
ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ   
 

Η  ελληνορθόδοξη  ταυτότητά  μας  
στην  εποχή  της  παγκοσμιοποιήσεως   

... Ο καθηγητής και πρύτανης κ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης σημειώνει: «Όποιος 
μιλάει για  Ορθοδοξία  ερήμην του Ελληνισμού, νομίζω ότι ματαιοπονεί, όποιος όμως 
μιλάει για Ελληνισμό ερήμην της Ορθοδοξίας, κάνει κάτι χειρότερο· ασχημονεί». 

Όσοι αποκόπτονταν από την ορθόδοξη πίστη και κοινωνία, έχαναν και την 
ελληνικότητά τους. Αυτό εσήμαιναν τα ρήματα «φραγκεύω» και «τουρκεύω». Έλληνες 
έμεναν  όσοι παρέμειναν  ορθόδοξοι. 

Εάν θέλουμε να αποδώσουμε με μια λέξη τον ελληνορθόδοξο πολιτισμό μας, τον 
πολιτισμό της Ρωμιοσύνης, θα λέγαμε ότι είναι ο πολιτισμός του προσώπου. Στην 
παράδοσή μας ο Θεός - δημιουργός είναι πρόσωπο, αλλά και ο άνθρωπος  είναι 
πρόσωπο. Το πρόσωπο νοείται ως ελευθερία και ετερότητα. Το πρόσωπο είναι το «εσύ», 
που βρίσκεται απέναντι από το «εγώ», είναι ο άλλος. Το πρόσωπο ως ελευθερία και 
ετερότητα είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο, όχι μόνο πνευματικά αλλά και 
ψυχοδιανοητικά και βιολογικά. Τα χαρακτηριστικά της ελευθερίας και της μοναδικότητας ο 
άνθρωπος, ως πρόσωπο, τα έχει προίκα από το Δημιουργό του. Καθώς ο Θεός εκτός από 
ελευθερία είναι και  αγάπη, έτσι ακριβώς είναι και ο άνθρωπος. 

Ο πολιτισμός της Ρωμιοσύνης είναι ο πολιτισμός της κοινοτικότητας, της ενορίας. 
Είναι το «εμείς» του Μακρυγιάννη. 

Ο μόνος χώρος όπου μπορούν να βιωθούν αυθεντικά (με τελειότητα -ΛΜΔ) αυτές οι 
πνευματικές πραγματικότητες, είναι ο χώρος της θεανθρώπινης κοινωνίας που λέγεται  
Εκκλησία …  

 
Η  παγκοσμιοποίηση 
 Η παγκοσμιοποίηση και η Νέα Τάξη Πραγμάτων αποσκοπούν στη δυναστική 

ομογενοποίηση λαών και πολιτισμών και εντάσσονται στο σχεδιασμό της λεγομένης Νέας 
Εποχής. Σύμφωνα με τη Νέα Εποχή, κάθε 2.000 χρόνια η ανθρωπότητα εισέρχεται σε μια 
νέα εποχή. Τώρα εισερχόμεθα στην εποχή του Υδροχόου. Η παλαιά εποχή των Ιχθύων, 
κατά την οποία επικράτησε ο Χριστιανισμός, τελειώνει. Τώρα περιμένουμε ένα νέο μεσσία, 
ένα νέο Χριστό, που θα φέρει νέες αλήθειες στην ανθρωπότητα. Και μόνο αυτά βέβαια 
αρκούν για να αντιληφθεί κάποιος  ότι η λεγομένη Νέα Εποχή είναι αντίθετη και 
ασυμβίβαστη με την ορθόδοξη πίστη μας. Κατά βάθος η Νέα Εποχή δεν είναι καθόλου νέα. 
Το βασικό της μήνυμα είναι το αρχαίο εωσφορικό ψέμα ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση 
του θεός και η βασική επιδίωξή της είναι το παλαιό σχέδιο των σκοτεινών οργανώσεων 
τύπου μασονίας και σιωνισμού για παγκόσμια κυριαρχία. 

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού προωθείται: 
1) Μια Νέα Τάξη Πραγμάτων σε πολιτικο-οικονομικό επίπεδο με τελικό 

στάδιο την επιβολή μιας παγκόσμιας κυβέρνησης με επικεφαλής τον αναμενόμενο από τους 
νεοεποχίτες μεσσία & 

2) Μια Νέα Τάξη Πραγμάτων σε θρησκευτικό επίπεδο με τελικό στάδιο την επιβολή 
της πανθρησκείας που θα προκύψει από το ανακάτεμα των θρησκειών. 

Η τακτική που χρησιμοποιούν για την προώθηση των δύο βασικών στόχων που 
προαναφέρθηκαν είναι:   

(α) Περνά ένας οδοστρωτήρας, που ισοπεδώνει γλώσσες, πολιτισμούς, παραδόσεις, 
εθνικές ιδιαιτερότητες, προωθώντας τον εξαμερικανισμό των εθνών με την έννοια της 
υιοθετήσεως των υποπροϊόντων του “αμερικανικού τρόπου ζωής”. 

(β) Εφαρμόζεται η τακτική του “διαίρει και βασίλευε”. Τα δικαιώματα των 
πραγματικών ή κατασκευασμένων μειονοτήτων, εθνικών και θρησκευτικών, γίνονται μοχλός 
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Ο πάπας John Paul II σε «Λειτουργεία» στους 
Papua, New Guinea (Μάϊος 8, 1984). Το 
Αποστολικό ανάγνωσμα διαβάζει μία ημίγυμνη και 
ξεστήθωτη ! 

για την εγκαθίδρυση της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Το μοντέλο της πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας προβάλλεται για να χτυπηθούν χώρες, όπως κατ’ εξοχήν η Ελλάδα, που 
χαρακτηρίζονται από μεγάλη ομοιογένεια εθνική, θρησκευτική και γλωσσική. Στόχος είναι να 
μεταβάλλουν ανθρώπους και κοινωνίες σ’ έναν άμορφο χυλό. Γι’ αυτό δε θέλουν πρόσωπα 
και υπεύθυνους πολίτες, αλλά ένα απρόσωπο ανθρώπινο κοπάδι, το οποίο εύκολα θα 
κατευθύνουν. Γι’ αυτό και μισούν το ανθρώπινο πρόσωπο, όπως είπαμε στην αρχή. 

(γ) Για την προώθηση της δαιμονικής πανθρησκείας έχουν θέσει σε κυκλοφορία το 
δόγμα ότι όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στο ίδιο τέρμα. 
Εξισώνουν έτσι την αλήθεια της Ορθοδοξίας με την πλάνη των αιρέσεων. 

Την Ορθόδοξη Εκκλησία την πολεμούν από έξω, αλλά προσπαθούν να την 
αλώσουν κι από μέσα. Επιδίωξη της Νέας Εποχής δεν είναι να αδειάσουν οι εκκλησίες, 
αλλά  να γεμίσουν με ανθρώπους που θα έχουν αλλοιωμένο φρόνημα. Με ανθρώπους 
δηλαδή που θα λένε ότι είναι χριστιανοί, ενώ συγχρόνως θα πιστεύουν και στο Βούδα, στη 
μετενσάρκωση, θα ασκούν τη γιόγκα ή το διαλογισμό. Η ηθελημένη αυτή σύγχυση 
επιτείνεται από τη χρήση εκ μέρους τους χριστιανικών όρων, όπως Χριστός, αμαρτία κ.ο.κ. 
με ανεστραμμένο όμως νόημα.  

-Σημ. ΛΜΔ: Στην Πανθρησκεία θα προβληθεί ένα κεντρικό πρόσωπο, που 
υποτίθεται θα ενώνει κάτω από αυτό, όλες τις θρησκείες. Ένα τέτοιο πρόσωπο δεν θα 
απαιτεί να αλλάξεις το θρησκευτικό σου φρόνημα, μόνο να αποδεχθείς το ρόλο αυτού 
του προσώπου. Βέβαια αυτό θα σημαίνει ότι η θρησκεία σου χρειάζεται ένα τέτοιο 
πρόσωπο. Αυτό για την Ορθοδοξία είναι αίρεση είτε πρόκειται τη θέση αυτή να την κατέχει 
«Ορθόδοξος», είτε όχι. Oι πολιτικοί της παγκοσμιοποίησης και η Καθολική (παπική) 
εκκλησία προβάλλει για τη θέση αυτή σαν καταλληλότερο τον Πάπα. Έτσι το καινούργιο 
δόγμα (θα) είναι: Πίστευε ότι θέλεις, μόνο βάλε μία μετάνοια στον Πάπα! 

Για τον λόγο αυτό έπρεπε να γίνουν τα ταξίδια του πάπα Ιωάννη Παύλου του Β΄ στις 
διάφορες χώρες με αποδοχή από τις τοπικές εκκλησίες ή θρησκευτικές κοινότητες. Γιατί η 
αποδοχή αυτή είναι η αρχή της τελικής αποδοχής στο ρόλο του ηγέτη της 
Πανθρησκείας! Έτσι στη χώρα μας, αν δεν τον καλούσε η Ελλαδική εκκλησία, δεν θα 
ερχόταν σαν απλός προσκεκλημένος του κράτους, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος. Αυτόν, και 
την φίλαρχη εκκλησία του, ενδιέφερε μόνο η πρόσκληση της εδώ τοπικής εκκλησίας! Είναι 
λοιπόν πασιφανές ότι το ενδεχόμενο να προέλθει από τη θέση αυτή ο ψευδοπροφήτης, 
ὀπως τον χαρακτηρίζει η Αποκάλυψη, δεν είναι καθ’ όλου απίθανο, αν μάλιστα λάβομε υπ’ 
όψιν την διπλή εξουσία που ασκεί το Βατικανό (εκκλησιαστική και κοσμική), που 
συμβολίζεται σαν 2 κέρατα στην Αποκάλυψη, καθώς και το ότι ο ψευδοπροφήτης βγαίνει 
από τη στεριά, δηλ. τους πιστούς που όμως ξέπεσαν, εν αντιθέσει με τον Αντίχριστο που 
βγαίνει από τη θάλλασσα, δηλ. τα ταραχώδη νερά της απιστίας. Μάλιστα από προφητεία του 
Αγίου Κοσμά γνωρίζουμε ότι αίτιος του Γενικού Πολέμου θα είναι κάποιος πάπας: «Τον πάπα 
να καταράσθε διότι αυτός θα είναι η αιτία…» 

Ο πάπας λοιπόν έχοντας υποστεί τη 
μεγαλύτερη πνευματική πτώση της σύγχρονης 
ιστορίας ως ερμηνεύει και ο Ιουστίνος Πόποβιτς, 
αποδέχθηκε, αντι να αποποιηθεί όπως ο Κύριος, 
τον πειρασμό: Ταύτα πάντα σοι δώσω εάν 
πεσών προσκυνήσης μοι! (Ματθ. Δ-9). 

Και ότι αιχμαλωτίσθηκε πλήρως, από το 
Αντίχριστο αυτό πνεύμα, όχι μόνον ο ίδιος σαν 
άτομο, αλλά και όσοι τον υποστήριζαν, φαίνεται, 
από το ότι κατά τις περιοδείες του, όπου πήγαινε, 
αποδεχόταν πλήρως οτιδήποτε πρέσβευαν οι 
τοπικοί θρησκευτικοί ηγέτες. 

Στους Χριστιανούς ασπαζόταν το Ευαγγέλιο, 
στους Μουσουλμάνους το κοράνι, στην Ινδία δέχθηκε να τον χρίσει μία μάγισσα σαν 
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Ο πάπας φιλάει το κοράνιο !

Ο πάπας Ιω. Παύλος ΙΙ, 
χρίεται, από μία μάγισσα, στις 

1/2/1986, σαν Αρχιμάγος! 
Ο John Paul II, στο τείχος των 
δακρύων, στο Ισραήλ, στις 
26/3/2000, όπου αφήνει και την 
προσευχή του! 

Αρχιμάγο (!) κλπ. Αλλά και στην Ασίζη μάζεψε εκπροσώπους από όλα τα θρησκευτικά 
κινήματα και μπήκε μπροστά και φωτογραφήθηκε 
σαν κεφαλή τους! 

Σύμφωνα με το βιβλίο «THE BIBLICAL 
COMMISSION ON THE JEWS: CHANGES IN 
DOCTRINE & NEW ANATHEMAS» υπό A. S. 
Guimarγes, στο κείμενο της πρόσφατης Pontifical 
Biblical Commission (PBC), με πρόλογο από τον 
καρδινάλιο Ratzinger, πάπα πλέον, υποδεικνύ-
εται ότι ένας μελλοντικός Εβραίος Μεσσίας θα 
μπορούσε να γίνει αποδεκτός από τους 
Καθολικούς (!), ότι οι Καθολικοί θα έπρεπε να 
μαθαίνουν τις Γραφές από τους Εβραίους κλπ.   
Σημ.ΛΜΔ: Λίγες μέρες μετά την παραπάνω είδηση ο Ratzinger γίνεται ο πάπας 
Βενέδικτος 16ος. (Βέβαια Βενέδικτος = 2+5+50+5+4+10+20+300+70+200 = 666 !) 

Οι Καθολικοί υποστηρίζουν, ότι κάποιοι “μεγάλοι” από αυτούς, όπως ο Άγιος Βερνάρδος, 
ο Αββάς Ιωακείμ κλπ, είχαν από παλαιά, εκφράσσει  προειδοποιητική γνώμη ερμηνεύοντας την 
Αποκάλυψη, ότι δηλ. κάποιος Πάπας θα πρόδινε παντελώς την πίστη του και θα έπαιζε 
Αντίχριστο ρόλο (του ίδιου του Αντιχρίστου ή του ψευδοπροφήτη).  «The Catholic Encyclopedia 
(Vol. I, Antichrist), relates that St. Bernard was of the opinion that the beast of the Apocalypse 
was an anti-pope. However, the author, Reverend A.J. Maas, is careful to point out that both St. 
Bernard and the Abbot Joachim were not proponents of the Protestant papal Antichrist theory, 
since they both speak of anti-popes who will rule as popes»…       Finally, we would like to cite 
Father E.S. Berry who describes the False Prophet as an anti-pope. All these quotes prove that, 
contrary to popular belief, the papal See could be overthrown temporarily. And, as the Catholic 
Encyclopedia (Vol. I) article written by Fr. Maas concludes: "...since Antichrist simulates 
Christ, and the Pope is an image of Christ, Antichrist must have some similarity to the 
Pope."  !!!   ΛΜΔ. - 

 www.betrayedcatholics.com/sixes.html) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…Και μετά τη δική μου παρέμβαση, 

συνεχίζει το άρθρο… 

 

Η στάση των ορθοδόξων 
 Σ’ αυτό το σκοτάδι το πνευματικό, και σ’ αυτή τη σύγχυση, εμείς οι Oρθόδοξοι 

Χριστιανοί θα πρέπει να αντιτάξουμε το φως και την αλήθεια του Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριός 

Ο πάπας John Paul II με το Dalai Lama 
και ηγέτες άλλων θρησκειών στην 

Assisi (27 Οκτ. 1986) 
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του 
Σπύρου Παπαγεωργίου  
από την εφημερίδα "Σημερινή" 
της Κύπρου 

μας λέει: “Eγώ ειμί η Oδός και η Aλήθεια και η Ζωή”, οπότε καταρρέει η συγκρητική 
πανθρησκεία της Νέας Εποχής. 

Εδώ θα πρέπει να γίνει σαφές ότι αντιτιθέμεθα στην παγκοσμιοποίηση της Νέας 
Εποχής,  διότι προσπαθεί να επιβληθεί χωρίς Χριστό και εναντίον του Χριστού. 

Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αποκτήσουν την “καλή ανησυχία”,  
όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μας χρειάζεται νήψη, δηλαδή 
πνευματική επαγρύπνηση. Μας χρειάζεται μετάνοια και προσευχή. Χρειάζεται να 
αναπτύξουμε πνευματικά αντισώματα για να αντισταθούμε στη δαιμονική 
«πνευματικότητα» της Νέας Εποχής. Αυτό θα γίνει αν γνωρίσουμε, αγαπήσουμε, βιώσουμε 
και προβάλλουμε την ελληνορθόδοξη παράδοσή μας. Κάθε ενορία και κάθε μοναστήρι 
μπορούν και πρέπει να γίνουν κέντρα αυτής της πνευματικής αντιστάσεως. 

Πέρα όμως από την “καλή ανησυχία”, την προσευχή και τη μετάνοια, να είμαστε 
έτοιμοι και για παρεμβάσεις, όπου  και όταν χρειασθεί και μας καλέσει η Εκκλησία μας. Και 
να μην ξεχνούμε: Αυτοί που σχεδιάζουν παγκοσμιοποιήσεις χωρίς Χριστό και εναντίον του 
Χριστού αλλά και των ανθρώπων, «κάνουν λογαριασμούς χωρίς τον ξενοδόχο», γιατί ο 
Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός και πραγματικός Κύριος της Ιστορίας και του 
κόσμου. 

του Οσιολογ. Μοχανού Αρσενίου Βλιαγκόφτη 
 

                                        
 

Όπως έγραψε η εφημερίδα "The Spot Light" στις 10.07.95, η κυρία Θάτσερ, πρώην πρωθυπουργός 
της Βρετανίας, δήλωσε, ότι η μυστική Λέσχη Μπίλντερμπεγκ οργάνωσε την ανατροπή της.   
" Για μένα είναι τιμή η απόρριψή μου από την Λέσχη Μπίλντερμπεγκ» δήλωσε, και συνέχισε.  
" Όποιος δεχτεί να παραδώσει στήν Λέσχη την αυτοκυριαρχία της χώρας του είναι εκλεκτός, 
αλλοιώς απορρίπτεται….  
Η Λέσχη, συνέχισε η πρώην πρωθυπουργός της Αγγλίας, θα αποτύχει στον στόχο της, να ιδρύσει μία 
Παγκόσμια Αυτοκρατορία μέχρι το 2002. Θέση της Λέσχης είναι, να υποβαθμιστούν τά Εθνη και να 
υπάρξει μία Νέα Παγκόσμια Τάξη πραγμάτων, αλλά θα αποτύχουν.   (Σημ. ΛΜΔ. Δεν είναι οι Αμερικανοί 
που θα κερδίσουν από τη Νέα Παγκόσμια Τάξη όπως την αποκαλούν, αλλά μία χούφτα οικογενειών που 
κρατάνε τον Παγκόσμιο πλούτο στα χέρια τους. Αυτοί οργανώνονται με διάφορες λέσχες, όπως της 
Λέσχης Μπίλντεμπεργκ. Ο Θεός όμως θα διασκεδάσει τα σχέδιά τους, και θα δοξάσει την Ορθοδοξία, 
έστω και για λίγα χρόνια. Μετά όμως ο αμετανόητος κόσμος θα υποδεχθεί τον Αντίχριστο!) 

 
 

Οι αποτυχίες της "Νέας Τάξεως", η παγκοσμιοποίηση του τρόμου και η 
αντιτρομοκρατική υστερία των Aμερικανών 

25 Δεκεμβρίου 2003 
 

H περιβόητη "Nέα Tάξη", εν ονόματι της οποίας διεπράχθησαν, από τους Aμερικανούς και 
τους συμμάχους τους, εγκλήματα επί εγκλημάτων κατά τα 12 τελευταία χρόνια, βρίσκεται ήδη 
ενώπιον σοβαράς εμπλοκής. Φαίνεται ότι προσεγγίζει ταχέως προς την εξάντληση των ορίων 
της… 
     … Eνώ, όμως, η Παγκοσμιοποίηση της Eιρήνης και του 
Δικαίου μοιάζει «όνειρο θερινής νυκτός», εδραιώνεται η 
παγκοσμιοποίηση του τρόμου. Oι ίδιοι οι Αμερικανοί τρέμουν τη 
σκιά τους, μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Tο FBI και η CIA 
σερβίρουν συνεχώς «αξιόπιστες και ελεγμένες πληροφορίες», ότι εντός 24ώρου ή 48ώρου 
Άραβες τρομοκράτες θα πλήξουν αμερικανικούς στόχους. Φαίνεται, τελικώς, ότι κάποιοι 
εμπαίζουν τους Αμερικανούς, ή οι ίδιοι οι Αμερικανοί εμπαίζουν την κοινή γνώμη τους, για να τη 
διατηρούν σε εγρήγορση και για να προλειαίνουν την υποδοχή της στα επόμενα πολεμικά 
μέτωπα που ετοιμάζονται να ανοίξουν. Πάντως, ο πόλεμος στο Aφγανιστάν απέτυχε, κυρίως εις 
ότι αφορά τους στόχους που έταξαν οι Αμερικανοί. 
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Πού είναι ο Oσάμα Mπιν Λάντεν, που τον ήθελαν «νεκρό ή ζωντανό»; Πού είναι ο 
διαβόητος Mουλάς Oμάρ, που και αυτόν τον καταζητούσαν «per mare per terra»; Στις 9.10.01, 
το κύριο άρθρο της «Σημερινής» κατέληγε με τα ακόλουθα: «Αυτός ο μεγάλος πόλεμος θα έχει 
μόνο μιαν ιστορική δικαίωση. Αν, δηλαδή, έχει ως κατάληξη τη σύλληψη, τη δίκη και την ανηλεή 
τιμωρία των ενόχων, ως και την πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών στο μέλλον. Άλλως θα φέρει 
περίπλοκες ανασφάλειες, φοβίες και αναστατώσεις διεθνούς και πολυχρόνιας διάστασης». 

H αμερικανική αλαζονεία και το πολεμικό «μάρκετινγκ» οδήγησαν την αμερικανική ηγεσία 
να δίνει υπερφίαλες ονομασίες στις κατά καιρούς και κατά τόπους πολεμικές παρεμβάσεις. 
«Eυγενής Αετός» και «Απεριόριστη Δικαιοσύνη» ονόμασαν την επίθεσή τους στο 
Aφγανιστάν. Συνάδει να αναφερθεί ότι ονόματα πλήρη δυναμισμού και ιδεαλισμού έφεραν και οι 
εξής αμερικανικές επιχειρήσεις: «Νύχια Αετού» (Iράν), «Εσπευσμένη Οργή» (Γρενάδα), 
«Αποκατάσταση Ελπίδας» (Σομαλία), «Δίκαιος Σκοπός» (Παναμάς), «Eυγενής Άκμων» 
(Kόσοβο) και ούτω καθεξής.  

Αφού στο Aφγανιστάν οι Αμερικανοί απέτυχαν, όχι απλώς να εξοντώσουν τον Oσάμα 
Mπιν Λάντεν, αλλά και να εξασφαλίσουν την παραμικρή αξιόπιστη πληροφορία για τις κινήσεις 
του, τα έμπλεξαν. Πότε τον θεωρούσαν ετοιμοθάνατο, πότε νεκρό και πότε ζωντανό. Pήμαξαν 
όλες τις σπηλιές των βουνών, ρίχνοντας «έξυπνες βόμβες» τεραστίας εκρηκτικής ισχύος, που 
είχαν δήθεν την ικανότητα να κινούνται ελικοειδώς στις υπόγειες στοές και να εκρήγνυνται στην 
κατάλληλη στιγμή. Μόλις πριν από λίγες μέρες βομβάρδισαν μια αυτοκινητοπομπή και σκότωσαν 
αθώους Aφγανούς. Kαι, αμέσως μετά, έστειλαν ειδικούς - υπό συνθήκες πλέον απολύτου 
ασφαλείας - να εξακριβώσουν, με τη μέθοδο του DNA, αν μεταξύ των νεκρών περιλαμβανόταν 
και ο Mπιν Λάντεν!  

Στις 23.9.01, σ' αυτές τις στήλες, ο γράφων υπεγράμμιζε τα εξής: «Oι Aμερικανοί 
απέτυχαν όταν απεβιβάσθησαν στην Kούβα, απέτυχαν όταν πολέμησαν στο Bιετνάμ, 
απέτυχαν όταν απεβιβάσθησαν από αέρος στην Περσία, απέτυχαν κατά την 
παρέμβασή τους στα Bαλκάνια και αλλού... Oι Αμερικανοί, παρά τις πολλές αρετές 
τους, είναι κλασικοί γκαφατζήδες». 

Oι Αμερικανοί έχουν ιδιότυπες απόψεις περί τρομοκρατίας και τρομοκρατών. Tον ήδη 
δικαζόμενον ως χασάπην και γενοκτόνον Σλόμπονταν Mιλόσεβιτς, άλλοτε τον θεωρούσαν ως 
ιδανικόν συνομιλητή τους, μετά δε τη Συμφωνία του Nτέιτον τον χαρακτήριζαν ως μέγαν 
ειρηνοποιόν! Mόνο που δεν τον πρότειναν για το Nόμπελ Eιρήνης! Ήταν η περίοδος που ο 
Mιλόσεβιτς πρόδωσε (ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος...) το αμυντικό δόγμα του, και 
εγκατέλειψε στην τραγική μοίρα τους, τους Σέρβους της Bοσνίας. Tώρα τον δικάζουν. Και η 
εισαγγελική ύαινα, η ακούουσα στο όνομα Kάρλα ντελ Πόντε, κατά την απαγγελία του 
κατηγορητηρίου, σημείωσε διεθνή πρωτοτυπία, αφού προανήγγειλε και την καταδίκη! 

Aλλά οι Aμερικανοί δεν προσήγαγαν τους Φράνιο Tούζμαν, Aλία Iζετμπέγκοβιτς ή τους 
ηγέτες του αλβανικού UCK, δημιουργήματος δικού τους, όπως και του Mπιν Λάντεν, που και 
αυτός υπήρξε κάποτε εκλεκτός τους. Oύτε για τους σφαγείς του Παλαιστινιακού Λαού 
συγκινούνται. Όσον αφορά τη γενοκτονία των Tούρκων εναντίον των Kούρδων, ο Pίτσαρντ 
Xόλμπρουκ ομολόγησε σε μια διάλεξή του πως ο Kλίντον βοηθούσε και συγκάλυπτε αυτό το 
πρωτοφανές έγκλημα.  

Oι Αμερικανοί, αναλόγως προς τα συμφέροντα και τους σχεδιασμούς τους, συνέβη να 
μεταβαπτίζουν σε τρομοκράτες τούς άλλοτε συνεργάτες και πράκτορές τους. Mε τον διαβόητο 
Mπιν Λάντεν συνεργάστηκαν στην χρηματοδότηση και εκπαίδευση του Aλβανικού 
Aπελευθερωτικού Στρατού, του εγκληματικού UCK. Διότι σχεδίασαν τη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας και τη συρρίκνωση της Σερβίας, ώστε να υλοποιηθεί το όραμα της «Mεγάλης 
Aλβανίας». O Mπιν Λάντεν παρίστατο ο ίδιος στην Aλβανία, συνεργαζόταν με τον Aλβανόν ηγέτη 
Σαλί Mπερίσα και έφερνε Aφγανούς, Tούρκους, Tσετσένους και Άραβες μουτζαχεντίν να 
πολεμήσουν, με ιδιάζουσα γενοκτονική μανία, εναντίον των Σέρβων της Bοσνίας. Tώρα, κατά τις 
υπάρχουσες πληροφορίες, ένα παρακλάδι του UCK ετοιμάζεται να αρχίσει δράση για την 
απελευθέρωση της «Tσαμουριάς», δηλαδή της Eλληνικής Θεσπρωτίας. 
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Mετά τα πλήγματα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, οι Αμερικανοί έδειξαν ότι δεν 
εμπιστεύονται τους Έλληνες στην παγκόσμια αντιτρομοκρατική εκστρατεία που ανέλαβαν. …  Και 
τούτο, παρά το γεγονός ότι οι κυβερνώντες στην Αθήνα και τη Λευκωσία συμπεριφέρθηκαν 
πάντοτε πειθηνίως και δουλικώς προς τους Αμερικανούς, σε κάθε περίσταση, αλλά και όπως 
ειδικώς συνέβη με τους πολέμους εναντίον του Iράκ και εναντίον της Γιουγκοσλαβίας. 

Φαίνεται, όμως, ότι η συμπλεγματική συστράτευση των Eλλήνων προς τους Αμερικανούς 
δεν αρκεί στην Oυάσιγκτον. Θέλουν και προωθούν ειδικότερες υπεργολαβίες που να βοηθούν 
στην παγκόσμια επιβολή των Hνωμένων Πολιτειών. Tο Στέϊτ Nτιπάρτμεντ και αξεχώριστα το 
ελληνικό Yπουργείο Eξωτερικών, θέλουν τους πάντες συνεργούς. Σ' αυτό το πλαίσιο της 
διεκπεραιώσεως υπεργολαβιών θα πρέπει να ενταχθούν οι πανθρησκειακές 
συναντήσεις κατά της τρομοκρατίας … 

 
 
Ομιλία τού σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. κ. 

Αναστασίου 
18 Νοεμβρίου 2001 

… Η παγκοσμιότητα δεν έρχεται στις μέρες μας απ' έξω. Βλάστησε μέσα στον χώρο του 
ελληνικού πνεύματος ως οικουμενικότητα και αναπτύχθηκε κάτω από το φως της Ορθοδοξίας. Η 
Ορθοδοξία στο δράμα της υπήρξε οικουμενική. «Ο Θεός τα νυν (και αυτό αρχίζει από τους 
αποστολικούς χρόνους και φθάνει μέχρι σήμερα για να συνεχισθεί στον αιώνα) παραγγέλλει τοις 
ανθρώποις πάσι πανταχού μετανοείν» (στίχ. 30). Η προοπτική είναι παγκόσμια. Δεν αφορά μόνο 
έναν λαό, μερικούς ανθρώπους εκλεκτούς. «έστησεν ημέραν εν ή μέλλει κρίνειν την οικουμένην 
εν δικαιοσύνη» (στιχ. 31). Δεν αιφνιδιαζόμαστε λοιπόν σήμερα με τη διαδικασία αυτή της 
προσεγγίσεως των λαών και των ανθρώπων. 

Ανησυχούμε βεβαίως για τις κατευθύνσεις που μπορεί να λάβει και την 
εκμετάλλευση ολοκλήρου της ανθρωπότητος από ομάδες ιδιοτελών ατόμων, αιχμαλώτων 
στα εγωκεντρικά τους κίνητρα. 

Πρόκειται για μια πιθανή καταιγίδα. Αλλά δεν έχεί νόημα να πει κανείς ότι είναι εναντίον 
τής θυέλλης. Το ζητούμενο είναι, πώς θα προετοιμασθεί για να αντιμετωπίσει τη θύελλα 
που έρχεται και να οδηγήσει σωστά το πλοίο μέσα στα επικίνδυνα κύματα και ρεύματα … 

από την εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής, σελ. 32 
(Δεν ανησυχούμε απλώς, τώρα πλέον, το 2005: είμαστε σίγουροι για την ιδιοτέλεια 

όσων κρύβονται πίσω από την Παγκοσμιοποίηση.  Αυτό που τονίζει στην αρχή ο Ιεράρχης 
αυτός της Εκκλησίας μας, κρύβει πάντως ένα μυστήριο: ότι τελικά επιτρέπονται αυτά από το 
Θεό για να εξαπλωθεί το κήρυγμα του Ευαγγελίου στον Πλανήτη, όπως οι κατακτήσεις του 
Μεγ. Αλεξάνδρου και η επικράτηση της Ελληνικής παιδείας και η εγκαθίδρυση της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας βοήθησαν κατά τον ίδιο τρόπο στην αρχή τον Χριστιανισμό. -ΛΜΔ) 

 
 

Τι κρύβεται πίσω από την παγκόσμια κρίση 
 

… Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ότι ο πόλεμος 
κατά της τρομοκρατίας θα χρειαστεί ίσως και 10 
χρόνια. Σε όλο αυτό το διάστημα, θα μπορεί να μπαίνει 
σε όποια χώρα θέλει με την πρόφαση της τρομοκρατίας, 
και να χτυπάει «δικαιολογημένα» όποιο στόχο θέλει, 
χωρίς να ρωτήσει τον κυρίαρχο λαό της χώρας. 

10 ημέρες μετά το τρομοκρατικό χτύπημα, η 
πληγωμένη Αμερική, έχει ήδη καθίσει στο θρόνο της 
Παγκόσμιας Ηγεσίας. ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ. 
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Με την υπόδειξη των Ταλιμπάν ως συνεργατών των τρομοκρατών, ο αραβικός κόσμος 
διαιρέθηκε. Μόνο όσοι μισούσαν πολύ τους Αμερικάνους δήλωσαν χαρούμενοι από την επίθεση. 
Το ισλάμ έσπασε στα δύο. Σε συμμάχους της Αμερικής, και στους λίγους φανατικούς ισλαμιστές 
που κήρυξαν ιερό πόλεμο χωρίς ελπίδα, κατά της Αμερικής και των συμμάχων τους… 

… Το Ισλάμ πρέπει να δεχθεί και αυτό την παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ. Πρέπει και 
αυτό κατ’ ανάγκην (κάποτε), να μπει στην παγκοσμιοποιημένη καπιταλιστική αγορά. Είναι απλώς 
θέμα χρόνου. Μόνο ένα μικρό ποσοστό των αραβικών πληθυσμών ίσως θα ξεσηκωθούν, όμως 
θα πνιγούν στο αίμα. Το ισλάμ, η αιχμή του αντιαμερικανισμού, θα δαμαστεί. 

Επειδή ο εχθρός είναι αόρατος, πρέπει τα πάντα να παρακολουθούνται όχι παράνομα 
όπως μέχρι σήμερα, αλλά ΝΟΜΙΜΑ. Η ιδιωτική ζωή των ανθρώπων θα είναι πλέον ανοιχτό 
βιβλίο για τις μυστικές υπηρεσίες. Θα γνωρίζουν τον καθένα καλύτερα από την ίδια του την 
οικογένεια. Μόνο έτσι μπορεί να παταχθεί η τρομο-κρατία. Αυτό άλλωστε μας δήλωσαν με κάθε 
ειλικρίνεια οι ηγέτες μας: «Πρέπει να διαλέξουμε:  ή τρομοκρατία, ή ανθρώπινα δικαιώματα». Και 
φυσικά το να μην υπάρχει τρομοκρατία, είναι και αυτό, ένα σοβαρό ανθρώπινο δικαίωμα. 

Τελικά το τρομοκρατικό αυτό χτύπημα, ζημίωσε ή ενίσχυσε την Αμερικανική υπερδύναμη; 
Μάλλον την ενίσχυσε. Οι Αμερικάνοι, ενωμένοι στηρίζουν τον πρόεδρό τους στον δίκαιο αγώνα 
του κατά της τρομοκρατίας. Το ίδιο κάνουμε και εμείς οι λαοί της Ευρώπης. Το ίδιο και όλος ο 
κόσμος. Μόνο οι αθώοι νεκροί ζημιώθηκαν, και οι μέτοχοι εταιριών, αλλά μόνο προσωρινά. Το 
τραπεζικό σύστημα αντέχει… 

Οι ΗΠΑ στο εξής αποκτούν τον απόλυτο έλεγχο του πλανήτη. Και σε εθνικό, και σε 
προσωπικό επίπεδο. 

Άραγε είναι τόσο κακό αυτό; 
Ελάχιστοι διαφωνούν, στο ότι η παγκοσμιοποίηση θα μπορούσε να έχει και κάποια πολύ 

καλά αποτελέσματα στη ζωή μας. Γιατί ποιος δεν θα ήθελε έναν κόσμο στον οποίο δεν θα 
υπάρχουν πόλεμοι ή τρομοκρατία; Ποιος δεν θα ήθελε έναν κόσμο χωρίς σύνορα, όπου 
όλοι θα ζουν σαν αδέλφια με ίσες ευκαιρίες στη ζωή και στην ευημερία; Έναν κόσμο που 
ο παράνομος θα γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρανομήσει γιατί τον βλέπει κάποιο αόρατο 
μάτι; 

Όμως η σκληρή εμπειρία του παρελθόντος, μας διδάσκει για κάτι διαφορετικό. Αυτός που 
κρατάει και το μαχαίρι και το πεπόνι, δεν κάνει πάντα δίκαιη μοιρασιά! 

Οι ΗΠΑ στην προκειμένη περίπτωση, μοιράζουν το δίκιο στον κόσμο με προφανή αδικία. 
Αυτό που για κάποιον το λένε «γενοκτονία», για κάποιον άλλο το λένε «διένεξη», ή 
«δικαιολογημένη άμυνα». Ο δικτατορικός ηγέτης που σε μια χώρα είναι φίλος τους, λέγεται 
«ηγέτης». Ένας άλλος παρόμοιος ηγέτης όμως, σε άλλη χώρα, λέγεται: «τύραννος» ή 
«δικτάτορας», όταν έτσι τους εξυπηρετεί. Ακόμα και όταν κάποιο κράτος έχει καταδικασθεί 
διεθνώς από τον ΟΗΕ για κάποιες ενέργειες, αν είναι φίλος των ΗΠΑ δεν τρέχει τίποτα. Αν είναι 
εχθρός τους όμως, επεμβαίνουν στα εσωτερικά του, ακόμα και χωρίς την καταδίκη του ΟΗΕ. 

Όλα αυτά δείχνουν κάτι. Ότι η νέα αυτή παγκόσμια κυβέρνηση, κάθε άλλο παρά με 
δικαιοσύνη θα κυβερνήσει. Και δεν καταλαβαίνουν, ότι αυτή ακριβώς η αδικία ήταν που όπλισε τα 
χέρια των εχθρών τους! Ότι οι αδικοσκοτωμένοι Αμερικάνοι (και όχι μόνο), σκοτώθηκαν εξ’ αιτίας 
της αδικίας των κυβερνώντων! 

Μήπως οι ΗΠΑ έδειξαν να καταλαβαίνουν τη ρίζα του προβλήματος; Έδειξαν να 
καταλαβαίνουν ότι οι πραγματικοί αίτιοι της τραγωδίας ήταν οι ίδιοι τους οι ηγέτες, με την άδικη 
αντιμετώπιση των άλλων εθνών; Παραδέχτηκαν ότι τους αντιστοιχούσε μέγα μέρος της ευθύνης; 
Ζήτησαν συγνώμη για τους δικούς τους βομβαρδισμούς αθώων; Υποσχέθηκαν μια πιο δίκαιη 
αντιμετώπιση των άλλων; Παραδέχτηκαν τη μονομερή ενημέρωση του λαού των ΗΠΑ από τα 
Δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατά τις περιόδους κρίσης, όταν χρησιμοποιούσαν κάθε 
τρόπο για να μη φανούν τα δικά τους εγκλήματα; 

Η απάντηση είναι: Όχι! Αντιθέτως, μίλησαν για το «δημοκρατικό τους έθνος», που 
δεχόταν επίθεση από τρομοκράτες. Μίλησαν για τη χώρα τους σαν την έδρα της «δικαιοσύνης». 
Είτε λοιπόν δεν έχουν συναίσθηση των ευθυνών τους, είτε η αδικία τους είναι τόσο μεγάλη, που 
μόνο κακά μπορούμε να περιμένουμε από αυτούς, και από την παγκόσμια εξουσία τους. 
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Αλλά ας φανούμε καλόπιστοι, (μέχρι αηδίας), και ας δεχθούμε ότι αν και δεν το ομολογούν, 
πήραν το μάθημα, και ότι από εδώ και πέρα, θα αλλάξουν τακτική. Ας υποθέσουμε ότι όταν 
τελειώσουν αυτόν τον (πρώτο εδώ και δεκαετίες) δίκαιο πόλεμό τους κατά της τρομοκρατίας, θα 
αρχίσουν ως παγκόσμιοι ηγέτες να λειτουργούν με δικαιοσύνη. Ας υποθέσουμε ότι πράγματι οι 
προθέσεις τους είναι καλές, και ότι έκαναν τα εγκλήματά τους από αφέλεια. Ας υποθέσουμε ότι 
όταν θα έχουν πια όλο τον πλανήτη υπό την εξουσία τους, δεν θα χρειάζεται να αδικούν για τα 
συμφέροντά τους, μια και τα συμφέροντά τους θα είναι πλέον ίσα προς όλους. Ας υποθέσουμε 
ότι το καπιταλιστικό σύστημα παρά τη βασική αρχή του, «την επιβίωση του ισχυροτέρου», (ή για 
να το πούμε πιο εκλεπτυσμένα, την ανταγωνιστικότητα της αγοράς), ότι εντέλει θα καταφέρει να 
μοιράσει με σχετική δικαιοσύνη τον παγκόσμιο πλούτο. Μήπως αυτή η παγκοσμιοποιημένη 
κοινωνία, είναι τελικά ένα σωστό ιδανικό; 

Εδώ για πρώτη φορά θα δούμε την πραγματική αιτία όλων αυτών. Γιατί ακόμα και αν αυτή 
η πρώτη παγκόσμια κυβέρνηση που ανατέλλει, είναι δίκαια, ακόμα και αν μια μεγάλη σειρά 
παρόμοιων κυβερνήσεων φέρει τη χαρά στον πλανήτη, ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΑΚΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ! Και φανταστείτε τι μπορεί να κάνει στον πλανήτη ένας κακός 
κυβερνήτης, με μια τέτοια εξουσία! Ένας κυβερνήτης που να μην έχει τον μπαμπούλα μιας άλλης 
ισχυρής αντίθετης δύναμης, ένας κυβερνήτης με κακές προθέσεις, που όμως θα ελέγχει όχι μόνο 
τα έθνη, αλλά και τον κάθε κάτοικο του πλανήτη! 

Ένα μόνο όνομα έρχεται στο μυαλό μας για έναν τέτοιο ηγέτη:  
«Ο  Αν τ ί χ ρ ι σ τ ο ς » !  

Ίσως περάσουν 100 ή 1000 χρόνια. Όμως αυτό θα γίνει! Είναι θέμα χρόνου. Ίσως σε 
εκείνη την εποχή ο ηγέτης αυτός δεν θα είναι κατ’ ανάγκην Αμερικανός. Ίσως ως τότε άνθρωποι 
από κάθε χώρα θα εναλάσσονται στο τιμόνι της παγκόσμιας εξουσίας. Δεν έχει σημασία αν ο 
κακός αυτός ηγέτης θα είναι Αμερικάνος, ή Εβραίος της φυλής του Δαν, καθώς η  ίδια  η  
Αμερική  είναι  και  αυτή  ένα  απλό  πιόνι  στο  παιχνίδι  της  
Παγκοσμιοποίησης .  

Η Αμερική (από τη μια μεριά της σκακιέρας), σήμερα με την αλαζονία του «Παγκόσμιου 
Ηγέτη», καμαρώνει για τις δυνάμεις της, και για την πράγματι επιτυχημένη κίνηση που θα τους 
καταστήσει οριστικά κυρίαρχους του παιχνιδιού. Οι Άραβες από την άλλη μεριά της σκακιέρας, αν 
και ανήσυχοι, καμαρώνουν για το πρωτοφανές χτύπημα κατά της ισχυρότερης χώρας. 

Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνει κανείς τους, είναι ότι εδώ πρόκειται για μια 
ιδιόμορφη παρτίδα, όπου οι δύο παίκτες είναι κι αυτοί πιόνια!  

Ένας αόρατος «διεθνής μαιτρ» τους κινεί σαν μαριονέτες, διευθύνοντας ο ίδιος την 
παρτίδα. Μετά τη θυσία των δύο πύργων του πρώτου παίκτη, προχωράει στην 
κατάληψη του (πετραιλαϊκού) κέντρου της σκακιέρας, και στη διάσπαση κάθε στήριξης του 
αντιπάλου βασιλιά. Και όταν όλα θα είναι έτοιμα, θα τοποθετήσει στη σκακιέρα το δικό του 
(Αντίχριστο) βασιλιά. 

Είναι τόσο ικανός, που οι δύο παίκτες της σκακιέρας, δεν αντιλαμβάνονται καν την ύπαρξή 
του. Νομίζουν ότι οι κινήσεις είναι δικές τους, και δεν κατανοούν ότι οι ιδέες των 
κινήσεων προέρχονται απ’ αυτόν. Κι εκείνος καμαρώνει χαμογελώντας ειρωνικά μέσα από τους 
καπνούς των πύργων. 

Αυτό όμως που δεν θέλει να θυμάται ο Σατανάς, είναι ότι κι αυτός παίζει σ’ ένα παιχνίδι 
«φορσέ».  Πρέπει να συνεχίζει να κινεί τους παίκτες της σκακιέρας, για να μη χάσει την εξουσία 
της παρτίδας. Ξέρει καλά, ότι μια κίνηση πριν από το ματ, πριν την οριστική επικράτηση του 
δικού του βασιλιά, σε αυτό το παράξενο και πολυδιάστατο παιχνίδι, θα γίνει η θυσία δύο 
(μαρτύρων) αξιωματικών. Και τότε θα μπει στη σκακιέρα ο πραγματικός Βασιλιάς του 
παιχνιδιού. Το τέλος για τον παγκόσμιο και Αντίχριστο βασιλιά του Σατανά, θα είναι ένα αιώνιο: 
«Ματ». 

από τη χριστιανική ιστοσελίδα:  http://users.aias.gr/oode/pagosm1.htm 
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