ Πατρός γάρ. Ταῦτα τῆς καινῆς κενο-
φωνίας αὐτῶν καί ἀσυνέτου θεολογίας, τήν
αἰτίαν δι᾿ ἥν ταῦτα πρός τῶν θεολόγων ἐλέ-
χθησαν πρός αἱρετικούς ἀγνοούντων· τήν γάρ
δύναμιν τῶν γεγραμμένων νοῆσαι μή ἱκανῶς
ἔχοντες, κενεμβατοῦσιν καί ἅ λέγουσιν ὡς βέ-

βαια καί ἀληθῆ καί οὕτως ἔχοντα διαβεβαι-
οῦνται. Πρός οὕς εἰκότως οὐκ ἀφ᾿ ἑαυτῶν,
ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ διδάσκοντος ἄνθρωπον γνῶσιν
μυσταγωγούμενοι, τῷ ὑπηχοῦντι ἄνωθεν πει-
θόμενοι Πνεύματι, εἴπωμεν ὧδε…».

Θεωρῶ τόν ἑαυτό μου ἀνάξιο νά ἀσχολοῦ-
μαι μέ τόσο σοβαρά θεολογικά θέματα, σάν

Τοῦ Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου, ἐφημερίου Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, καὶ πάλιν ἐρῶ Πάσχα. Τὸ Πάσχα εἶναι ἡ
πληρότητα τῆς χαρᾶς, τῆς ἀγάπης καὶ τοῦ ἀληθινοῦ φωτός. Μέσα
σ᾽ αὐτὴν τὴν πληρότητα τῶν πιὸ ὑψηλῶν πραγμάτων ἡ Ἐκκλησία
πάλι ἔχει ταραχή, πάλι φουρτούνα, πάλι σὰν καράβι ἀρμενίζει μέσα
σὲ ὑψηλὰ καὶ μεγάλα κύματα. Κύματα ποὺ σηκώνονται ὄχι ἀπὸ κο-
σμικοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ἀπὸ μοναχούς, ποὺ καυχῶνται ὅτι ἡ
ψυχή τους ἀναφλέγεται καὶ θέλγεται ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη θεολογία!

Εὐάριθμοι Γεροντάδες ποὺ παρουσιάζονται τὰ τελευταῖα χρόνια
στὸ προσκήνιο (Παΐσιος, Πορφύριος, Ἐφραίμ Κατουνακιώτης,
Ἀμφιλόχιος Πάτμιος, Ἰάκωβος Τσαλίκης) εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἀσχολή-
θηκαν πραγματικὰ μὲ πρακτικὲς διδασκαλίες καὶ ταπεινὲς νουθε-
σίες, ὅπως ταιριάζει στὸ μοναχικὸ ἐπάγγελμα. Μὴ ξεχνᾶμε ὅτι πολ-
λάκις ἀπηγόρευαν οἱ Πατέρες τὶς θεολογικὲς συζητήσεις μεταξὺ
τῶν μοναχῶν, διότι ὡδηγοῦσαν σὲ διενέξεις καὶ ψυχρότητες μεταξύ
τους. Εἷς ὅμως, ποὺ εὐτυχῶς ἡ Ἐκκλησία δὲν τὸν κατέταξε ἀκόμη
στοὺς Ἁγίους –ἀργότερα δὲν ξέρω τὶ θὰ γίνη– ἔκανε τὸ λάθος καὶ
φιλοσόφησε καὶ θεολόγησε. Αὐτὸ τὸν ἔβαλε ἴσως νὰ τὸ κάνη ὁ
ὑπερβάλλων ζῆλος του, ὁ ὁποῖος ὅμως τὸν ὡδήγησε νὰ πέση σὲ
ἀτοπήματα, ποὺ δυστυχῶς ὄχι μόνον λέχθηκαν καὶ ἐκφράστηκαν
πολλὲς φορές, ἀλλὰ καὶ μαγνητοφωνήθηκαν καὶ προβάλλονται ὡς
ὑψηλὴ θεολογία. Καὶ μάλιστα ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ σπούδασαν θε-
ολογία. Ἐνῶ, ὡς γνωστόν, ὁ Ἰωσὴφ δὲν ἐγνώριζε θεολογία.

Ἡ προβολή τοῦ γέροντος Ἰωσήφ
ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου

Τοῦ Ἀρχιμ. Γρηγορίου, Καθηγουμ. τῆς Ἱ. Μονῆς Δοχειαρίου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου καὶ Ἰ. Σαββίδης χρηματοδοτοῦν συνέδρια, ποὺ μετέχουν οἱ: Κ. Μητσοτάκης, Ἀλ. Παπαχελᾶς, Ἐλ. Προδρόμου

Δὲν παρῆλθεν οὔτε ἑβδομὰς καὶ κατέφθασεν ἡ
ἀπάντησις εἰς τὸ ἐρώτημα τοῦ Ο.Τ. ποὺ ἔθεσεν ὁ
π. Γεώργιος Μεταλληνὸς διὰ τοῦ ἄρθρου του μὲ τί-
τλον «Θὰ παραδοθῆ ἡ Χάλκη εἰς τὰ σχέδια τῆς Νέ-
ας Ἐποχῆς;».

Πολλάκις εἴμεθα ὅλοι μάρτυρες οἰκουμενιστικῶν
συναντήσεων ἢ συνεδρίων, τὰ ὁποῖα λαμβάνουν
χώραν εἰς Χάλκην. Ποῖος ἔχει τὴν εὐθύνην; Ὡς
γνωστὸν ἡγούμενος τῆς Χάλκης εἶναι ὁ Σεβ. Πρού-
σης Ἐλπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης. Ὁ Σεβασμιώτα-
τος τυγχάνει Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τῆς Θεσσαλονίκης. Ἀπὸ αὐτὸ δυνάμεθα νὰ συμπε-
ράνωμεν ὅτι οἱ ἄμεσοι καὶ πρῶτοι συνεργάται εἰς
περίπτωσιν ἐπαναλειτουργίας τῆς Χάλκης θὰ εἶναι
οἱ Καθηγηταὶ τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν, αὐτοὶ
ἄλλωστε εἶναι ποὺ στηρίζουν τὰ συνέδρια τοῦ Πα-
τριαρχείου. Τὰ δύο μεγάλα συνέδρια ποὺ ἐπίκεινται
δίδουν τὴν ἀπάντησιν εἰς τὸ ἐρώτημα ποὺ ἐθέσαμε.

Τὸ πρῶτον λήγει σήμερα, 25η Μαΐου. Πρόκειται
διὰ τὸ 8ον Διεθνὲς Συνέδριον Ὀρθοδόξου Θεολο-
γίας, ποὺ βεβαίως εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ
Πατριαρχείου Κων/λεως καὶ ἀφορᾶ τὴν διεθνῆ συν-
άντησιν τῶν Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν. Τὸ
κεντρικὸν θέμα εἶναι διὰ τὸ «Κολυμβάριον», ἐκεῖνο
ποὺ διήρεσε τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἀπερρίφθη ἀπὸ
500 Ἀρχιερεῖς τῶν τεσσάρων Ἐκκλησιῶν ποὺ δὲν

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ἔχει ἡ Ἐκκλησία τήν ἀποκλειστικότητα τῆς σωτηρίας;*

• «Ἡ Ἀλφαβήτα τοῦ Πιστοῦ καὶ
τοῦ Ἀπίστου». Γράφει ὁ κ.
Εὐάγγελος Ἀποστόλου, θεολό-
γος - φιλόλογος, πρώην Δ/ντὴς
Γ.Ε.Λ. Ν. Ἐρυθραίας. Σελ. 3

• Ἀπὸ τὶς «Κατηχήσεις» τοῦ
Ἁγ. Κυρίλλου Ἱεροσολύμων
περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν λό-
γον του πρὸς φωτιζομέ-
νους. Σελ. 5

• Ἡ Γενοκτονία τῶν Ποντίων.
Γράφει ἡ κ. Σοφία Μπεκρῆ, φι-
λόλογος – θεολόγος. Σελ. 7

• Πορίσματα Ἡμερίδος μὲ θέμα:
«Ἀφῆστε με νὰ ζήσω!». Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.»

Τήν Δευτέραν μετά τήν Πεντηκοστήν, ἡ Ἐκκλησία μας
τιμᾶ τό Πανάγιον Πνεῦμα. Ἀνωτέρω εἰκών ἐκ τῆς Ἱ. Μ.
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Πάτμος.

Ὁ κ. Π. Σκαλτσῆς ὡς Πρόεδρος τοῦ Τμ. Θεολογίας ΑΠΘ ἀπονέμει πλακέτα, εἰς
τὴν ὁποίαν ἀναγράφεται: «Τιμῆς ἕνεκεν στὸν Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κα-
θολικῶν Κερκύρας, Ζακύνθου καὶ Κεφ/νίας καὶ Ἀποστολικὸ Βικάριο Θεσ/κης
κ. Ἰωάννη Σπιτέρη γιὰ τὴν προσφορά του στὰ θεολογικὰ γράμματα καὶ τὴ
συμβολή του στὸ διάλογο καὶ τὴν ἑνότητα μεταξὺ τῶν χριστιανῶν» (15.05.2018)!

H FILOJENIA TOY ABRAAM

Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου


