
 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΘΕΙΣΑΣ 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

«ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ» ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ 

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ  
 

Γράφει ο Παναγιώτης Νούνης  

Ἀντιγράφω ἀπὸ τὸ ἄκρως ἀποκαλυπτικὸ ἱστοχῶρο τὰ «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» 

(http://www.epikaira.gr/article/o-vartholomaios-sto-stoxastro-mit-erntogan) τὶς 

ἐπόμενες ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες:  

«Ο Βαρθολομαίος στο στόχαστρο ΜΙΤ – Ερντογάν.  

Στο στόχαστρο του βαθέως κράτους της Τουρκίας βρίσκεται ο Πατριάρχης 

Βαρθολομαίος με αφορμή τη σχέση του με τον Φετουλάχ Γκιουλέν και τις «διασυνδέσεις» 

του με τη CIA!.. 

Η ενορχηστρωμένη επίθεση προς το πρόσωπο του αλλά και το ίδιο το Πατριαρχείο, που 

έχει την αφετηρία της στο πραξικόπημα του 2016, κλιμακώνεται με τον πλέον επικίνδυνο 

τρόπο. 

Μια σειρά «περίεργων» δημοσιευμάτων του τουρκικού Τύπου της περιόδου μετά το 

πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016 αναδείκνυαν τις προθέσεις της Άγκυρας. Πρώτη η 

Aydınlık, με δημοσίευμα της άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, ισχυριζόμενη ότι κύκλοι των 

Ηνωμένων Πολιτειών που γνώριζαν ότι επίκειται στρατιωτικό πραξικόπημα είχαν 

πληροφορήσει τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο να αναχωρήσει από την Πόλη.  

http://www.epikaira.gr/article/o-vartholomaios-sto-stoxastro-mit-erntogan


Ο Πατριάρχης, όπως αναφέρεται, όταν πληροφορήθηκε αυτή την είδηση μόλις τρεις ώρες 

πριν από την έκρηξη του κινήματος αναχώρησε εσπευσμένα, από την Τουρκία προς 

άγνωστη κατεύθυνση και στη συνέχεια έγινε γνωστό πως κατευθύνθηκε στην Σλοβακία.  

Σύμφωνα με την Aydinlik, ο Πατριάρχης γνώριζε από τις αμερικανικές μυστικές 

υπηρεσίες για το πραξικόπημα (στο ίδιο δημοσίευμα σημειωνόταν ότι ο τότε υπουργός 

Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι που βρισκόταν στη Μόσχα είπε στον Ρώσο ομόλογο 

του «ο Ερντογάν είναι ήδη τελειωμένος»)! Στη συνέχεια γινόταν εκτενής αναφορά στις 

σχέσεις του τόσο με τον Ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν, όσο και με τον σημαντικό παράγοντα 

της ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στις ΗΠΑ Αλεξ Καρλούτσος.»  

Για το ίδιο ακριβώς ενδιαφέρον δημοσιογραφικό ζήτημα κυκλοφορούν τα εξίσου 

ανάλογα δημοσιεύματα στους επόμενους ιστοχώρους:  

1. «Οι Τούρκοι θέλουν να δολοφονήσουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και οι 

Αμερικανοί να τον καθαιρέσουν!» www.pronews.gr   

2. «Οι ΗΠΑ ετοιμάζουν τον διάδοχο του Βαρθολομαίου», www.sigmalive.com  

3. «WASHINGTON PREPARES SUCCESSOR FOR ITS SPIRITUAL REPRESENTATIVE IN 

TURKEY», www.worldreligionnews.com 

4. «ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 

ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΟΥΝ!» 

www.odysseiatv.blogspot.com.cy   

5. «Ερντογάν και Μυστικές υπηρεσίες περικυκλώνουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη.» 

www.alexstefanopoulos.gr  

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη  

Ἀπ΄ ὅτι φαίνεται απὸ ξένα δημοσιογραφικὰ ἔντυπα, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. 

Βαρθολομαῖος, γιὰ νὰ διατηρήσει πάση θυσία τὸν Οἰκουμενικὸ Θρόνο τῆς πατριαρχίας 

του στὴν Πόλη ἐν τέλει μᾶλλον συμβιβάστηκεν καὶ συνεργάζεται ἄριστα ἀκόμη καὶ μὲ 

τὸν διάβολο, τουτέστιν τὴν Ἐξωτερικὴν Πολιτικὴ καὶ τὶς Μυστικὲς Ὑπηρεσίες τῶν 

Ἠνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς. Αὐτὸ μᾶς λένε οἱ δημοσιογραφικὲς ἐνδείξεις. 

Ἀποδείξεις ὅμως δὲν προσκομίζει κανένας τους. Ἡ συνεργασία του αὐτὴ ὅμως μὲ τὸν 

διάβολο τῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἀμερικῆς τὸν ἐξαναγκάζει, ἀναντίρρητα ἄν 

ἰσχύουν οἱ δημοσιογραφικὲς ἐνδείξεις, νὰ κάνει παράλληλα σημαντικὲς ἀβαρίες καὶ 

ἄνομους συμβιβασμοὺς σὲ Δογματικὰ καὶ Ἐκκλησιολογικὰ Ζητήματα. Τὸ τελευταίο 

βέβαια ἰσχύει, ἀποδεδειγμένα, εἴτε συνεργάζεται μὲ τὶς ἐν λόγῳ ὑπηρεσίες εἴτε ὄχι. 

Ἀπὸ τὴν μιὰ σκανδαλίζει καὶ στεναχωρεῖ συνεχῶς τὸ ἀνὰ τὴν οἰκουμένη ὀρθόδοξο 

ποίμνιο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἐνῶ ἀπ΄τὴν ἄλλη φαίνεται νὰ στεναχωρεῖ 

τοὺς συμπατριώτες του Τούρκους καὶ Ὀθωμανούς. Διενήργησε κύριε τᾶδε ἤ δεῖνα 

Οἰκουμενικὲ Πατριάρχα μου τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Πολιτικὴν σου, ὄχι ὅμως εἰς βάρος 

τοῦ Γένους τῶν Ῥωμηῶν καὶ τῆς Ῥωμηοσύνης μας. Ἡ Ῥωμηοσύνη δὲν ἐπιβιώνει μὲ 

οὐσιώδεις ἀβαρίες στὴν πίστην, ἀλλ΄ οὔτε καὶ μὲ δουλικὲς ἤ ἰδιοτελεῖς συμμαχίες μὲ 

διαχρονικά ἐχθροὺς τῆς Ῥωμηοσύνης. 

Προκειμένου νὰ παραμείνει στὴν Πόλιν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖον τοῦ Γένους μας, 

ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μας προσπαθεῖ μᾶλλον νὰ ἰκανοποιεῖ, τὴν γνωστὴ-

ἄγνωστη μεφιστοφελικὴ κλίκα καὶ λύσσα τῶν Τραπεζιτῶν «Μπάνγκστερς» Ῥοκφέλερ 

καὶ Ῥότσιλντ ἀλλὰ συνάμα καὶ πολιτικῶν προσώπων ἤ καὶ πρακτόρων τῆς CIA, ὅπου 

κατ΄οὐσίαν οἱ πρῶτοι μὲ αἰχμὴ τοῦ δόρατος τοὺς τελευταίους, διοικοῦν, ὁλιγαρχικῷ τῷ 

http://www.pronews.gr/thriskeia/orthodoxia/656946_oi-toyrkoi-theloyn-na-dolofonisoyn-ton-oikoymeniko-patriarhi
http://www.sigmalive.com/news/international/478317/oi-hpa-etoimazoun-ton-diadoxo-tou-vartholomaiou
http://www.worldreligionnews.com/religion-news/christianity/washington-prepares-successor-spiritual-representative-turkey
http://www.odysseiatv.blogspot.com.cy/
http://www.alexstefanopoulos.gr/


τρόπῳ  τὸ βαθὺ κράτος τῆς «Δημοκρατίας» τῆς Ἀμερικῆς. Ὅπου μέχρι καὶ ὁ πολύς 

πάπας Φραγκίσκος προσκυνεῖ τὰ ἐν λόγῳ ὑπάνθρωπα ὑποκείμενα «βαμπίρ».  

Ἄν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ὅμως, συνεργαζόταν τόσο στενά μὲ τὸ ἐν λόγῳ 

σατανικό κατεστημένο, δὲν θὰ ἔλυνε καὶ τὸ οἰκονομικὸ του πρόβλημα; Εἶναι δυνατὸ 

νὰ πωλεῖ ἀμισθὶ ἐκδουλεύσεις; 

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τοῦ Γένους μας, ὅσο καὶ νὰ ξενίζει τὸ ἐπόμενο, θὰ 

τολμήσω νὰ τὸ καταγράψω, μετεβλήθει, ἐκὼν ἄκοντας, σὲ προσκυνημένο Γραικὸ καὶ 

προδότη (τῆς Πίστεως καὶ τοῦ Γένους μας) ρασοφόρο ραγιὰ τῶν οἰκονομικο-πολιτικῶν 

συμφερόντων τοῦ διεθνοῦς πολιτικο-θρησκευτικοῦ Σιωνισμοῦ. Ἄν θέλει νὰ ἐπιβιώσει 

στὴν Πόλη πρέπει ὅμως νὰ συνεργαστεῖ καὶ μὲ τὸν διεθνῆ Σιωνισμὸ. 

Τοῦτο ἐφανερώθη μάλιστα σὲ μεγάλο βαθμὸ ὅταν ἦτο νὰ συγκληθεῖ καὶ ἅμα τῇ 

συγκλήσῃ αὐτῆς τὸν Ἰούνιου τοῦ 2016 ἡ λεγομένη «Πανορθόδοξη Σύνοδος» τῆς 

Κρήτης.  

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης νὰ ὑπενθυμίσουμεν ὅτι ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν καὶ ἀλλήλους 

οὔκ ὁλίγες φορὲς καὶ δὴ ὅταν ἐδημοσίευσε καὶ ἐπαρουσίασεν ὡς ἐπίσημη καὶ 

σημαντικὴν συνεργάτιδά του, γιὰ τὴν ἰδιότυπη Σύνοδο τῆς Κρήτης, τὴν Σύμβουλο 

Ἀμυντικῆς Ἀσφάλειας καὶ Μυστικῶν Πληροφοριῶν τὼν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Δρ. 

Ἐλισάβετ Προδρόμου. Ἡ ὁποῖα ἐν λόγῳ κυρία σχετίζεται ἄριστα καὶ μὲ διάφορους 

τρόπους εἴτε μὲ τὴν CIA εἴτε καὶ μὲ τὴν DIA. Ἡ ἴδια ἀκαδημαϊκός κυρία μετὰ τῶν σὺν 

αὐτῷ συνεργατῶν της ἐπεσήμαινε συστηματικῶς μὲ Ἡμερῖδες τὴν γεωπολιτικο-

θεολογικὴ ἀνάγκη καὶ ἐπροετοίμαζε μὲ διάφορους τρόπους τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν 

σύγκληση τῆς ἐν λόγῳ ἰδιόμορφης Συνόδου. 

Ἕνα ἀκόμη πρόσωπο κλειδὶ στὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα που συνδέεται, στενότατα, 

μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ τὸν Ἰμάμη Φετουλᾶχ Γκιουλὲν εἶναι ὁ π. 

Ἀλέξανδρος Καρλοῦτσος. Ὅλως παραδόξως, ὁ ἴδιος ὁ π. Ἀ. Καρλοῦτσος ὡς 

σημαντικὸς συνδετικὸς κρίκος τῶν ἐν λόγῳ δύο σημαντικῶν ἀνδρῶν εἴχε μάλιστα καὶ 

τὴν ἐνεργὸ δράση στὴν σύγκληση τῆς Ληστρικῆς Συνόδου. Τὸ κερασάκι στὴν τούρτα 

φαίνεται, ὅτι ὁ π. Α.Κ. ἔχει ἰδιαίτερες σχέσεις μὲ τὸ Ἰσραηλινὸ καὶ τὸ Σιωνιστικὸ λόμπι 

τῆς Ἀμερικῆς, καθῶς καὶ μὲ πολὺ σημαντικὰ πολιτικὰ πρόσωπα ἀμερικανῶν 

ἀξιωματούχων καθῶς καὶ γνωριμίες (ἤ ἰδιαίτερες συνεργασίες καὶ φιλίες) μὲ 

ἀνθρώπους τῶν μυστικῶν καὶ συγγνωστῶν ἀμερικανικῶν Ὑπηρεσιῶν.  

Μὲ τὸ Ἰσραηλινὸ λόμπι ἄς ἔχει ὅσες ἐπαφές καὶ σχέσεις ἄν θέλει. Τοὺς ἀδελφοὺς 

Ἑβραίους τοὺς ἀγαποῦμε ἀπροσμέτρητα καὶ ἰδιαίτερα,  διότι πέραν τοῦ ὅτι εἶναι ἕνας 

ταλαιπωρημένος λαὸς, μοιραζόμαστε καὶ ἔχουμε οὔκ ὁλίγες κοινὲς θρησκευτικὲς ῥῖζες. 

Μὴ ξεχνοῦμε ὅτι πάμπολλοι Ἑβραίοι, οἱ Μεσσιανιστὲς Ἰσραηλῖτες, ἐπιστρέφουν κατὰ 

συρροὴν στὸν ἑτερόδοξο Χριστιανισμὸ καὶ ἀναγνωρίζουν ἐξ ἀρχῆς ὡς Μεσσία 

Θεάνθρωπον καὶ Σωτήρα τους τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν. Τὸ πρόβλημα τῶν 

Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, δὲν εἶναι οἱ Ἑβραίοι, δὲν πρέπει νὰ εἶναι οἱ Ἑβραίοι, ἀλλὰ 

εἶναι ὁ διεθνῆς οὐροβόρος Σιωνισμὸς καὶ ὁ ἐωσφορικὸς Μασσωνισμός. Ὅπου τὰ ἐν 

λόγῳ «πεφωτισμένα» συστήματα πιέζουν γιὰ νὰ ἐπιβάλλουν τὴν παγκόσμια 

ἐγκαθίδρυση τῆς Θεοσοφιστικῆς καὶ Οὶκουμενιστικῆς Πανθρησκείας. 

Ὅταν οἱ Μυστικὲς Ὑπηρεσίες (οἱ στρατιωτικὲς, οἱ ἀστυνομικὲς, οἱ πρακτορικὲς κ.ἄ. 

πολιτικὲς δυνάμεις) τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τοῦ Βατικανοῦ, ὁ διεθνῆς Σιωνισμὸς καὶ 



Μασσωνισμός, μᾶς ἐπιβάλλουν γιὰ ἰδικά τους γεωπολιτικὰ καὶ στρατηγικὰ παίγνια τὴν 

σύγκληση μιᾶς «Πανορθόδοξης Συνόδου», τοῦτο μεταφράζεται εὐκόλως, στὴν 

ἐκκλησιαστικὴ ὁρολογία, ὡς Ληστρικὴ, μᾶλλον Ληστρικοτάτη Σύνοδος. 

Δηλαδὴ, ἔχουμε μέσα στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, ἀνάλογα παρόμοια 

προδεδικασμένα ἱστορικὰ γεγονότα, Συνόδους, ὅπου συνεκλήθησαν μὲ τὴν δύναμη 

τῶν ὄπλων ἤ καὶ μὲ ἀνιεροκρύφιες πιέσεις ἑτερόδοξων παραγόντων. Θέλω νὰ πῶ, ὅτι 

καὶ χωρὶς τινὰ κακόδοξα ἀποφασισθέντα, ἡ ἐν λόγω Σύνοδος τῶν Κολυμπαριστῶν, 

ἀποδεικνύεται καὶ ἀπὸ ἄλλην ὀπτικὴν γωνία ὡς μιὰ ληστρικὴ Σύνοδος ἐξ αἰτίας τοῦ 

καθεστώτος τῆς συγκλήσεως αὐτῆς. Τὰ κακόδοξα ἀποφασισθέντα της πρόκειται γιὰ τὸ 

κερασάκι στὴν τούρτα. 

Μὲ πιὸ ἁπλᾶ λόγια τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖον τοῦ Γένους τῆς Ῥωμηοσύνης μας, 

διενεργεῖ, συμβαδίζει, συνεργάζεται καὶ συντάσσεται, ἀπόλυτα μὲ τὰ διαχρονικὰ 

συμφέροντα τῶν Λουθηροκαλβίνων (Προτεσταντών), Φραγκολατίνων (τοῦ 

Βατικανοῦ), ἐξάπαντος Μασσωνιστῶν καὶ Σιωνιστῶν τῆς Ἀμερικῆς  καὶ τῆς Εὐρώπης. 

Ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἡ λεγομένη «Πανορθόδοξη Σύνοδος» τῆς Κρήτης συνεκλήθη 

κυρίως γιὰ τοὺς ἐθνοφυλετικοὺς γεωστρατηγικοὺς λόγους καὶ γιὰ τὰ γεωπολιτικὰ 

συμφέροντα τόσον τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς ὅσον καὶ τοῦ Βατικανοῦ. 

Παρ΄ἐκτὸς κι ἄν ἐξεχάσαμεν, ὅτι τὸ Παπικὸ Βατικανὸ εἶναι μαφιόζικο κράτος ἐν 

κράτει, στὴν «προοδευτικὴ» Εὐρώπην; 

Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ ἱστορικὸ πλέον γεγονὸς, ὅταν ἡ Ἐκκλησία τῆς Ῥωσσίας καὶ τῆς 

Ἀντιοχείας, ἀπεφάσισαν, ἔστω καὶ τὴν τελευταία στιγμὴ νὰ μὴ ἐμφανισθοῦν στὴν ἐν 

λόγῳ ἀμερικανοποίητη Σύνοδο φιάσκο τοῦ Κολυμπαρίου, ὅταν ἅπαντες σχεδὸν οἱ 

Ἕλληνες Προκαθήμενοι ἄρχισαν τότε ἐκεῖνο τὸ μελοδραματικὸ θρησκευτικὸ 

παραλήρημα καὶ δυσμενὲς κατηγορητήριο κατὰ τῶν Ἀράβων καὶ Ῥώσσων, ἀμφότερων 

συμμάχων, ὅτι οἱ λόγοι τῆς ἠχηρᾶς ἀπουσίας των τελευταίων ἦτο κυρίως 

Ἐθνοφυλετικοί. Ὡραία, ἅπαντες συμφωνοῦμε σ΄αὐτό τὸ σημεῖον. Μὴ ξεχνάτε, ὅτι ἡ 

Συρία ἐκεῖνο τὸ διάστημα ἐβομβαρδίζετο καὶ ἐσφαγιάζετο ἀκόμη. Μὲ τὶς εὐλογὶες τῶν 

«ἀνθρωπιστῶν» Ἀμερικανῶν. 

Αὐτὸ ὅμως ποὺ ἀπέκρυβαν ἐπιμελλῶς οἱ Ἕλληνες Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ 

Μητροπολῖτες, ἦτο ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἰδιότροπη Σύνοδος ἦτο προσχεδιασθεῖσα καὶ 

κατευθυνόμενη ἐκ τῶν Ἀμερικανῶν Ἐθνοφυλετιστῶν καὶ «Μιλιταριστῶν». Βέβαια 

ὅπως πάντα ἐμεῖς οἱ Ἐλληναρᾶδες, δὲν βλέπουμε τὸν δοκὸ ποὺ εἶναι καρφωμένος καὶ 

μπηγμένος στὰ μάτια μας καὶ ἀκούει στὸ ὄνομα νέοἙλληνικὸς 

Ἐθνικισμὸς/Ἐθνοφυλετισμός. Κατὰ τὰ ἄλλο εἴμεθα, ὅλως παραδόξως, σφόδρα 

πολέμιοι ΜΟΝΟ κατὰ τοῦ Ἀραβικοῦ ἤ καὶ Ῥωσσικοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ.  

Οἱ Ἕλληνες Προκαθήμενοι ἔχουν πλάκα καὶ εἶναι ἄκρως διασκεδαστικοὶ ἤ 

γελωτοποιοὶ, ὅταν μεταβάλλονται σὲ Γραικύλους ἤ Νεογραικούς, διότι εἶναι καλοὶ νὰ 

ὑποκρίνονται τοὺς λέοντες στοὺς ὑφισταμένους τους καὶ στὸ νὰ κατηγοροῦν πάντα 

τοὺς ἀντιπάλους τους, ἐνῶ οὐδέποτε ἀκοῦμε ἀπὸ τὰ χείλη τους ἕνα ταπεινὸ καὶ ἀληθινὸ 

«μέα κούλπα». Ἐνῶ, ὅταν οἱ ἐπικυρίαρχοι καὶ «πεφωτισμένοι» πατρῶνες τους τοὺς 

διατάζουν, σπεύδουν ἄρδην, σὰν καλὰ σκυλάκια νὰ ὑπακούσουν μὴ τυχὸν καὶ φάνε 

κανένα σκαμπίλι καὶ δοῦνε ἔπειτα τὸν οὐρανό σφοντύλι. Δηλαδὴ, σχεδὸν ἅπαντες οἱ 

ἀρχιΟικουμενιστὲς Προκαθήμενοι, ὅπου ὑπέγραψαν τὰ προδοτικὰ «συνοδικὰ» 



ἀποφασισθέντα, εἴτε γνώριζαν εἴτε ἀγνοούσαν τὸν ῥόλο τῆς Ἀμερικῆς, ἔπαιξαν 

ἀπόλυτα τὸ γεωστρατηγικὸ παίγνιό της. 

Καὶ τὸ πολιτικο-στρατηγικὸ παίγνιο αὐτὸ σαφῶς καὶ δὲν ἦτο γιὰ τὴν ἐπίλυση 

σημαινόντων Ἐκκλησιαστικῶν Ζητημάτων καὶ ἀναντίρρητα, δὲν συνεκλήθη γιὰ τὰ 

ἀμειγῶς γεωπολιτικὰ συμφέροντα τὴς Ἑλλάδος ἤ καὶ τῆς Κύπρου μας πολλῷ δὲ 

μᾶλλον γιὰ τὸ συμφέρον τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας μας.  

Διότι, ἡ ἐν λόγῳ Ληστρικὴ Σύνοδος, ἦτο μεγίστη ἀφορμή καὶ αἴτιον, ὥστε νὰ 

διασπαστεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Καθολικὴ Ἐκκλησία. Καὶ νὰ γεμίσουν, ἀναμφίβολα, μὲ εὐρῶ 

τὰ ταμεία τῶν Κρητικῶν. Νὰ ἐρεθίσει καὶ νὰ προκαλέσει τὴν μήνιν τοῦ Ταγῖπ 

Ἕρντογαν καὶ τῶν μυστικῶν Τουρκικῶν ὑπηρεσιῶν του, ὅπου ἐγνώριζε καλά ὁ 

πρῶτος, ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, κατὰ τὰ ἄλλα ὡς Τούρκος ὑπήκοος, 

ἐκδουλεύει καὶ ὑπηρετεῖ πιστὰ ξένα καὶ ἀλλότρια πολιτικὰ κέντρα λήψεων 

ἀποφάσεων. Ὅπου τὰ ἐν λόγῳ ἰμπεριαλιστικὰ κέντρα ὑποσκάπτουν, ἀναντίρρητα, τὴν 

ἐξουσία τοῦ Τούρκου πολιτικοῦ. 

Τὰ δημοσιογραφικὰ δημοσιεύματα, κατηγοροῦν τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ. 

Βαρθολομαῖο ὅτι συνεργάζεται μὲ τὸν αὐτο-ἐξόριστο Ἰμάμην Φετουλᾶχ Γκιουλὲν 

(ἄσπονδο καὶ θανάσιμο ἐχθρὸ τοῦ Ταγῖπ Ἕρντογαν). Ἡ κατηγορία δὲν εἶναι καθόλου 

αὐθαίρετη. Ὁ Γκιουλὲν ὡς γνωστὸν ὑπηρετεῖ καὶ αὐτὸς τὶς μυστικὲς Ὑπηρεσίες τῶν 

Ἀμερικανῶν. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, σύμφωνα μὲ τὰ 

δημοσιεύματα, ἄν πράγματι ὅλα ἀληθεύουν, φαίνεται νὰ ἔχει καὶ αὐτὸς ἰσχυρὲς 

διασυνδέσεις μὲ τὶς ἀμερικανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες. Ὁ Οἰκουμενικός, ὡστόσο, 

φανέρωσε τὸ προσωπείον του, διενεργώντας πάση θυσία, μετὰ τῶν μυστικῶν καὶ 

φανερῶν ἀμερικανικῶν Ὑπηρεσιῶν τὴν Ληστρικὴ Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου.  

Δὲν πιστεύω προσωπικά, ὅτι ἡ ληστρικοτάτη σύγκλησις τῆς «Πανορθόδοξης 

Συνόδου», τὸν Ἰούνιον τοῦ 2016, ἦτο μιὰ καθόλα τυχαία καὶ ἀνεξάρτητη ἐνέργεια ἀπὸ 

τὸ Τουρκικὸ πραξικόπημα τοῦ Ἰουλίου 2016.  

Ὑπάρχει ἕνα πασιφανὲς ὀρθολογικὸ μοτίβο ὅπου συνδέει ἀμφότερα τὰ δύο 

ἱστορικὰ γεγονότα. 

Οὔτε θεωρῶ, ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, θὰ ἐπίστευεν, ὅτι θὰ ἀποτύγχανε τὸ ἐν 

λόγῳ Γκιουλενικὸ πραξικόπημα. Ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου ἔγινε τὸ 

προμελετημένο ὑπερθέαμα τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2016. Τὸ ἀμέσως ἐπόμενο καὶ 

ἑτεροχρονισμένο ὑπερθέαμα, θὰ ἦτο ἡ πραξικοπηματικὴ πτώσις καὶ δολοφονία τοῦ 

Ταγῖπ Ἕρντογαν. Ὅπου θὰ ἐπαρουσίαζαν, εἰκάζω, νικηφόρα, κατά κάποιον 

μυστηριώδη «ἁγιοπνευματικὸ» τρόπον πᾶλι τὴν λεγομένη Σύνοδον τῶν 

ἀρχιΟικουμενιστῶν, ὥς μίαν ἀπὸ Θεοῦ Σύνοδον ἡ ὁποῖα μάλιστα ἐπέφερεν καὶ 

θανατηφόρο πλήγμα μὲ τὴν βιολογικὴ ἐξολόθρευση καὶ πτῶσι τοῦ Ὀθωμανοῦ Ταγῖπ. 

Ἐφ΄ ὅσον ὁ Ταγῖπ, θὰ ἐδολοφονεῖτο μᾶλλον, πολὺ πιθανότατα δημόσια, ὡς τὸν 

Καντᾶφι. Ἕνα λάθος ὅμως τοῦ Ταγῖπ εἶναι ὅτι εἶναι σφόδρα ἀντιΣημίτης καὶ ὄχι 

ἀντιΣιωνιστής.  

Τὸ πραξικόπημα καὶ ἡ παρ΄ὁλίγον πτῶσις τοῦ Ἕρντογαν, ἀπέτυχεν, καὶ τώρα ὁ 

κατ΄ἐξοχὴν «αἰχμάλωτος πολιορκημένος», βρίσκεται κάπως δικαιολογημένα, ἐξ 

ἀπόψεως Τουρκικῆς γεωστρατηγικῆς, στὸ στόχαστο τῶν Τουρκικῶν Ὑπηρεσιῶν. 

Ἕνας σημαίνων Τούρκος πολίτης (ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης) νὰ συνεργάζεται μετὰ 



τινῶν ξένων μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ νὰ παραμένει ἀμετακίνητος στὴν Πόλη, ἀπ΄τὴν 

κεμαλικὴ ὀπτικὴν τους  θεωρεῖται, ἴσως, καὶ κάπως εὔλογα, ὡς μεγίστη πράξη ἐθνικῆς 

προδοσίας. Οἱ μισάνθρωποι ἐθνικιστὲς καὶ «Γκρίζοι Λύκοι» ἔχουν ἀποδείξει 

πάμπολλες φορές, τὰ δολοφονικὰ τους ἔνστικτα, καὶ δὴ μὲ τὴν «ὄν λάιν» δολοφονία 

τοῦ καϋμένου Ρώσσου πολιτικοῦ ἀξιωματούχου καὶ τὴν ἄδικον σφαγὴ τῶν ῥώσσων 

πιλότων. 

Βέβαια ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, πρὸς τὸ παρόν, δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τίποτα 

ἀπολύτως, στὴν παρούσα ζωή του, διότι ὁ φύλακας ἄγγελός του, ἡ ἀπὸ μηχανῆς θεὰ ἡ 

λεγομένη CIA, τὸν προστατεύουν. Δὲν ξέρω ὅμως ἀπ΄ τὴν ἄλλη, γιὰ τὴν «ντὲ φάκτο» 

πλέον καὶ φρικτὴ ἀλλοίωση ἤ παραχάραξη τῆς Πίστης τῶν Ὀρθοδόξων, ἄν θὰ τὸν 

προστατέψουν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἤ ἄν θὰ τὸν παραλάβουν τὰ ἐναέρια σατανικὰ 

τελώνια τοῦ σκότους. Μὲ ποιὸ δικαίωμα νὰ παραχαράττει, διαχρονικῶς, τὰ ἱερᾶ 

Κείμενα τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν; Ἐξάπαντος, νὰ τονισθεῖ, ὅτι γιὰ τὴν μετά 

θάνατον ζωὴν δὲν ἔχουμε καθόλου ἐνδείξεις, οὔτε κἄν ἀποδείξεις, ἄν κυριαρχεῖ καὶ 

ἐκεῖ ἡ «πανταχοῦ παρούσα» καὶ τὰ πάντα παρατηρούσα «θεία» CIA. 

Ἐπιπρόσθετα, τὰ δημοσιεύματα ἀνεφέρουν, ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἦτο 

μάλιστα καλὰ πληροφορημένος γιὰ τὸ πραξικόπημα κατὰ τοῦ Ἕρντογαν καὶ τρεῖς ὥρες 

προτοῦ ξεσπάσει αὐτὸ βρισκόταν ἐκτὸς τῆς Πόλεως. Καὶ τοῦτο τὸ ἐπληροφορήθη 

σκόπιμα, ὥστε νὰ ἐγκαταλείψει ἄρδην τὴν Πόλη, ὥστε νὰ προφυλαχθεῖ ἡ ζωὴ του ἀπὸ 

τὶς τυχοῦσες ἀπροσμέτρητες ἀνατροπὲς. Ἡ ανατροπὴ ὅμως γέγονε, καὶ τὸ Γκιουλενικὸ 

προσχεδιασμένο πραξικόπημα τῆς CIA, ἀπέτυχεν,  καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 

παραμένει ἔτι περαιτέρω καὶ βαθιὰ ἐκτεθειμένος γιὰ τὶς ριψοκίνδυνες ἐπιλογὲς του 

στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Πολιτικὴ τῆς Ῥωμηοσύνης μας. 

Παρ΄ ὅλα αὐτὰ καὶ δι΄αὐτὰ, ὑπάρχουν ἀκόμη μερικοὶ ἀνόητοι ἀρχιΟικουμενιστὲς ὅπου 

ὑποστηρίζουν σθεναρᾶ, γιὰ τὰ δικὰ τους ἰδιοτελὴ συμφέροντα κάθε ΚΑΚΟΔΟΞΗ 

ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχη. Ἰσχυρίζονται μάλιστα, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἀνύπαρκτον 

παραμύθι ἐπινοημένο μάλιστα ἀπὸ τοὺς ἀντιΟικουμενιστές. Ἡ Οἰκουμενικὴ Κίνηση 

ὅμως εἶναι ὑπαρκτὴ καὶ τὴν ἐγκωμιάζουν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας.  

 

Παρ΄ ὅλα αὐτὰ καὶ δι΄αὐτὰ, ὑπάρχουν ἀκόμη μερικοὶ ἀνόητοι ἀρχιΟικουμενιστὲς ὅπου 

ὑποστηρίζουν σθεναρᾶ, γιὰ τὰ δικὰ τους ἰδιοτελὴ συμφέροντα κάθε ΚΑΚΟΔΟΞΗ 

ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχη. Ἰσχυρίζονται μάλιστα, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμὸς εἶναι ἀνύπαρκτον 



παραμύθι ἐπινοημένο μάλιστα ἀπὸ τοὺς ἀντιΟικουμενιστές. Ἡ Οἰκουμενικὴ Κίνηση 

ὅμως εἶναι ὑπαρκτὴ καὶ τὴν ἐγκωμιάζουν ἑπτάκις τῆς ἡμέρας.  

Βέβαια γιὰ νὰ κλείσουμε μερικὰ ἀπύλωτα στόματα, νὰ παραπέμψω, ἀποδεικτικῶς, σὲ 

δημόσια λεχθέντα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, ὅπου κατὰ τὴν δωδεκάτη ἐπέτειο 

(2002) τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀρχιΟικουμενιστοῦ πνευματικοῦ του τοῦ Μητροπολίτου 

Μελίτωνα, ὁ παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἔδωσε μιᾶ συνέντευξη σ΄ ἕνα 

Γαλλικὸ Ντοκυμαντὲρ (δεῖτε στὸ σημεῖο 22:50: 

https://www.youtube.com/watch?v=YJFWw7JNa3M&t=120s) ὅπου ἐγκωμίαζε τὸν 

μακαρίτη πνευματικὸ του ὡς τὸν «πρωτοπόρο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ» καὶ ὅτι ἐξ αἰτίας 

αὐτῆς τῆς νεοΦαναριώτικης στρατηγικῆς τοῦ «ὀρθοδόξου Οἰκουμενισμοῦ» ὁ πάπας 

Παῦλος δῆθεν ἐμεταμελήθη καὶ ἐφίλησε τὰ πόδια του οἰκουμενιστοῦ Μελίτωνα!...  

Λίγο «τζάζ» καὶ ἔλειψε νὰ συγκινηθοῦμε ἀπὸ τὸ «χολυγουντιανὸ» νεοΦαναριώτικο καὶ 

παπικὸ μελόδραμα.  Κατὰ τὰ ἄλλα μερικοὶ βεβλαμένοι καὶ ἀφελεῖς μᾶς λένε, ὅτι δὲν 

ὑπάρχει Οἰκουμενισμός. Καὶ κατὰ τὰ ἄλλα ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἶναι ἀθώα 

περιστερὰ ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ διαβόητο ἐκκλησιαστικὸ ἔγκλημα τοῦ «ορθοδόξου» 

Συγκρητισμοῦ. 

Παρ΄ὅλην τὴν ἐκκλησιαστικὴν εἰδεχθὴ πραγματικότητα στὴν ὁποῖα ὁ Οἰκουμενικὸς 

Πατριάρχης εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότατα πιόνια τῆς γεωπολιτικῆς σκακιέρας τῶν 

Ἀμερικανῶν καὶ Εὐρωπαίων, δὲν τοῦ ἀξίζει καὶ δὲν πρέπει νὰ δολοφονηθεῖ. Βέβαια 

ὅπως έλεγε καὶ ὁ ἅγιος Στρατηγὸς  Ἰωάννης Μαρκυγιάννης «μεγάλοι ἄνδρες μεγάλες 

φουρτοῦνες». Μὴ ξεχνάμε ὡστόσο, ὅτι δεν πέφτει φύλο ἀπ΄ τὸ δέντρο ἄν δὲν τὸ 

γνωρίζει καὶ ἐπιτρέψει ὁ Θεός. 

Πέραν τοῦ ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης εἶναι ὁ κατ΄ἐξοχὴν ἀρχηγέτης καὶ ἰσχυρὸς 

συντονιστὴς τοῦ Νεορθόδοξου Οἰκουμενισμοῦ, εἶναι παράλληλα καὶ μία περίφημη 

ἐκκλησιαστικὴ προσωπικότητα ὅπου τὴν ἐκτιμοῦν καὶ οἱ σωρηδὸν ἐχθροὶ τοῦ γένους 

τῆς Ῥωμηοσύνης μας.  

Τὸ Βατικανὸ, οἱ Ἀμερικανοὶ Λουθηροκλαβίνοι, οἱ Ἀγλικανοὶ καὶ οἱ Προτεστᾶντες 

Γερμανοὶ τὸν σέβονται καὶ τὸν χρησιμοποιοῦν μεθοδικὰ ὡς σημαντικὸ δῆθεν φίλο καὶ 

ἀδελφὸ τους ὥστε γιὰ νὰ ἀλλοιωθεὶ σὲ μέγιστο βαθμὸ ἡ Φίλη Ὀρθοδοξία. Τόσες καὶ 

τόσες ἐκδουλεύσεις ἄλλωστε τοὺς ἔκανε. Ἀνεγνώρισε στὸ Μπάλαμαντ πρώτιστα τὴν 

ἱερωσύνη τους, τὸ βάπτισμα τους, τινὰ ἄλλα ἐκκλησιαστικὰ στοιχεία, συμμετέχει καὶ 

ἐπέβαλε καὶ σὲ ἄλλες Τοπικὲς ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νὰ συμμετέχουν διηνεκῶς στὸ 

«Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν». Καὶ ἐν κατακλείδι ἐπέβαλε καὶ θεσμοθέτησε 

Συνοδικῶς καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ τους ὀντότητα.  

Ἄν τυχὸν καὶ πειράξουν οἱ ὀθωμανοὶ Τούρκοι μιᾶ τρίχα του, θὰ ὑποστοῦν φοβερὲς 

συνέπειες καὶ δὴ θὰ δεχθοῦν ἀνελέητο σφυροκόπημα ἀπ΄ τὴν παγκόσμιο κατακραυγὴ 

καὶ τὴν διεθνὴ καταδίκη τους. Καὶ θὰ καθυστερήσει ἔπειτα καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ ἔνταξη 

τῆς Τουρκίας στὴν Εὐρωπαϊκὴ οἰκογένεια. Ποιὸς ἄλλωστε δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ 

ἐναρμονισθεῖ μὲ τὸ Διεθνὲς Δίκαιο καὶ ἐν τέλει νὰ ἐνταχθεῖ ἡ Τουρκία τοῦ Ἕρντογαν 

στὴν Εὐρώπη; Βέβαια καὶ οἱ Εὐρωπαίοι πῶς ἐπιθυμοῦν τόσο πολὺ τὴν ἔνταξη τῆς 

Κεμαλικῆς Τουρκίας στὴν Εὐρώπη ὅταν ἕνα μέλος κράτος, ἡ Κύπρος μας, βρίσκεται 

ὑπὸ Τουρκικὴν κατοχήν;  

https://www.youtube.com/watch?v=YJFWw7JNa3M&t=120s


Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ὡς ἐξέχουσα ἐκκλησιαστικὴ προσωπικότητα τῶν 

Ῥωμηῶν, πέραν τῶν νέοἘκκλησιολογικῶν ἰδεοληψιῶν του, ἔχει δημιουργήσει 

ἰσχυροὺς φίλους καὶ τόσους πολιτικο-θρησκευτικοὺς δεσμοὺς ὅπου, αὐτὸ ἔχει καὶ τὴν 

θετικὴ πλευρᾶ του, νὰ κάνει τοὺς ὀθωμανοὺς συμπατριῶτες του διστακτικοὺς στὰ 

ὅποια ἄνομα κακόβουλα καὶ ἀπάνθρωπα σχέδιά τους ἔναντι τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

Πατριαρχείου. 

Οἱ Ὀθωμανοὶ Τούρκοι μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα μισάνθρωπο ἔθνος Κεμαλιστῶν δολοφόνων 

καὶ σφαγέων ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀνόητοι, καὶ ἰδιαίτερα ὁ Νεοθωμανὸς Πρόεδρος τῆς 

Τουρκίας. Μ΄ αὐτὸ θέλω νὰ πῶ, ὅτι μόνο ἕνας παλαβὸς θὰ διέταζε καὶ θὰ ὑπέγραφε 

τὴν δολοφονία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου καὶ νὰ θεωρεῖ ἀφελῶς, 

ὅτι μετὰ ἀπὸ μιᾶ τέτοια προμελετημένη καὶ θρασύδειλον ἐνέργεια ὅτι δὲν θὰ πέσουν 

ἐκδικητικὰ καὶ ἄλλων τινῶν τὰ κεφάλια. Ὁ Ἕρντογαν ἄν θέλει νὰ διατηρήσει λίγο 

ἀκόμη τὴν ῥευστὴ καὶ προσωρινὴ πολιτικὴ ἐξουσία του, θὰ πρέπει νὰ διαφυλάττει καὶ 

νὰ προστατεύει ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ του τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, διότι ἄν καὶ 

μόνο ἄν πέσει ἀπὸ τουρκικὰ δολοφονικὰ πυρὰ ὁ πολύτιμος καὶ ἐκλεκτὸς τῆς CIA 

(ἀναφέρουν προπαγανδιστικῶς τὰ Τουρκικὰ Μ.Μ.Ε.) ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 

αὐτὸ σημαίνει τότε καὶ τὸ ἀπόλυτα ὁριστικὸ βιολογικὸ τέλος τοῦ Ἕρντογαν. Καὶ ὄχι 

μόνο τὸ τέλος τοῦ Ἕρντογαν ἀλλὰ καὶ αὐτὸ σύσσωμης τῆς οἰκογενείας καὶ τῶν 

ἀπογόνων του.  

Ἄν οἱ Τούρκοι αἰσθάνονται ἀγανακτισμένοι καὶ θιγμένοι ἀπ’ τὶς προσωπικὲς ἐπαφὲς, 

φιλίες καὶ σχέσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη ἄς τὸν ἀντικαταστήσουν ἤ ἄς τοῦ 

περιορίσουν τὴν ἔξοδό του ἀπὸ τὴν χῶρα. Παλιὰ τους τέχνη κόσκινο.  Ἄς τὸν 

ἐξορίσουν ἅπαξ καὶ διαπαντῶς ἀπὸ τὴν Πόλη ὅπως ἔπραξε σὲ ἀνάλογη ἱστορικὴ 

περίπτωση καὶ ὁ ἀντίχριστος Σιωνιστὴς Κεμὰλ Ἁτατοῦρκ κατὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

Πατριάρχη Μελετίου τοῦ Μεταξάκη. Στὴν τελικὴ, ἄν τόσο ἐνοχλητικὸς κατέστει ὁ 

θρησκευτικὸς ῥόλος τοῦ Πατριάρχου, ἄς ἐκδιώξουν, τελεσίδικα καὶ εἰρηνικὰ, ὅλους 

τοὺς Ῥωμηοῦς Πολῖτες μαζὶ καὶ ἅπαν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο. Γιατὶ τοὺς κρατοῦν 

ὡς «αἰχμάλωτους καὶ πολιορκημένους» ἐπ’ ἀπειλῆς μάλιστα τῆς ἐκδικητικῆς μανίας 

τοῦ ὄχλου τῶν λυκανθρώπων Ἰσλαμιστῶν; 

Ὁ μεγαλύτερος σφαγέας καὶ γενοκτόνος τῆς ἱστορίας, ὁ ἀδίστακτος αἱμοβόρος 

Σιωνιστὴς καὶ πατέρας τῶν Νεοτούρκων, δὲν ἐτόλμησε νὰ δολοφονήσει τὸν τότε 

Οἰκουμενικὸ Πατριάρχην καὶ θὰ τὸ πράξει ἡ θλιβερὴ ἀπομίμηση καὶ καρικατούρα του;  

Δὲν χρειάζεται οἱ νεότουρκοι τοῦ Ἕρντογαν νὰ βάψουν μὲ αἷμα τὰ χέρια τους ἐπειδή 

ἡ Ἀμερικὴ δὲν τοὺς παραδίδει τὸν Φετουλᾶχ Γκιουλὲν. Βέβαια, δὲν εἶναι καὶ τόσο 

εὔκολη ὑπόθεση ὥστε νὰ γίνει μονομεροῦς πολιτικὴ «καθαίρεση» τοῦ Οἰκουμενικοῦ 

Πατριάρχη. Θὰ συμφωνήσει ἄραγὲ ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Ἀμερικὴ;  Εἰκάζω πὼς ὄχι. Δὲν εἶναι 

αὐτοὶ ποὺ ἐνθρονίζουν τοὺς Πατριάρχες μας; Ὁ Ἕρντογαν εἶναι φανερὸ πλέον ὅτι εἶναι 

μὲν πολιτικὰ δυνατὸς, ἀλλὰ φαίνεται νὰ εἶναι παράλληλα ἀδύναμος καὶ ἀμήχανος νὰ 

διαχειριστεῖ ὀρθολογικὰ καὶ στρατηγικὰ τὸ ζήτημα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 

διότι τὸ ζήτημα τὸν ὑπερβαίνει. 

Ἒν τέλει, αὐτὸ ποὺ γίνεται φανερό, εἶναι, ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο κατάφερε 

μὲ τὶς κατὰ κόσμον διασύνδεσεις του νὰ καταστεῖ, ἀνεπίσημα, κράτος ἐν κράτει μέσα 

στὴν Πόλη, τὸ ὁποῖο εἶναι ἄκρως ἐκνευριστικὸ ἐνοχλητικὸ καὶ πονοκέφαλος γιὰ τὴν 

πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Τουρκίας. Ἀναντίρρητα ὅλα αὐτά τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον 



μας τὰ διενεργεῖ μὲ τὶς πλάτες τις «Οἰκουμενικῆς Αὐτοκράτειρας» τῶν Ἠνωμένων 

Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς ποὺ ἔχει γιὰ δεκανίκι του τὸ Βατικανό. 

Δὲν μπορῶ νὰ ἐξιχνιάσω καὶ νὰ διασταυρώσω ἀντικειμενικὰ ποιὰ εἶναι ἡ ἀκριβὴς 

ἀλήθεια γύρω ἀπὸ τὴν δῆθεν προσχεδιασθεῖσα δολοφονία καὶ ἐξόντωση τοῦ 

Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη. Οὔτε καὶ μὲ ἀπασχολεῖ τὸ ζήτημα, διότι ὅπως εἴπα δὲν 

ἐντόπισα σοβαρὰ ἀποδεικτικὰ ντοκουμέντα. Ἄν κάποιοι εἶναι ἀποφασισμένοι καὶ 

θέλουν νὰ δολοφονήσουν τὸν ἄνθρωπο, θὰ προχωρήσουν νὰ τὸ πράξουν, καὶ δὲν τοὺς 

σταματὰ κανένα δημοσιογραφικὸ δημοσιεύμα. Ὁ μόνος ποὺ μπορεῖ νὰ τοὺς χαλάσει 

τὰ σχέδιὰ τους εἶναι μόνον ὁ Θεός. Ὡραία, τὸ παραδέχομαι, καὶ ἡ CIA. Βέβαια αὐτὴ 

ἔχει διενεργήσει τοῦ κόσμου τὶς ἀποτυχίες καὶ γκάφες. Ἐνῶ ὁ Θεός; Καμμίαν! Οὔτε 

βέβαια γνωρίζω ἄν θὰ ἐπέλθει ἑτεροχρονισμένα τινὰ ἀρχανοΰφαντος πολιτικὴ 

καθαίρεσής του. Αὐτὸ ποὺ γνωρίζω μὲ βεβαιότητα, εἶναι, ὅτι οἱ ἑλάχιστοι μνηστῆρες 

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, τὰ ὀνόματα ποὺ παίζουν, εἶναι μιᾶ ἀπ΄τὰ ἴδια. Δηλαδὴ 

ἀνάξιοι Κληρικοί, βαμμένοι καὶ ὀρκισμένοι ἀρχιΟικουμενιστές. 

Ἄν ὅμως, πράγματι, ὑφίσταται ἀντικειμενικὴ πραγματικὴ ἀπειλή γιὰ τὴν ζωὴ τοῦ 

Πατριάρχη μας, καὶ τὰ δημοσιεύματα εἶναι γιὰ νὰ ἀναχαιτιστεῖ τὸ ἐπερχόμενο κακό, 

γιατὶ ἄραγὲ παραμένει στὴν Πόλη καὶ δὲν καταφεύγει αὐτοεξόριστος καὶ αὐτὸς στὴν 

Ἀμερικὴ ὅπως ἔπραξε π.χ. καὶ ὁ ἰμάμης Φετουλᾶχ Γκιουλὲν; Καὶ ἄν ἡ ἀντιπολίτευση 

στὴν Τουρκία ἤ ἄλλα σκοτεινὰ κέντρα, ἐκμεταλευθοῦν τὴν εὐκαιρία καὶ ἀποφασίσουν, 

γιὰ προβοκάτσια, νὰ δολοφονήσουν τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχη, ὥστε νὰ πλήξουν 

ἀποτελεσματικὰ τὸν Ἕρντογαν; Καθότι λογικὸ δὲν θὰ εἶναι ὁ Τούρκος πρόεδρος νὰ 

θεωρηθεῖ ὡς ὁ Νο1 ἠθικὸς αὐτουργός τοῦ ἐν λόγῳ ἐγκλήματος; 

Συνεπῶς, τὸ μείζον ζήτημα δὲν εἶναι ἄν τελικῶς ὑπάρχει κάποιο σχέδιο, νὰ 

δολοφονηθεῖ ἤ ὄχι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης. Διότι τὸ μείζον εἶναι σύμφωνα μὲ 

σωρηδὸν θεολογικὲς ἀντιρρήσεις, ὅτι ὁ πατριάρχης προσπαθεῖ νὰ ὁλοκληρώσει καὶ νὰ 

ὑπερβεῖ τοὺς πανθρησκειακοὺς Συγκρητιστικοὺς ὀραματισμοὺς τῶν 

ἀρχιΟικουμενιστῶν προκατόχων του. Τὸ ὁμολογεῖ ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ὁ ἴδιος στὸ 

προηγούμενο βίντεο ποὺ παρέπεμψα. Πράγμα ποὺ ἀναντίρρητα τὸ ἐπέτυχεν σὲ μεγάλο 

βαθμὸ μὲ τὴν ἐν λόγῳ Ληστρικὴν Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου. Εἶναι ἄκαμπτος, 

ἀνυποχώρητος καὶ ἀδίστακτος νὰ ἁλώσει ἐξ ὁλοκλήρου τὴν Φίλη Ὀρθοδοξία. Οἱ 

ἀντιδράσεις καὶ διαμαρτυρίες ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ τιτανομαχεία μεταξύ 

ἀρχιΟικουμενιστῶν καὶ ἀντιΟικουμενιστῶν θὰ ἐπιφέρει ἐκκλησιαστικὸ χάος. Καὶ ἔτσι 

πρέπει, θεωρῶ, ὥστε νὰ ξεκαθαρίσει ὁλοσχερῶς το ζήτημα. 

Συνεπῶς, κάποιος πρέπει νὰ τὸν σταματήσει…  

Ἄν το Φανάρι αἰσθάνεται ὅτι χρειάζεται ἐπὶ πλέον ἀστυνομικὴ προστασία γιὰ τυχὸν 

δολοφονικὸ κτύπημα τῶν Τούρκων, ἵσως εἶναι ἡ κατάλληλη ὥρα ὁ Οἰκουμενικὸς 

Πατριάρχης νὰ αὐτοεξοριστεῖ, καταγγέλωντας τὶς ῥαδιουργίες τῶν νεοΟθωμανῶν, ἵνα 

διαφυλάξει τὴν ζωή του. Ἄν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο δὲν αἰσθάνεται ἀσφάλεια 

πλέον, καθῶς τὰ νεώτερα δημοσιεύματα μᾶς πληροφοροῦν, δύναται νὰ μεταφερθεῖ 

κάπου ἀλλοῦ, ἐκτὸς Πόλεως, καὶ δὴ προσωρινά. 

Τὰ ἴδια ἀκριβῶς κινδυνολόγα δημοσιεύματα ποὺ μᾶλλον (κατὰ τὴν γνώμη μας) 

ὑπερβάλλουν στὰ περὶ τινὰς ἐπικείμενης καὶ δῆθεν προσχεδιασθεῖσας δολοφονίας τοῦ 

Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, μᾶς ὁμιλοῦν καὶ γιὰ τὴν περίλαμπρη δόξα τῆς Φίλης 



Ὀρθοδοξίας ποὺ θὰ φανεῖ στὸν 21ον αἰῶνα. Πρόκειται μᾶλλον γιὰ ἀνθρώπους ἐκτὸς 

χωροχρονικῆς πραγματικότητος. Καὶ ἑρμηνεύουν τὴν γνωστή Ραντσιμόνειο θέση ὡς 

σὰν τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἐν τέλει τὸ πῆρε ἀπόφαση καὶ θὰ ἀναβαπτίσει  ἁπὸ 

αὔριο δῆθεν μέρος τῶν Ἑτερόδοξων Ὁμολογιῶν καὶ προφανῶς θὰ δώσει ἐπὶ τέλους 

καὶ μιᾶ Ὀρθόδοξη μαρτυρία ἐντὸς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου τῶν Ἑτερόδοξων 

«Ἐκκλησιῶν». 

Ἐξ ἀρχῆς νὰ ὑπενθυμίσουμε, ὅτι πρό Κολυμπαρίου ἐποχῆς, τὸ Οἰκουμενικὸ 

Πατριαρχεῖο, ἀντικανονικῶς, ἀντιπατερικῶς, ἀντιεκκλησιολογικῶς, 

ἀντοδογματολογικῶς καὶ ἀντιμυστηριολογικῶς, τὰ τελευταία 100 περίπου χρόνια, 

ἀναγνωρίζει τὰ τελετουργικὰ μυστήρια τῶν Ἑτεροδόξων Χριστιανῶν.  

Ἀναγνωρίζει, κακόδοξα, μερικὰ στοιχεία ἐκκλησιαστικότητος λ.χ. τὸ ἑτερόδοξο 

βάπτισμά τους, τὴν ἑτερόδοξη ἱερωσύνη καὶ τὴν ἀρχιερωσύνη τους, ἀναγνωρίζει 

σωρηδὸν κακοδοξίες τους, τὶς ληστρικὲς Βατικάνειες Συνόδους τους, τὰ κακόδοξα 

ἑρμηνευτικὰ τους κηρύγματα, τὴν ἑτερόδοξη θεολογία τους. Καὶ ὅλα αὐτὰ 

ἀποδεικνύονται μὲ τὶς ἀδιάλλειπτα ἀντικανονικὲς καὶ ἀνίερες Συμπροσευχές 

Ὀρθοδόξων Προκαθημένων μετὰ τῶν αἱρετικῶν καὶ σχισματικῶν Χριστιανῶν. 

Συνεπῶς, καὶ ἐφόσον βάσει τῶν κανονισμῶν τοῦ Π.Σ.Ε. δὲν ἐπιτρέπεται πλέον ὁ 

προσηλυτισμὸς ἀναμεταξὺ τῶν μελῶν Ὀρθοδόξων καὶ Ἑτεροδόξων «Ἐκκλησιῶν» πῶς 

ἀκριβῶς ἡ Ὀρθόδοξη Καθολικὴ Ἐκκλησία (τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖον μας) θὰ 

«ἀναβαπτίσει» τοὺς ἐν εἴδη ἀνεγνωρισμένους ὡς βεβαπτισμένους (δῆθεν)  

ἑτεροδόξους;  

Κατὰ τὴν ψευδοΣύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης μετὰ τῶν σὺν 

αὐτῷ «ἁγίων» Προκαθημένων, ἀνεγνώρισαν ὁμοθυμαδὸν, «συνοδικῶς», τὴν 

Ἐκκλησιαστικότητα τῶν «Ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν». Ὑπάρχει ἰδιαίτερος λόγος νὰ 

ἀναβαπτισθῶσι οἱ ἑτερόδοξοι Χριστιανοί; Εἶναι οἱ ἑτερόδοξοι Ἐκκλησία ἤ δὲν εἶναι; 

Οὔτως ἤ ἄλλως ὁ ἀναβαπτισμὸς τῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπαγορεύεται, ῥητῶς καὶ 

κατηγορηματικῶς, ἀπὸ τοὺς ἱεροῦς Κανόνες. Ὁ «ἀναβαπτισμὸς» καὶ τὸ Χρίσμα τῶν 

ἑτεροδόξων Χριστιανῶν, ἐπιβάλλεται ὅμως, ἄν καὶ μόνο ἄν ἐν μετανοίᾳ ἀποκηρύξουν 

ἀπόλυτα τὴν ἑτεροδοξία τους καὶ ἀναντίρρητα, ἐπισήμως ἐξ ὀρθοδόξου ὀπτικῆς, δὲν 

ἀναγνωρίζεται τὸ βάπτισμά τους, καὶ τονισθεῖ μὲ ἔμφαση διὰ ὑπογεγραμμένου 

λιβέλλου ἡ ἀποστασία τους ἀπὸ τὴν αἱρετικὴ Ὁμολογία.  

Συνεπῶς, τὸ Πρωτόθρονο Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μας καὶ οἱ ἐκπροσώποι του, εἴτε 

ἀναγνωρίζουν πραγματικὰ τὸ βάπτισμα τῶν ἑτεροδόξων θρησκευτικῶν Κοινοτήτων, 

καὶ ἄρα δὲν ἔχουν χρεῖα βαπτίσματος, εἴτε γιὰ νὰ τοὺς «ἀναβαπτίσει», καὶ βιώσουμε 

ἐν τέλει καὶ τὴν περίλαμπρη δόξα τῆς Φίλης Ὀρθοδοξίας, θὰ πρέπει νὰ τοὺς 

ἀποκαλύψει καὶ ὁμολογήσει μὲ ἀληθεύουσα ἀγάπη, ὅτι: οἱ «Ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες» 

(τῶν «ὀρθοδόξων» ἀποφασισθέντων καὶ ἑτεροδόξων «Παρατηρητῶν» τοῦ 

Κολυμπαρίου) βρίσκονται ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας Του, δηλ. ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδόξου 

Καθολικῆς Ἐκκλησίας.  

Ἡ Βατικάνειος Ἐκκλησιολογία τῶν Ὁμόκεντρων Κύκλων εἶναι μιὰ συγκρητιστικὴ καὶ 

ἀντίχριστη θεωρία. Ὅτι ἐντὸς τῶν «Ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν» δὲν ὑπάρχει πρὸ ἤ καὶ 

μετά θάνατον Σωτηρία. Χωρὶς τοῦτο νὰ σημαίνει ὅτι ὁ Θεάνθρωπος Σωτὴρ καὶ Κύριος 

ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, περιορίζεται, στὸ νὰ (δια)σώσει ὅπως θέλει καὶ νομίζει Ἐκεῖνος 



τὸ ὅποιο περιπλανόμενο καὶ πλανημένο πρόβατό Του. Δηλαδή, νὰ τονισθεῖ ὅτι στὶς 

«ἑτερόδοξες ἐκκλησίες» ὑπάρχει ἀπουσία τῆς ὀντολογικῆς κάθαρσις, ἔλλειψη τοῦ 

θείου φωτισμοῦ καὶ ἀγευσία τῆς θεώσεως, καὶ ἄρα κοντολογὶς ἐξ ὀρθοδόξου ὀπτικῆς, 

εἶναι καθόλα ἀβάπτιστοι καὶ χρήζουν ἀνάγκης τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Ἑνὸς 

Βαπτίσματος καὶ τοῦ ἱ. Χρίσματος. 

Βέβαια ἀπὸ ἔγκυρες καὶ συγνωστὲς πληροφορίες, μαθαίνουμε, ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸ 

Πατριαρχεῖο, ὄχι μόνον δὲν ἀναβαπτίζει τοὺς ἑτεροδόξους Χριστιανοὺς, ἀλλὰ ἔπεσε 

φιρμάνι νὰ μὴ τους βαπτίζουν κἄν, διότι θεωρούνται ὡς βεβαπτισμένοι. Μὴ θιγεῖ 

κανένας πάπας καὶ καμμία παστορίνα. Καὶ ἀναγκάζονται ἀρκετοὶ ἑτερόδοξοι νὰ 

ἀποταθοῦν, γιὰ Κανονικὸ βάπτισμα στὴν Ἐκκλησία τῶν Ῥώσσων. Πολλῷ μᾶλλον 

τώρα εἰδικὰ ποὺ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἐπίσημα διὰ τῆς Ληστρικῆς Συνόδου, 

ἀνεγνώρισε καὶ τὶς ἐκασταχοῦ ὁμολογίες τους, ὡς δῆθεν «Ἑτερόδοξες Ἐκκλησίες». 

Ἀφοῦ σύμφωνα μὲ τὸ Φανάρι, οἱ αἱρετικοὶ Χριστιανοὶ μὲ τὶς Ὁμολογίες τους, εἶναι 

Ἐκκλησίες, γιατὶ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, σώνει καὶ καλὰ νὰ τοὺς ἀναβαπτίσουμε, 

ἐξάπαντος τοῦτο τὸ πράγμα  δυσκολεύομαι ὁ ἀδαῆς νὰ τὸ κατανοήσω.  

Θὰ (ἀνα)βαπτίσουμε, τοὺς εἴδη βαπτισμένους πιστοὺς τῶν «Ἑτεροδόξων Ἐκκλησιῶν», 

βάση μὲ ποιὸ ἀκριβῶς κριτήριον; Μὲ τὸ ὀρθόδοξο κριτήριο, ὅτι εἶναι ἀβάπτιστοι καὶ 

συνεπῶς τὸ βάπτισμά τους εἶναι ἄκυρο ἤ, τὸ ἀντίθετο; Καὶ ἄν περὶ αὐτοῦ πρόκειται, 

γιατὶ δὲν τοὺς τὸ ἀποκαλύπτουμε δίδωντας ὀρθόδοξη μαρτυρία στοὺς 

Διαχριστιανικοὺς Διαλόγους; Ἀφοῦ οἱ ἑτερόδοξοι Χριστιανοὶ, διεκήρυξε τὸ 

Κολυμπάριο, ἔχουν ἑτερόδοξη Ἐκκλησία, ποὺ τοὺς χορηγεῖ προφανῶς ἔγκυρα (;!) 

μυστήρια μέχρι καὶ ἔγκυρη (;!) Σωτηρία; Ποιὸ τὸ νόημα, ἐπιμένω, τοῦ ἀναβαπτισμοῦ 

τῶν ἑτερόδοξων Χριστιανῶν; Γιατὶ τὸ ὀρθόδοξο βάπτισμα εἶναι καλύτερο ἀπὸ ἐκεῖνο 

τῶν ἑτεροδόξων; Τὰ ἐρωτήματα μου σαφῶς καὶ εἶναι ῥητορικά. 

Ἄλλα δημοσιογραφικὰ δημοσιεύματα, ἐνῶ προσπαθοῦν ἀπέλπιδα νὰ καταγράψουν τὴν 

ἀντικειμενικὴ ἐκκλησιαστικὴ πραγματικότητα, καὶ μᾶς κάνουν μαθήματα θεωρητικὴς 

Δογματικὴς, δυσκολεύονται στὴν πράξη, ὑπέρμετρα, νὰ ἀποφανθοῦν περί τῶν 

ληστρικῶν ἀποφασισθέντων καὶ καταγράφουν τὸ ἀμύητον, ὅτι θὰ πάρει δῆθεν 

«Καιρὸ» νὰ ξεκαθαρίσει ἡ ὑπόθεση. Σιγὰ μὴ πάρει αἰῶνες! Μὴ ποῦμε ὅτι πρόκειται 

γιὰ ἄριστο δικηγόρο καὶ φερέφωνο τοῦ Διαβόλου. Μόνο ἕνας ἐσκοτισμένους νοῦς, ἤ 

ἕνας ἠλίθιος ἤ καὶ ἰδιοτελὴς ἐκκλησιαστικὸς δημοσιογράφος σημειώνει τέτοια 

βλακῶδη πράγματα. Καὶ οἱ σωρηδὸν πρόσφατες ἀντιδράσεις Κλήρου καὶ Λαοῦ ποὺ 

πὰνε ἀγαπητέ κύριε συνάδελφε; 

Τὰ ἴδια δημοσιεύματα, καταγράφουν καὶ μιὰ σημαντικὴ πικροτάτη ἀλήθεια: ὅτι ἡ 

βεβιασμένη μανικὴ σύγκλησις τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου τῆς Κρήτης, τραυμάτισε 

τὴν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν.  

Αὐτὸ πῶς ἀκριβῶς μεταφράζεται;  

Μεταφράζεται, κατὰ τὴν δικὴ μας ἐκτίμηση καθῶς καὶ πολλῶν ἄλλων, ὅτι ὁ 

Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ, ἔπαιξε στὰ ζάρια τὴν 

Ἐκκλησία Του, γιὰ Ἀμερικανοκίνητους γεωπολιτικοὺς λόγους, καὶ ἔθεσε, θεσμικῶς, 

τὰ διαβολικὰ θεμέλια γιὰ ἐκκλησιαστικὲς διχοστασίες, ἀποστασίες, ἀποσχίσεις, 

θεολογικὲς ἕριδες, Ἐκκλησιολογικὰ Σχίσματα καὶ Αἱρέσεις. Βέβαια, στὰ μυαλὰ 

πολλῶν ἀφελῶν καὶ ἀδαῶν, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος καὶ ὁ 



Μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης εἶναι ἀλάθητοι ἐκκλησιαστικοῖ ταγοὶ ἀπόλυτες 

αὐθεντίες μὲ αὐτοποίητον ἐπισκοπικὴ ἐξουσίαν… μπλᾶ-μπλᾶ-μπλᾶ…! 

Τὸ γεγονὸς ὅτι διὰ τῆς Ληστρικῆς Συνόδου διέσπασαν καὶ διαίρεσαν ἄρδην τὴν 

Ὀρθόδοξη Καθολικὴ Ἐκκλησία Του, σὲ Σχισματικοὺς, σὲ ἀποσχισμένους «Ζηλωτὲς», 

σὲ ἀνιέρως ἀποτειχισθέντες καὶ ἱερῶς Ἀποτειχισμένους, δὲν εἶναι δεῖγμα ὅτι οἱ 

ἀρχιΟικουμενιστὲς ταγοῖ κάποτε πρέπει νὰ ἀποσυρθοῦν ἐθελούσια ἵνα μὴ τὸ κακὸ γίνει 

χειρότερον; 

Ἄν δὲν ξεκολοῦν ἐθελοντικὰ ἀπὸ τοὺς θρόνους τους, ὁ Κύριος τῆς Δόξης σίγουρα 

βρίσκει καὶ σχεδιάζει ἄπειρους τρόπους γιὰ νὰ τοὺς καθαιρέσει… εἴτε μὲ τὸ καλὸ εἴτε 

καὶ μὲ τὸ ἄγριο, δὲν ξέρω ἄν ὅμως μὲ μιὰ δολοφονικὴ ἀπόπειρα κατὰ τῆς ζωῆς τοῦ 

Πατριάρχη, ἄν τούτη ἡ μαρτυρικὴ ἐνέργεια κατὰ τῆς ζωῆς του δύναται νὰ ξεπλένει τὸ 

Κολυμπάρειο Σχίσμα ὅπου διέσπειρε ὁ ἴδιος μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ συνεργατῶν του.  

Οἱ Θεοφόροι Πατέρες δὲν μᾶς διδάσκουν, ὅτι τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Σχίσμα δὲν 

ξεπλένεται οὔτε κἄν μὲ τὸ αἶμα τοῦ Μαρτυρίου; Συνεπῶς γιὰ τὶ εἴδους ἤ ἄλλο Σχίσμα 

ὁμιλοῦν καὶ γράφουν ὁρισμένοι; Ὁμιλοῦν μήπως γιὰ ἕνα ἐξωγήινον Σχίσμα; Ὅτι τὸ 

Κολυμπάριο ἐπέβαλλεν, ἀδιόρατα ἤ ὀρατά, ἕνα πρῶτο Σχίσμα δὲν εἶναι φανερόν; 

Καὶ ἡ αἰτία τοῦ Μεγάλου Σχίσματος, ποὺ ἐξυφαίνεται, μέσα στὰ ἐργαστήρια τῆς 

διαβολόπνευστης CIA εἶναι ὁ Λουθηροκαλβινικὸς καὶ Βατικάνειος μεγαλοϊδεατισμὸς 

καὶ ἰμπεριαλισμὸς ποὺ ὑποστηρίζει μὲ κάθε μέσο τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχείον μας 

ὥστε νὰ ἀναχαιτίζει τὶς Μοσχοβίτικες γεωστρατηγικὲς πολιτικὲς τοῦ Ῥώσσου Ἡγέτου 

κ. Βλαδίμηρου Πούτιν.  

Ἐν τέλει ὁ Διάβολος γνωρίζει ἄριστα τὴν δουλειὰ του, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης 

μετὰ τῶν σὺν αὐτῷ; Πολὺ τὸ ἀμφιβάλλω!...  
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