
Είναι «συκοφαντίες» όσα γράφονται για τον  
Πατριάρχη, Σεβασμιώτατε; 

 

Του Βασιλείου Π. Κερμενιώτη 

 

1. ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΦΟΡΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΤΕ  
ΤΟ KOINO ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΛΑΟΥ. 

  

 Σεβασμιώτατε, χαίρετε! 
 Φαίνεται, δυστυχώς, ότι το έχετε κάνει συνή-

θεια κάθε φορά που ομιλείτε στην πανήγυρη του 
Ναού της Αγίας Παρασκευής Φλωρίνης να προκαλείτε 
το κοινό αίσθημα του πιστού λαού και να τον σκανδα-
λίζετε. Πέρυσι, για να δικαιολογήσετε, μάλλον, τις 
βλάσφημες συμπροσευχές των Οικουμενιστών του 
Πατριαρχείου με βουδιστές, μουσουλμάνους, ραββί-
νους, μάγους και άλλους, φτάσατε στο σημείο να 
πείτε ότι χάρη στις διαθρησκειακές συναντήσεις έχει 
να γίνει 80 χρόνια παγκόσμιος πόλεμος! Έλεος, σε-
βασμιώτατε! Δεν είναι ο Θεός ο Κύριος της Ιστορίας; 
Δεν είναι Αυτός που αποτρέπει τους πολέμους ή άλ-
λοτε τους επιτρέπει λόγω των αμαρτιών μας;  Το ότι 
έχει να γίνει τόσα χρόνια Παγκόσμιος Πόλεμος οφεί-
λεται στις πρωτοβουλίες και τις βλάσφημες προσευ-
χές του Πάπα, των μάγων και των ειδωλολατρών; Αυ-
τές οι μιαρές δεήσεις, όχι μόνο δεν είναι σε θέση να 
φέρουν την ειρήνη, αλλά προκαλούν την οργή του 
Θεού! Θα γίνουμε άπιστοι; Δεν τα εννοούμε τα λόγια 
όταν ψάλλουμε: «Άρχων της Ειρήνης, της συνέσεως 
χορηγέ, κατάπαυσον πολέμους και δώρισε Ειρήνη, 
μόνε φιλάνθρωπε»; Καλό θα είναι, σεβασμιώτατε, να 
μελετήσετε το άρθρο «διαθρησκειακές συναντήσεις: 
άρνηση του Ευαγγελίου και προσβολή των Αγίων 
Μαρτύρων» 1 που έγραψε ένας Καθηγητής Πανεπι-
στημίου θεολογίας.  Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος ο αγιο-
ρείτης, αποκαλούσε τις διαθρησκειακές συναντήσεις 
«κουρελούδες του Διαβόλου»!2  Υπ’ όψιν, ότι σ’ αυτές 
τις δαιμονικές συναθροίσεις συμμετέχει πάντοτε και 
ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος! 

Ο Άγιος Παΐσιος έχει πει ότι η ανθρωπότητα έ-
φτασε πολλές φορές στο χείλος του πολέμου και του 
αφανισμού της, αλλά δεν επέτρεψε ο Θεός. Σύμφωνα 
με τον Άγιο, υπάρχουν τέσσερα-πέντε άτομα στη γη, 
πολύ ισχυρά, που αν τα άφηνε, ο Θεός, θα μπορούσαν 
να καταστρέψουν τον πλανήτη.3 Αλλά και τον 2ο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο θα μπορούσε να τον αποτρέψει ο 
Θεός, αν το ήθελε. θα μπορούσε, για παράδειγμα, να 
προκαλέσει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο στον Χίτλερ 
πριν αυτός προλάβει να  αιματοκυλήσει την ανθρω-
πότητα. Δεν θα μπορούσε να τον ξεκάνει με μία κί-
νησή Του, όπως έκανε παλαιότερα με τον αιρεσιάρχη 
Άρειο;4  Επέτρεψε όμως τον πόλεμο εκείνο, όπως θα 

επιτρέψει να λάβει χώρα και ο επερχόμενος 3ος Πα-
γκόσμιος Πόλεμος5 (για τον οποίο έχει πει αρκετά α-
ποκαλυπτικά ο Γέρων Παΐσιος. Βλ. την παραπομπή 5)  

 

 
 

Στον φετινό εορτασμό της Αγίας Παρασκευής,     
την ώρα που χειροτονούσατε κάποιον, τού είπατε ότι 
κατά τη διάρκεια της ιερατικής του πορείας μπορεί να 
αντιμετωπίσει κατηγορίες και συκοφαντίες, «όπως ο 
καημένος ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης»! Για μία α-
κόμη φορά δηλώσατε την αφοσίωσή σας στον αρχιαι-
ρεσιάρχη! Δώσατε τα διαπιστευτήριά σας στον εκθε-
μελιωτή της Ορθοδοξίας αναιρώντας ...τον ίδιο σας 
τον εαυτό! Εσείς δεν ήσασταν που λέγατε ότι ο «Οι-
κουμενισμός είναι σήμερα ο μεγαλύτερος εχθρός της 
Ορθοδοξίας που λυμαίνεται την Εκκλησία του Χρι-
στού»;6  Και έρχεστε τώρα και δικαιολογείτε τον επι-
κεφαλής αυτής της δαιμονικής αίρεσης; Φάσκετε και 
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αντιφάσκετε, σεβασμιώτατε! Είναι σαν να «καταδικά-
ζουμε», στα λόγια, την παιδεραστία, αλλά από την 
άλλη να συναναστρεφόμαστε, να δικαιολογούμε και 
να αποδεχόμαστε τους παιδεραστές! 

Αλλά υπάρχουν και επιφανείς αρχιμανδρίτες 
της μητροπόλεώς μας  που δηλώνουν θερμοί υποστη-
ρικτές και θαυμαστές του Πατριάρχη! Μεταξύ αυτών, 
ένας είναι ο αρχιερατικός επίτροπος Αμυνταίου, π. 
Σεβαστιανός Τοπάλης και άλλος ο π. Ειρηναίος Χα-
τζηεφραιμίδης. Παρακάτω, θα αποκαλύψουμε το 
πραγματικό πρόσωπο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου 
και σε επίπεδο Εθνικό αλλά και σε επίπεδο δογματικό 
και θα σας καλέσουμε, σεβασμιώτατε, να πάρετε 
θέση, όχι μόνο εσείς αλλά και οι δύο αυτοί πατέρες.  

Θα καταδείξουμε ότι, επί της ουσίας, ο κ. Βαρ-
θολομαίος δεν είναι «ο Πατριάρχης των Ελλήνων και 
της Ορθοδοξίας»7, όπως τον αποκαλεί ο π. Σεβαστια-
νός, αλλά φοβάμαι ότι είναι ο Πατριάρχης των Τούρ-
κων, της Νέας Τάξης, της αίρεσης και της κακοδοξίας. 

 

 

 
 

2. ΑΝΤΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ «ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ». 

 
 

Α΄.  Ο Πατριάρχης, επανειλημμένα, έχει εκ-
φράσει το θαυμασμό του για τον σφαγέα του μικρα-
σιατικού ελληνισμού, Κεμάλ Ατατούρκ. Έχει και τη 
φωτογραφία του πάνω από το γραφείο του!  Επίσης, 
ο κ. Βαρθολομαίος έχει επισκεφθεί δύο φορές το 
σπίτι-μουσείο του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, υπογρά-
φοντας με θερμά λόγια το βιβλίο επισκεπτών! Την τε-
λευταία φορά, μάλιστα, έγραψε: «Ευχόμενοι, ο Θεός 
να αναπαύει την ψυχή του[!;], ικετεύουμε τον Μεγα-
λοδύναμο, οι μεταρρυθμίσεις του να ζουν για πάντα 
και ο λόγος του, όσο περνάει ο χρόνος, να γίνεται 
πραγματικότητα. Με τις ευλογίες μας»!7  Για την κί-
νησή του αυτή πήρε τα εύσημα από την τουρκική ε-
φημερίδα Χουριέτ!8  (Ένα άλλο συμπέρασμα που βγαί-
νει είναι ότι ο Πατριάρχης ταυτίζει τον Αλλάχ με τον 
Τριαδικό Θεό μας! Διαφωνείτε, σεβασμιώτατε;)  

 

 

 

 
 

Β΄.  Στην επίσκεψή του, το 2009, στα κεντρικά 
γραφεία της Coca Cola, στις Η.Π.Α., απευθυνόμενος 
στον, τουρκικής καταγωγής πρόεδρό της, τού είπε: 
«Σήμερα είναι η γιορτή της πατρίδας μας, της Τουρ-
κίας».9  

Γ΄.  Το 1991, επισκεπτόμενος μια περιοχή της 
Τουρκίας, φέρεται να δήλωσε ότι «οι δύο λαοί ―ελ-
ληνικός και τουρκικός― ζούσαν αρμονικά για 400 
χρόνια, μέχρι τη στιγμή που κάτι ξυπόλυτοι ξεσηκώ-
θηκαν το 1821»!10  Τη φρικτή αυτή δήλωση, τη μετέ-
δωσαν, τότε, δυο μικρές εφημερίδες πανελλαδικής 
κυκλοφορίας (ίσως γιατί οι μεγάλες είναι του «συστή-
ματος») και την επαναδιατύπωσε το 2010 και ο μη-
τροπολίτης Καλαβρύτων, χωρίς να τύχει διάψευσης 
από το Πατριαρχείο11. 
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Δ΄.  Το Σεπτέμβριο του 2008 ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος μίλησε στην Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.12 Αυτό που προκά-
λεσε αλγεινή εντύπωση είναι ότι δεν είπε ούτε μία 
λέξη για τα δικαιώματα του Ελληνισμού στην Κύπρο 

και στην Κωνσταντινούπολη! Ο Κύπριος ευρωβουλευ-
τής Μάριος Ματσάκης μέσω επιστολής που απέστειλε 
στον κ. Βαρθολομαίο εξέφρασε την βαθιά απογοή-
τευσή του. Τού έγραφε: «Τίποτα δεν είπατε για το 
διωγμό του Πατριαρχείου, την καταπάτηση των δι-
καιωμάτων των μειονοτήτων στην Τουρκία ή για τη 
συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή της Κύπρου και τη βε-
βήλωση εκατοντάδων χριστιανικών ορθόδοξων εκ-
κλησιών στα Κατεχόμενα. Γι’ αυτά τα θέματα πολλοί 
από εμάς τους ευρωβουλευτές κάνουμε συνεχώς κα-
ταγγελίες στο Ευρωκοινοβούλιο. Κατά πόσο τώρα θα 
γίνουμε πιστευτοί όταν εσείς, μια καθ’ όλα αρμόδια 
προσωπικότητα, επιλέξατε να μην τα θίξετε ούτε καν 
ακροθιγώς;»13 Ο Κύπριος ευρωβουλευτής στην επι-
στολή του έγραφε πως κατανοεί ότι ο Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος φοβάται τυχόν αντιδράσεις των Τούρ-
κων, αλλά υπογράμμισε ότι έχει την εντύπωση πως 
«οι πραγματικοί πνευματικοί ηγέτες της Ορθοδοξίας 
έλεγαν πάντοτε την αλήθεια χωρίς δισταγμό και φόβο. 
Φαίνεται ότι έκανα λάθος» τόνισε ο κ. Ματσάκης και 
πρόσθεσε: «Φαίνεται ότι οι πνευματικοί ηγέτες έγιναν 
σήμερα κι αυτοί διπλωμάτες πολιτικοί. Κατά την διάρ-
κεια της ομιλίας σας στο Ευρωκοινοβούλιο ούτε λίγο 
ούτε πολύ πλέξατε το εγκώμιο της “πατρίδας” σας, 
όπως αποκαλέσατε με έμφαση την Τουρκία»!14

 

 

 

Ε΄.  Την ίδια χρονιά, τo 2008, ο κ. Βαρθολο-
μαίος είχε δηλώσει, μετά τη συνάντησή του με αμερι-
κανό πρεσβευτή, ότι «το Πατριαρχείο και οι Η.Π.Α. 
υπηρετούν τις ίδιες αξίες και ιδανικά!».15 Δημόσια ο-
μολογία ότι το σβησμένο Φανάρι υπηρετεί τα σχέδια 
της Νέας Τάξης! Μάλιστα, η δήλωση αυτή σατιρί-
στηκε από τον γνωστό κωμικό Λάκη Λαζόπουλο!16 Γί-
ναμε ρεζίλι στους κοσμικούς!  Συνεπώς, αυτό που μας 
καταλόγισε ο π. Σεβαστιανός, ότι δήθεν «διασύρουμε 
τα ηγετικά πρόσωπα της Εκκλησίας»17 δεν ευσταθεί. 
Αυτοί γελοιοποιούνται από μόνοι τους. Ας μην κρυβό-
μαστε πίσω από το δάχτυλό μας: Ο «Πατριάρχης του 
Γένους» είναι το μεγαλύτερο όνειδος της Εκκλησίας! 
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ΣΤ΄.  Στις αρχές του τρέχοντος έτους, ο προκα-
θήμενος του σβησμένου Φαναρίου, αναφερόμενος 
στην συνάντηση του Πάπα με τον Πατριάρχη της Ρω-
σίας στην Κούβα, επιτέθηκε ανοιχτά κατά του Πού-
τιν, προειδοποιώντας, μάλιστα, τον αγαπημένο του 
«αδελφό», Πάπα Φραγκίσκο, να …προσέχει τους 
Ρώσους για να μην… γίνει δεκανίκι τους!18 Απί-
στευτο! Για μια ακόμη φορά, ο δυστυχής Πατριάρχης 
μας συντάχθηκε με την πλευρά των εχθρών του Χρι-
στού και της Ορθοδοξίας! Αντί να υποστηρίξει την ο-
μόδοξη Ρωσία, τη μοναδική χώρα που προβάλλει α-
ντίσταση στη Νέα Τάξη (που μετέτρεψε τη Δύση σ' ένα 
απέραντο πνευματικό νεκροταφείο), προσπαθεί να 
«προστατεύσει» ποιόν; Τον αιρεσιάρχη Πάπα! Την 
παμπόνηρη αλεπού της Ρώμης! 

Ζ΄.  Στην πρόσφατη, δήθεν, «Μεγάλη και Αγία 
Σύνοδο», που έγινε στην Κρήτη, ο Πατριάρχης είχε ως 
σύμβουλο μια …πράκτορα της CIA, κάποια κυρία Ε-
λισάβετ Προδρόμου!19  Εξ άλλου, ένας απ’ αυτούς 
που συνέβαλαν στη διοργάνωση της ψευδοσυνόδου 
είναι κάποιος κύριος Μιχάλης Καρλούτσος που έχει 
διοριστεί σε θέση-κλειδί του Υπουργείου Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ.20 Τυχαία όλ’ αυτά; Δεν νομίζω. Ο κ. 
Βαρθολομαίος φαίνεται πως είναι ο εκλεκτός της 
Νέας Τάξης και του Σιωνισμού, γι’ αυτό και προβάλλε-
ται συνεχώς από τα διεθνή και εγχώρια Μ.Μ.Ε.  

 
 

 

3. ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ. 

 

Σ’ αυτά τα 26 χρόνια της πατριαρχίας του, ο Οι-
κουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει διαπράξει 
τόσες πολλές αιρετικές ενέργειες που είναι όσες και 
οι κόκκοι της άμμου της θαλάσσης! Δεν είναι υπερ-
βολή να πούμε ότι αν μπορούσαν να συγκεντρωθούν 
όλες αυτές οι κακοδοξίες του θα γέμιζαν ογκωδέστα-
τους τόμους!  Για να μην σας κουράσουμε, όμως, σε-
βασμιώτατε, θα αναφέρουμε ελάχιστες μόνο θέσεις 
και ενέργειές του και θα καλέσουμε εσάς και τους φι-
λοπατριαρχικούς κληρικούς της περιοχής μας να το-
ποθετηθείτε επ’ αυτών. 

 

Α΄.  Ας αρχίσουμε με το πιο πρόσφατο γεγονός. Τον 
περασμένο μήνα ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τέ-
λεσε Ορθόδοξη ακολουθία σε… Ευαγγελικό Ναό στη 
Στουτγάρδη της Γερμανίας! (Υπ’ όψιν ότι η Στουτ-
γάρδη διαθέτει και ορθόδοξους Ναούς!) Όπως ανα-
φέρει το ρεπορτάζ: «Ο Πατριάρχης παραιτήθηκε του 
δικαιώματος να αναρτηθούν εικόνες στον ναό, για να 
μην …προσβάλλει τους αιρετικούς, (οι οποίοι, ως γνω-
στόν, είναι Εικονομάχοι. Στο βίντεο φαίνεται ότι δεν 
υπάρχουν εικόνες) και δεύτερον το Ευαγγέλιο το το-
ποθέτησαν πάνω σε μια μη καθαγιασμένη τρά-
πεζα!»21 Μάλιστα, στην ομιλία του αποκάλεσε τους 
Προτεστάντες «Χριστιανικές Εκκλησίες» και τόνισε 
ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους για να δώ-
σουμε στον κόσμο «κοινή χριστιανική Ομολογία»! Τέ-
λος, εγκωμίασε τον αιρεσιάρχη του Προτεσταντισμού 
Μαρτίνο Λούθηρο! Βαρύτατες προσβολές προς την 7η 
Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε τους εικονομά-
χους! Οι Προτεστάντες είναι οι σύγχρονοι εικονομά-
χοι. 

 

 
 

 Εγώ θυμάμαι ότι πριν από 10 χρόνια, εσείς ο 
ίδιος, σεβασμιώτατε, και ο π. Νικηφόρος κάνατε ολό-
κληρη φασαρία επειδή η εφημερίδα «Εορδαϊκός Παλ-
μός» είχε δημοσιεύσει τότε μία διαφήμιση Προτεστα-
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ντών! Αν αυτά που κάνει ο Πατριάρχης είναι ορθό-
δοξα τότε ας τον μιμηθούμε κι ας εκκλησιαζόμαστε κι 
εμείς στους ευαγγελικούς ναούς που υπάρχουν στις 
πόλεις μας! Αλλά και οι ιερείς μας ας πηγαίνουν κά-
που κάπου να λειτουργούν κι εκεί, λαμβάνοντας, 
πρώτα, τη δική σας ευλογία! 
 

Β΄.  Δύο φορές, το 2006 και το 2014, στο Ναό του Α-
γίου Γεωργίου, στην Κωνσταντινούπολη ο παναιρετι-
κός Πάπας μνημονεύθηκε ως κανονικός «επίσκοπος» 
της Εκκλησίας!22 Η τελευταία φορά που μνημονεύ-
τηκε Πάπας στην Βασιλεύουσα ήταν στις 12 Δεκεμ-
βρίου του 1452, ανήμερα του Αγίου Σπυρίδωνα. Η α-
ποφράδα εκείνη ημέρα προκάλεσε την οργή του Θεού 
που απέσυρε την σκέπη Του, με συνέπεια μετά από 
πέντε μήνες να γίνει η Άλωση! 
 Πριν ένα μήνα, σεβασμιώτατε, πήγατε στη 
Μονή της Αγίας Παρασκευής Εορδαίας και εκεί οι πα-
τέρες σάς έδειξαν (σε φορητό υπολογιστή) τα επίμαχα 
βίντεο της μνημόνευσης του Πάπα στο Φανάρι. Θα 
περίμενε κανείς να συγκλονιστείτε από το οικτρό θέ-
αμα που αντίκρισαν τα μάτια σας, αλλά, δυστυχώς, τί-
ποτα δεν είναι αρκετό για να σας κάνει να αποστασιο-
ποιηθείτε από τον ασεβέστατο Πατριάρχη!  

 

  

Γ΄.  Ουσιαστικά, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δεν ανα-
γνωρίζει την 4η Οικουμενική Σύνοδο που καταδί-
κασε τον Μονοφυσιτισμό! Υπ’ όψιν, ότι την καταδίκη 
κατά της αίρεσης αυτής την ανανέωσαν και την επιβε-
βαίωσαν και οι δύο επόμενες Οικουμενικές Σύνοδοι, 
η 5η και η 6η! Ωστόσο, τόσο αυτός όσο και οι υπόλοι-
ποι Οικουμενιστές, θεωρούν ότι οι Άγιοι Πατέρες 
«παρεξήγησαν»23, δήθεν, τους Μονοφυσίτες και τους 
θεωρούν πλέον καθ’ όλα «Ορθοδόξους»! Συμπροσεύ-
χονται κανονικά μαζί τους, συνυπογράφουν κοινά κεί-

μενα, κ.λ.π. Μάλιστα, δεν τους ονομάζουν πλέον «αι-
ρετικούς Μονοφυσίτες» ή «Αντιχαλκηδονίους» (ε-
πειδή δεν αποδέχονται την Δ΄ Οικουμενική που έγινε 
στη Χαλκηδόνα) αλλά τους αποκαλούν «Ορθόδοξες 
αρχαίες Ανατολικές Εκκλησίες»!24 
 Όταν το 451 μ.Χ. ολοκλήρωσε τις εργασίες της 
η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος, καταδικάζοντας τους Μο-
νοφυσίτες, οι τελευταίοι δεν αποδέχονταν τις αποφά-
σεις της και δημιούργησαν μεγάλη φασαρία. Τότε οι 
ορθόδοξοι τούς πρότειναν να κάνουν το εξής για να 
τερματιστεί η διένεξη: Να τοποθετήσουν στο στήθος 
του άφθαρτου σκηνώματος της Αγίας Ευφημίας τους 
δύο τόμους, δηλαδή τον τόμο των ορθοδόξων και τον 
τόμο των Μονοφυσιτών και να κάνουν θερμή προ-
σευχή για να τους δείξει η Αγία την αλήθεια.  Όταν τε-
λείωσαν την προσευχή, άνοιξαν τη λάρνακα και έκ-
πληκτοι διαπίστωσαν ότι ο μεν τόμος των ορθοδόξων 
παρέμεινε στο στήθος της Αγίας, ενώ ο τόμος των αι-
ρετικών ήταν πεταμένος στα πόδια της!25 Αυτό το 
θαύμα της Αγίας Ευφημίας η Εκκλησία μας το εορτά-
ζει κάθε χρόνο στις 17 Ιουλίου. 
 Εκτός όμως από το θαύμα της Αγίας Ευφημίας, 
αποστομωτική απάντηση κατά του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη και των άλλων Οικουμενιστών που αποδέχο-
νται τους Μονοφυσίτες, δίδει ο Άγιος Γέροντας Παΐ-
σιος ο Αγιορείτης, ο οποίος είπε: «Τούς αἱρεσιάρχες 
τῶν Ἀντιχαλκηδονίων - Μονοφυσιτών τόσοι ἅγιοι 
Πατέρες πού εἶχαν θεῖο φωτισμό καί ἦταν σύγχρονοί 
τους “δέν τούς κατάλαβαν καί τούς π α ρ ε ξ ήγη -
σ α ν ”, καί ἐρχόμαστε ἐμεῖς μετά ἀπό τόσους αἰῶνες 
νά διορθώσουμε τούς ἁγίους Πατέρες; Ἀλλά καί τό 
θαῦμα τῆς ἁγίας Εὐφημίας δέν τό ὑπολογίζουν; Καί 
αὐτή “παρεξήγησε” τόν τόμο τῶν αἱρετικῶν; Ἡ 
Ἐκκλησία δέν εἶναι καράβι τοῦ κάθε ἐπισκόπου νά 
κάνει ὅ,τι θέλει».26  Αυτή είναι η γλώσσα της αλή-
θειας, αυτή είναι η γλώσσα των Αγίων μας. Η Εκκλη-
σία δεν είναι τσιφλίκι του κάθε Πατριάρχη ώστε να κά-
νει ό,τι θέλει. 
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Γ΄.  Σε μήνυμα που έστειλε το 2001 ο κ. Βαρθολομαίος 
σε μια Παγκόσμια Διάσκεψη που έγινε στη Νότια Α-
φρική, «ακύρωσε» την εντολή της Ιεραποστολής που 
έδωσε στους Αποστόλους ο Χριστός! Υποστήριξε ότι: 
«Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν επιδιώκει να πείσει τους 
άλλους για μια συγκεκριμένη αντίληψη της αλήθειας 
ή της αποκαλύψεως, ούτε επιδιώκει να τους μετα-
στρέψει προς ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψεως»!27  
Γκρέμισμα του Χριστιανισμού και βαρύτατη προ-
σβολή κατά της ενανθρωπήσεως και της Σταυρικής 
Θυσίας του Κυρίου! Τα ίδια είπε και σε μία διαθρη-
σκειακή συνάντηση που έγινε το ίδιο έτος, το 2001, 
στις Βρυξέλλες. Υποστήριξε ότι πρέπει να αφήσουμε 
ελεύθερους τους ανθρώπους να διαλέξουν με ποια 
θρησκεία θα συναντήσουν τον Θεό: Με τον Χριστια-
νισμό, τον Μουσουλμανισμό, τον Ιουδαϊσμό ή κά-
ποιο άλλο θρήσκευμα!28 Παλαιότερα, το 1994, σε ο-
μιλία του στην Ιταλία είχε πει ότι θα πρέπει «και με 
τους Ινδουιστές, τους Βουδιστές και τους Κομφου-
κιανιστές να είμαστε ενωμένοι στο πνεύμα του ενός 
Θεού»!29 

Ο Χριστός, όμως, ήταν σαφής: «Πηγαίνετε σ’ 
ὅλο τὸν κόσμο καὶ κηρύξτε τὸ εὐαγγέλιο σ’ ὅλη τὴν 
ἀνθρωπότητα. Ὅποιος θὰ πιστέψει καὶ θὰ βαπτισθεῖ 
θὰ σωθεῖ, ἐνῶ ἐκεῖνος ποὺ δὲν θὰ πιστέψει θὰ κατα-
δικασθεῖ». (Μάρκ. 16:16, μτφ) Δεν άφησε κανένα πε-
ριθώριο να πιστεύουν κάποιοι ότι αν δεν αναπαυθούν 
από τον Χριστιανισμό θα μπορούν να σωθούν μέσω 
κάποιας άλλης θρησκείας. Επίσης, είπε: «Ἐγὼ εἶμαι ἡ 
ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή. Κανεὶς δὲν ἔρχεται 
πρὸς τὸν [Θεὸ] Πατέρα παρὰ μόνο διὰ μέσου ἐμοῦ» 
(Ἰω. 14:6, μτφ) Τον Θεάνθρωπο, όμως, δεν τον αποδέ-
χονται οι άλλες θρησκείες! 

(Και πριν λίγες ημέρες Πατριάρχης συμμετείχε 
σε μία διαθρησκειακή συνάντηση που χρηματοδοτή-
θηκε από το (εβραϊκό) ίδρυμα Rockefeller, τὴν Ἀμερι-
κανοεβραϊκὴ Ἐπιτροπή, κ.ά.30) 

 
 
 

 

Δ΄.  Όμως, το αποκορύφωμα της βλασφημίας και της 
ασέβειας του Πατριάρχη ήταν το 1998, στη θρονική ε-
ορτή του Πατριαρχείου (εορτή του Αγίου Ανδρέα). 
Προσφωνώντας την Ρωμαιοκαθολική αντιπροσωπεία, 
είπε ότι οι Άγιοι που αντιτάχθηκαν στον Παπισμό 
πλανήθηκαν από τον Σατανά και πρέπει να προσευ-
χόμαστε στον Θεό γι’ αυτούς για να …τους ελεήσει!31 
 Ο άγιος Γέροντας Παΐσιος έχει πει ότι «όποιος 
υβρίζει τους Αγίους του Θεού, υβρίζει τον ίδιο το 
Θεό». Κατ’ αναλογία κι εγώ τολμώ να πω ότι όποιος, 
σήμερα, δικαιολογεί ή –ακόμη χειρότερα– εγκωμιάζει 
τους Υβριστές του Θεού, τους Οικουμενιστές, καθί-
σταται συνένοχος μ’ αυτούς!  

 

 
 

4. ΣΥΜΠΛΕΟΥΝ ΤΑ “ΠΙΣΤΕΥΩ” ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΜΕ ΤΑ “ΠΙΣΤΕΥΩ” ΤΗΣ 

ΜΑΣΟΝΙΑΣ. ΣΥΜΠΤΩΣΗ; 
 

 
 

 Α΄. Οι Οικουμενιστές και η Μασονία φρονούν 
ότι μέσα από κάθε θρησκεία ο άνθρωπος λατρεύει 
τον ίδιο Θεό.  Είδαμε, νωρίτερα, ότι αυτά είναι τα «πι-
στεύω» του Οικουμενικού Πατριάρχη. Όμως, αυτά, α-
κριβώς, είναι και τα «πιστεύω» της Μασονίας! Διαβά-
ζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα της «Μεγάλης Στοάς 
της Ελλάδος»: «Βασικό προσόν, για εισδοχή και από-
κτηση της ιδιότητας του μέλους, είναι η πίστη στο Θεό 
και στην αποκεκαλυμμένη θέληση Αυτού. Μέλη μπο-
ρούν να γίνουν άνδρες κάθε θρησκείας, οι οποίοι εκ-
πληρώνουν αυτό το βασικό προσόν… Ο Τεκτονισμός 
δέχεται άνδρες που ανήκουν σε διάφορες θρησκείες 
και ακολουθούν τη δική τους πίστη... Δεν υπάρχει 
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για τον Τεκτονισμό ιδιαίτερος Θεός. Ο Θεός κάθε Τέ-
κτονα παραμένει Εκείνος της Θρησκείας του. Προκει-
μένου δε να μην υπάρχουν μεταξύ των Τεκτόνων, δογ-
ματικές αντιπαλότητες ή θρησκευτικές διαφορές, ο 
Θεός αποκαλείται με τη γενική προσωνυμία του Με-
γάλου Αρχιτέκτονος του Σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ.)»32 
 

 

 Β΄. Οι Οικουμενιστές και η Μασονία πιστεύ-
ουν ότι οι Γραφές των διαφόρων θρησκειών είναι Ιε-
ρές και θεόπνευστες. Αυτό υποστήριξε ο Οικουμενι-
κός Πατριάρχης κατά την επίσκεψή του στο Ιράν το 
2002.33 Αυτό υποστήριξε και το Οικουμενικό Πατριαρ-
χείο σε κείμενο που συνυπέγραψε, στην Ιορδανία, το 
1998, μαζί με άλλες θρησκείες.34 Αυτά όμως είναι τα 
«πιστεύω» της Μασονίας! Διαβάζουμε στην ιστοσε-
λίδα της «Μεγάλης Στοάς»: «Η Βίβλος του Νόμου που 
υπάρχει κατά τις τεκτονικές εργασίες, αποτελεί τεκμή-
ριο πίστης στο Θεό κι ανάλογα με το θρήσκευμα που 
επικρατεί σε κάθε χώρα, αυτή είναι, συνηθέστερα 
μεν, η Ιερά Βίβλος [για τους Χριστιανούς], άλλοτε δε 
το Κοράνι για τους Μωαμεθανούς, οι Βέδες για τους 
Βραχμάνους κ.ο.κ.».35 Παλαιότερα, ένα μασονικό πε-
ριοδικό έγραφε:  «Οι Βέδες των Ινδιών, τα υψηλά πα-
ραγγέλματα του Βουδισμού, τα κελεύσματα του Κορα-
νίου, το προφητικό πυρ του Ισραήλ και οι ψαλμοί δια-
φόρων θρησκειών, δεικνύουν ότι υπήρξαν πάντοτε 
άνθρωποι που έλαβαν το “Πνεύμα της Ζωής”»36  

Πάντως, είτε είναι είτε δεν είναι Μασόνος ο 
Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος το αποτέλε-
σμα είναι το ίδιο: Θελημένα ή αθέλητα συμπλέει με 
τη Μασονία και υπηρετεί τα σχέδιά της. Δυστυχώς, η 
διείσδυση της Μασονίας στην Εκκλησία μας είναι με-
γάλη. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι τουλάχιστον δύο 
προκάτοχοί του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο Μελέ-
τιος Μεταξάκης και ο Αθηναγόρας ήταν Μασόνοι!37  
Τον δεύτερο, το 1948, ο φίλος του μασόνος τότε πρό-
εδρος των ΗΠΑ Χάρυ Τρούμαν τον μετέφερε στην 
Κωνσταντινούπολη με το προεδρικό αεροσκάφος! Ο 
αμερικανικός παράγοντας έπαιξε αποφασιστικό ρόλο 
στην εγκατάσταση του Αθηναγόρα στο Φανάρι. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι τον Πατριάρχη Αθηναγόρα ο κ. Βαρ-
θολομαίος τον έχει για ίνδαλμα και καυχιέται ότι ακο-
λουθεί την πορεία που εκείνος είχε χαράξει!  

Ερωτηματικό υπάρχει για τον πρώην Πα-
τριάρχη Δημήτριο. Το 1977 το μασονικό περιοδικό 
«Πυθαγόρας» είχε μεγάλη φωτογραφία του Πα-
τριάρχη Δημητρίου στο εξώφυλλό του, δίπλα σε μα-
σονικά σύμβολα! Αγιορείτες μοναχοί, επίσκοποι, 
αλλά και ο θρησκευτικός Τύπος της εποχής κάλεσαν, 
με τηλεγραφήματα, τον Πατριάρχη να ξεκαθαρίσει αν 
είναι ή όχι Μασόνος. Δεν απάντησε· τήρησε σιγή ι-
χθύος.38 
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5. Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΟΥ 
ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ. ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 
ΤΟΥ Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ. 

 

Ο πνευματοφόρος Άγιος γέροντας Παΐσιος, ο 
Αγιορείτης, μάς έχει αποκαλύψει φοβερά πράγματα 
για όσα τεκταίνονται εις βάρος της ανθρωπότητας: Ό-
σον αφορά τις ΗΠΑ, τόνισε ότι «Αμερική δεν υπάρχει. 
Οι Σιωνιστές είναι η Αμερική. Αυτοί κατόρθωσαν και 
αιχμαλώτισαν τους ηγέτες»!39 Σύμφωνα με τον Άγιο, 
οι Σιωνιστές εργάζονται μεθοδικά πάνω από έναν 
αιώνα. «Θέλουν να κυβερνήσουν όλο τον κόσμο»40 ε-
γκαθιστώντας μία παγκόσμια Κυβέρνηση και μια Παν-
θρησκεία: «Μία θρησκεία, ένα κράτος»!41 Θα ξανα-
χτίσουν τον Ναό του Σολομώντα στα Ιεροσόλυμα και 
«τελικά οι Σιωνιστές θα εγκαταστήσουν τον Αντίχρι-
στο εκεί ως Μεσσία»! 42  Όλες οι θρησκείες στο πρό-
σωπό του θα βρουν τον «Εκλεκτό» τους. Οι χριστιανοί 
Οικουμενιστές θα πιστέψουν ότι θα είναι ο Χριστός 
στη Δεύτερη Έλευσή του! Οι Βουδιστές θα τον θεωρή-
σουν ως την τελευταία μετενσάρκωση του Δαλάι 
Λάμα. Οι μουσουλμάνοι θα πιστέψουν ότι θα είναι ο 
αναμενόμενος προφήτης Μαχντί, ο τελευταίος διάδο-
χος του προφήτη Μωάμεθ, κ.ο.κ. «Πέντε “εγώ” θα έ-
χει»43 είπε ο π. Παΐσιος! 

 Είπε, επίσης, ο Γέροντας είπε ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι δημιούργημα του Σιωνισμού(!)44 που θα 
λειτουργήσει ως «πρόβα τζενεράλε» για την τελική Έ-
νωση όλων των κρατών του κόσμου!  Τέλος, αποκά-
λεσε τον Οικουμενισμό «σχέδιο διαβόλων»45 που συ-
μπορεύεται και έχει τους ίδιους σκοτεινούς στόχους 
με το Σιωνισμό! Μην ξεχνάμε ότι ο Οικουμενισμός μι-
λάει συνέχεια για «Ένωση» τόσο των χριστιανικών ο-
μολογιών μεταξύ τους, όσο και των διαφόρων θρη-
σκειών. Δηλαδή, για τη δημιουργία Πανθρησκείας. 

Εξ άλλου, στο περιοδικό «Le Temple», επίσημο 
όργανο της Μασονίας στην Γαλλία, δημοσιεύτηκε άρ-
θρο με θέμα η «Ένωσις των Εκκλησιών» στο οποίο ε-
ξαίρεται η συμβολή της Μασονίας στην Οικουμενική 
κίνηση. Εκεί, με υπερηφάνεια, ομολογούν οι Μασόνοι 
ότι το σχέδιο της «Ένωσης των Εκκλησιών» τούς ενδια-
φέρει πολύ και ότι αν βρίσκεται σε καλό δρόμο οφεί-
λεται σ’ αυτούς!46 Μελετώντας δημοσιεύματα μασο-
νικών περιοδικών διαπιστώνει εύκολα κανείς ότι τελι-
κός σκοπός της Μασονίας είναι «να προετοιμάσει όλο 
τον κόσμο για τη δημιουργία μιας Παγκόσμιας Θρη-
σκείας»47. Οι Μασόνοι περιμένουν με ανυπομονησία 
«την επανεμφάνισή του Χριστού [= του Αντίχριστου] 
για να εγκαθιδρύσει την παγκόσμια εξουσία του βασι-
ζόμενος στα μασονικά μυστήρια».48 

 

Μετά από όλ’ αυτά καταλαβαίνουμε ποιο 
ρόλο παίζει και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί ο Οικου-
μενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος (συνειδητά ή ασυ-
νείδητα· λίγη σημασία έχει).  

 

 
 
6. ΣΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ: ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΓΙΑ ΟΛΑ 

ΑΥΤΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ; ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ –ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΣΑΣ– ΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ; 
 

Αναρωτιέμαι: Έχουν να μας πουν κάτι για όλ’ 
αυτά οι φιλοπατριαρχικοί ιερείς της περιοχής μας; 
Πως τα σχολιάζουν οι δύο θαυμαστές του Πατριάρχη, 
ο π. Σεβαστιανός και ο π. Ειρηναίος;  Όσα γράψαμε 
για τον Πατριάρχη είναι αλήθειες ή «θλιβερές συκο-
φαντίες»; Τα στοιχεία που παραθέσαμε είναι ντοκου-
μέντα που τα πήραμε από τα ίδια τα περιοδικά του 
Πατριαρχείου, από εφημερίδες, ιστοσελίδες και βί-
ντεο του YouTube.  

Κάθε φορά, σεβασμιώτατε, που πιέζεστε από 
χριστιανούς, προκειμένου να δικαιολογηθείτε γιατί 
δεν διακόπτετε το μνημόσυνο του Πατριάρχη Βαρθο-
λομαίου, δίνετε πάντα την ίδια απάντηση: «Πήγα στο 
γραφείο του Πατριάρχη και ευθαρσώς τον ρώτησα αν 
ισχύουν αυτά για τα οποία τον κατηγορούν. Μου α-
πήντησε, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, ότι δεν 
ευσταθούν και ότι δεν προδίδει και δεν παραδίδει τί-
ποτε από την Ορθόδοξο Εκκλησία και Πίστη μας».  
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Κατ’ αρχάς, Σεβασμιώτατε, ήταν ανάγκη να κάνετε τέ-
τοια ερώτηση; Και κρίση έχετε και θεολογία σπουδά-
σατε και σε έναν άγιο επίσκοπο μαθητεύσατε. Επομέ-
νως, μπορούσατε από μόνος σας να διαπιστώσετε αν 
αυτά που κάνει ο Πατριάρχης είναι ορθόδοξα ή αιρε-
τικά. Από τη στιγμή, όμως, που του κάνατε μια―συγ-
χωρήστε με―  τόσο αφελή ερώτηση, επόμενο ήταν να 
σας δώσει μια ανάλογη απάντηση. Είναι σαν να ρωτάς 
έναν κατά συρροή δολοφόνο, έναν «serial killer», που 
διέπραξε δεκάδες εγκλήματα και μάλιστα δημοσίως: 
«Αληθεύει ότι κάνατε φόνους;», κι αυτός να σε «δια-
βεβαιώνει» ότι: «Εγώ; Σας παρακαλώ! Εγώ ούτε σκό-
τωσα μέχρι σήμερα άνθρωπο, ούτε και θα μπορούσα 
ποτέ να αφαιρέσω ανθρώπινη ζωή!» Μην σοκάρεστε, 
σεβασμιώτατε, με το παράδειγμα που χρησιμοποί-
ησα. Τολμώ να πω ότι οι Οικουμενιστές και όλοι οι αι-
ρετικοί, είναι χειρότεροι και από τους στυγνότερους 
δολοφόνους, γιατί το χειρότερο που μπορούν να κά-
νουν οι εγκληματίες είναι να σκοτώσουν σώματα, ενώ 
οι αιρετικοί «θανατώνουν» ψυχές, οδηγώντας τες 
στην αιώνια απώλεια. 

 Δυστυχώς, π. Θεόκλητε, το τραγικό είναι ότι ε-
κλαμβάνετε αυτή τη φαιδρή διαβεβαίωση του  Πα-
τριάρχη ως …δεδομένο και την επικαλείστε παντού ως 
επιχείρημα για να τον δικαιολογείτε!  Ωστόσο, σεβα-
σμιώτατε, έχετε μία δικαιολογία: Είστε γέροντας, δεν 
έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ και λόγω φόρτου εργα-
σίας δεν έχετε χρόνο για να διαβάζετε έντυπα που α-
ποτυπώνουν την ζοφερή εκκλησιαστική επικαιρό-
τητα. Εξ άλλου, έχετε και ένα ακόμη ελαφρυντικό: εί-
χατε, επί 15 χρόνια, στενό συνεργάτη σας τον π. Ιου-
στίνο Μπαρδάκα που ήταν (και είναι) θερμότατος 
φίλος των αιρετικών Οικουμενιστών! 
  Ερωτώ: οι κληρικοί της μητροπόλεώς μας που «πί-
νουν νερό» στο όνομα του Πατριάρχη, τί δικαιολογία 
έχουν; Γνωρίζουν καλύτερα απ’ όλους, εδώ και χρό-
νια, ότι ο κ. Βαρθολομαίος είναι ο επικεφαλής της πα-
ναίρεσης του Οικουμενισμού και όχι μόνο δεν δια-
μαρτύρονται αλλά τον δικαιολογούν και τον επαι-
νούν! Επί παραδείγματι, ο π. Ειρηναίος Χατζηεφραιμί-
δης έγραψε ότι ο αρχιαιρεσιάρχης «δοξάζει και λα-
μπρύνει την καθέδρα της Κωνσταντινουπόλεως»!49  
Αν είναι δυνατόν! Το ίδιο κάνει και π. Σεβαστιανός Το-
πάλης που τον εμφανίζει ως …λευκή περιστερά! Πλέ-
κει το εγκώμιό του ασεβή Πατριάρχη αποκαλώντας 
τον: «σοφό Ποιμένα της Εκκλησίας του Χριστού που 
αγωνίζεται για την Αγία Πίστη μας»! και «άριστο πη-
δαλιούχο του πλοίου της Εκκλησίας»! «Είναι καλός 
και ορθόδοξος»50, διαβεβαιώνει!  

Αλήθεια, ποιος ορθόδοξος Πατριάρχης, στην ι-
στορία της Εκκλησίας, αναγνώρισε ποτέ ως «Εκκλη-
σίες του Χριστού» όλες τις αιρετικές παρασυναγωγές; 

Ποιος ευσεβής Πατριάρχης θεωρούσε όλες τις θρη-
σκείες ισότιμους δρόμους σωτηρίας; Ποιος θεοφο-
βούμενος Πατριάρχης προσευχόταν, ποτέ, μπροστά 
σε είδωλα μαζί με βουδιστές, μάγους και όλο το κακό 
συναπάντημα; Ποιος ευλαβής Πατριάρχης δώριζε Κο-
ράνια και έκανε τιμητικές επισκέψεις σε εβραϊκές συ-
ναγωγές; Ο κ. Βαρθολομαίος τα έχει γκρεμίσει όλα! 
Δεν άφησε τίποτα όρθιο! 
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Αν είναι «της φαντασίας μας» οι προδοσίες 
του «σεπτού μας Πατριάρχη» και «κινδυνολο-
γούμε»51, τότε  να κατηγορήσει, ο π. Σεβαστιανός, και 
τον μεγάλο Πανεπιστημιακό Καθηγητή, τον π. Γεώρ-
γιο Μεταλληνό, που λέει τα ίδια μ’ εμάς!52  Ας κατη-
γορήσει, επίσης, τους οκτώ μητροπολίτες και τους 
δύο Ηγουμένους του Αγίου Όρους, μαζί με τους 300 
αγιορείτες Πατέρες που κατήγγειλαν ως πεπλανημένη 
την εκκλησιολογία του Οικουμενικού Πατριάρχη!53  
Μήπως θα μας πει ότι είναι κι αυτοί, όπως εμείς, «ψυ-
χικά άρρωστοι» και πάσχουν από «σχιζοφρένεια και 
πλάνη»; Μήπως, επίσης, «πειραγμένοι στο μυαλό και 
στην πίστη» και «φαντασιόπληκτοι»54 είναι και οι μη-
τροπολίτες Γόρτυνος, Κυθήρων, Αιτωλίας, Γλυφάδος 
και Κονίτσης που κατακεραυνώνουν τις πατριαρχικές 
κακοδοξίες περί Πρωτείου;55 Μάλιστα, ένας μητρο-
πολίτης έγραψε ένα  κείμενο-καταπέλτη 76 σελίδων 
κατά του κ. Βαρθολομαίου, που, ουσιαστικά, είναι 
μήνυση εις βάρος του!56   

Σεβασμιώτατε, η τακτική της στρουθοκαμήλου 
που ακολουθείτε τόσο εσείς, όσο και οι φιλοπατριαρ-
χικοί κληρικοί μας, δεν είναι χριστιανική στάση. Και, 
εν τέλει, επειδή κάποιοι έχουν χώσει το κεφάλι τους 

στην άμμο (για να μην τους τύπτει, μάλλον, η συνεί-
δησή τους), θεωρούν ότι κι εμείς οφείλουμε να κά-
νουμε το ίδιο για να μην βλέπουμε την σκληρή πραγ-
ματικότητα; Γιατί να κρύβουμε την αλήθεια «κάτω 
από το χαλί»; Το ποιος είναι, πραγματικά, ο Πατριάρ-
χης, είναι ηλίου φαεινότερον. Αλλά εσείς μάς διαβε-
βαιώνετε, κατηγορηματικά, ότι …είναι ορθόδοξος! 
Μήπως θα μας πείτε και ότι ο ήλιος δεν προβάλλει 
από την ανατολή, αλλά από τη δύση; 

 

   
 
7. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΟΣΟΙ ΔΙΩΚΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ! 
Ο Άγιος Κύριλλος, απευθυνόμενος στον κακό-

δοξο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριο, τού 
έγραφε: «Ποιος θα μας σώσει κατά την Ημέρα της 
Κρίσεως για τη μακροχρόνια σιωπή απέναντι σου;»57 

Σήμερα, σεβασμιώτατε, ποιος θα σώσει εσάς, τους 
σύγχρονους επισκόπους, από την οργή του Θεού 
λόγω της μακροχρόνιας σιωπής σας απέναντι στον 
σύγχρονο Νεστόριο, τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο; Ε-
σείς, ειδικά, πάτερ, όλα τα χρόνια της αρχιερατείας 
σας δεν ανοίξατε ποτέ το στόμα σας, για να εκφρά-
σετε έστω και ένα λόγο διαμαρτυρίας! Επικοινωνείτε, 
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χωρίς κανέναν ενδοιασμό, με τους αιρετικούς, σαν να 
ήταν ορθόδοξοι! Δεν σας τρομάζουν πλέον οι λόγοι 
των Αγίων μας: «Οποίος επικοινωνεί με τους αιρετι-
κούς είναι εχθρός του Θεού ακόμη και αν δώσει ελε-
ημοσύνη όλα τα χρήματα του κόσμου»58, «Η σιωπή 
είναι μέρος της συγκαταθέσεως»59 και «καταστρέ-
φονται όποιοι αποφεύγουν την Ομολογία»! 60

 

 

 
 

Μας υπενθυμίζετε, συνεχώς, τους λόγους του 
Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου για την «υπακοή» 
στους (ορθοδόξους) επισκόπους αλλά αποκρύπτετε 
τους λόγους του για την διακοπή της εκκλησιαστικής 
κοινωνίας με τους αιρετικούς: «Να απομακρυνόμα-
στε από τους αιρετικούς»61 και  «Όποιος λέει αντί-
θετα από τα παραδεδομένα, ακόμη και αν είναι 
σπουδαίος [και έχει αξιώματα, όπως ο Πατριάρχης 
Βαρθολομαίος], νηστεύει, παρθενεύει και κάνει και 
θαύματα, να τον θεωρείς λύκο που σκοπός του είναι 
να κατασπαράξει τα πρόβατα».62 

   

 

 
 

Κατά την ώρα της χειροτονίας σας δώσατε υ-
πόσχεση στο Θεό ότι θα κρατήσετε ανόθευτη στην Α-
γία μας Πίστη και θα την υπερασπιστείτε απέναντι σε 
όποιον τολμήσει να την προσβάλει. Δεν τηρήσατε ό-
μως τον όρκο σας. Είστε επίορκος, σεβασμιώτατε. Και 
σ’ έναν επίορκο δεσπότη δεν είναι υποχρεωμένοι να 
κάνουν υπακοή ούτε οι κληρικοί ούτε οι λαϊκοί. Να 
κάνετε πρώτα υπακοή εσείς στο Χριστό και μετά να α-
παιτήσετε υπακοή από ’μάς. Οι πατέρες των μοναστη-
ριών που διέκοψαν τη μνημόνευσή σας προέβησαν σ’ 
αυτή την ενέργεια, αφενός για να μην επικοινωνούν 
με την αίρεση και αφετέρου από αγάπη προς το πρό-
σωπό σας για να σας βοηθήσουν να καταλάβετε τον 
ολισθηρό δρόμο που ακολουθεί η τοπική μας εκκλη-
σία. Με πρόσφατη απόφασή σας, παύσατε από ηγού-
μενο της Μονής της Αγίας Παρασκευής Εορδαίας τον 
83χρονο πατέρα Μάξιμο Καραβά και διώκετε το μο-
ναστήρι, την ώρα που παρέχετε σκανδαλώδη ασυλία 
σε ιερείς της μητρόπολης που δηλητηριάζουν πνευμα-
τικά τον πιστό λαό με κακοδοξίες!63
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Έχετε γίνει διώκτης των ορθοδόξων και συμπο-
ρεύεστε με τους αιρετίζοντες· με τους εχθρούς του 
Θεού! Πού είναι ο Γέροντας Αυγουστίνος να σας δει! 
Εδώ βρίσκει εφαρμογή ο προφητικός λόγος της Αγίας 
Γραφής: «και παραδώσει πατήρ τέκνον και αδελφός 
αδελφό» (Μάρ. 13:12) Όμως, οι Άγιοί μας το λένε ξε-
κάθαρα: «Όσοι διώκουν ορθοδόξους δεν είναι ορθό-
δοξοι!»  Η Μητρόπολη Φλωρίνης δεν είναι ιδιοκτησία 
σας, π. Θεόκλητε. Σας την ανέθεσε ο Χριστός για να 
την διαποιμάνετε όπως θέλει Εκείνος και όχι όπως θέ-
λει ο Βαρθολομαίος!  

 

Σεβασμιώτατε, «διυλίζετε τον κώνωπα και κα-
ταπίνετε την κάμηλον!» (Ματθ. 23:23-24)  Η ενέργεια 
των πατέρων να διακόψουν τη μνημόνευσή σας είναι 
ένα …«κουνουπάκι», ενώ οι πλάνες που εκφράζουν 
κληρικοί σας, η ένοχη σιωπή σας απέναντι στην προ-
δοσία των Οικουμενιστών και ―ακόμη χειρότερα― οι 
ειδυλλιακές σχέσεις που σύναψε η μητρόπολη μαζί 
τους, δεν είναι απλώς μια «καμήλα» αλλά ένα καρα-
βάνι από καμήλες που ξεκινάει από τη Φλώρινα και 
καταλήγει στην Κωνσταντινούπολη, στο σβησμένο 
«Φανάρι»! 

 

 
 

Συν Θεώ, σε λίγες ημέρες θα δημοσιεύσουμε 
τεκμηριωμένο άρθρο με το οποίο θα αποδείξουμε ότι 
η διακοπή της εκκλησιαστικής κοινωνίας, σε καιρό αι-
ρέσεως, διδάσκεται, διαχρονικά, από την Εκκλησία 
και είναι κάτι πολύ συνηθισμένο που εφαρμόσθηκε 
από εκατοντάδες Αγίους. Επίσης, θα απαντήσουμε 
στις κατηγορίες που κάποιοι από το περιβάλλον σας 
έχουν, άδικα και αθεολόγητα, εξαπολύσει κατά των 
πατέρων, διαδίδοντας ότι τάχα «τα μυστήρια που τε-
λούν είναι άκυρα χωρίς την μνημόνευση του επισκό-
που», ότι οι πατέρες «κάνουν σχίσμα», ότι «δεν έχουν 
αγάπη» ότι δήθεν «προκαλούν διχασμό στην τοπική 
μας Εκκλησία» και άλλα ανόητα. Οι πατέρες που διέ-
κοψαν το μνημόσυνό σας είναι μέσα στα πλαίσια της 
κανονικότητος. Εσείς κινείστε στα όρια της αντικανο-
νικότητας! Εξ άλλου, όπως σάς έγραψε και ο π. Μάξι-
μος, αμαρτάνετε θανάσιμα όταν κατά την ιερότερη 

ώρα της Θείας Λειτουργίας, μπροστά στην Αγία Τρά-
πεζα, δηλώνετε, ψευδώς, ότι ο Πατριάρχης «ορθοτο-
μεί τον λόγον της Αληθείας»! 

 

Τελειώνοντας, π. Θεόκλητε, επιτρέψτε μου να 
σας ρωτήσω κάτι ακόμη: Δεχτήκατε, αυτές τις μέρες, 
κανένα τηλεφώνημα από Κωνσταντινούπολη, ή Α-
θήνα; Δέχεστε πιέσεις (άμεσα ή έμμεσα) από το Φα-
νάρι ή την Ιερά Σύνοδο; Εγώ φαντάζομαι ότι όχι απλώς 
δέχεστε πίεση, αλλά υφίστασθε ασφυκτικές πιέσεις 
να παραδώσετε προς σταύρωση τους πατέρες που έ-
καναν διακοπή μνημόνευσης. Ακόμη και αν δεν σας 
τηλεφώνησαν από το Πατριαρχείο, υπάρχουν πρό-
σωπα με τα οποία σχετίζεστε που διατηρούν ανοιχτή 
γραμμή επικοινωνίας με το Φανάρι και πιθανόν να 
σας μετέφεραν την δέουσα «συμβουλή». 

Αυτό το χρονικό διάστημα, όλες οι χριστιανι-
κές ιστοσελίδες της χώρας έχουν σαν κύριο θέμα τη 
Μονή της Αγίας Παρασκευής! Η καρδιά της (αντιστε-
κόμενης) Ορθοδοξίας χτυπάει εδώ! Αυτό συνιστά βα-
ρύτατη πρόκληση για τους Οικουμενιστές και θα απο-
τελέσει κακό προηγούμενο και παράδειγμα αν δεν 
παταχθεί στη ρίζα του και δεν «κοπούν» τα κεφάλια 
των ασεβούντων στον Οικουμενισμό, κληρικών. Ει-
δικά μετά τη «Σύνοδο» της Κρήτης, επανειλημμένα το 
Πατριαρχείο εκδήλωσε τη δυσφορία και την οργή του 
για τους αντιφρονούντες και ζήτησε από την Ιερά Σύ-
νοδο να λάβει μέτρα εναντίον τους.64 Το σκηνικό που 
διαδραματίζεται στη μητρόπολή μας, αυτό το διά-
στημα, εμένα μου θυμίζει την υπόθεση Οτσαλάν όπου 
κάτω από την ασφυκτική πίεση του αμερικανικού πα-
ράγοντα οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Κένυας 
αναγκάστηκαν να παραδώσουν στους Τούρκους τον 
ηγέτη των Κούρδων. 

 

 
 

Σεβασμιώτατε, με την  ενδοτική στάση που 
κρατάτε, όλα αυτά τα χρόνια, απέναντι στους Οικου-
μενιστές έχετε κάνει μεγάλο κακό και στη μητρόπολή 
μας και στον εαυτό σας αλλά και στην ψυχή του Πα-
τριάρχη Βαρθολομαίου, διότι δεν τον βοηθάτε να με-
τανοήσει. Ο λογισμός μού λέει ότι όταν ο Πατριάρχης 
βρεθεί, την ώρα της Κρίσεως, στο φοβερό Βήμα του 
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Χριστού, έχοντας πλάι του τους  αιρεσιάρχες όλων των 
αιώνων του Χριστιανισμού (Άρειο, Μακεδόνιο, Νε-
στόριο, Σεβήρο, κ.ά.), λίγο πριν ακούσει τον φοβερό 
λόγο του Κυρίου «πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ …» θα απαιτή-
σει, επίμονα, από τον Θεό να συμπαρασύρει μαζί του 
εσάς και τους άλλους «παραδοσιακούς» (υποτίθεται) 
μητροπολίτες. Πιστεύω ότι θα πει στον Κύριο: «Το 
πνευματικό παιδί του Αγίου Γέροντα Επιφανίου, ο Μη-
τροπολίτης Εδέσσης Ιωήλ, μού έγραφε ποιήματα με 
ουρανομήκη εγκώμια! Ο διάδοχος του Πατρός Αυγου-
στίνου Καντιώτη, ο Θεόκλητος, με υποδεχόταν πάντα 
με χαμόγελα· δεν μου διαμαρτυρήθηκε ποτέ! Αν αυτοί 
οι δύο, τουλάχιστον, μητροπολίτες με ήλεγχαν μπορεί 
να μετανοούσα!». 

 

 
 

Πατέρα Θεόκλητε, ανήμερα του Αγίου Παντε-
λεήμονα, μίλησε στον μητροπολιτικό Ναό Φλωρίνης 
ένας φιλοπατριαρχικός αρχιμανδρίτης της Πτολεμαΐ-
δας, οποίος, αφού έπλεξε το εγκώμιο σας, είπε  ότι 
σας πικραίνουν κάποιοι που έχουν φανατισμό και οι 
οποίοι ό,τι κάνουν αν δεν το κάνουν επειδή έχουν 
φρόνημα Ορθοδοξίας αλλά επειδή …δεν σας αγα-
πούν! Με άρθρο μου έχω αποδείξει ότι αν είναι κά-
ποιος που έδειξε ότι δεν σας σέβεται, αυτός είναι ο εν 

λόγῳ αρχιμανδρίτης, τον οποίο θα έπρεπε, προ πολ-
λού, να καλέσετε σε απολογία για την απαράδεκτη ε-
νέργειά του να ενθαρρύνει και να επικροτεί, δημο-
σίως, έναν οικουμενιστή θεολόγο του Αμυνταίου που 
γράφει κακόδοξα άρθρα.65  
 

Σεβασμιώτατε, όλα αυτά τα χρόνια, αντί να συ-
ναναστραφείτε και να συμβουλευτείτε κανέναν αγω-
νιστή και ομολογητή επίσκοπο, όπως τον Κυθήρων και 
τον Κονίτσης, εσείς επαναπαυθήκατε στην απραξία 
και τη σιωπή συναναστρεφόμενος με τους συμβιβα-
σθέντες φίλους σας: τον Εδέσσης Ιωήλ, τον Καστορίας 
Σεραφείμ, τον Βεροίας Παντελεήμονα και τον Νέας 
Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνο. Όταν όμως αύριο 
βρεθείτε αναπολόγητος μπροστά το φοβερό Βήμα 
του Χριστού, κανείς απ’ αυτούς δεν θα έρθει για να 
σας υποστηρίξει! (γιατί, πρωτίστως, θα είναι απασχο-
λημένοι να σώσουν τον εαυτό τους και να γλιτώσουν 
από την «οργή του Αρνιού!»). Έστω και αυτή την ύ-
στατη ώρα, λοιπόν, σεβασμιώτατε, κάνω ικετευτική 
έκκληση και σας παρακαλώ θερμά να θυμηθείτε ποια-
νού αγίου επισκόπου τέκνο και διάδοχος είστε, να 
παύσετε τις διώξεις εναντίον των αδελφών σας και να 
αλλάξετε, επιτέλους, στάση απέναντι στους Οικουμε-
νιστές.  

 
Χαίρετε εν Κυρίῳ! 

 
Πτολεμαΐδα, 3/8/2017 

Αγίας Θεοδώρας Θεσσαλονίκης. 
 

Βασίλης Κερμενιώτης 
Kermeniotis_b@yahoo.gr  
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https://www.youtube.com/watch?v=APCNAVjde9M  
2.  http://anti-ecumenist.blogspot.gr/2012/09/blog-
post_1703.html  
3.  Βλ. στο βιβλίο «Πνευματική Αφύπνιση», του Ιερού Ησυχα-
στηρίου «Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου», Σουρωτή 
Θεσ/νίκης, Σελ. 298-299 
4.  Μετά την καταδίκη του από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο, ο 
Άρειος εξαπάτησε το βασιλιά Κωνσταντίνο ότι δήθεν πι-
στεύει ορθά. Και ο βασιλιάς διέταξε τον Πατριάρχη Κωνστα-
ντινουπόλεως Αλέξανδρο να αφήσει τον Άρειο να μετέχει της 
Θείας Κοινωνίας. Ο Αλέξανδρος, λυπημένος, προσευχήθηκε 
στο Θεό και ζήτησε τη βοήθεια Του. Η δέηση του Ιεράρχη 
εισακούσθηκε. Και το πρωί που ο Άρειος με πομπή θα πή-
γαινε στην εκκλησία, βρέθηκε το σώμα του σχισμένο και
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γεμάτο σκουλίκια!   http://www.saint.gr/848/saint.aspx  
5.  Ο Άγιος Παΐσιος είχε το προφητικό χάρισμα. Ο Θεός του αποκάλυψε ότι ο 3ος παγκόσμιος πόλεμος θα γίνει σε δύο ημί-
χρονα: Στην πρώτη φάση το γήπεδο του πολέμου θα είναι η Κωνσταντινούπολη. Το δεύτερο ημίχρονο του Πολέμου θα γίνει 
στην Παλαιστίνη· θα είναι ο «Αρμαγεδώνας» της Αποκάλυψης (Αποκ. 16:16). Και στους δύο πολέμους θα αναμετρηθούν οι 
δυνάμεις του δυτικού κόσμου με τη Ρωσία και τους συμμάχους της. Αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου του πολέμου θα 
είναι η διάλυση της Τουρκίας και η απόδοση της Κωνσταντινούπολης στην Ελλάδα, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο η Ρωσία θα 
ηττηθεί στους Αγίους Τόπους. Ο πόλεμος θα είναι καταστροφικότατος. Όλ’ αυτά που γράφουμε τα γνωρίζουν όσοι έχουν 
διαβάσει τα βιβλία του Γέροντα Παΐσιου και ιδιαίτερα τις «Μαρτυρίες προσκυνητών», τόμοι Α΄ και Β΄ του επισμηναγού ε.α. 
Ν Ζουρνατζόγλου. 
6.  Στο κήρυγμά του μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου, την Κυριακή της Ορθοδοξίας του 2008 στο Μητροπολιτικό ναό του 
Αγίου Παντελεήμονα Φλωρίνης. 
7. «Βαρθολομαίος: Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του Κεμάλ - Τι έγραψε ο Πατριάρχης στο βιβλίο επισκεπτών του μου-
σείου» www.tsantiri.gr/ellada/bartholomaios_o_theos_na_anapauei_tin_psuchi_tou_kemal_-
_ti_egrapse_o_patriarchis_sto_biblio_episkepton_tou_mouseiou/  και η φωτογραφία της αφιέρωσής του:  
https://1.bp.blogspot.com/-
utMfbnvVAPE/Vz3chz7fdZI/AAAAAAAAcdQ/IZ5PkQf1ISI6ZcP9R7GoXiLBcuOdt8n8QCLcB/s1600/bar80lomaios-kemal.jpg   
8. «ΕΥΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ HURRIYET – Τους χαροποίησαν οι δηλώσεις Βαρθολομαίου για Κεμάλ» 
http://www.triklopodia.gr/efsima-apo-tin-hurriyet-tous-charopiisan-i-dilosis-vartholomeou-gia-kemal/   
9.  «ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ: Σήμερα είναι εθνική εορτή της πατρίδας μας, της Τουρκίας»  http://infognomonpolitics.blog-
spot.gr/2009/11/blog-post_153.html και το σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=zc-8yLXf6fc  
10.   Δημοσιεύθηκε από τις εφημερίδες «Αυριανή» της 26ης Οκτωβρίου 1991 καί «Ελεύθερη Ώρα» της 30ής Οκτωβρίου 
1991. 
11.   Η διαδικτυακή ανάρτηση του μητροπολίτη Καλαβρύτων έγινε στις 31 Ιαν.2010. 
http://impantokratoros.gr/D10BE1AC.print.el.aspx  
12.   Ο Οικ. Πατριάρχης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [24.9.2008]  https://www.youtube.com/watch?v=kFUSmS7NjcQ  
13. "Στριμώχνει" τον Πατριάρχη ευρωβουλευτής.  
http://www.espressonews.gr/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF/
17615/%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B7-%CE%BF-
%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%82  
14.  Βλέπε παραπομπή 13 
15.   «Ο “Πράσινος” Πατριάρχης ξεσπαθώνει… υπέρ των Αμερικανών»  
https://theamapati.wordpress.com/2008/05/21/210508b/  
16.  Από την εκπομπή «Αλ Τσαντίρι Νιούς» https://www.youtube.com/watch?v=uKz3CcEC9Ig  
17.  Αρχιμ. Σεβαστιανού Τοπάλη, Αρχιερατικού Επιτρόπου Αμυνταίου, «Η ιδεολογική τυραννία και το πολεμικό μένος»  
www.eordaia.org/index.php/13-2016-noenvrios/422-i-ideologiki-tyrannia-kai-to-polemiko-menos-grafei-o-arxi-mandritis-
sevastianos-topalis-arxieratikos-epitropos-amyntaiou    www.amyntaionews.gr/2016/11/blog-post_87.html   
http://neaflorina.gr/tag/archimandritis-sevastianos-topalis   
18.  «Αήθης Επίθεση του ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ στον Πρόεδρο της Ρωσίας, ΒΛΑΔΙΜΗΡ ΠΟΥΤΙΝ!»   
http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2016/02/blog-post_539.html#ixzz4Pun9ICkG  
19.  «Η CIA καθοδηγεί την Σύνοδον της Κρήτης;» από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Ορθόδοξος Τύπος», 27/05/2016  
http://aktines.blogspot.gr/2016/05/cia.html  
20. Εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος», 28/7/2017. 
21.  Ο Βαρθολομαίος τελεί Ορθόδοξη Ακολουθία σε… Ευαγγελικό Ναό στη Στουτγάρδη  
https://katanixis.blogspot.gr/2017/06/blog-post_33.html  
22.  29/11/2006 Φανάρι, I.N. Αγίου Γεωργίου: Πανηγυρική δοξολογία για την άφιξη του τότε Πάπα Βενέδικτου. Βλέπε από το 
λεπτό 19:13 και μετά: https://www.youtube.com/watch?v=szTOlcz35eQ    Επίσης, την αντίστοιχη δοξολογία για την άφιξη 
του Πάπα Φραγκίσκου στις 29/11/2014. Από το λεπτό 18:10 και μετά: https://www.youtube.com/watch?v=W5mG_y-gQGI  
23. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενος σε “ιεράρχες” της Αρμενικής, Αιθιοπικής και Συριακης Κοινότητας, στις 26-
10-2009, στη Νέα Υόρκη: 
       «Ο θεολογικός διάλογος μεταξύ των δύο Χριστιανικών Οικογενειών μας ―που είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία και οι Αρχαίες 
Ανατολικές Εκκλησίες [=οι Μονοφυσίτες]― έβαλε και επισήμως ένα τέλος στις παρεξηγήσεις του παρελθόντος. Δεν είναι η 
θεολογία που μας χωρίζει. Μάλλον, είμαστε ενωμένοι στη δέσμευσή μας να θέσουμε τα ποιμαντικά, λειτουργικά, εκκλησια-
στικά ζητήματα στα οποία θα οικοδομήσουμε την ενότητά μας όλο και περισσότερο».  (Από το Πρακτορείο Εκκλησιαστικών 
ειδήσεων Amen) 
24.  Βλέπε παραπομπή 23 
25.  Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης προσβάλλει τὴν Ἁγία Εὐφημία καὶ τοὺς 630 Πατέρες τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ποὺ κα-
ταδίκασαν τὸν μονοφυσιτισμὸ:  http://anti-ecumenist.blogspot.gr/2012/09/630.html  
26.  Ἱερομονάχου Ἰσαάκ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, Ἅγιον Ὅρος 2004, σ. 690-691 
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27.  Μήνυμα τοῦ κ. Βαρθολομαίου στήν «Παγκόσμια Διάσκεψη ἐνάντια στό ρατσισμό, τίς φυλετικές διακρίσεις, τήν ξενοφο-
βία καί τή μισαλλοδοξία», πού ἔγινε τό 2001 στό Durban τῆς Νότιας Ἀφρικῆς. Μπορεῖτε νά τό διαβάσετε, στά ἀγγλικά, ἀπό 
τήν ἰστοσελίδα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας: www.orthodoxa.org/GB/patriarchate/speech/statement.htm   Δείτε 
και την ιστοσελίδα: Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, σχετικοποιεῖ τὶς ἔννοιες «Θεός», «ἀλήθεια», «ἀποκάλυψη» 
καὶ «καταργεῖ» τὴν ἱεραποστολικὴ ἐντολὴ τοῦ Κυρίου:  http://anti-ecumenist.blogspot.gr/2012/09/blog-post_4351.html  
28.  Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Παναγιωτάτου, ποὺ ἐκφώνησε στὶς 20-12-2001, στὴ «Διαθρησκειακὴ Συνάντηση τῶν 
Βρυξελλῶν» ἐνώπιον ἐκπροσώπων τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, τοῦ Ἰσλὰμ καὶ διαφόρων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν. ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ἀρ. 603, 
σελ. 15. «Ἐὰν σταθῶμεν μὲ τὸ προσῆκον δέος ἀπέναντι τῶν προσωπικῶν ἀναζητήσεων  ἑκάστης ψυχῆς, ἡ ὁποία, γεννηθεῖσα 
εἰς ὠρισμένην θρησκευτικὴν παράδοσιν, ἀνοίγει τὰς πτέρυγάς της διὰ νὰ πετάξῃ εἰς ἀναζήτησιν τοῦ Ἠγαπημένου, ἀντιλαμ-
βανόμεθα ὅτι ἔχομεν ἀνθρώπινον χρέος νὰ σεβασθῶμεν ἀπολύτως τὴν προσωπικὴν πορείαν ἑκάστου πρὸς τὴν ὑπερτά-
την ἀγάπην. Τότε ἐναγκαλιζόμεθα ἐν εἰρήνῃ τὴν ψυχὴν αὐτὴν καὶ παρακολουθοῦμεν ἐν ἄκρᾳ σιωπῇ καὶ προσευχῇ τὴν πο-
ρείαν της, εἴτε συμβαδίζει μὲ ἡμᾶς [τοὺς χριστιανούς] εἴτε ἀκολουθεῖ ἄλλον δρόμον [λ.χ. τὸν Ἰουδαϊσμὸ ἢ τὸ Ἰσλὰμ], διότι ὁ 
Ἠγαπημένος Θεός, ὁ Κύριός της, τὴν ἀναμένει καὶ θὰ τῆς δείξῃ τὸν δρόμον. Δὲν χρειάζεται ἀπὸ μέρους ἡμῶν οὐδεμία βία, 
οὐδεμία πίεσις, μόνον στοργὴ καὶ εἰρήνη». 
29.  Απο την ομιλια του Οικουμενικου Πατριαρχη Βαρθολομαιου στο «6ο Παγκοσμιο Συνεδριο Θρησκειας και Ειρηνης», προς 
τους εκπροσωπους διαφορων Θρησκειων, στην πολη Riva del Garda της Ιταλιας, στις 4/11/1994. 
Περιοδ. «Ὀρθοδοξία» τοῦ Πατριαρχείου, τεῦχος Ὀκτωβρ.-Δεκεμβρίου 1994, http://anti-
ecumenist.blogspot.gr/2012/09/blog-post_2145.html    
30.  Το ίδρυμα Rockefeller πίσω από το πανθρησκειακό διάγγελμα φιλίας! 
https://katanixis.blogspot.gr/2017/07/rockefeller.html#more  
31. ἀπὸ τὴν προσφώνηση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, κατὰ τὴ θρονικὴ ἑορτὴ τοῦ Πατριαρχείου στὶς 
30/11/1998 πρὸς τὴν παπικὴ ἀντιπροσωπεία, ἐπικεφαλῆς τῆς ὁποίας ἦταν ὁ Καρδινάλιος William Η. Keeler.  http://anti-
ecumenist.blogspot.gr/2012/09/blog-post_9757.html   (Ἀπό τό περιοδικὸ τοῦ Πατριαρχείου ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ, ἀρ. τεύχους 563 του 
1998). 
32.  Επίσημη ιστοσελίδα της «Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος»  http://www.grandlodge.gr/i-filosofia-w-11210.html  
33. Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀντιφώνηση τοῦ Παναγιωτάτου πρός τόν πρόεδρο τοῦ Ἰράν  Mohamend Khatami κατά τήν ἐπίσκεψή 
του στήν ἰσλαμική αὐτή χώρα στίς 13-1-2002. Ἀπὸ τὸ ἐπίσημο περιοδικὸ τοῦ Οἰκουμεν. Πατριαρχείου ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ἀρ. 606, σελ. 
2 «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι θερμός ὑποστηρικτής τοῦ διαθρησκειακοῦ καί δια-πολιτισμικοῦ διαλόγου, τήν ἀνάγκη τοῦ 
ὁποίου καί σεῖς ὑποστηρίζετε […]   Τό ἀνώτερον θέλημα Αὐτοῦ [= τοῦ Θεοῦ], τό ὁποῖον σαφῶς συνάγεται ἐξ  ὅ λ ω ν  τῶν 
ἱερῶν γραφῶν, εἶναι ἡ μεταξύ τῶν ἀνθρώπων εἰρηνική συνεργασία…». 
34.  Ἀπόσπασμα ἀπὸ τό κοινό ἀνακοινωθέν πού συνυπέγραψε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ ἐκπροσώπους τοῦ Ἰσλάμ, ἀπό 
18 χῶρες, στήν “9η Ἀκαδημαϊκή Συνάντηση Χριστιανῶν καί Μουσουλμάνων”, πού διεξήχθη στό Ἀμμάν τῆς Ἰορδανίας στίς  
12-11-1998.   «Ἡ Shura (“τό συμβούλιο τῶν εἰδημόνων”) [πού ἀσκεῖ ἐξουσία στίς ἰσλαμικές χῶρες] καί ἡ δημοκρατία [στόν 
ὑπόλοιπο κόσμο] περιέχονται σαφῶς στά ἱερά βιβλία πού ἀπεκαλύφθησαν ἀπό τόν παντοδύναμο Θεό· ὁ,τιδή-
ποτε δέν ἔχει ἀποκαλυφθῆ ―στήν ἐπιστήμη καί τήν πολιτική― τό ἐπιτυγχάνομε μέσῳ τοῦ φωτισμένου νοῦ, ὁ ὁποῖος 
ἐμπνέεται  ἀπό τά ἱερά βιβλία , τή ζωή τῶν δικαίων πού ἀποτελοῦν τά πρότυπά μας καί τίς μεγάλες ἀξίες πού ἀνεπτύ-
χθησαν κατά τή διάρκεια τῆς μακρᾶς ἱστορίας μας». [ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ἀρ. 563, σελ. 21 ]     
35. Βλέπε παραπομπή 32. 
36.  Στο περιοδικό “Masonic Record” του Απριλίου του 1926 (Rome Hall, Universal Origins and Evolution) 
37.  α) ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ:  Προκύπτει από τα βιβλία, πρώτον του Μ. ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΗ, Ἐπιφανεῖς καί Διάσημοι  Ἕλληνες 
Ἐλευθεροτέκτονες, τόμ. Α΄, ἐκδ. «Βογιατζῆ», Ἀθήνα 2008, σελ. 173-177. Δεύτερον στο ΑΛ. ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ, «Μελέτιος Μετα-
ξάκης» (στήλη «Διάσημοι Τέκτονες»), ἐν Τεκτονικόν Δελτίον, Ὄργανον τῆς Μεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος, ἔτος 17ον, ἀριθμ. 71 
(Ἰανουάριος-Φεβρουάριος 1967) 49.50 Σύμφωνα μέ τή 25σέλιδη νεκρολογία τοῦ Μασόνου φίλου του, Ἀλέξανδρου Ζερβου-
δάκη: «παρακολουθοῦσε τίς ἐργασίες καί τή δράση τοῦ Τεκτονισμοῦ παντοῦ ὅπου βρέθηκε στήν πολυτάραχη ζωή του, καί οἱ 
περιστάσεις καί τό περιβάλλον τοῦ τό ἐπέτρεπαν [...] Ὀλίγοι εἶναι ἐκεῖνοι, πού σάν τόν ἀδελφό Μελέτιο, δέχθηκαν τόν Τεκτο-
νισμό καί τόν ἔκαναν βίωμά των. Καί ὑπῆρξε πραγματική ἀπώλεια ὅτι τόσο γρήγορα ἀνακλήθηκε ἀπό τόν Μ.Α.Τ.Σ. στήν Αἰω-
νία Ἀνατολή, πρίν ὁλοκληρώσῃ τά ἔργα μέ τά ὁποῖα ἐστεφάνωσε τό πέρασμά του ἀπό τόν κόσμο μας» 
β) ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ   Στο φύλλο 517 του «Ορθοδόξου Τύπου» (1982), δημοσιεύτηκε, στην πρώτη σελίδα, φωτογραφία της απο-
δείξεως πληρωμής των εισφορών του Πατριάρχη Αθηναγόρα (με το κοσμικό του όνομα Αριστοκλής Σπύρου) για την λήψη 
του 30ου Μασωνικού βαθμού, στις 25-5-1940, όταν, δηλαδή, ήταν ήδη Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής!, γι’ 
αυτό και προωθήθηκε στον πατριαρχικό θρόνο από τους αμερικανούς και ειδικά από τον φίλο του, επίσης Μασώνο, τέως 
πρόεδρο των Η.Π.Α., Χάρυ Τρούμαν, που τον μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη με το προσωπικό του αεροπλάνο! 
38.  Τεκτονικόν δελτίον Πυθαγόρας, έκδοσις της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, έτος 33ο  Ιανουάριος-Μάρτιος 1977 τεύχος 5. 
39.  Μακαρίου Ἱερομονάχου, “Λόγοι Σοφίας καί Χάριτος τοῦ Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου”, Ἐκδόσεις: «Ἡ Ἁγία Ἄννα», 
Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 104 
40.  Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι, τ. Β΄- “Πνευματικὴ ἀφύπνιση”, Ι. Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολό-
γος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης 1999, σελ. 177: «Οἱ Σιωνιστὲς θέλουν νὰ κυβερνήσουν ὄλον τὸν κόσμο. Χρησιμοποιοῦν γιὰ 
νὰ πετύχουν τὸν σκοπό τους τὴν μαγεία καὶ τὸν σατανισμό. …Τὸν Θεὸ δὲν Τὸν βάζουν στὸν λογαριασμό τους … Οἱ ἄλλες 
σατανικὲς θεωρίες κράτησαν τουλάχιστον ἑβδομήντα χρόνια·  αὐτοὶ οὔτε ἑπτὰ χρόνια δὲν θὰ κρατήσουν.  […] Σημεῖο ὅτι 
πλησιάζει ἡ ἐκπλήρωση τῶν προφητειῶν θὰ εἶναι τὸ γκρέμισμα τοῦ τεμένους τοῦ Ὀμὰρ στὰ Ἱεροσόλυμα. Θὰ τὸ γκρεμίσουν, 
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γιὰ νὰ ἀνοικοδομήσουν τὸν Ναὸ τοῦ Σολομῶντος πού, ὅπως λένε, ἦταν χτισμένος σ' αὐτὴν τὴν θέση. Τελικὰ οἱ Σιωνιστὲς θὰ 
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