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6ον- Τελευταῖον
Νομίζουν ὅτι ἐπειδὴ διαθέ-

τουν ἄμετρον πλοῦτον καὶ δια-
θέτουν ὑλικὴν κοσμικὴν δύνα-
μιν καὶ ἰσχύν, αὐτοὶ ἠμποροῦν
νὰ ματαιώσουν τὸ σχέδιον τοῦ
Δημιουργοῦ, καταλύοντας τὴν
Ἐκκλησίαν Του, μὲ τὴν παγκο-
σμιοποίησιν καὶ τὴν Ν.Τ.Π.,
ποὺ ὀνειρεύονται. Εἶναι μωροὶ
καὶ ἀνιστόρητοι.

Δὲν ἄνοιξαν τὰ μάτια νὰ δια-
βάσουν καὶ δὲν ἔτειναν
εὐήκοον οὖς νὰ ἀκούσουν τί δι-

δάσκει ἡ Ἱστορία ἡ ἀπωτέρα
καὶ ἡ πρόσφατη.

Ὑπὸ πόσων ἐπολεμήθη ἡ
Ἐκκλησία – δηλαδὴ ὁ πιστὸς
Λαὸς τοῦ Θεοῦ -ἀλλὰ οὐδέποτε
ἐνικήθη!

Πόσοι τύραννοι, πόσοι βασι-
λεῖς μὲ πλοῦτον καὶ δύναμιν καὶ
ἰσχύν:Αὔγουστος-Νέρων – Δέ-
κιος – Διοκλητιανὸς – Ἰουλια-
νός, παλαιότερα. Καὶ τελευταῖα
Μὰρξ – Χίτλερ – Λένιν – Στάλιν.

Θὰ πῆτε: Διατὶ πρέπει νὰ

εἴμαστε τόσον αἰσιόδοξοι σὲ
ἐποχὴν δεινῆς δοκιμασίας;
Διότι πιστεύομεν ὅτι: “Μείζων
ὁ ἐν Ἡμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ
ἄρχων”! Καὶ ὁ μὲν ἄρχων τοῦ
κόσμου τούτου καὶ τὰ ὄργανά
του ἀγωνίζονται νὰ καταλύ-
σουν τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ
καὶ καταστρέψουν τὸν ὀρθό-
δοξον Ἑλληνικὸν Λαὸν καὶ
ὅλον τὸν κόσμον. Ὁ δὲ “Μεί-
ζων ὁ ἐν Ἡμῖν”, ἔδειξεν εἰς
αὐτοὺς τί τοὺς περιμένει “Θα-
νάτῳ θάνατον πατήσας, τὸν
ἅδην σκυλεύσας καὶ τὸν διά-
βολον καταπατήσας”. “Ἡμεῖς”,
ὅμως ἐγὼ καὶ καθένας σας,
ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, τι κάνουμε;
Ποία εἶναι καὶ ποία πρέπει νὰ
εἶναι ἡ θέσις μας εἰς τὴν δύ-
σκολη ἐποχὴν ποὺ ζοῦμε; Τὸ
ποία “εἶναι” γνωρίζει ὁ καθέ-
νας μας.

Διὰ τὸ “ποία πρέπει νὰ εἶναι”
θὰ ἐκθέσουμε ὀλίγες σκέψεις

εἰς τὴν τράπεζαν τῆς συζητήσε-
ως ἐδῶ.

Κατ’ ἀρχὴν πρέπει νὰ συνει-
δητοποιήση ὁ κάθε χριστιανός,
ὅτι εὑρισκόμεθα σὲ ἐμπόλεμη
ἐποχή. Ἄρα ἡ θέσις του δὲν
εἶναι στὶς κερκίδες ἀλλὰ εἰς τὸν
ἀγωνιστικὸν στίβον. Σὲ ὅποιαν
ὥριμη ἡλικία καὶ ἂν εἶναι, ἔχει
μπροστά του μάχες καὶ συγ-
κρούσεις. Μάχες καὶ συγκρού-
σεις πνευματικές. Ἀπὸ κανένα
μας δὲν ζητεῖ ὁ Κύριος νὰ κάνη
Ο,ΤΙ δὲν ἠμπορεῖ. Πρέπει ὅμως
νὰ κάνει Ο,ΤΙ μπορεῖ. Ἀλλὰ
αὐτὸ ποὺ ἠμπορεῖ νὰ κάνη, νὰ
τὸ κάνη ὅπως πρέπει. Διότι,
ὅπως ἔλεγε καὶ ἐδίδασκεν ὁ
ἀείμνηστος καθηγητὴς καὶ
πνευματικός μας ἡγέτης Τσι-
ριντάνης, εἰς αὐτὸν τὸν ἀγῶνα:
“Ὅποιος προσφέρει 99 ἐνῷ
ἠμπορεῖ νὰ προσφέρη 100
εἶναι λιποτάκτης”!

Ἔπειτα ὁ ἀγωνιστὴς χρι-

στιανὸς πρέπει νὰ κάνη τὴν
συμμετοχήν του εἰς τὸν ἀγῶνα
μὲ γρανιτένιαν πίστιν. Μὲ πί-
στιν πρῶτον ὅτι “Εἰ ὁ Θεὸς
μεθ’ ἡμῶν, οὐδείς καθ’
ἡμῶν”. Διατὶ φοβούμεθα καὶ
διατὶ ἀνησυχοῦμε. Ἔχουμε φυ-
σικὰ προβλήματα, ἔχουμε δυ-
σκολίες καὶ μερικὲς φορὲς πιε-
στικές. Ναί. Ὅμως, διατὶ λη-
σμονοῦμε ὅτι ὁ Κύριος μᾶς ἔχει
διαβεβαιώσει ὅτι “Καὶ αἱ τρί-
χες ἡμῶν ἠριθμημέναι
εἰσίν”; Καὶ δεύτερον, μὲ ἀλη-
θινὴν πίστιν δι’ ἔργων ἐνεργου-
μένην.

Ἔπειτα νὰ διαθέτη πνεῦμα
θυσίας, κυρίως ὄχι τοῦ ἐγωϊ-
σμοῦ, ποὺ εἶναι ἐμπόδιον σὲ
κάθε συλλογικὴν προσπάθειαν,
μὲ ἄλλους εἰλικρινεῖς ἀδελφοὺς
καὶ συναθλητάς. Τὸ πνεῦμα τῆς
θυσίας ὅπως τὸ ἔχουν διδάξει
οἱ πρόγονοί μας ἥρωες καὶ
μάρτυρες. Τέτοιο, ποὺ θὰ

ἐμπνέη τὸν ἁγνὸν ἀγωνιστὴν
νὰ ἄρη, ἂν χρειασθῆ καὶ αὐτὸν
σταυρὸν τοῦ μαρτυρίου, διὰ
τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ μας,
μὲ τὴν βεβαιότητα ποὺ σαλπίζει
ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα ἀπό-
στολος Παῦλος: “Εἰ ἀπεθάνο-
μεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν
ὅτι καὶ συζήσωμεν αὐτῷ”.

Καὶ μαζὶ μὲ ὅλα αὐτὰ ὁ ἀγω-
νιστὴς χριστιανὸς πρέπει νὰ
ἔχη πάντοτε δίπλα του τὸ
ὅπλον τῆς προσευχῆς, ποὺ
εἶναι καὶ αὐτὸ “ἱκανὸν πρὸς
καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων”.
Μὴ φοβούμεθα,λοιπόν.

Θὰ κλείσω, μὲ τὴν διακήρυξιν
τοῦ Ἀπ. Παύλου, νὰ ἀγωνιζό-
μαστε τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν μὲ
αἰσιοδοξίαν, σκεπτόμενοι πάν-
τοτε ὅτι: “Οὐκ ἔχομεν ὧδε πό-
λιν μένουσαν ἀλλὰ τὴν μέλ-
λουσαν ἐπιζητοῦμεν”.

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.

Ἡ ἀπίστευτος δρᾶσις τοῦ Σκοτεινοῦ Παρασκηνίου εἰς τὴν Πατρίδα μας

Συνέβαλεν ὁ Πνευματισμὸς εἰς
τὴν Καταστροφὴν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας;

...Ὅπως ἔγραψεν ὁ Θεοδόσιος Μοναχὸς Ἁγιοπαυλίτης
2ον

Ἔχουμε εἰς χεῖρας μας ἕνα μικροῦ σχήματος βιβλίο ἐξ 165 σελί-
δων, ὁ τίτλος τοῦ ὁποίου εἶναι: «Ὁ Πνευματισμός, τὸ βδέλυγμα τῆς
Ἐρημώσεως», μὲ συγγραφέα του τὸν μοναχὸ Θεοδόσιο Ἁγιοπαυ-
λίτη (ἀχρονολόγητο, δεκαετίας 1980), Θεσσαλονίκη.

Στὸ βιβλίο αὐτὸ χρησιμοποιώντας κείμενα τῶν ἴδιων τῶν πνευ-
ματιστῶν ὁ μοναχὸς ἐκεῖνος, ἔχων δὲ καὶ ἰδίαν πεῖραν, ὡς ἄλλοτε
χρηματίσας καὶ ὁ ἴδιος πνευματιστής, προβαίνει σὲ σοβαρὲς ἀπο-
καλύψεις ἀναφέρων συγκεκριμένα ὀνόματα, ἀλλὰ καὶ ἐθνοβλα-
πτικὲς ἐνέργειες πνευματιστῶν!

Οὔτε λίγο οὔτε πολὺ ἀναφέρει ὅτι ὁ πνευματισμὸς συνέβαλε
στὴν καταστροφὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τότε, κατὰ τὴν περίοδο τοῦ
ἔτους 1922. Ποία ὅμως ἦτο ἡ συμβολὴ τοῦ πνευματιστικοῦ μεντι-
ουνισμοῦ στὴν «ἀποτυχία» τῆς ἐκστρατείας τῶν Ἑλλήνων στὴ
Σμύρνη; Κατὰ τὴ γνώμη τοῦ Θεοδοσίου Ἁγιοπαυλίτου, διατυπωμέ-

Ε Σ Χ Α Τ Η Π Ρ Ο Δ Ο Σ Ι Α !
ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ!

Κύριοι,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ,

Οἱ τριάντα καὶ πλέον Μητρο-
πολίτες -μεταξὺ τῶν ὁποίων
δυστυχῶς, καὶ ὁ Πειραιῶς-
ποὺ ὑποδέχθηκαν προχθὲς
στὴν Εὔβοια τὸν Πατριάρχη
μας, ὄχι μόνο «ἀμνήστευσαν
τὶς συνεχεῖς πολυδάπανες
ἐπισκέψεις του στὴν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος», ὅπως πολὺ
σωστὰ ἀναφέρει στὸ φύλλο
σας τῆς 8ης τρέχοντος ὁ θεο-
λόγος κ. Γεώργιος Τραμπού-
λης, ἀλλὰ καὶ τὸ χειρότερον:
«ΕΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ ΤΟΙΣ ΕΡ-
ΓΟΙΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΙΣ ΠΟΝΗ-
ΡΟΙΣ» (β´ Ἰω. 10, 11) ἐνθαρ-
ρύνοντάς τον εἰς ἐξακολούθη-
σιν αὐτῶν τῶν πονηρῶν του
ἔργων καὶ λόγων!

Δὲν εἶναι ὁ κ. Βαρθολομαῖος
«ὁ μεγαλύτερος αἱρετικὸς τῆς

Ἱστορίας», ὅπως ἔλεγε ὁ ἀεί-
μνηστος θεολόγος Νικόλαος
Σωτηρόπουλος, ὡς ἐχθρὸς
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὑπέρμα-
χος τῆς παναιρέσεως τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ;

Δὲν «γέγονε χαλκὸς ἠχῶν ἢ
κύμβαλον ἀλαλάζον» (Α΄ Κόρ.
ιγ΄, 1) ἀφοῦ «λαλεῖ» τόσες
γλῶσσες, «ἀγάπην δὲ μὴ
ἔχει» πρὸς τοὺς ὀρθοδόξους
καὶ τὴν Πίστιν μας;

Παρὰ ταῦτα καμμία ἐντύπω-
σι καὶ οὐδεμία ταραχὴ καὶ
ἀπορία δὲν πρέπει νὰ προκα-
λοῦν στοὺς πιστοὺς ὅλα αὐτὰ
τὰ «σημεῖα καὶ τέρατα» τοῦ
«ψεύδους» (β´ Θεσ. β´,9) ποὺ
θὰ συμβαίνουν συνεχῶς
αὐξανόμενα στὶς χαλεπὲς ἡμέ-
ρες ποὺ ζοῦμε καὶ στὶς χαλε-
πώτερες ποὺ ἔρχονται...

Ἄν δὲν συνέβαιναν ὅλα

αὐτὰ κατὰ τὸ «ἀνάγκη γὰρ ἐστὶ
ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα», πῶς
ἀλλιῶς θὰ «ἀπεκαλύπτοντο ἐκ
πολλῶν καρδιῶν διαλογισμοί»
(Λουκ. β´, 35), θὰ ξεσκεπά-
ζονταν δηλαδὴ οἱ διαθέσεις
τῶν ψευδοπροφητῶν, γιὰ νὰ
προφυλαγόμαστε οἱ χριστια-
νοὶ καὶ νὰ ξεχωρίση ἐπιτέλους
ἡ ἦρα ἀπὸ τὸ στάρι;

Ὅσον ἀφορᾶ δὲ στὸν Μακα-
ριώτατο κ. Ἱερώνυμο, γιατὶ
ἀποθαρρύνει τὸν κόσμο μὲ
τὴν δήλωσί του ὅτι «Ἡ Ἐκκλη-
σία δὲν κάνει συλλαλητήρια»;
Ἐν προκειμένῳ γιὰ τὸ θέμα
τῆς Μακεδονίας δὲν ἰσχύει
ἀπολύτως ὅτι ἡ φωνὴ τοῦ Λα-
οῦ εἶναι καί φωνὴ τοῦ Θεοῦ;

Φοβᾶται λοιπὸν ὁ Μακαριώ-
τατος καὶ τὴν φωνὴ τοῦ Θεοῦ;

Πέραν ὅμως αὐτῶν ποιὸ
εἶναι τὸ προέχον; Τὸ καθῆκον

μας ἤ τὸ ὅποιο ἀποτέλεσμα ἐκ
τῆς ἐπιτελέσεως τοῦ καθήκον-
τός μας;

Καὶ ἄν δὲν συγκεντρωθοῦν
ἑκατομμύρια πατριωτῶν, ὅ-
πως θά ἔπρεπε, καὶ ἄν φωνά-
ζη ὁ κόσμος εἰς ὦτα πλέον μὴ
ἀκουόντων, ἀφοῦ καί τά διαγ-
γέλματα αὐτόν τόν σκοπό ἐξυ-
πηρέτησαν, δὲν θὰ ἀποχωρή-
σουν ὅσοι δώσουν τὸν ἀγῶνα
τους αὐτὸν μὲ ἥσυχη τὴ συνεί-
δησί τους;

Τὸ ποίμνιον λοιπόν, Μακα-
ριώτατε, θὰ διδάσκη τοὺς ποι-
μένας;

Ὅντως λοιπόν «τό κακό θά
ἔλθη» - καί ἔρχεται - «ἀπό τούς
διαβασμένους» ὅπως ἔλεγε καί
ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός;

Μετὰ τιμῆς
Σπήλιος Ν. Παναγιωτόπουλος

Πάτρα

Ἀρχιερατικὴ ἀμνηστεία ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ;
«Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν...» (Πράξ. 16,9)

Περὶ ποίας Μακεδονίας ὁμιλεῖ;
Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Ἡ ἐπιμονὴ τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων, νὰ αὐτοα-
ποκαλεῖται ἀνιστόρητα “Μακεδονικὴ Ἐκκλησία”, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ
καμφθεῖ. Γιατί ἀποδέχθηκαν μία ὀνομασία ποὺ ἀφορᾶ τὸ Ἑλληνικὸ
ἔθνος; Πότε χρησιμοποιήθηκε τέτοιος ὀνοματικὸς ὅρος στὴν ὀνο-
μασία τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀφορᾶ τὴν περιοχὴ τῶν Σκο-
πίων;

Δὲν γνωρίζουν τὴν πηγὴ τῆς “ἐθνικότητας - δώρου” καὶ τὴν σκο-
πιμότητα τῆς ὀνομασίας Μακεδονία γιὰ τὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων;
Δὲν γνωρίζουν ὅτι ἡ ὀνομασία Μακεδονία δόθηκε γιὰ σκοποὺς ἰδι-
αιτέρας “ἐθνικῆς” συνείδησης γιὰ τὸ κρατίδιο τῶν Σκοπίων ἀπὸ τὸ
τότε κομμουνιστικὸ καθεστώς; Δὲν γνώριζαν τὸ συνεπακόλουθο
μιᾶς αὐθαίρετης ὀνομασίας ποὺ ἀφοροῦσε τὸ Ἑλληνικὸ ἔθνος; Καὶ
μόνη ἡ πηγὴ τῆς “ἐθνικότητας - δώρου”, ποὺ δὲν ἦταν ἄλλη ἀπὸ τὸ
τότε ἀντίθεο καὶ ἀπάνθρωπο κομμουνιστικὸ καθεστώς, ἀρκεῖ γιὰ νὰ
πάψουν νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ Ἑλληνικὸ ὄνομα “Μακεδονία”.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν νὰ συγκαλέση ἐπειγόντως τὴν Ἱεραρχίαν!

Θὰ μᾶς ἄξιζε τὶς τελευταῖες δεκαετίες νὰ εἴχαμε πρωθυπουργοὺς
σὰν τὸν Καποδίστρια καὶ τὸν Πλαστήρα; Ἂν ἀπαντήσουμε μὲ εἰλι-
κρίνεια νομίζω ὅτι ἡ ἀπάντηση θὰ ἦταν ὄχι. Αὐτοὶ λοιπὸν ποὺ κυ-
βερνοῦν τὴν Ἑλλάδα ἀγωνίζονται μεθοδικὰ νὰ μᾶς βλάψουν κι
ἐμεῖς εἴμαστε στὸν κόσμο μας. Στὴν ἀρχὴ πολέμησαν τὴν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία ψηφίζοντας ἀντίχριστους νόμους, ὅπως νομιμοποί-
ηση τῶν ἐκτρώσεων, ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας, ἀλλὰ τί μπο-
ροῦσαν νὰ πετύχουν πολεμώντας τὸν Θεὸ; Μετὰ πολέμησαν τὴν
Ἑλλάδα καὶ μᾶς εἶπαν ὅτι στὴν παραλία τῆς Σμύρνης τὸ 1922 σκο-
τωθήκαμε, ἐπειδὴ ὑπῆρχε μεγάλος συνωστισμὸς καὶ σήμερα ἐνῶ
τιμωροῦν τοὺς Ἕλληνες ποὺ ἔχουν παιδιὰ σκέφτονται νὰ λύσουν
τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας μὲ τοὺς οἰκονομικοὺς με-
τανάστες (θυμᾶστε ποὺ πρὶν λίγα χρόνια, γιὰ νὰ μᾶς ξεγελάσουν
τοὺς ὀνόμαζαν πρόσφυγες;) Καὶ τώρα κάνουν πιὸ ὕπουλο πόλεμο,

«Γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους
θὰ θυσιάσουμε τὴν Ἑλλάδα»;

Τοῦ κ. Χαραλάμπους Παπαδοπούλου

Οἱ ἄνθρωποι στὴν ἐποχή μας μιλοῦν συνεχῶς γιὰ τὰ δικαιώματά
τους καὶ εὔκολα καταφεύγουν στὰ δικαστήρια, ὅταν καταπατοῦνται,
γιὰ νὰ δικαιωθοῦν. Εἶναι εὐαίσθητοι γιὰ τὰ δικαιώματά τους, ἐνῶ
εἶναι ἀδιάφοροι καὶ ψυχροὶ γιὰ τὶς ὑποχρεώσεις τους. Δὲν εἶναι
πρόθυμοι νὰ προσφέρουν οὔτε νὰ ἀγωνιστοῦν γιὰ τὴ βελτίωση τῆς
κοινωνίας. Ἔχουν, ὡστόσο, ἐπιχειρηματολογία γιὰ τὶς ὑποχρεώ-
σεις καὶ τὰ καθήκοντα τῶν ἄλλων. Μὲ θράσος καὶ ὑποκρισία κρί-
νουν καὶ κατακρίνουν πρόσωπα, θεσμούς, ὀργανισμοὺς καὶ κυβερ-
νήσεις καὶ δὲν βλέπουν τὴ δική τους ὀκνηρία καὶ ραθυμία. Πολλὲς

Δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς (ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμην
του τὴν 14ην Ἰουνίου) ὑπῆρξε μία κορυφαία ἐκκλησιαστικὴ προσω-
πικότης τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. Πολλοὶ σήμερα εἶναι ἐκεῖνοι οἱ
ὁποῖοι προσπαθοῦν νὰ ἀλλοιώσουν εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώ-
πων τὸ μέγεθος τοῦ Ἁγίου, ὥστε νὰ μειώσουν τὴν ἐμβέλειάν του.

Ἠκούσαμεν ἀπὸ τὸν ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου νὰ λέγη ὅτι
«ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς ἦτο μεγάλος, διότι εἶχε τὴν ἁπλῆ πί-
στη τῆς γριᾶς», ὅταν εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστὸν ὅτι ἦτο Καθηγητὴς τῆς
Δογματικῆς. Ἐξ ἄλλης ἐπόψεως ὁ κ. Βλάντιμιρ Τσβέτκοβιτς μὲ
ἄρθρον του («Σύναξη», Ἰούλιος-Σεπτέμβριος 2017, τ. 143) παρου-
σιάζει ἕνα πρώιμον ἀντιδραστικὸν Ἅγ. Ἰουστῖνον καὶ ἕνα ὄψιμον, ὁ
ὁποῖος «θεωρεῖ ὅτι εἶναι ὑποχρέωσή τους (τῶν Ἱεραρχῶν) νὰ πα-
ρακολουθοῦν τὶς οἰκουμενιστικὲς συναντήσεις», ἐνῶ μάλιστα ἡ θε-
ολογικὴ συνεισφορὰ τοῦ Ἁγ. Ἰουστίνου ἔγκειται εἰς τὸ ὅτι «διατύπω-
σε τὴν πλέον ‘ἄπειρη διάσταση’ τοῦ οἰκουμενισμοῦ, τὸν Τριαδολο-
γικὸ οἰκουμενισμό»!

Δὲν προτιθέμεθα νὰ ὑπερασπισθῶμεν τὸν Ἅγιον, καθὼς ἡ Ἀλή-
θεια λάμπει ἀπὸ μόνη της καὶ οἱ Ἅγιοι εἶναι ἑνωμένοι μὲ τὴν Ἀλήθει-
αν. Ἀντὶ ὅμως, ὅπως οἱ πολλοί, νὰ ὁμιλῶμεν δι’ αὐτόν, εἶναι προτι-
μότερον νὰ ὁμιλῆ ὁ ἴδιος διὰ τῶν γραπτῶν του πρὸς ὅλους μας.
Λαμβάνομεν ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴν ποὺ ἀπέστειλε τὴν 21ην Ἀπριλίου

Οἰκουμενικὴ εἶναι μόνον ἡ Ἀλήθεια

Οὔτε φιλοπατριαρχικοί
οὔτε ἀντιπατριαρχικοί

Μερικοί ἐκλεκτοί φίλοι μᾶς ἐρωτοῦν, ἐάν
εἴμεθα φιλοπατριαρχικοί ἤ ἀντιπατριαρχικοί.
Τίποτε ἀπό τά δύο. Εἴμεθα φίλοι τῆς ἀληθεί-
ας, τῶν Ἱερῶν Εὐαγγελίων καί τῶν Ἱερῶν
Κανόνων. Φίλοι τῶν φίλων τους καί πολέμι-
οι τῶν πολεμίων τους.

Εἶναι προφανές ὅτι, ἐάν κάποιος ἀναρω-
τιέται διά τά αὐτονόητα Ἐκκλησιολογικά ζη-
τήματα τῆς ἀληθείας, τότε καταχωροῦμεν
ἐπιγραμματικά καί σαφέστατα τὰς διαχρο-
νικὰς Ἀρχάς:

Ἅπαντες οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποι τῆς
Γῆς κατέστησαν ΙΣΟΙ μεταξύ τους, ὁμότιμοι
καί ἰσότιμοι. Διαθέτουν δέ, ἰσοδύναμον ἰσχυ-

ράν ψῆφον καί ὑπαρκτόν λόγον, τόσον εἰς
τὰς Ἱ. Συνόδους, ὅσον καί δημοσίως. Ἀπορ-
ρίπτεται κάθε ἀντικανονικός εὐτελισμός
παρουσίας των εἰς Ἱ. Συνόδους, δίχως
ψῆφον καί λόγον.

Ἐκλέγονται Κανονικῶς, μέ ἰσοτίμους καί
ἰσοκύρους ψήφους, μόνον ἀπό τὰς οἰκείας

ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ τοῦ συνόλου τῶν Ἐπισκό-
πων, τῆς Τοπικῆς ἤ τῆς Αὐτονόμου Ἐκκλη-
σίας τους καί μόνον ἀπό αὐτούς.

Ἀνεξαιρέτως ὅλαι αἱ Αὐτοκέφαλοι
Ἐκκλησίαι, ἀλλά καί αἱ Αὐτόνομοι, ὑφί-
στανται ὡς ἴσαι μεταξύ τους, ἀνεξάρτητοι καί
ἀπολύτως ἐλεύθεραι, διοικούμεναι ἐν Πνεύ-

ματι Ἁγίῳ, μόνον ἀπό τὰς οἰκείας των.
Ἅπαντες οἱ Προκαθήμενοι τῶν Αὐτοκεφά-

λων Ἐκκλησιῶν εἶναι ἴσοι μεταξύ τους, κατά
τάξιν, οὐδείς ὑπερ-Αριθμεῖται καί οὐδείς
ὑπ-Αριθμεῖται.

Δέν ὑφίστανται Ἱεράρχαι καί Ἱεραρχίαι
πρώτης καί δευτέρας κατηγορίας. Ὑποτι-
μημένοι καί ὑπερτιμημένοι. Ἀφένται καί ὑπο-

τακτικοί. Οὔτε τό Πανάγιον Πνεῦμα τελεῖ
ὑπό οἱονδήποτε τοπικόν περιορισμόν ἤ εἶναι
«κωλυόμενον» τοῦ ἐνεργεῖν εἰς κάποιαν
Ἱεραρχίαν, Αὐτοκεφάλου, ἀλλά καί Αὐτονό-
μου Ἐκκλησίας.

Οὐδείς Ἀρχιερεύς, ἤ ἀντικανονικῆς συν-
θέσεως Συνοδική Σύναξις δύναται νά προ-

Γ ρ ά φ ε ι ὁ κ . Π α ν α γ ι ώτ η ς Κ α τ ρ α μ ά δ ο ς

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Τὰ τελευταῖα ἔτη, ὡς γνωστόν, ἐκτὸς τῶν μυρίων ἄλλων κακῶν,
μόνιμη θέση στὴν κοινωνικὴ ζωὴ τῆς Ἑλλάδος καὶ στὴν καθημε-
ρινότητα τῆς ἐγχώριας εἰδησεογραφίας ἔχει καταλάβει μία ἀναρ-
χικὴ ὁμάδα, αὐτοαποκαλουμένη «Ρουβίκωνας». Ἡ ἰδεολογία τῶν
μελῶν της ἀπηχεῖ σὲ γενικὲς γραμμὲς αὐτὴ τοῦ λεγομένου ἀντιε-
ξουσιαστικοῦ χώρου. Καὶ τί δὲν κάνει ἡ ἀναρχικὴ αὐτὴ ὁμάδα!
Εἰσβάλλει σὲ δημόσιες ὑπηρεσίες, ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες, συμβολαι-
ογραφικὰ γραφεῖα, πρεσβεῖες ξένων χωρῶν στὴν Ἀθήνα, ἐνῷ προσέτι
διαπράττει καὶ ἄλλες ἐγκληματικὲς ἐνέργειες, ὅπως τὴν ἐπίθεση
κατὰ τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας!

Ἀλλ’ ἐμεῖς, ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες, δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ἀπα-
σχολήσουμε μὲ τὰ γνωστά, ἄλλωστε, ἀπὸ τὰ Δελτία Εἰδήσεων κα-
τορθώματα τῆς συγκεκριμένης αὐτῆς ἀναρχικῆς ὁμάδος. Πρόθε-
σή μας, σήμερα, εἶναι ν’ ἀσχοληθοῦμε μὲ μία ἄλλη ἐξ ἴσου ἀναρ-
χικὴ καὶ ἐπικίνδυνη ὁμάδα, αὐτὴ τῶν οἰκουμενιστῶν, οἱ ὁποῖοι
δροῦν μέσα στὸν ἐκκλησιαστικό μας χῶρο. Ναί! Ἡ παναίρεση τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ εἶναι ὁ «Ρουβίκωνας» ἐν δράσει κατὰ τῆς
Ὀρθοδοξίας. Θέλετε ἀποδείξεις;

Τὰ μέλη τοῦ Ρουβίκωνα, ὅπου εἰσβάλλουν, κρατοῦν σφυριά,
ρόπαλα καὶ βαριοποῦλες, σπᾶνε τζάμια καὶ πόρτες, πετοῦν ὑπο-
λογιστὲς στὸ πάτωμα, ποδοπατοῦν ὅσα ἔγγραφα βρίσκουν, πε-

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ:
«Ο ΡΟΥΒΙΚΩΝΑΣ» ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ, Ἀρθρογράφου - Συγγραφέως

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Συμφώνως πρὸς τὴν μήνυσιν τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων τὸν Ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν βαρύνει

Οἱ Ἕλληνες δὲν κλίνουν
γόνυ, ὅπως ἐπὶ προφήτου

Ἠλιοὺ οἱ 7.000
Πρέπει νά τό διατρανώσωμεν

εἰς ὅλους τούς τόνους ὅτι εἶναι
φλογερά τά λόγια: «Τά ὄνειρά
μου εἶναι Ἑλληνικά». «Στήν
Ἑλλάδα ἔκανα πραγματικότητα
τά ὄνειρά μου», εἶπε κάποιος ξέ-
νος γνωστὸς καλλιτέχνης. Δέν
πρόκειται νά ὑποταχθῶμεν εἰς
τούς ὑποταγμένους ἐκτελεστάς
τῶν ξένων ἐντολῶν. Δέν θά κα-
ταστῶμεν ποτέ «Εὐρω-Ραγιά-
δες», «ΝΑΤΟ-Ραγιάδες» καί
«Ἀμερικανο-Ραγιάδες».

Ὁ λαός ἔχει περιέλθει εἰς κα-
τάστασιν «ἀφασίας», ἀπό τούς
ὑπνοποιούς λόγους τῶν ΜΜΕ,
τῶν πολιτικῶν καί τῶν πονηρῶν
ἐχθρῶν του. Αὐτό θά εἶναι ὅμως
προσωρινόν. Εἰς ἐποχὰς ἀγώ-
νων ἐγράφη «Ὁ φύς (φυτευθείς)
καί τραφείς ἐν Λατίνοις Βαρλα-
άμ», ἀρνεῖται τήν Ἑλληνορθο-
δοξία. Τά ἴδια λόγια ἰσχύουν δι’
ἐκείνους πού «φυτεύθηκαν μέ
ξένες νοοτροπίες καί τροφές»
καί προδίδουν τάς πνευματικάς
μας παρακαταθήκας. Δυστυχῶς
κάποιοι παράγοντες ὑποστηρί-
ζουν τά κρυπτά σχέδια τοῦ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Ἡ παραχώρησις τοῦ «Προμπονᾶ» θὰ ὑποβιβάση τόν Προκαθήμενον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Τὴν 21ην Ἰουνίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην
τοῦ Ἁγίου Νικήτα τοῦ Νεομάρτυρος.

Σαράντος Ἰ. Καργάκος: «...ἔλαβα ἀπό τόν ὁμότιμο καθηγητή τῆς Βυζαντινῆς Ἀρχαι-
ολογίας κ. Σωτ. Καδᾶ δύο φωτοτυπίες ἀθωνικῶν χαρτῶν καί χειρογράφων..., ὅπου στό
ἕνα χειρόγραφο εἰκονίζεται ὁ χάρτης τῆς Δακίας ἤ Ἄνω Μοισίας, ἐντός τοῦ ὁποίου πε-
ριλαμβάνεται καί ἡ πόλη Σκοῦποι (τά νῦν Σκόπια). Πρόκειται γιά χειρόγραφο πού
ἀπόκειται στή Μονή Βατοπαιδίου (655, φφ.39β-40ο) καί χρονολογεῖται ἀπό τά τέλη
τοῦ 13ου μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 14ου αἰώνα... Ὁ ἄλλος χειρόγραφος χάρτης τῆς ἴδιας πε-
ρίπου ἐποχῆς (ἀπόκειται καί αὐτός στή Μονή Βατοπαιδίου, 655, φ. 40β) περιέχει τόν
χάρτη τῆς Μακεδονίας καί ἐντός αὐτῆς ὅλα τά πολίσματα καί τίς πόλεις τῆς πε-
ριοχῆς... Ὅπως μοῦ σημειώνει ὁ κ. Σωτ.Καδᾶς, σχετικά μέ τήν πόλη Σκοῦποι (Σκό-
πια), «δέν ὑπάρχει πουθενά στή Μακεδονία ἡ παραπάνω πόλη». Πηγή: dimokratianews.gr.

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ
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