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

Ὁ Ἀμερικανὸς Πρέσβυς μᾶς κατευθύνει εἰς πόλεμον;!

ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Εἰς πρόσφατον συνάντησίν του μὲ τέως
προέδρους τῆς Οὐκρανίας ὁ νεώτερος
Προκαθήμενος τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τσεχίας καὶ Σλοβακίας κ. Ραστισλάβος ἐδήλωσεν ὅτι «Ὁποιαδήποτε συμμετοχὴ κρατικῶν ἀξιωματούχων σὲ ἐκκλησιαστικὰ ζητήματα σὲ μία δημοκρατικὴ κοινωνία, εἶναι ἀπαράδεκτη».

8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου, Νικάνδρου καί Μαρκιανοῦ Μαρτύρων, Καλλιόπης Μάρτυρος, Μελανείας Ὁσίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Τσεχίας εἶναι πολὺ νέος καὶ ἡγεῖται νεοπαγοῦς σχετικῶς Ἐκκλησίας, διὰ νὰ ἔχη τὴν πεῖρα, ποὺ ἀπαιτεῖται,
ὥστε νὰ διαγιγνώσκη ὀρθῶς τὰ ζητήματα.
Εἰς ἀντίστιξιν αὐτῶν τῶν δηλώσεων εὑρίσκονται αἱ πρόσφατοι δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος
κατὰ τὰ ἐγκαίνια λαογραφικῆς ἐκθέσεως τὴν

2αν Ἰουνίου: Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης δὲν δύναται
«Ἡ Ἐκκλησία
νὰ ἀμφιβάλη
δὲν κάνει συλλαλητήρια, οἱ πολίτες ἐξέλεξαν κανεὶς εἶναι ὅτι συνδυάζει τὸ ἀπόσταγμα
Βουλὴ καὶ ἡ Βουλὴ εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ αὐτά. τῆς πολυετοῦς προσωπικῆς του σταδιοΟἱ Ἕλληνες εἶναι ὑπεύθυνοι ποὺ ψηφίζουν δρομίας μὲ τὴν μεγάλην ἱστορικὴν διακαὶ ἡ Βουλὴ ποὺ διοικεῖ αὐτὸν τὸν τόπο».
δρομὴν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Δὲν
Εἰς τὸν κ. Ἱερώνυμον δύναται κανεὶς νὰ παρῆλθε διάστημα ἱκανὸν ἀπὸ τὴν ἐκτενῆ
καταλογίση πολλά, ἐκεῖνο ὅμως διὰ τὸ ὁποῖον εἰσήγησίν του εἰς τὴν Ἱεραρχίαν σχετικῶς

μὲ τὴν πολιτειοκρατίαν, ὥστε νὰ ὑποκριθῆ
κανεὶς ὅτι τὴν ἔχει λησμονήσει. Εἰς αὐτὴν
εἶχεν ἐκθέσει τὸν προβληματισμὸν σχετικῶς μὲ τὴν ἀνάμειξιν τῆς Πολιτείας εἰς τὰ
Ἐκκλησιαστικά. Ἦτο προμήνυμα διὰ ἐκεῖνο
ποὺ ἐναργέστερα ὡμολόγησεν εἰς συνέντευξίν του ὅτι: «δεχόμαστε ἀφόρητες πιέσεις». Ἡ Πολιτεία ἔχει τὴν ἐξουσίαν καὶ αὐτὴ

ΕΙΣΘΕ ΙΣΟΒΙΟΣ, ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ
(ΟΧΙ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ) ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Δέν εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία παράρτημα τῆς CIA!

Προκαθήμενος κ. Ἱερώνυμος σηματοδοτεῖ:
Δέν εἶχε λόγον παρουσίας
εἰς τήν Χαλκίδα ὁ κ. Βαρθολομαῖος

Ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμός, τμῆμα τῶν Ἑλλήνων κατ’ ἐξοχήν τῆς
Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος, ἐξηρτᾶτο πάντοτε ἀπό τὰς Ἀθήνας, καί
ὑπήγετο εἰς αὐτήν ὅπως ὁλόκληρος ἡ Διασπορά, πού ἀναφέρεται
ἀντιστοίχως εἰς τὰς Πρωτευούσας τῶν Ἐθνικῶν Κρατῶν, εἰς τήν
Ἀντιόχειαν (οἱ Ἄραβες), εἰς τήν Μόσχαν (οἱ Ρῶσοι), εἰς τό Βελιγράδι (οἱ Σέρβοι), εἰς τό Βουκουρέστι (οἱ Ρουμάνοι), εἰς τήν Σόφιαν (οἱ
Βούλγαροι) κ.τ.λ. Ἀλλά, δυστυχῶς, τό 1922, ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μελέτιος Μεταξάκης, ὁ καί Μασόνος, κατέστη Πατριάρχης
Κων/λεως, μετέβαλε τό καθεστώς καί ὑπήγαγε τόν ἀπόδημον
Ἑλληνισμόν, αὐθαιρέτως βεβαίως, καί ἀντικανονικῶς εἰς τήν ἰδικήν
του ἐξουσίαν εἰς τό Φανάρι.
Ἡ τότε δοκιμαζομένη Ἑλλάς, ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Πολιτεία, οὐδόλως
ἀντέδρασαν εἰς τήν ἀντικανονικότητα καί εἰς τήν ἀντεθνικότητα.
Ὑπῆρξεν ἀσύγνωστος προδοσία, νά ὑπαχθῆ τό πλέον ἐπίλεκτον
τμῆμα τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς, ἐμμέσως εἰς τόν ἀλλόθρησκον καί
ἀλλόφυλον Τοῦρκον Βεζύρην ἤ Σουλτάνον ἤ τόν σφαγέα Κωνσταντινουπόλεως Κεμάλ, ἀπό τόν ὁποῖον ἐξηρτᾶτο ἀπολύτως νομικῶς καί οὐσιαστικῶς ὁ Πατριάρχης.

Οἱ Ἐπίσκοποι δέν ἀπεκρυπτογράφησαν
τό σαφές μήνυμα τοῦ Πάσης Ἑλλάδος Προκαθημένου

Οἱ Ἱεράρχες ἀπό τήν Ἑλλαδική καί Κυπριακή Ἐκκλησία πού ὑποδέχθηκαν τόν Πατριάρχη τό Σάββατο καί Κυριακή 2-3 Ἰουνίου στήν
Ἱερά Μονή ἦσαν οἱ Μητροπολίτες Σύρου Δωρόθεος (Ἀντιπρόεδρος
Ἱερᾶς Συνόδου), Πειραιῶς Σεραφείμ, Καρυστίας Σεραφείμ, Σπάρτης Εὐστάθιος, Ἐδέσσης Ἰωήλ, Λαγκαδᾶ Ἰωάννης, Κορίνθου Διονύσιος, Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Σιατίστης Παῦλος, Φθιώτιδος Νικόλαος, Καρπενησίου Γεώργιος, Μεσογαίας Νικόλαος, Καλαμαριᾶς

Διατί «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος»;

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

Μὲ ἐπίσημη ἀνακοίνωση ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἔγινε γνωστὸ πὼς ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων ἀπευθύνθηκε
στὴν Πόλη, γιὰ νὰ λάβει τὴν πολυπόθητη ἀναγνώριση τῆς αὐτοκεφαλίας της, μὲ τὴ χρήση τῆς ὀνομασίας «Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδας».
Τονίζεται, μάλιστα, στὴν ἀνακοίνωση πὼς τὸ Πατριαρχεῖο «ἀπεφάσισε νὰ ἐπιληφθῆ αὐτοῦ καὶ διενεργήση τὰ δέοντα ὑπὸ τοὺς ἀπαραβάτους ὅρους τῶν ἱστορικοκανονικῶν ἁρμοδιοτήτων καὶ προνομίων τοῦ πρωτοθρόνου Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».
Ὅπως, ὅμως, ὁ γράφων ἔχει τονίσει σὲ ἀρθρογραφία κατ’ ἐπανάληψη, ἡ Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων δὲν ἔχει κανένα λόγο νὰ σφετερίζεται τὸ ὄνομα τῆς ἱστορικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχριδῶν. Ἡ προσπάθειά της στοχεύει, ἀπὸ ὅ,τι φαίνεται, στὴ διατήρηση τῶν ἀλυτρωτικῶν (δηλαδὴ ἐπεκτατικῶν) βλέψεων τῶν λεγόμενων «ΜακεδόΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Τὰ αἰτήματα τῆς Προσευχῆς

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Δέν νοεῖται ζωή δίχως ἀναπνοή. Ὅπως δέν νοεῖται καί χριστιανός χωρίς προσευχή. Ἡ προτροπή τοῦ Χριστοῦ εἶναι νά προσευχόμαστε συνεχῶς καί νά ζητᾶμε ὅ,τι ἔχουμε ἀνάγκη καί ὅ,τι ἐπιθυμοῦμε, ἀρκεῖ νά εἶναι λογικό καί ὠφέλιμο. «Ζητᾶτε καί θά σᾶς δοθεῖ,
ψάχνετε καί θά βρεῖτε, χτυπᾶτε τήν πόρτα καί θά σᾶς ἀνοιχτεῖ. Γιατί ὅποιος ζητάει λαβαίνει καί ὅποιος ψάχνει βρίσκει καί ὅποιος
χτυπᾶ τοῦ ἀνοίγεται» (Ματθ. ζ΄ 7-8).
Ὁ Χριστός φέρνει ὡς παράδειγμα τόν πατέρα πού ἱκανοποιεῖ τά
αἰτήματα τοῦ παιδιοῦ του μέ προθυμία καί πάντα πρός τό συμφέΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Ἡ ἀπίστευτος δρᾶσις τοῦ Σκοτεινοῦ Παρασκηνίου εἰς τὴν Πατρίδα μας

Ποῖος ἀνέβη εἰς τὸν Πρωθυπουργικὸν
θῶκον τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν βοήθειαν
τῶν πνευματιστῶν καὶ ἑνὸς ἰσχυροῦ μέντιουμ;
1ον

Μὲ ἀπερίγραπτη ἔκπληξη - μὰ καὶ τρόμο, ναί! - διαβάζουμε τὰ
παρακάτω, ἐξόχως ἀποκαλυπτικά, γιὰ τὸ ΠΩΣ δρᾶ -κατὰ καιρούςτὸ Σκοτεινὸ Παρασκήνιο στὴ βασανισμένη Πατρίδα μας. Διαβάζουμε μαζὶ τὰ ἑξῆς:
«... Τὸν λόγον ποὺ ἀπηύθυνα ἀπὸ ραδιοφώνου ὡς Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος (...) τὸν εἶχα ἑτοιμάσει ἀπὸ ἡμερῶν, πρὶν
ἀκόμη κληθῶ ὑπὸ τοῦ Βασιλέως [Γεωργίου τοῦ Β΄], διὰ νὰ συμμετάσχω εἰς τὴν Κυβέρνησιν. Ἕνα μῆνα περίπου πρὶν εἶχα παρακληθῆ ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνον Μελᾶν [τῆς μεγάλης οἰκογενείας] νὰ
παραστῶ εἰς πνευματιστικὴν συνεδρίαν, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος [κεκοιμημένος πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια!] θὰ μοῦ
ὡμιλοῦσε ἀπὸ τὸ Ὑπερπέραν. Ἔλαβα μέρος εἰς τὴν συνεδρίασιν,
εἰς τὴν ὁποίαν παρίστατο, πλὴν τοῦ Κ. Μελᾶ καὶ ἕνας Καθηγητὴς
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Οἱ εὐσεβεῖς προδίδομεν
τὴν Μακεδονίαν!

Ἡ δήλωσις τοῦ ἀρχιεπισκόπου ὅτι ἡ
«Ἐκκλησία δὲν κάνει συλλαλητήρια» ἀνεΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΤΟ «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ»

Ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμός ἀνήκει
εἰς τὰς Ἀθήνας, ὄχι εἰς τό Φανάρι

Κατά τίς ἐπίσημες ἑορταστικές ἐκδηλώσεις στήν Ἱερά Μονή τοῦ
Ὁσίου Δαϋίδ στήν Εὔβοια, οἱ ὁποῖες ἀφοροῦσαν τήν ἐπίσημη ἀναγγελία ἁγιοκατάταξης τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ ἀποδείχθηκε γιά ἄλλη μία φορά τό σοβαρό πρόβλημα πού ὑπάρχει στίς σχέσεις τοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.
Ἱερωνύμου. Τό ἀξιωσημείωτο εἶναι ὅτι κατά τίς ἐκδηλώσεις δέν παρέστη ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, ἐνῶ εἶχε ἀνακοινωθῆ ὅτι οἱ
ἐκδηλώσεις θά πραγματοποιοῦντο μέ τήν παρουσία καί τῶν δύο
προκαθημένων.

ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ
ΝΑ ΛΑΒΗ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΝ;

ἐπιβάλλεται ὅποτε καὶ ὅπως θέλει εἰς τὸ
ὄνομα τοῦ λαοῦ!

Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη, Θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.
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Ἐλεύθεροι καί αὐτοκέφαλοι

Οἱ ἀνθέλληνες Σκοπιανοὶ
κυβερνοῦν τὴν Κυβέρνησιν

Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Κ. Διώτης,
Θεολόγος καὶ Δημοσιογράφος

Ἔχω γράψει ὅτι αἱ διαπραγματεύσεις ἐπὶ ἴσοις ὅροις διὰ
τὸ σκοπιανὸν ζήτημα εἶναι προδοτικαί, διότι κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον τίθεται ἐν ἀμφιβόλῳ ἡ ἑλληνικότης τῆς Μακεδονίας, ἡ
ὁποία εἶναι παντάπασιν ἀδιαπραγμάτευτος. Εἰς τὸ θέμα
αὐτὸ τὰ Σκόπια κυβερνοῦν τὴν
Κυβέρνησιν. Τὴν σύρουν καὶ
τὴν κατευθύνουν πρὸς τὰ
ἀνθελληνικὰ συμφέροντά των
μὲ τὴν συμπαιγνίαν ξένων δυνάμεων.
Ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ.
Ν. Κοτζιᾶς, διὰ νὰ ἐξασφαλίση
ἀρεστὴν εἰς τοὺς Σκοπιανοὺς
λύσιν, περιώδευσεν εἰς τὰ Βαλκάνια καὶ εἰς τὴν Ἀμερικὴν διὰ
τὸ ὀνοματολογικὸν τῶν Σκοπίων. Διατί; Ποία ὑποχρέωσις
ἐπιβάλλει εἰς τὴν Ἑλλάδα νὰ
συμπράξη εἰς τὴν ὀνομασίαν
τῶν Σκοπίων; Αὐτὸ εἶναι καθαρῶς ἐσωτερικὸν πρόβλημα
τοῦ κρατιδίου αὐτοῦ. Ἡ ὑποχρέωσις τῆς Ἑλλάδος εἶναι νὰ στείλη αὐστηρὸν τελεσίγραφον ὅτι
οὐδέποτε καὶ ἐπ' οὐδενὶ λόγῳ

θὰ ἀναγνωρίση τὰ Σκόπια μὲ τὸ
ὄνομα Μακεδονία ὑπὸ οἱανδήποτε σύνθετον μορφὴν καὶ ὅτι ἡ
Ἑλλὰς ἀπαιτεῖ ἀνυποχωρήτως
τὴν διαγραφὴν ἀπὸ τὸ Σύνταγμα καὶ τὰ σχολικὰ βιβλία τῶν
Σκοπίων τῶν πάσης φύσεως
ἀλυτρωτικῶν στοιχείων καὶ
οἱασδήποτε ἀναφορᾶς εἰς τὸ
ὄνομα τῆς Μακεδονίας.
Παραλλήλως δὲ ἡ Ἑλλὰς νὰ
πληροφορήση ὅλα τὰ ἄλλα
κράτη μὲ συνοπτικὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ὅτι ὑπάρχει ἡ
ἱστορικὴ ἀλήθεια χιλιετιῶν ὅτι ἡ
Μακεδονία ἦτο καὶ ἐξακολουθεῖ
νὰ εἶναι ἑλληνική. Ταυτοχρόνως, νὰ ζητηθῆ ἀπὸ μερικὰ
κράτη νὰ ἀνακαλέσουν τὴν ἀναγνώρισιν τῶν Σκοπίων ὡς Μακεδονία, ὅπως ἔπραξεν ἡ Σερβία, ἐὰν καλῶς ἔχω πληροφορηθῆ.
Ἐρωτῶνται ὁ Πρωθυπουργὸς
κ. Ἀλ. Τσίπρας καὶ ὁ Ὑπουργὸς
Ἐξωτερικῶν κ. Ν. Κοτζιᾶς:
Ὑπάρχει ὑποχρέωσις τῆς
Ἑλλάδος καὶ πότε ἐδημιουργήΣΥΝΕΧΕΙΑ 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.

5ον
Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ εἰς τὴν
λεγομένην “Μουσικὴν βιομηχανίαν”. Εὑρίσκουν νέους μὲ φυσικὰ φωνητικὰ ταλέντα. Δὲν
τοὺς ἐνδιαφέρει οὔτε ἡ καταγωγή τους οὔτε τὸ ἦθος τους. Οὔτε
ἡ μόρφωσις οὔτε οἱ ἀρετὲς ἢ κακίες τους. Τοὺς τοιούτους νέους
τοὺς ἀνεβάζουν ἀπὸ τὴν μιζέρια
εἰς τὴν χλιδάτην ζωήν. Ἀπὸ ρακενδύτες τοὺς ἐμφανίζουν γόηδες καὶ μοντέλα. Τοὺς προβάλλουν μὲ τὰ ΜΜΕ (τύπον, τηλεό-

ραση κ.λπ.). Τοὺς διαφημίζουν
εἰς ὅλον τὸν κόσμον μὲ τοὺς
πράκτορες ποὺ ἔχουν σὲ ὅλες
τὶς χῶρες καὶ τελικὰ τοὺς καθιερώνουν ὡς ἀστέρες τοῦ “μουσικοῦ στερεώματος”, διὰ νὰ ὑμνήσουν τὸν Ἑωσφόρον – Διάβολον, ὄχι μόνον ἐμμέσως ἀλλὰ
καὶ ἀμέσως, ὅπως θὰ ἀκούσετε
ἐν συνεχείᾳ.
Ὁ συγγραφεὺς Makow ποὺ
ἀναφέραμε
προηγουμένως,
γράφει διὰ μίαν χαρακτηριστικὴν συνέντευξιν ποὺ ἔλαβεν

Ἄς ἀπαλλαγοῦν οἱ εὐσεβεῖς Κληρικοί μας ἀπό τό πνευματικόν
«Σύνδρομον τοῦ Νταχάου» καί ἄς ἀντιδράσουν δεόντως.
“Σύνδρομον τοῦ Νταχάου”, ὠνόμασαν τήν ψυχολογικήν κατάστασιν τῶν κρατουμένων τοῦ κολαστηρίου τῶν Γερμανῶν τοῦ Νταχάου,
ὅπου, ἄν καί ἔβλεπαν κάθε ἡμέραν νά ἀποσποῦν κάποιους διά τά
κρεματόρια, ἄν καί ἔβλεπαν τούς φούρνους νά καπνίζουν, ἐπίστευαν
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Οἱ κάτοικοι τῶν Σκοπίων
διατί «ψάχνονται»;

ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ
ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ. «ΒΑΡΒΑΡΟΙ»

Γράφει ὁ Πρεσβύτερος Εὐστάθιος Κολλᾶς,
Ἐπ/μος Πρ/δρος Ἐφημεριακοῦ Κλήρου Ἑλλάδος

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ, ΤΗΣ ΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΟΜΑΔΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ, δὲν εἶχαν, καὶ
δὲν ἔχουν σχέση ὕπαρξης στὴν
Παγκόσμια Οἰκογένεια. Εἶναι
ἀνύπαρκτοι ὡς Ἔθνος, ἀνήκουν στὴ ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΦΥΛΗ
τῶν ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ, καὶ ὡς τοιοῦτοι χαρακτηρίστηκαν ἀπὸ
τοὺς σοφούς μας Προγονούς,
ΒΑΡΒΑΡΟΙ, περιπλανώμενοι, τῆδε κακεῖσε, πέραν τῆς
Ἑλληνικῆς Ἔνδοξης Μακεδονίας μας:, καὶ ὀρθῶς ἔχουν χαρακτηριστεῖ ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους
Προγόνους μας ΒΑΡΒΑΡΟΙ,
γιατί ἐκδήλωναν, πολλάκις,
ἐπεκτατικὲς διαθέσεις σὲ βάρος
τοῦ ἔνδοξου Μακεδονικοῦ Κράτους τῆς Ἑλλάδος.
ΛΟΙΠΟΝ, οἱ γείτονές μας
ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ, ἐὰν θέλουν πράγματι, νὰ ἀναγνωρισθοῦν ὡς
Ἔθνος, καὶ νὰ συμπεριληφθοῦν
στὴν παγκόσμια Κοινότητα
ὀφείλουν νὰ ἀποδεχτοῦν ἕνα

ὁ ἔγκριτος δημοσιογράφος David Richards ἀπὸ τὸν περιβόητον Bob Dylan(μεγάλο ἀστέρι
τῆς λεγομένης δαιμονικῆς μουσικῆς (Metal music).
- Γιατί κάνεις περιοδεῖες καὶ
στὴν προχωρημένη αὐτὴ ἡλικία;
- Ἐρωτᾶ ὁ δημοσιογράφος.
- Εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ ξεκινήματός μου ἔκανα συμφωνία
καὶ τὴν κρατῶ ἕως τώρα,
ἀπάντησε ὁ Dylan.
-Τί συμφωνία ἔκανες καὶ μὲ
ποῖον; τὸν ἐρωτᾶ.
- Νὰ φθάσω στὸ σημεῖο
ποὺ εἶμαι τώρα. Συμφώνησα
μὲ τὸν ἀνώτατο ἄρχοντα, ἡ
ἀπάντησις.
- Θὰ ἠμποροῦσα νὰ ἐρωτήσω: εἶναι ὁ ἄρχοντας αὐτὸς ἐπὶ
τῆς Γῆς; ἡ ἐρώτησις.
- Εἶναι εἰς τὴν Γῆν καὶ εἰς
τὸν κόσμον ποὺ ἐμεῖς δὲν
ἠμποροῦμε νὰ ἰδοῦμε!

ἀπὸ τὰ δύο αὐτὰ ὀνόματα, ΤΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΟΥ ἢ τοῦ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥ, καὶ νὰ μὴ περιμένουν κάτι
ἄλλο, γιατί αὐτὸ τὸ κάτι ἄλλο,
ποὺ ἐπιδιώκουν, ἐμπεριέχει τὴν
πονηρία τῶν ΒΑΡΒΑΡΩΝ
ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ σὲ βάρος
τῆς Ἔνδοξης Χώρας μας, ποὺ
ἀγκαλιὰ μὲ τὴν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
ὄργωσαν τὴν ἀνθρωπότητα,
μπῆκαν στὴν ζωή της, καὶ ἄλλαξαν τὸν ροῦν τῆς Ἱστορίας της,
τῆς «ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΖΩΗΣ».
ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ
μὲ τοὺς ὕπουλους, ὡς δείχνουν, γειτόνους μας ΣΚΟΠΙΝΟΥΣ. Ἡ Ἱστορία, κύριοι τῶν
ΣΚΟΠΙΩΝ ἔχει ἤδη γραφεῖ, δὲν
ξαναγράφεται, καὶ ἂν δὲν τὸ
ἀποδέχεσθε αὐτὸ καὶ ζητεῖτε
βοήθεια ἀπὸ ἄλλους, γιὰ νὰ ἐπιτύχετε τοὺς ὕπουλους σκοποὺς
τῶν Βάρβαρων Προγόνων σας,
τότε θὰ σᾶς ἀκολουθεῖ πάντα, ὁ
χαρακτηρισμὸς τῶν Σοφῶν μας
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Καὶ ὁ δημοσιογράφος ἀναρωτήθηκε:Ποιὸς ἠμπορεῖ νὰ κάνη
συφωνία μὲ τὸν Θεόν, ὅταν
ἐξυμνῆ καὶ λατρεύη τὸν διάβολον; Καὶ συνεχίζει: “Ἡ λατρεία
τοῦ διαβόλου εἰς τὴν μουσικὴν
βιομηχανίαν εἶναι γνωστή.Οἱ
RollingStones ἔγραψαν καὶ
ἐτραγούδησαν ἕνα τραγούδι μὲ
τίτλον:
“Sympathy for the Devil –
Συμπάθεια γιὰ τὸν διάβολο.
Ἡ Μαντόνα σὲ μία ἀπὸ
τίς...“ἐπιτυχίες” της ὑμνεῖ τὴν
ἀγάπην της εἰς τὸν σατανᾶ! Λέγει:
“Τὸ νὰ γνωρίζω ἐσένα,
εἶναι τὸ νὰ ἀγαπῶ ἐσένα. Καὶ
ὅλοι γωρίζουν ὅτι τὸ νὰ ἀγαποῦν ἐσένα εἶναι τὸ νὰ γίνουν
ἕνα μὲ ἐσένα”! Καὶ συνεχίζει ὁ
Richards. “Τελευταῖα εἶδα σὲ
ἐκπομπὴ τοῦ ΒΒC τὸν Robert
Plant, ποὺ ἦταν στοὺς Zeppelin, νὰ τραγουδάει ἕνα τρα-

Τὴν 11ην Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν Σύναξιν τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ «Ἄδειν», δηλαδὴ ἡ ὑπὸ τοῦ
Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ παράδοσις τοῦ ὕμνου «Ἄξιόν Ἐστιν».
Εἰκὼν ἐκ τοῦ Ἱ. Ν. Πρωτάτου, Ἅγ. Ὄρος.

Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ὑπεράνω
τῆς Θείας Χάριτος, ὅπως κακοδόξως
προβάλλεται ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Δυστυχῶς χωρὶς καμιὰ ἀνασκευή, ἐξακολουθεῖ νὰ προβάλλεται
στὴν ἱστοσελίδα ποὺ ἐπιγράφεται (ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ)
Vatopedi.gr, σὲ βίντεο ποὺ τιτλοφορεῖται «Τέκνα Θεοῦ γενέσθαι»,
σὲ ὁμιλία τοῦ γέροντος Ἰωσὴφ Βατοπαιδινοῦ, ποὺ ἔγινε στὸ Συνοδικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, “διδασκαλία”, ὅτι δῆθεν ὁ
ἀνθρώπινος νοῦς εἶναι ὑπεράνω τῆς Θείας Χάριτος.
Στὸ βίντεο αὐτό, ποὺ δὲν εἶναι καὶ τὸ μόνο ποὺ προβάλλει ἡ Ἱερὰ
Μονὴ Βατοπαιδίου, ὅπου διδάσκεται ἡ θεολογικὴ αὐτὴ πλάνη, ἀναφέρονται μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: «Ὅταν λοιπόν, ὅπως εἶπα, κρατήσομεν τὴν πρακτικὴν ἔτσι ἀντιστάμενοι στὴν ἔννοιαν, στὴν κροῦσιν τοῦ
παραλόγου, τότε ἀρχίζει ὁ φωτισμὸς στὸν νοῦν, ξυπνάει ὁ νοῦς καὶ
δὲν πλανᾶται ἄκοπα στὸν ἄσκοπον μετεωρισμόν. Ὅταν ἡ Θεία Χάρις
αὐτὸ τὸ διαπιστώσει, ὅτι ὁ νοῦς αὐτὸς ἐξύπνησε καὶ πῆρε τὴ θέση του
σὰν πρόσωπο καὶ ὁ νοῦς εἶναι τὸ πρόσωπο, τότε ὑποτάσσεται ἡ Χάρις εἰς τὸν νοῦν, μυστήρια μυστηρίων. Κι ἄλλοτε σᾶς τὰ εἶπα αὐτό,
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ.

Προτάσεις διὰ τὸ περιεχόμενον
καὶ τὴν διδασκαλίαν
τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Γράφει ο κ. Χαράλαμπος Καϊδόγλου

Τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν θὰ μποροῦσε νὰ γίνη τὸ πρῶτο
μάθημα, νὰ συμπυκνώση τὴν ταυτότητα τοῦ Ἕλληνα καὶ ἐξηγῶ.
Ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν οὐσία τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπηλλαγμένο ἀπὸ τὴν
φθορὰ τοῦ ξεπερασμένου βρῆκε καταφύγιο στὴν Ἐκκλησία, διασώθηκε, ἀναβαθμίστηκε καὶ περιβλήθηκε αἰώνιο κῦρος. Ἐδῶ θὰ ἐπικεντρωθοῦμε στὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὴν Ἑλληνικὴ μουσική.
Καὶ τὰ δύο αὐτὰ κεφάλαια τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι νοηματικά, ὁδηγοῦν στὸν λόγο, ὑπηρετοῦν τὸν λόγο. Αὐτὴ ἡ στόχευση ἀξιοποιήθηκε μέσα στὴν Ἐκκλησία. Ὄχι μόνο διασώθηκε ὁ Ἑλληνισμός,
ἀλλὰ ἐκπληρώθηκε αὐτὸ ποὺ ζητοῦσε νὰ βρῆ, τὸ τέλειο, βρῆκε δηλαδὴ τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ, μὲ τὸν Ὁποῖο, ὅταν ταυτίζεται ὁ ἄνθρωγούδι ποὺ ἔλεγε: “Σατανᾶ, τὸ
βασίλειό σου πρέπει νὰ ἔρθη
κάτω”, μὲ ἕνα τρόπο προκλητικὸ καὶ τρομακτικό.
Εἰς τὸν διαδικτυακὸν τόπον
“Vigilant Citizen” προβάλλεται ἕνα βίντεο, εἰς τὸ ὁποῖον
ἐμφανίζεται ἡ Lady Gaga
(ἄλλο ἀστέρι τῆς δαιμονικῆς
μουσικῆς), μὲ ἀποκρυφιστικὸν συμβολισμόν, νὰ διᾳκωμωδῆ τὸν Χριστιανισμόν,
παριστάνοντας σὲ ἐναλλαγή,
ἕνα ταλαίπωρο καὶ μίζερο
χριστιανὸ μοναχό, μὲ τὸν διάβολο νὰ τὸν... ἐμπαίζη”. Καὶ
ὅμως πόσες χιλιάδες ἀγόρια καὶ
κορίτσια, ὄχι μόνον εἰς τὴν Ἀμερικήν, ἀλλὰ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον
ἔχουν κάνει ἰνδάλματα, αὐτὰ τὰ
ἀξιοθρήνητα πλάσματα καὶ τὰ
θαυμάζουν καὶ ἐπιθυμοῦν... νὰ
τὰ μιμηθοῦν!Καὶ τελειώνει ὁ Richards ὡς ἑξῆς:
“Οἱ περισσότεροι πιστοὶ τοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ἀποκρυφισμοῦ μυστικὰ ἀναγνωρίζουν τὸν Ἑωσφόρον ὡς
σωτῆρα τοῦ Κόσμου.Τὸν θεωροῦν, ὡς τὸν πεπτωκότα ἄγγελον, ποὺ “ἐλευθέρωσε” τὸν
ἄνθρωπον ἀπὸ τὴν ...καταπίεσιν τοῦ Βιβλικοῦ Θεοῦ.Αὐτοὶ οἱ
πιστοὶ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, κυριώτεροι τῶν ὁποίων εἶναι οἱ
μασῶνοι, ἐργάζονται ἀπὸ ἑκατοντάδες χρόνια, διὰ νὰ ἐκτοπίσουν τὶς ὠργανωμένες θρησκεῖες καὶ νὰ εἰσαγάγουν τὸν
κόσμον εἰς τὴν ...“Νέαν Παγκόσμιον Τάξιν”».
Ἐκτὸς τῶν ὅσων γράφει ὁ Richards, ὑπάρχουν πολλὲς μαρτυρίες περὶ τοῦ ὅτι οἱ δαιμονοκρατούμενοι ὑπηρέται τοῦ
Ἑωσφόρου, ἔχουν ἀναγάγει τὴν
κινηματογραφικὴν-μουσικὴν
βιομηχανίαν εἰς εὔχρηστον
ἐργαλεῖον ἐξαχρειώσεως τῶν
νέων, διαλύσεως τῆς οἰκογενείΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

