
Aπό χρόνια ἀκούγαμε καί διαβάζαμε 
στούς ἁγίους νά λένε γιά τίς δυ-

σκολίες πού ἔρχονται.
Νά λοιπόν πού ἔφθασαν οἱ δυσκολίες. 
Ἦρθε ξαφνικά ὁ διαβόητος κορωνο-

ϊός, ὁ covid-19, ὅπως τόν ὀνόμασαν, καί 
σχεδόν ἀνέτρεψε τά πάντα στή ζωή μας.

Τό κακό στήν ἀποστατημένη κοινωνία 
μας εἶχε αὐξηθεῖ τόσο, ὥστε ἦρθε σήμε-
ρα ἡ κοινωνία, σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, 
νά γονατίσει μπροστά στήν ἀπειλή τοῦ 
κορωνοϊοῦ.

Φόβος καί τρόμος κατέλαβε τό μεγα-

λύτερο μέρος τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ.
Φόβος μή χάσουμε τή ζωή μας. Παρά-

λογο, ἄν ληφθεῖ ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ὁ ἰός αὐτός 
προξενεῖ λιγότερους θανάτους ἀπό τήν 
κοινή ἐποχική γρίππη.

Κατάφερε ὅμως ἡ παγκόσμια ἀφανής 
ἐξουσία καί ἔκανε πλύση ἐγκεφάλου, 
τρομοκρατώντας τούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ 
τούς ἔκλεισε στά σπίτια τους, λόγῳ τοῦ 
ἰοῦ. Ὅταν βλέπει κανείς 10 ὧρες κάθε μέ-
ρα στήν τηλεόραση πόσοι πέθαναν, πόσοι 
εἶναι διασωληνωμένοι κ.λπ. (ἔστω καί ἄν 
οἱ θάνατοι εἶναι λιγότεροι ἀπό τῆς κοινῆς 
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γρίππης), πῶς νά μήν τρομοκρατηθεῖ;
Αὐτό, πού βιώνουμε, εἶναι ἕνα παγκό-

σμιο «πείραμα κοινωνικῆς μηχανικῆς», 
γιά νά χειραγωγηθοῦν οἱ ἄνθρωποι 
μέσῳ τοῦ φόβου.

Σήμερα ζοῦμε μιά κατάσταση πού εἶ-
χε προσχεδιασθεῖ καί προαναγγελθεῖ 1) 
μέσῳ ἑνός βιβλίου τό 1980, 2) μέσῳ ἑνός 
«παιδικοῦ» παιχνιδιοῦ τό 1993, 3) μιᾶς 
ταινίας τοῦ 2005 καί 4) ἑνός «πειράματος 
προσομοίωσης», τοῦ event-201, πού ἔγινε 
ἕνα ἑξάμηνο πρίν ἐμφανισθεῖ τό πρῶτο 
κροῦσμα τοῦ ἰοῦ στήν πόλη Γιουχάν τῆς 
Κίνας, πόλη πού «ὅλως τυχαίως» κατονο-
μαζόταν στό βιβλίο τοῦ 1980 καί περιγρά-
φονταν ἐκεῖ μέ καταπληκτική ἀκρίβεια, 
ὅλα αὐτά πού ζοῦμε σήμερα.

Τό δαιμονικό παγκόσμιο σύστημα 
θέλει νά ἐπιβάλει μιά παγκόσμια κυ-
βέρνηση μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἀναμενόμε-
νο ἀπό τήν Νέα Τάξη καί τήν λεγομένη 
Νέα Ἐποχή παγκόσμιο κυβερνήτη, τόν 
ἀναμενόμενο ἀπό τίς σκοτεινές δυνάμεις 
Ἀντίχριστο.

Ὅμως, ὅπως εἶπε προφητικά ὁ πο-
λυαγαπημένος ἅγιος Παΐσιος, αὐτή ἡ 
γενική πρόβα, πού ἐπιχειροῦν τώρα, 
θά ἀποτύχει. Θά φᾶνε, ἔλεγε ὁ Ἅγιος, 
ἕνα δυνατό χαστούκι καί θά σπάσουν τά 
μοῦτρα τους. «Μετά τήν μπόρα τή δαι-
μονική θά ἔλθει ἡ λιακάδα ἡ θεϊκή». Θά 

σέ πιάνουν ἄνθρωποι ἀπό τό μανίκι νά 
τούς μιλήσεις γιά τόν Χριστό. Θά λάμψει 
ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ ὁποία θά κηρυχθεῖ σέ 
ὅλον τόν κόσμο.

Ὅμως τώρα εἴμαστε στά δύσκολα.
Ἡ κλίκα, πού παρασκηνιακῶς κυβερνᾶ 

τόν κόσμο, εἶναι ἀδίστακτη.
Χρησιμοποιοῦν τόν τρόμο τοῦ ἰοῦ, 

πού οἱ ἴδιοι δημιούργησαν, καί χτυποῦν 
συγχρόνως πολλούς στόχους. Στό ὄνομα 
τῆς ἀσφάλειας καί τῆς σωματικῆς ὑγείας, 
οὐσιαστικά ἐπέβαλαν παγκοσμίως μία 
δικτατορία, ἔβαλαν τόν μισό παγκόσμιο 
πληθυσμό σέ ὑποχρεωτική καραντίνα, 
χτυποῦν τήν κοινωνική συνοχή, κατα-
στρέφουν τήν παγκόσμια οἰκονομία, κα-
ταργοῦν σταδιακῶς τά μετρητά· καί ὅλα 
αὐτά, γιά νά δημιουργήσουν μία κοινωνία 
τύπου Big Brother.

Πρόκειται γιά πολύ μεγαλύτερο γεω-
πολιτικό παιχνίδι ἀπ᾽ ὅτι ἡ πτώση τῶν 
διδύμων πύργων στίς 11 Σεπτεμβρίου 2001.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τήν ὁποία 
φοβοῦνται καί μισοῦν, στοχοποιήθηκε 
ὅσο τίποτε ἄλλο ἀπό τίς ἀρχές Μαρτίου 
2020 καί μετά.

Μᾶς ἔκλεισαν τίς ἐκκλησίες πα-
σχαλιάτικα, πράγμα πού δέν τόλμησε 
ποτέ κανένας κατακτητής. Ἡ μεγάλη 
πίκρα εἶναι ὅτι ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας 
δέχθηκε ὅλα τά ἐπαχθῆ, δυσανάλογα καί 

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ 
φιλικές ἱστοσελίδες.

• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης παρουσιάζει ἐκπομπή, ἡ ὁποία μεταδίδεται 
κάθε Κυριακή 8-9 π.μ. ἀπό τήν τηλεόραση Atlas TV, πού ἐκπέμπει στήν 
Κεντρική Μακεδονία. Ἡ ἴδια ἐκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή 10-11 π.μ. ἀπό 
τό Ἀχελῶος TV, πού ἐκπέμπει στή Δυτική Ἑλλάδα. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται 
καί στό διαδίκτυο ἀπό φιλικές ἱστοσελίδες καί ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι 
«ἐγρήγορση» στό vimeo.
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ἀντισυνταγματικά μέτρα τῆς καθολικῆς 
ἀπαγόρευσης τῆς θείας Λατρείας καί 
στή συνέχεια (ἀπό τή Μεγάλη Ἑβδομάδα 
καί μετά) τῆς τελέσεώς της μέ ἐπαχθέ-
στατους ὅρους. Σέ ἕνα supermarket 1000 
τετραγωνικῶν μέτρων μποροῦν νά μποῦν 
συγχρόνως 100 ἄτομα, ἐνῶ σέ ἕναν ἱερό 
ναό ἴσου ἐμβαδοῦ ἀντί γιά 100 ἄτομα ὑ-
ποχρεωθήκαμε νά βάζουμε μόνο 4 (!) καί, 
ἄν γινόταν καταγγελία ὅτι ἀντί γιά 4 ἦταν 
μέσα 5, ὁδηγοῦσε ἡ ἀστυνομία τόν ἱερέα 
στόν εἰσαγγελέα!

Εἶπαν κάποιοι μεγαλόσχημοι ἐκκλη-
σιαστικοί ὅτι τά μέτρα αὐτά εἶναι, γιά νά 
διαφυλαχθεῖ ἡ ὑγεία, καί δέν στρέφονται 
κατά τῆς Ἐκκλησίας! Ἐάν ὅμως αὐτά, πού 
εἴπαμε παραπάνω, δέν εἶναι ξεκάθαρος 
διωγμός τῆς Ἐκκλησίας, τότε τί εἶναι 
διωγμός;

Ὅμως σιγά-σιγά ἡ ἀπάτη ξεσκεπά-
ζεται. Ὁ καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας 
ὁμολόγησε ὅτι χρεώνουν στόν διαβόητο 
κορωνοϊό θανάτους καί ἀπό ὅλες τίς ἄλλες 
νόσους, ἀρκεῖ αὐτός πού πέθανε νά εἶχε 
καί κορωνοϊό. Καί ἀνέφερε τήν περίπτωση 
θανάτου ἀπό ἐγκεφαλικό ἑνός ἀσθενοῦς, 
πού εἶχε διαγνωσθεῖ καί μέ κορωνοϊό, τήν 
ὁποία περίπτωση κατέγραψαν ὡς θάνατο 
ἀπό κορωνοϊό.

Τό ἐξωφρενικό εἶναι ὅτι κατά τόν κ. 
Τσιόδρα αὐτό καλῶς γίνεται, ἀφοῦ αὐτές 
εἶναι οἱ ὁδηγίες πού δίνει ὁ Π.Ο.Υ. (Πα-
γκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας), ὁ ὁποῖος 
ὅμως χρηματοδοτεῖται καί ἐλέγχεται ἀπό 
τόν γνωστό δισεκατομμυριοῦχο «φιλάν-
θρωπο» Μπίλ Γκέϊτς.

Γιά νά μήν ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀπάτη, 
ἀπαγορεύεται νά γίνεται νεκροτομή σέ 
ὁποιονδήποτε πεθαίνει καί ὡς αἰτία θα-
νάτου ἀναγράφεται ὁ κορωνοϊός.

Ὅσο γιά τήν ἀξιοπιστία τοῦ τέστ 
ἀνίχνευσης τοῦ ἰοῦ, τούς ἐξευτέλισε 
πλήρως ὁ Πρόεδρος τῆς Τανζανίας, ὁ 

ὁποῖος εἶναι καί διδάκτωρ τῆς Χημείας. 
Ἔστειλε γιά ἐξέταση δείγματα γενετικοῦ 
ὑλικοῦ ἀπό μία κατσίκα, μία κολοκύθα, 
μία παπάγια (ἐξωτικό φροῦτο) κ.ἄ.ὅ. Τά 
δείγματα αὐτά ἔγραψε ὅτι ἀνήκουν σέ 
ἀνθρώπους, ἄνδρες καί γυναῖκες. Ἡ ἀ-
πάντηση ἀπό τό ἐργαστήριο ἦταν ὅτι 
ἄλλα δείγματα ἦσαν θετικά γιά τόν ἰό 
καί ἄλλα ἀρνητικά!

Στό παρόν τεῦχος, ὅπου ἡ ὕλη γιά 
τόν κινέζικο ἰό ἦταν τεράστια καί φυ-
σικά ἔπρεπε νά κάνουμε μιά ἐπιλογή, 
προσπαθήσαμε νά δώσουμε μία βασική 
πληροφόρηση, γιά νά ξεσκεπάσουμε τό 
σκοτεινό παιχνίδι πού παίζεται. Νά 
ἐλευθερωθεῖ ὁ κόσμος ἀπό τόν φόβο, ὥ-
στε νά μήν εἶναι εὔκολα χειραγωγήσιμος.

Τά μηνύματα, πού θέλουμε νά περά-
σουμε ἐμεῖς, εἶναι:

1. Δέν τούς φοβόμαστε. Ὁ Χριστός 
θά διαλύσει σάν χάρτινο πύργο τά κατα-
χθόνια σχέδιά τους.

2. Δέν κάνουμε τό πονηροεμβόλιο 
καί δέν παίρνουμε τό τσιπάκι, πού θέ-
λουν νά μᾶς δώσουν, γιά νά μᾶς ἐλέγχουν.

3. Διαφυλάσσουμε ὡς κόρην ὀφθαλ-
μοῦ τήν θεόσδοτη ἐλευθερία μας καί 
δέν συναινοῦμε στήν κατάργηση τῆς δη-
μοκρατίας, τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου καί 
ὅλων ἐκείνων τῶν ἐννόμων ἀγαθῶν, πού 
ἐγγυᾶται τό Σύνταγμά μας, καί τῶν κοι-
νωνικῶν κατακτήσεων, πού κερδήθηκαν 
μέ αἷμα καί ἱδρῶτες.

Ἀρνούμαστε νά γίνει κανονικότητα ἡ 
κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης, τήν ὁποία 
μέ ἐκφοβισμό, ποινές καί πρόστιμα ἐπέβα-
λαν. Εἴμαστε ἐνεργοί πολίτες. Διεκδικοῦμε, 
ἀντιστεκόμαστε καί ἀγωνιζόμαστε μέ 
πίστη καί αἰσιοδοξία.

4. Συνδεόμαστε στενότερα καί οὐσι-
αστικότερα μέ τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία 
καί ἰδιαίτερα μέ τό μυστήριο τῆς Θείας 
Εὐχαριστίας καί τή Θεία Κοινωνία τοῦ 
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σώματος καί τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας, 
τό ὁποῖο μυστήριο πολεμοῦν μέ λύσσα ὁ 
διάβολος καί ὅλοι οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ.

5. Δέν τούς κάνουμε τή χάρη νά 
ξανακλείσουν οἱ ἐκκλησίες μας. Διεκδι-
κοῦμε τοὐλάχιστον ὅλα αὐτά πού ἰσχύουν 
γιά super markets, φαρμακεῖα, τράπεζες.

Ἐμεῖς ξέρουμε ἀπό τήν ᾽Ορθόδοξη 
Ρωμαίϊκη παράδοσή μας πῶς ἀντιμετω-
πίζονται φοβερές πραγματικές παν-
δημίες, ὅπως ἡ χολέρα καί ἡ πανώλης. 
Μέ μετάνοια, λιτανεῖες ἁγίων λειψάνων, 

Θεῖες Λειτουργίες καί ὄχι μέ κλείσιμο 
ναῶν καί ἀπαγόρευση Θείας Κοινωνίας. 
Σιγά μή φοβηθοῦμε τώρα τόν κατασκευ-
ασμένο ἰό τους!

6. Δέν δεχόμαστε μέσα στήν ἴδια μας 
τήν πατρίδα νά γινόμαστε ἀντικείμενο 
δυσμενοῦς μεταχείρισης.

7. Ἡ νίκη εἶναι τοῦ Χριστοῦ καί ὄχι 
τῶν μαθητευομένων μάγων τῆς ἀντίχριστης 
«Νέας Ἐποχῆς».

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!
Σᾶς μιλάει ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς 

Ἁγίου Παύλου, ὁ πατήρ Παρθένιος, ὁ 
ὁποῖος στό μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Παύ-
λου εἶμαι ἀπό τό 1954 ἕως τήν σήμερον 
μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί μέ τή βο-
ήθεια τῆς Παναγίας καί μέ τή βοήθεια 
τῶν Ἁγίων μας. Ἦρθα καί ἔγινα μοναχός 
καί μέχρι σήμερα μέ ἀξίωσε ὁ Θεός καί 
γιορτάσαμε μέ ὅλη μας τή χαρά καί τήν 
ἀγάπη τό Ἅγιο Πάσχα, τήν Ἀνάσταση 
τοῦ Κυρίου μας.

Αὐτό τό Πάσχα, ἡ μόνη χρονιά ἀπ᾽ 
ὅσα χρόνια εἶμαι στό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου 
ἑορτάσαμε μόνοι μας, διότι πάντοτε εἴ-
χαμε κοντά μας τοὐλάχιστον 100, 150, 

200 ἄτομα μόνο στό μοναστήρι μας −ὅλο 
τό Ἅγιον Ὄρος μπορεῖ νά εἶχε 5.000 κό-
σμο− οἱ ὁποῖοι ἔρχονταν κάθε χρόνο νά 
ἑορτάσουμε τό Ἅγιο Πάσχα, τήν Ἀνά-
σταση τοῦ Κυρίου μας.

Καί ἐμένα μοῦ κόστισε πολύ, ἡ μόνη 
μας χρονιά, πού κάναμε μόνοι μας Πά-
σχα, διότι μέ τά μέτρα πού ἔχουν πά-
ρει ἀπαγόρευσαν στούς πιστούς καί μέ 
λίγους ἐργάτες πού ἔχουμε ἐδῶ πέρα, 
ὅπου εἶναι τακτικοί, κάναμε τό Ἅγιο 
Πάσχα. Σᾶς τό λέω μέ πολλή ἀγάπη 
ὅτι ἔχω πόνο, θλίψη, διότι καί μέ τούς 
ἀνθρώπους πού ἔρχονταν, ὅλοι πιστοί, 
τούς εἴχαμε παρηγοριά καί κάναμε μαζί 
τό Πάσχα, τήν Ἀνάσταση, καί ὅλοι μαζί 

«ΔΕΝ ΜΑΣ ΣΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ. ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΟΙ ΝΑΟΙ»*
τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Παρθενίου, Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Ἁγ. Παύλου, Ἁγ. Ὄρους

* Πρόκειται γιά ἀπομαγνητοφωνημένο μήνυμα, τό ὁποῖο ἀπηύθυνε ἀνήμερα τοῦ Πάσχα 
(19.4.2020)  ὁ Σεβαστός Γέροντας.

«Ὅποιος δέν φοβᾶται (σέβεται) τόν Θεό, φοβᾶται καί τόν ἴσκιο του»
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ἀπαγγέλλαμε τό Χριστός Ἀνέστη! Καί 
εἶχαν πολλή χαρά.

Ἐφέτος, λοιπόν, λόγω αὐτοῦ τοῦ πει-
ρασμοῦ, πού συνεχώρησε ὁ Θεός, ἴσως 
γιά τίς ἁμαρτίες μας, ἴσως νά μᾶς τα-
ρακουνήσει, διότι οἱ ἄνθρωποι ξεφύγαμε 
ἀπό τόν δρόμο τοῦ Θεοῦ καί λένε ἄλλ᾽ 
ἀντ᾽ ἄλλα. Οἱ ἐκκλησίες μας, ἡ Ἀθήνα 
καί ἡ Θεσσαλονίκη ἦταν ἕνα νεκροτα-
φεῖο, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι κλεισμένοι στά 
σπίτια τους! Οἱ Ἐκκλησιές κλεισμένες! 
Τί εἶναι αὐτό τό πρᾶγμα; Kαί δυστυχῶς 
οἱ πολιτικοί μας καλά κάνουν καί παίρ-
νουν τά μέτρα αὐτά, διότι αὐτά εἶναι ἀν-
θρώπινα μέτρα. Δέν τούς κατηγοροῦμε, 
κάνουν ὅ,τι κάνουν, ἀλλά τούς στέλνω 
ἕνα μήνυμα: ὅτι δέν ἐπαρκοῦνε αὐτά τά 
μέτρα.

Παρακαλῶ τούς πολιτικούς μας καί 
τούς ἐκκλησιαστικούς μας, νά φωνάξουν 
τόν κόσμο, νά ἀνοίξουν τίς ἐκκλησί-
ες νά βγεῖ ὁ κόσμος ἔξω, νά βγάλουν 
τά εἰκονίσματα, νά κάνουν λιτανεῖες, 
νά παρακαλέσουμε τόν παντοδύναμο 
Θεό νά ἄρει αὐτόν τόν πειρασμό. Δέν 
μᾶς σώνουν οἱ ἄρχοντες τοῦ νῦν αἰῶνος. 
Μόνον ὁ Παντοδύναμος Θεός. Αὐτός θά 
μᾶς σώσει.

Ἀνοῖξτε τίς ἐκκλησίες, βγάλτε τόν 
κόσμο ἔξω, βγάλτε τά εἰκονίσματα, νά 
γονατίσουμε ὅπως ἔκαναν οἱ Νινευΐτες, 
νά παρακαλέσουμε τόν Θεό, τήν παντο-
δυναμία Του, νά ἄρει αὐτόν τόν πειρα-
σμό, ἀλλιῶς ὅλοι δέν ξέρω τί θά γίνουμε.

Μή πλανᾶσθε, μόνον ὁ Θεός θά μᾶς 
σώσει, μόνον ἡ κυρά μας ἡ Παναγία, μό-
νον οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, μόνον οἱ Ἅγιοί 
μας ὅλοι καί ἡ προσευχή μας καί ἡ πί-
στη μας στόν Θεό. Τίς ἔσωσε τόν κό-

σμον; Ἡ πίστις ἡμῶν! Καί ἄστε αὐτά 
τά χλιαρά, αὐτά τά ἄπιστα. Αὐτά εἶ-
ναι ἄπιστα, ἐμεῖς εἴμαστε χριστιανοί!

Λέω στούς πολιτικούς: ἑτοιμάζο-
νται γιά νά σφραγίσουν τόν κόσμο, 
ἀλλά αὐτό θά εἶναι τό μεγαλύτερο σκάν-
δαλό τους, διότι ἀδικοῦνε τούς χριστια-
νούς. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί πιστεύουμε 
στήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε 
βαπτισμένοι, εἴμαστε μυρωμένοι μέ τή 
σφραγίδα τοῦ Θεοῦ. «Σφραγίς δωρεᾶς 
πίστεως Πνεύματος Ἁγίου. Ἀμήν». Ὅσοι 
δέν εἶναι βαπτισμένοι καί θέλουνε νά 
σφραγιστοῦνε, καλά θά κάνουν, ὅ,τι θέ-
λουν ἄς κάνουν. Ἀλλά μή βιάζετε ἐμᾶς 
τούς χριστιανούς, διότι ὅ,τι καί νά κάνε-
τε ὁ Χριστός θά νικήσει, ὁ Χριστός εἶναι 
νικητής.

Λέει «ὅστις μέ ὁμολογήσῃ ἔμπρο-
σθεν τῶν ἀνθρώπων, θά τόν ὁμολογή-
σω ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν 
οὐρανοῖς, ὅστις μέ ἀρνηθῆ θά τόν ἀρνη-
θῶ». Μήν πιστεύετε στούς σιωνιστές, 
στούς μασόνους, στούς τριβόλους, 
στούς διαβόλους, διότι αὐτοί δέν πι-
στεύουν σέ τίποτα, ἐνῶ ἐμεῖς πιστεύ-
ουμε στόν ἀληθινό Θεό καί ὅ,τι καί 
νά μᾶς κοστίσει, ἐμεῖς ὁμολογοῦμε Ἰη-
σοῦν Χριστόν καί τοῦτον ἐσταυρωμέ-
νον καί ἐκεῖ ἔχουμε τήν ἐλπίδα μας 
στήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ, που-
θενά ἀλλοῦ! 

Χρόνια πολλά! Χριστός Ἀνέστη! Καί 
ὁ Κύριός μας νενίκηκε τόν κόσμον. Μή 
φοβᾶσθε, λέει, ἐγώ ἔχω τήν ἐξουσία 
«νενίκηκα τόν κόσμον». Αὐτή εἶναι ἡ 
ὁμολογία μας καί αὐτή εἶναι ἡ πίστη 
μας.

Εὐχαριστῶ πολύ.

«Τά παλληκάρια τά καλά μόν᾽ τόν Θεό φοβοῦνται» (δημοτικό ταγούδι)
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Στίς κρίσιμες ἡμέρες πού διανύομε 
καί στήν ἱερότητα τῶν ἡμερῶν τῆς Με-
γάλης Ἑβδομάδος ἐπιβάλλεται μᾶλλον 
σιωπή καί προσευχή.

Ὅμως ἐπειδή προσφάτως στό Διαδί-
κτυο κυκλοφορήθηκαν κάποιες ἀπόψεις 
μέ τόν ὄνομά μου, πρός ἀποκατάσταση 
τῆς ἀληθείας, γιά νά μήν προκύψη ζη-
μία, ἀναφέρω τά ἑξῆς: 

Οὐδέποτε εἶπα σέ ἀνθρώπους νά 
ἀποθηκεύουν τρόφιμα λόγῳ ἐπικείμενου 
πολέμου καί οὐδέποτε προφήτευσα τήν 
λήξη τῆς ἀπειλῆς τοῦ ἰοῦ, ὅπως κάποιοι 
ἀνεύθυνα καί ψευδῶς διέδωσαν.

Ἐπίσης χωρίς τήν ἀδειά μου ἀνήρ-
τησαν συζητήσεις μου μέ ἀνακριβεῖς καί 
ἀντικρουόμενες ἀπόψεις μου γιά τόν κο-
ρωνοϊό, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν ἐρωτημα-
τικά.

Ἡ ἄποψή μου φαίνεται ξεκάθαρα σέ 
ὅσα ἀκολουθοῦν, εἶναι ἐντελῶς προσω-
πική, χωρίς διάθεση νά τήν ἐπιβάλω καί 
σέ ἄλλους.

Στά τόσα δυσβάσταχτα προβλήματα 
πού ἔχουν οἱ ἄνθρωποι, τώρα προστέ-
θηκε καί ἡ ἀπειλή τοῦ ἰοῦ, πού κατή-
ντησε ἐφιάλτης.

Πιό πολύ ὑποφέρουν οἱ ἄνθρω-
ποι ἀπό τόν φόβο, τόν πανικό καί 
τόν ἀκούσιο ἐγκλεισμό, παρά ἀπό 
τόν ἰό.

Ἡ πολιτεία πῆρε μέτρα προστασί-
ας, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία ἔχει τά δικά της 
ἐφόδια γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, 
πού τώρα ταπεινωμένη ὅσο ποτέ ἄλλο-
τε, ἀποδυναμωμένη καί δεσμευμένη ἀπό 
τήν πολιτεία, ἀδυνατεῖ νά τά παράσχη 

στούς πιστούς της.
Παλαιώτερα σέ παρόμοιες περι-

πτώσεις θανατηφόρων ἐπιδημιῶν τε-
λοῦσε ἁγιασμούς καί ἔκανε λιτανεῖες 
ἱερῶν εἰκόνων καί ἁγίων λειψάνων.

Γιατί καί σήμερα νά μήν γίνωνται 
αὐτά; «Μή οὐκ ἰσχύει ἡ χείρ Κυρίου» νά 
μᾶς βοηθήση καί σήμερα;

Στό χωριό μου τήν τρίτη δεκαετία 
τοῦ 20ου αἰῶνος ἔπεσε λοιμώδης νόσος, 
ἀπό τήν ὁποία πέθαναν 50 μικρά παι-
διά σέ λίγες ἡμέρες. Δέν προλάβαιναν νά 
ἀνοίγουν τάφους.

Ἔφεραν τότε τήν κάρα τοῦ Ἁγίου 
Χαραλάμπους ἀπό τόν Ἅγιο Στέφανο 
Μετεώρων καί ἀμέσως κατέπαυσε τό 
θανατικό.

Ἀπό τότε πού ὁ Κύριος ἐτέλεσε τόν 
Μυστικό Δεῖπνο καί παρέδωσε τό ἁγιώ-
τατο μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας, 
δέν ἔπαυσε μέχρι σήμερα νά τελεῖται ἡ 
«σωσίκοσμη» θεία Λειτουργία.

Οὔτε ὁ Διοκλητιανός, οὔτε οἱ 
Τοῦρκοι, οὔτε οἱ κομμουνιστές στήν 
Ρωσσία, οὔτε οἱ Γερμανοί στά χρόνια τῆς 
κατοχῆς κατάφεραν νά παύσουν τήν 
θεία Λειτουργία καί τήν προσέλευση 
τῶν πιστῶν γιά τήν θεία Κοινωνία.

Καί τώρα μέ τόν φόβο τοῦ ἰοῦ ἔκλει-
σαν οἱ ναοί καί στεροῦνται οἱ πιστοί τήν 
σωστική χάρη τῶν Μυστηρίων, πού τόση 
ἀνάγκη τήν ἔχουν.

Ἀντιθέτως, τήν ἴδια ὥρα πού ἐδῶ 
ὅλα σιωποῦν ἀπό φόβο, στίς Ὀρθόδοξες 
Ἐκκλησίες τῆς Σερβίας, Βουλγαρίας καί 
Γεωργίας γίνεται ἡ λατρεία ἀπρόσκο-
πτα, οἱ ναοί εἶναι ἀνοιχτοί, τελεῖται ἡ 

* Οἱ ὑπογραμμίσεις εἶναι δικές μας.

«ΚΥΡΙΕ, ΣΩΣΟΝ ΛΑΟΝ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΟΝ»*
τοῦ Πανοσ. Ἱερομονάχου Εὐθυμίου, Γέροντος τῆς Ἱ. Καλύβης Ἀναστάσεως, 

Καψάλα, Ἅγιον Ὄρος
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θεία Λειτουργία καί δέν φοβοῦνται οἱ 
πιστοί μήν προσβληθοῦν ἀπό τόν ἰό. 

Τά μέτρα προστασίας πού ἐπι-
βάλλει ἡ νῦν κυβέρνηση εἶναι ἀντι-
συνταγματικά, δυσβάσταχτα, ὑπερβο-
λικά καί ἄνισα πρός τούς Ἕλληνες 
Ὀρθοδόξους, ἐνῶ ἔχουν δημιουργήσει 
ἕνα κλῖμα τρομοκρατίας, τό ὁποῖο ἐπι-
δεινώνουν τά ΜΜΕ.

Ναί, ὑπάρχει ὁ ἰός καί ἐπιβάλλεται 
νά προστατεύσωμε τήν ὑγεία μας καί 
τήν ὑγεία τῶν ἄλλων. Ὅμως ὁ φόβος 
πρέπει νά ἐκλείψη, διότι στήν κατάστα-
ση τοῦ φόβου ὁ ἄνθρωπος δέν μπορεῖ 
νά σκεφθῆ καί νά ἐνεργήση λογικά καί 
διακριτικά.

Σέ παρόμοια περίπτωση, ὅταν ἔγινε 
ἡ ἔκρηξη στό Τσερνομπίλ, οἱ ἄνθρωποι 
τότε πανικοβλήθηκαν καί ἐξέταζαν τά 
λαχανικά καί τά φροῦτα, γιά νά τρῶνε 
ἀπό αὐτά πού εἶχαν τήν λιγώτερη ἀκτι-
νοβολία.

Ὁ ὅσιος Παΐσιος ἐρωτηθείς εἶπε νά 
κάνωμε τόν σταυρό μας καί νά τρῶμε 
ἄφοβα, δίνοντας ὁ ἴδιος πρῶτος τό πα-
ράδειγμα.

Ἄν ζοῦσε σήμερα εἶναι ἀδιανόητο νά 
τόν βλέπαμε μέ μάσκα καί γάντια, νά 
ἔχη στήν τσέπη του τό μπουκάλι μέ τό 
οἰνόπνευμα καί νά ἀποφεύγη τούς ἀν-
θρώπους ἤ νά τούς μιλᾶ ἀπό ἀπόσταση.

Εἶναι βέβαιο ὅτι θά εἰρήνευε τούς 
ἀνθρώπους καί θά βοηθοῦσε νά ἀπο-
βάλουν τόν φόβο καί πιό πολύ θά ἐλυ-
πεῖτο γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν.

Εἶναι ἀταίριαστος αὐτός ὁ φόβος 
γιά τούς χριστιανούς πού ἐμπνέονται 
ἀπό τό παράδειγμα τοῦ Θεανθρώπου 
καί ἀπό τούς Μάρτυρες τῆς πίστεώς 
μας.

Ἀπό πολλούς ἀναμένεται ἐναγωνίως 
ἡ νίκη τοῦ κορωνοϊοῦ μέ τήν ἐφεύρεση 
τοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά εἶναι ὑποχρε-

ωτικό γιά ὅλους. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά 
κάνωμε τό ἐμβόλιο.

Ὅποιος φοβᾶται, ἄς κάνη ὅσα ἐμβό-
λια θέλει, ἀλλά νά γνωρίζη ὅτι μπορεῖ νά 
ἔχη ἀπρόβλεπτες βαρειές παρενέργειες, 
ὅπως εἶχαν τά ἐμβόλια πού ἔκαναν στά 
παιδιά πρίν λίγα χρόνια γιά τήν νόσο 
τῶν πτηνῶν καί πολλά παρέλυσαν.

Ὅπως ἐπίσης ἔπαθαν σκλήρυνση 
κατά πλάκας πολλοί πού ἔκαναν τό ἐμ-
βόλιο τῆς ἡπατίτιδας Β´ καί τό ἴδιο συμ-
βαίνει καί μέ ἄλλα ἐμβόλια.

Ἄν δέν φυλάξη ὁ Θεός, τί μποροῦν 
νά κάνουν τά ἐμβόλια καί τά φάρμακα;

Ὁ ἄθεος Καζαντζάκης, γιά νά προ-
φυλαχθῆ ἀπό τήν χολέρα σέ ταξίδι του 
στό ἐξωτερικό, ἔκανε ἐμβόλιο καί πάλι 
νόσησε.

Ἐμεῖς ἔχομε ἀνώτερα ἐμβόλια καί 
«φάρμακα ἀθανασίας», τά ἅγια Μυστή-
ρια. Γιατρούς δοκιμασμένους καί εἰδι-
κούς γιά τόν ἰό, τόν ἅγιο Χαράλαμπο, 
τόν ἅγιο Βησσαρίωνα Δουσίκου, πού εἶ-
ναι γιά τήν πανώλη καί τόσους ἄλλους 
Ἁγίους.

Τώρα ὅμως μέ τίς αὐστηρές ἀπα-
γορεύσεις ὁ λαός παραμένει ἀβοήθη-
τος καί ἀπαρηγόρητος. 

Καί ἐνῶ ὅλοι ἀγωνίζονται γιά τήν 
ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, κάποιοι, ἄλλα 
ἔχουν κατά νοῦ καί κάπου ἀλλοῦ ἀπο-
βλέπουν.

Κορυφαῖοι γιατροί καί ἐπιστήμονες 
ἐπισημαίνουν ὅτι αὐτά πού γίνονται 
εἶναι τέστ πειθαρχίας, γιά νά χειρα-
γωγοῦν τούς ἀνθρώπους ἐκεῖ πού 
θέλουν.

Αὐτό φαινόταν παράξενο καί ἀπίθα-
νο μέχρι πρότινος ἀλλά δέν εἶναι φαντα-
σία, διότι οἱ ἄνθρωποι πλέον τό λένε 
δημόσια: «Ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ 
ἀνέδειξε τήν ἀνάγκη μιᾶς παγκόσμιας 
δημοκρατικῆς διακυβέρνησης» (Γιῶργος 
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Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, οἱ 
συγκροτοῦντες τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

Μέ σεβασμό καί πόνο σᾶς ἀπευ-
θύνουμε τήν παροῦσα ἐπιστολή, ὡς 
λαϊκά μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, ἱεραρ-
χικῶς κατώτερα βεβαίως, ἀλλά διατηρώ-
ντας τήν πλήρη ἐλευθερία ἔκφρασης τῆς 
ἄποψής μας, ὡς μέγιστο ἀγαθό πού μᾶς 

δόθηκε ἀπό τόν Θεό, γιά νά καταθέσου-
με ὁρισμένους προβληματισμούς πάνω 
στήν τελευταία (10-4) ἐγκύκλιο πρός τό 
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας.

1. Πρέπει νά αἰσθανόμαστε ἱκανο-
ποίηση Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς γιά τό γεγονός 
ὅτι ὅλα τά αἰτήματα πού ἔθεσε ἡ Ἐκκλη-
σία, περιφρονήθηκαν καί ἀπορρίφθηκαν 
ἀπό τό κράτος; «Πετύχαμε» ὡς Ἐκκλη-

Παπανδρέου) καί προτείνουν «νά ἔχη ὁ 
κάθε ἄνθρωπος ἕνα μικροτσίπ, γιά νά 
ἔχη βιομετρικά δεδομένα σέ σχέση μέ 
τόν ἰό ἤ μέ ἄλλες ἐπιδημικές μετρήσεις» 
(Εὐάγγελος Βενιζέλος).

Αὐτοί μιλοῦν ἀνοιχτά γιά σφράγι-
σμα καί παγκόσμια δικτατορία, ἀλλά 
ἐμεῖς καταλαβαίνομε; Καί τί κάνομε; 
Ἄν καί τόσα εἶχε γράψει καί πῆ ὁ ὅσιος 
Παΐσιος γι' αὐτό τό θέμα.

Αὐτούς τούς ἀνθρώπους πού μᾶς 
ὑποδούλωσαν στούς ξένους δανειστές 
καί τώρα μᾶς ὁδηγοῦν στήν σκλαβιά 
τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι δυνατόν νά τούς 
ἐμπιστευθοῦμε;

—Ὁ ὅσιος Παΐσιος προλέγοντας τίς 
μελλοντικές δυσκολίες τόνιζε: «Μόνο μέ 
καλή πνευματική ζωή θά τά βγάλωμε 
πέρα».

Ἐπέτρεψε ὁ Θεός γιά τίς ἁμαρτίες 
μας αὐτήν τήν μεγάλη δοκιμασία.

Ἔχομε ἀνάγκη ἀπό εἰλικρινῆ με-
τάνοια, ὑπομονή ἀνεξάντλητη καί 
προσευχή ἀδιάλειπτη, ἡ ὁποία ἐνι-
σχύει τήν Πίστη μας.

Εὐχόμαστε ἀδελφικά καλή Ἀνάστα-
ση μέ τίς ὁποιεσδήποτε συνθῆκες.

Ὁ Ἀναστάς, ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί 
Νικητής τοῦ θανάτου νά παρηγορήση, 
νά φωτίση μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς 
Του ὅλους μας καί νά δώση δύναμη καί 
ἀντοχή στόν λαό Του.

Μέ τήν χάρη Του νά φθάσωμε στήν 
ἡμέρα τῆς ἀπολυτρώσεώς μας ἀπό τήν 
ἁμαρτία καί ἀπό ὅλα τά δεινά. Ἀμήν.

Μέ πόνο ψυχῆς
καί εἰλικρινή φιλαδελφία

Ἱερομόναχος Εὐθύμιος
Καλύβη Ἀναστάσεως - Καψάλα 

Ἅγιον Ὄρος
01/14.04.2020

ΕΜΠΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ
«ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ» (10/4/20) ΤΗΣ Δ.Ι.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ

Τό γεγονός ὅτι τό YouTube, πού ἀνήκει σέ συνεργάτες τοῦ Μπίλ 
Γκέιτς, «κατεβάζει» τά βίντεο πού ἀμφισβητοῦν τήν κυρίαρχη ἄποψη 
γιά τόν κορωνοϊό, κάτι σημαίνει.

UUUUUUUUUUUU
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σία νά ἀπαγορευτοῦν ὅλες οἱ ἀκολου-
θίες ἐπ’ ἀόριστον, νά μήν μποροῦμε ὄχι 
νά κοινωνήσουμε (πόσο «ἔνοχο» ἀκούγε-
ται αὐτό, μετά ἀπό τόση προπαγάνδα!) 
ἀλλά οὔτε ἕνα κερί νά ἀνάψουμε , οὔτε 
ἀτομική προσευχή νά κάνουμε, οὔτε κα-
μπάνες νά κτυπήσουμε! Μᾶς γράφετε 
ὅτι πράξατε στό ἀκέραιο τό καθῆκον 
Σας, ἀλλά τελικά ἀποδεχθήκατε τίς 
ἀποφάσεις τῆς Πολιτείας. Καί ἀναρω-
τιόμαστε, ἄν ἡ Ἱεραρχία δέν εἶχε «πρά-
ξει τό καθῆκον της», πόσο χειρότερα θά 
ἦταν τά πράγματα; Τί περισσότερο θά 
εἶχε ἐπιβάλλει ἡ Πολιτεία καί πόσο πιό 
ὠμά θά εἶχε δείξει στήν Ἐκκλησία ὅτι 
τήν θεωρεῖ ἕνα ἁπλό ΝΠΔΔ; 

2. Ἄν ἰσχύει ὅπως διαφαίνεται ἀπό 
τήν ἀνακοίνωσή Σας, ὅτι ἐξακολουθεῖ 
ἐπ΄ἀόριστον ἡ στέρηση τῆς Θείας Κοι-
νωνίας, τῆς ἐξομολόγησης καί τοῦ Εὐχε-
λαίου, τόσο σέ ὑγιεῖς ὅσο καί σέ πιθα-
νούς ἀσθενεῖς τῆς νόσου τοῦ κορωνοϊ-
οῦ, δέν ὑπάρχει ὁ κίνδυνος κάποιοι 
ἀπό αὐτούς νά φύγουν ἀπό τήν ζωή 
αὐτή, χωρίς τήν παρηγοριά τῆς Ἐκ-
κλησίας; Σύμφωνα μέ ἐπίσημα στοιχεῖα 
κάθε μέρα πεθαίνουν στή χώρα μας πε-
ρίπου 330 ἄτομα (2018 120.297 θάνατοι), 
ἐνῶ ὥς σήμερα (12-4) ἀπό τόν κορωνο-
ϊό ἔχουμε 93 νεκρούς. Γιά ὅλους αὐτούς 
πού τυχόν φεύγουν ἀνεξομολόγητοι καί 
ἀκοινώνητοι, δέν θά τό ἔχετε βάρος στή 
συνείδησή Σας, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, καθώς 
ὑπάρχουν μητροπόλεις πού δέν ἐπιτρέ-
πουν οὔτε ἁγιασμό ἤ ἐξομολόγηση νά 
τελοῦν οἱ ἱερεῖς!

3. Τονίζετε ἰδιαίτερα καί χαιρόμα-
στε γι’ αὐτό, ὅτι δέν δέχεστε καμμία ἔκ-
πτωση στό ζήτημα τῆς ἀξίας τῆς θείας 
Κοινωνίας. Δυστυχῶς ὅμως μέ τήν στά-
ση της ἡ Ἐκκλησία μας, μᾶλλον δείχνει 
τό ἀντίθετο! Μέχρι χθές, Σάββατο τοῦ 
Λαζάρου, σέ 12 ἀκολουθίες τῆς Θείας 

Λειτουργίας πού καταγράψαμε, στούς 
τηλεοπτικούς σταθμούς: ΕΤ-2, ΑΝΤ1, 
OPEN TV, ALPHA καί 4Ε, μόνο σέ 1 
περίπτωση κοινώνησε 1 ἄτομο ἀπό τούς 
παρισταμένους στό Ναό. Σέ ὅλες τίς 
ἄλλες περιπτώσεις ὁ ἱερουργός μετά 
τό «μετά Φόβου..», εἰσῆλθε ἀμέσως στό 
Ἅγιο Βῆμα χωρίς νά κοινωνήσει κανείς, 
οὔτε ψάλτης, οὔτε νεωκόρος, κάτι πού 
ὅσο γνωρίζουμε, εἶναι βαρύτατο σφάλμα 
καί προσβολή γιά τό Ἱερό Μυστήριο. Γιά 
ποιόν τελεῖται τελικά ἡ Θεία Λειτουρ-
γία, ἄν οὔτε ἕνας δέν προσέρχεται στό 
Ποτήριο τῆς Ζωῆς; Μήπως φοβόμαστε 
νά δείξουμε ὅτι κοινωνεῖ ἔστω καί 
ἕνας γιά νά μήν κατηγορηθοῦμε; Καί 
ἄν ἰσχύει αὐτό, τότε πῶς λέμε ὅτι δέν 
δεχόμαστε καμία ἔκπτωση στό θέμα τῆς 
Θείας Κοινωνίας, ἀφοῦ μόνοι μας αὐτο-
αναιρούμαστε;

4. Δέν εἴμαστε ἀντάρτες, Ἅγιοι Ἀρ-
χιερεῖς καί θά ἀκούσουμε τίς ὑποδείξεις 
Σας! Σᾶς παρακαλοῦμε ὅμως, ὡς τέκνα 
Σας, νά μᾶς δώσετε Ἐσεῖς πρῶτοι τό 
παράδειγμα! Πόσο πιό εὔκολο θά εἶναι 
γιά τόν ἁπλό πιστό νά ἀκολουθήσει τήν 
προτροπή Σας, ἄν στερηθεῖτε καί Ἐσεῖς 
ἑκουσίως αὐτό πού στεροῦνται τά πνευ-
ματικά Σας παιδιά, ὅπως ὁ Μέγας Ἀλέ-
ξανδρος στήν ἔρημο στερήθηκε τό νερό 
πού δέν ἔφθανε γιά νά ξεδιψάσουν καί 
οἱ στρατιῶτες του! Πόσο δυνατό πα-
ράδειγμα θά δίνατε, ἄν σταματούσατε 
νά λειτουργεῖτε ὅσο διάστημα διαρκεῖ 
ἡ ἀπαγόρευση τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν! 
Πόσο θά παραδειγμάτιζε τούς πιστούς, 
ἄν ἀντί νά βγαίνετε στίς τηλεοράσεις καί 
νά λειτουργεῖτε πανηγυρικά, σέ ἄδειους 
ναούς, τήν ὥρα πού τό ποίμνιό σας «πει-
νάει», τελοῦσε ταπεινά και κατανυκτικά 
τίς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας 
μόνο ἕνας ἁπλός ἱερέας!

5. Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, δυστυχῶς δέν ἔχει 
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γίνει ἀντιληπτό ὅτι ἡ θεωρία τῆς «κατ’ 
οἶκον ἐκκλησίας» πού προβάλλεται τε-
λευταῖα, μπορεῖ νά ἀποβεῖ ἐναντίον 
τῶν ὑποστηρικτῶν της. Ἅν δεχτοῦμε 
ὅτι ἡ ἀπαγόρευση τῶν ἀκολουθιῶν εἶναι 
θεμιτή καί ἡ παραμονή στό σπίτι κα-
λύπτει πνευματικά τόν πιστό (ἀκούγο-
νται καί ἐπιεικῶς ἄσχετοι καί ἀθεολό-
γητοι συσχετισμοί μέ τόν βίο τῆς Ἁγίας 
Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, μοναδικοῦ καί 
ἀξεπέραστου φαινομένου μετανοίας καί 
ἀσκήσεως), τότε τό ἐρώτημα εἶναι ἁπλό: 
Ἄν καλυπτόμαστε πνευματικά στή δύ-
σκολη αὐτή στιγμή μέ τήν ἀποχή ἀπό 
τά Μυστήρια, γιατί νά τά χρειαστοῦμε 
ἀργότερα, ὅταν ὅλα θά ἔχουν ἡρεμήσει; 
Ἄν ὁ Θεός εὐαρεστεῖται ἀπό τή λατρεία 
στό σπίτι, γιατί νά μήν τό κάνουμε ἐσαεί; 
Ἤδη οἱ ἄθεοι μᾶς λένε ὅτι ἡ ἐκκλησία 
ὡς δημόσιος θεσμός εἶναι ἄχρηστη κα-
θώς φτάνει καί περισσεύει γιά τόν κάθε 
πιστό ἡ ἰδιωτική λατρεία! Καί ἐσεῖς ἐμ-
μέσως, συμφωνεῖτε μαζί τους, μιλῶντας 
γιά «κατ’ οἶκον ἐκκλησίες»! Ἐπίσης ποιό 
εἶναι τό χρονικό ὅριο, πού μποροῦμε νά 
μείνουμε χωρίς ἀκολουθίες; Ἄν ἡ παν-
δημία κρατήσει πολλούς μῆνες (μιλᾶνε 
σήμερα οἱ ἁρμόδιοι, γιά πιθανό δεύτε-
ρο κύμα τό φθινόπωρο) καί τό κράτος 
ἀπαιτήσει νέα μέτρα προστασίας, θά 
τά δεχθοῦμε; Καί πῶς θά ἀντιδράσου-
με τότε, ἐφ’ ὅσον ἐξ ἀρχῆς δεχθήκαμε 
τό κλείσιμο τῶν ναῶν; Δυστυχῶς μόνοι 
μας ἀνοίξαμε τήν πόρτα τῆς ἀμφι-
σβήτησης καί φοβούμαστε ὅτι θά τό 
βροῦμε μπροστά μας στό μέλλον!

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, εἴμαστε φθαρτοί, 
ἁμαρτωλοί καί ἐμπαθεῖς ἄνθρωποι, πού 
ἐκζητοῦμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Μήν μᾶς 
κατηγορεῖτε ὅμως ὡς ὑβριστές καί συ-
κοφάντες, ἐπειδή ἔχουμε διαφορετική 
ἄποψη γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς δεδο-
μένης κατάστασης! Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰη-

σοῦς Χριστός, ὁ μόνος «ἐτάζων καρδίας 
καί νεφρούς», θά κρίνει τίς πράξεις καί 
τήν προαίρεση τοῦ καθενός μας! Αὐτός 
εἶναι πού γνωρίζει ἄν, ἕνα «ὁμολογιακό» 
κείμενο εἶναι προϊόν εἰλικρινοῦς ἀνησυ-
χίας καί πόνου, ἤ ἀποτέλεσμα ἐπίδει-
ξης καί ναρκισσιστικοῦ ἐγωϊσμοῦ! Αὐτός 
ἐπίσης θά κρίνει καί ἄν, ἕνα «συνετό καί 
φρόνιμο» κείμενο εἶναι προϊόν διάκρισης 
καί ἀγάπης πρός τόν πλησίον, ἤ προϊόν 
ὀλιγοπιστίας καί φόβου σύγκρουσης μέ 
τό κοσμικό κατεστημένο!

Γιά τήν ὥρα, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλ-
λάδος, μέ τήν στάση πού κράτησε, 
κέρδισε τά ὁλόθερμα συγχαρητήρια 
τῆς κυβέρνησης καί τῶν (ἀθέων ἰδι-
αίτερα) κομμάτων, τά εὔσημα σχεδόν 
ὅλων τῶν ΜΜΕ, ἀλλά καί τήν εὐαρέ-
σκεια τοῦ μεγαλύτερου τμήματος τῆς ἑλ-
ληνικῆς κοινωνίας, πού ἀκατήχητη ὅπως 
εἶναι, ἀποδέχθηκε εὔκολα τήν προπα-
γάνδα περί μεταδόσεως τοῦ ἰοῦ μέ τήν 
Θεία Κοινωνία. Γιά τά συγχαρητήρια 
καί τήν εὐαρέσκεια τοῦ Θεοῦ ὅμως, 
πού εἶναι ὁ μόνος κριτής πού πρέπει νά 
μᾶς ἐνδιαφέρει, θά χρειαστεῖ νά περι-
μένουμε…

Πόση χαρά θά δίνατε στούς πιστούς, 
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ἄν ἀκολουθούσαμε 
τό παράδειγμα τῶν Σέρβων, Γεωρ-
γιανῶν, Βουλγάρων, Ρώσων, Λευ-
κορώσων, Ρουμάνων, στούς ὁποίους 
λαούς, καυχώμεθα ἐν Κυρίῳ, ὅτι ἐμεῖς 
δώσαμε τό φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας! Αὐτοί 
ὅμως τώρα, περνῶντας τήν ἴδια δοκιμα-
σία, μᾶς δείχνουν ἕναν ἄλλο δρόμο! Τελι-
κά αὐτοί εἶναι λιγότερο εὐαίσθητοι ἀπό 
ἐμᾶς στό σεβασμό τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, 
ἤ μήπως ἐμεῖς ὑποτιμήσαμε τήν δύναμη 
τῶν Θεόσδοτων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλη-
σίας μας;

Μέ τήν ἐλπίδα ἔστω καί τήν ἐσχάτη 
στιγμή νά ἀκολουθήσουμε τό παράδειγ-
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μα τους καί νά ἑορτάσουμε τήν Ἀνάστα-
ση στούς Ἱερούς Ναούς, πού παραμέ-
νουν πάντα τό ἀναντικατάστατο κέντρο 
τῆς Ὀρθόδοξης Λατρείας,

ἀσπαζόμεθα μέ σεβασμό τήν δεξιάν 
Σας,

Εὐσταθιάδου Μαρία
Θεοτοκάτος Ἐρωτόκριτος
Θωμαΐδου Ἀλίκη
Ἰντσέπελη Σοφία
Καλκάνη Ἀγάπη
Κεμεντζετζίδης Φιλόθεος
Κούδα Μαρία

Ματενόγλου Αἰκατερίνη
Νατσιός Δημήτριος
Νικολαΐδου Μαρία
Ὀρτουλίδου Ἀνατολή
Παπαδόπουλος Παῦλος
Παπαδοπούλου Κρυσταλλένια
Σιχλιμοίρης Χρύσανθος
Σιῶκος Ἀπόστολος
Στρύφων Ἀλέξανδρος
Τερζῆς Παναγιώτης
Τσολάκη-Κώστα Μαγδαληνή
Τζέμης Θεόδωρος
Χατζῆς Δημήτριος

               
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ, δασκάλου

 Ἄκουγα τίς προάλλες τόν κυβερνητικό 
ἐκπρόσωπο, μέ βλοσυρό ὕφος, νά λέει γιά 
τά ἀρνιά τοῦ Πάσχα −τά Χριστούγεννα 
δῶρα καί τό Πάσχα ἀρνί, τά πανηγύρια 
τῆς Ὀρθοδοξίας σ᾽ αὐτό περιορίζονται− 
τό ὁποῖο θά γιορτάσουμε στό σπίτι μας. 
Ἄν κατάλαβα καλά, πλέον ἡ Ἱερά Σύνο-
δος ὑποκαταστάθηκε ἀπό τό ὑπουργικό 
συμβούλιο.

Τίς μέρες τοῦ Πάσχα σίγουρα θά τρί-
ζουν τά δόντια τους τά τσιράκια τῆς Νέας 
Τάξης. Θά ὑπάρξει καθολική ἀπαγόρευση 
κινήσεων, μέ βαρύτατα πρόστιμα. Τό κλίμα 
καλλιεργεῖται ἀπό τά ξεπουλημένα ἀντί-
χριστα κανάλια.

Ἡ ἀρχή ἔγινε μέ τήν Θεία Κοινωνία. 
Ποῦ νά καταλάβουν οἱ ὑλοχαρεῖς ὅτι χωρίς 
τόν  Ἄρτο τῆς Ζωῆς, ἡ ζωή τῶν Χριστιανῶν 
εἶναι ἀπαρήγορη καί ματαία. Γιατί νά μή 
γίνουν Λειτουργίες σέ γήπεδα, 30 μέτρα 
ὁ ἕνας ἀπό τόν ἄλλο, ἄν τό θέλουν ἔτσι, 
ὅπως πολλοί ἱερεῖς προτείνουν;

Δίνουμε ἐξετάσεις ὅλοι μας αὐτές τίς 

ἡμέρες καί κάποιοι πού ἔπρεπε νά ἀρι-
στεύουν, βαθμολογοῦνται μέ μηδέν.

Καί ἄς σταματήσουν ἐπί τέλους 
τά «ἱερά νανουρίσματα» ὅτι ὁ Χριστός 
ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας ἐπέτρεψε 
τό κλείσιμο τῶν ναῶν. Εἶναι βλασφημία 
αὐτό. Ὁ Κύριος δέν ἀκυρώνει τό ἔργο του. 
Ἄν σκέφτονταν ἔτσι οἱ πρόγονοί μας, θά 
ἤμασταν ἀκόμη σκλάβοι τῶν Τούρκων, 
γιατί θά ἦταν θέλημα Θεοῦ καί ἀτέλειωτο 
ἐπιτίμιο ἡ Τουρκοκρατία.

Μέ τήν ἀντίχριστη πολεμική κατά τῆς 
Θείας Κοινωνίας, πού πέρασε σχεδόν ἀ-
ντουφέκιστη ἀπό τήν Δ.Ι.Σ., ἤδη πολλοί 
πτοήθηκαν καί ἀμφιβάλλω ἄν θά ἐπιστρέ-
ψουν σύντομα στό κοινόν Ποτήριον.

Καί νά ἀκοῦς καί κάτι ἀερογεμεῖς, με-
γαλόσχημες, προτάσεις προφεσόρων γιά 
κουταλάκια μιᾶς χρήσεως, λές καί μιλᾶνε 
γιά γλυκό κουταλιοῦ ἤ ρυζόγαλο.

«Οὐκ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός πνεῦμα δει-
λίας, ἀλλά δυνάμεως» κατά τόν Ἀπόστολο 
Παῦλο.
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• Ἡ Κλίκα

Ἔχουμε μία πυραμίδα. Ἔτσι λειτουρ-
γεῖ αὐτὴ ἡ κλίκα, ἡ καμπάλ. Ἔχουμε 
μία πυραμίδα καὶ στὴν κορυφή της 
βρίσκεται ὁ ἐσωτερικὸς κύκλος τῆς 
κλίκας, ὁ ὁποῖος κινεῖ τὰ νήματα σὲ 
ὅλο τὸν κόσμο. Καθὼς κατεβαίνεις ἀπὸ 
τὴν κορυφὴ τῆς πυραμίδας συναντᾶς 
ὅλο καὶ περισσότερους ἀνθρώπους καὶ 
σὲ κάθε κατώτερη βαθμίδα τῆς πυραμί-
δας γνωρίζουν λιγότερα ἀπὸ ὅσα γνωρί-
ζουν στὴν κορυφή. Γιατὶ ὁ μόνος τρόπος 
οἱ λίγοι νὰ χειραγωγήσουν τὸν κόσμο 
εἶναι μέσῳ αὐστηρῆς κατηγοριοποίησης, 
ὅπου οἱ ἄνθρωποι γνωρίζουν μόνο ὅσα 
χρειάζεται νὰ γνωρίζουν, γιὰ νὰ κάνουν 
τὴν συνεισφορά τους στὸ σύστημα. Χω-
ρὶς νὰ γνωρίζουν πῶς ἡ συνεισφορά τους 
συνδέεται μὲ τὴ συνεισφορὰ τῶν ἄλλων 
στὴ δημιουργία μιᾶς πολὺ διαφορετικῆς 
εἰκόνας ἀπὸ αὐτὴ στὴν ὁποία νομίζουν 
ὅτι συμμετέχουν. Στὴν κορυφὴ τῆς πυ-
ραμίδας, γνωρίζουν ὅτι χειραγωγοῦν, 
γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἀπάτη. Ἀλλὰ ἐὰν 
εἶσαι γιατρὸς καὶ σοῦ λένε ὅτι αὐτὰ εἶ-
ναι τὰ συμπτώματα καὶ ὅταν τὰ βλέπεις, 
νὰ διαγιγνώσκεις πάντα μὲ κορωνοϊὸ 
COVID-19. Ὅταν κάποιος μπαίνει στὸ 
νοσοκομεῖο, θὰ τὸν ἐξετάζεις ὁπωσδή-

ποτε γιὰ κορωνοϊὸ COVID-19. Ἄν πεθά-
νει ἀπὸ ὁποιαδήποτε αἰτία, θὰ βάζεις 
κορωνοϊὸ COVID-19 στὸ πιστοποιητικὸ 
θανάτου του. Ποιὰ εἶναι ἡ μεγαλύτερη 
φράση σὲ κάθε τυραννία; «Ἁπλῶς ἀκο-
λουθοῦσα ἐντολές». Ἔτσι γίνεται. Ἀλλὰ 
κάποιοι νοσηλευτὲς καὶ κάποιοι γιατροὶ 
γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ μιλήσω σὲ λίγο καὶ 
γιὰ τὸ δίκτυο 5G, ξέφυγαν ἀπὸ τὸ σύ-
στημα ἐλέγχου καὶ εἶπαν ὅτι ὅλα αὐτὰ 
εἶναι ἀνοησίες. Πρῶτον διαγιγνώσκου-
με θανάτους ἀπὸ κορωνοϊὸ COVID-19 
σὲ ἀνθρώπους ποὺ δὲν πέθαναν ἀπὸ 
αὐτόν. Καὶ ἐπίσης, μᾶς ζητοῦν νὰ τοὺς 
βάζουμε ὅλους νὰ ὑπογράφουν φόρμες 
μὴ ἀνάνηψης. Ὁπότε κάποιοι γιατροὶ 
ξεφεύγουν ἀπὸ τὸ σύστημα ἐλέγχου. Οἱ 
περισσότεροι ὄχι. Ἁπλᾶ συνεχίζουν τὸ 
ἔργο τους. Μπορεῖ νὰ παραπονιοῦνται 
καὶ νὰ βαρυγκομοῦν ἀλλὰ τὸ κάνουν. 
Ἔτσι γίνεται.

Καὶ τώρα ἔχουμε τὸν Π.Ο.Υ.. 
Ποιὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος χρηματο-
δότης τοῦ Π.Ο.Υ. μετὰ τὴν κυβέρ-
νηση τῶν Η.Π.Α.; Ὁ Μπὶλ Γκέιτς. Ὁ 
Π.Ο.Υ. τοῦ ἀνήκει. Καὶ αὐτὸς ὁ Τέντρος, 
αὐτὸς ὁ τύπος ἀπὸ τὴν Αἰθιοπία, ἀπὸ 
τὴ μαρξιστικὴ κυβέρνηση τῆς Αἰθιοπίας, 
ἡ ὁποία καταπατᾶ τὰ ἀνθρώπινα δικαι-
ώματα, ὁ ὁποῖος ἦταν ὑπουργὸς ὑγεί-

ΔΙΚΤΥΟ 5G ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ*
τοῦ David Icke

* Καταγραφή ἀπό τήν Παρακαταθήκη μέρους τῆς συνεντεύξεως τοῦ David Icke, πού ἀνέ-
βηκε μέ ἑλληνικούς ὑποτίτλους στό διαδίκτυο τόν Μάρτιο τοῦ 2020.

Παραλείπουμε τό α´ μέρος τῆς συνεντεύξεως, τό ὁποῖο ἀναφέρεται στόν κορωνοϊό, καί 
δημοσιεύουε τό β´ μέρος, πού άναφέρεται στό δίκτυο 5G καί τό γ´ μέρος, πού ἀναφέρεται στά 
ἐμβόλια καί τήν κοινωνία ἀπολύτου ἐλέγχου.

Νά διευκρινίσουμε ὅτι, ἀπό τήν ἔρευνα πού κάναμε, ὁ David Icke φαίνεται ὅτι ἔχει κοσμο-
θεωριακές ἀντιλήψεις, πού ἐντάσσονται στόν εὐρύτερο χῶρο τῆς ἀντιχρίστου «Νέας Ἐποχῆς». 
Ἔχουμε ὅμως τήν ἐντύπωση ὅτι, γι᾽ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο, τό ξεσκέπασμα, πού κάνει, τῶν 
νεοταξικῶν σχεδίων, μπορεῖ νά ἔχει καί μεγαλύτερη ἀξία.
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ας τῆς Αἰθιοπίας καὶ κατηγορήθηκε ὅτι 
συγκάλυψε τρεῖς ἐπιδημίες, εἶναι τώρα 
ἐπικεφαλῆς τοῦ Π.Ο.Υ.. Μόνο γιὰ νὰ 
κάνει ὅ,τι τοῦ ποῦν. Ὁπότε, ὁ Π.Ο.Υ. 
ὁδηγεῖ ὅλη αὐτὴν τὴν πολιτική. Ἕνας 
ὀργανισμὸς ὁ ὁποῖος δημιουργήθηκε 
ἀπὸ τοὺς Ροκφέλλερς, παρεμπιπτό-
ντως. Καὶ παίρνει συνεχῶς τὶς λάθος 
ἀποφάσεις τοὺς τελευταίους μῆνες. Τὶς 
σωστὲς ἀποφάσεις γιὰ τὴν κλίκα, τὶς 
λάθος ἀποφάσεις γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. 
Ἀπὸ τὸν Π.Ο.Υ., ἀσκεῖται μιὰ πολιτικὴ 
καὶ ἕνας τρόπος ποὺ ἐφαρμόζεται καὶ 
ὅλοι ἀκολουθοῦν τὸ πρωτόκολλο. Θὰ 
σᾶς δώσω ἕνα καλὸ παράδειγμα σὲ λίγο, 
ὅταν θὰ μιλήσουμε γιὰ τὸ 5G. Λοιπὸν, 
ἐπειδὴ ἡ Κίνα ἐπέβαλε αὐτὴν τὴν βάρ-
βαρη, δρακόντεια καραντίνα καὶ μετὰ ὁ 
ἀριθμὸς τῶν κρουσμάτων ἄρχισε νὰ μει-
ώνεται, αὐτὸ δημιούργησε ἕνα προηγού-
μενο γιὰ τὶς χῶρες ποὺ ἀκολούθησαν. 
Ὅτι ὁ ἰδανικὸς τρόπος ἀντιμετώπισης 
τοῦ προβλήματος εἶναι αὐτὸς τῆς Κί-
νας, ἄρα ἡ λύση εἶναι ἡ ἐπιβολὴ καρα-
ντίνας καὶ νὰ κρατηθοῦν οἱ ἄνθρωποι 
μακριὰ ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο. Εἶναι μία 
ἀπάτη, ἐνορχηστρωμένη ἀπὸ τὴν κλί-
κα. Ἔγραψα ἕνα σλόγκαν στὸ ἴντερνετ 
τὸ τελευταῖο δεκαπενθήμερο. Εἶναι μιὰ 
εἰκόνα τῆς Γῆς καὶ ἀπὸ κάτω λέει: «Κυ-
βερνᾶται ἀπὸ ψυχοπαθεῖς, διευθύνεται 
ἀπὸ ἠλίθιους». Μὲ αὐτὴν τὴν δυναμικὴ 
λειτουργεῖ. Ἔχουμε τοὺς ψυχοπαθεῖς 
στὸ παρασκήνιο ποὺ ἐνορχηστρώνουν 
τὰ πάντα καὶ μετὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ 
δὲν ἔχουν ἰδέα ποιοὶ εἶναι, ποῦ βρίσκο-
νται καὶ τί κάνουν στὴ Γῆ. Στὴν πολιτι-
κὴ κλ.π. ποὺ ἀνταποκρίνονται σὲ αὐτὴν 
τὴν πολιτικὴ τῆς κλίκας λέγοντας «Ὅλοι 
θὰ πεθάνουν, θὰ πρέπει νὰ ἐπιβάλουμε 
καραντίνα», ποὺ δὲν ἔχουν ἰδέα τί πραγ-
ματικὰ συμβαίνει.

• Τό δίκτυο 5G

Ἐρχόμενοι τώρα στὸ δίκτυο 5G. 
Εἶναι ἀστεῖο γιατὶ τὴν πρώτη φορὰ ποὺ 
κάθισα ἐδῶ καὶ κουβεντιάσαμε, ἦταν τὸ 
2018.

− Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια.
Τὸ 2019 εἰσήγαγαν τὸ 5G, ποὺ κά-

ποιοι ἀπὸ ἐμᾶς καὶ πολλοὶ γιατροὶ καὶ 
ἐπιστήμονες ζητοῦν νὰ σταματήσει, για-
τὶ δὲν ἔχει δοκιμαστεῖ. Τὸ παραδέχονται 
αὐτὸ γιὰ τὸν ἀντίκτυπο τοῦ 5G στὴν 
ἀνθρώπινη ψυχολογία καὶ ὑγεία.

− Ἔγιναν ἀνεξάρτητες δοκιμές;
Καμμία δοκιμή δὲν ἔγινε.
Ἡ μόνη ἀνεξάρτητη δοκιμή, ποὺ ἔγι-

νε, ἀπὸ πραγματικὰ ἀνεξάρτητους ἀν-
θρώπους, ἐκτὸς τῆς βιομηχανίας τηλε-
ποικοινωνιῶν, λέει ὅτι τό 5G εἶναι κα-
ταστροφικὸ γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὑγεία 
καὶ ζητοῦν νὰ σταματήσει. Γιατροὶ, 
ἐπιστήμονες ἀπό 41 χῶρες ὑπέγραψαν 
ἐπιστολὲς ποὺ λένε ὅτι πρέπει νὰ στα-
ματήσει.

Φυσικά, δὲν σταμάτησε. Καὶ θὰ ἐξη-
γήσω τὸν λόγο, πού προχώρησε χωρὶς 
δοκιμές, τὸ ὁποῖο παραδέχτηκαν καὶ οἱ 
ἴδιοι.

Στὸ Κογκρέσσο, ἕνας Γερουσιαστὴς 
ρώτησε πέρυσι τὰ μέλη τῆς βιομηχανίας 
τηλεπικοινωνιῶν, πόσες δοκιμὲς ἔχουν 
κάνει, πόσα χρήματα ἔχουν δαπανήσει 
στὴ δοκιμὴ τῶν συνεπιῶν τοῦ 5G στὴν 
ἀνθρώπινη ὑγεία. Καὶ εἶπαν (0) μηδὲν 
δοκιμές. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι, ἄν τὶς εἶχαν 
κάνει καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν δοκιμῶν 
εἶχαν δημοσιευθεῖ, τὸ 5G δὲν θὰ ἐπιτρε-
πόταν ποτὲ νὰ μπεῖ σὲ λειτουργία.

Λοιπόν, οἱ ἑταιρεῖες τηλεπικοινω-
νιῶν δὲν θέλουν νὰ μᾶς κάνουν κακό μὲ 
τὸ 5G. Ὄχι αὐτὲς συγκεκριμένα. Ἐπι-
στρέφουμε ξανά στὴν πυραμίδα ἐξουσί-
ας. Ὁ κλάδος τηλεπικοινωνιῶν ἀνή-
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κει σὲ αὐτὴν τὴν κλίκα. Ἐπειδὴ αὐτὸ 
ποὺ κάνει ἡ βιομηχανία τηλεπικοινωνιῶν 
μὲ ὅλη αὐτὴν τὴν ἔξυπνη τεχνολογία καὶ 
τοὺς δορυφόρους, γιὰ τοὺς ὁποίους θὰ 
ποῦμε σὲ λίγο, οἱ ὁποῖοι στέλνουν ἀκτι-
νοβολία 5G σὲ κάθε ἑκατοστὸ τῆς γῆς 
εἶναι πλήρως ἀπαραίτητο γιὰ τὸν ἔλεγχο 
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν τεχνητὴ νοημο-
σύνη.

Στὴν πυραμίδα τῆς βιομηχανίας τη-
λεπικοινωνιῶν, ὑπάρχουν πολλοὶ ἄν-
θρωποι στὰ κατώτερα ἐπίπεδα ποὺ δὲν 
ἔχουν ἰδέα γιὰ τὸν ἀντίκτυπο τοῦ 5G 
στὴν ἀνθρώπινη ὑγεία καὶ δὲν θέλουν νὰ 
γνωρίζουν. Γιατὶ βλέπουν μόνο τὰ δολ-
λάρια ποὺ θὰ κερδίσουν. Μὰ ὅταν φθά-
νεις στὸ ἀνώτερο ἐπίπεδο τοῦ κλάδου 
τῶν τηλεπικοινωνιῶν, στὸ κέντρο τῆς 
ἐξουσίας, γνωρίζουν πολύ καλά τί θά 
προκαλέσει στὴν ἀνθρώπινη ὑγεία. Για-
τί; Ἐπειδὴ θέλουν νὰ γίνει αὐτό. Ἐπειδὴ 
θέλουν αὐτές τὶς συνέπειες νὰ συμβοῦν 
ἐπάνω στὴν ἀνθρωπότητα. Ἔχουν τὴ 
δυνατότηττα νὰ χειραγωγοῦν τοὺς ἀν-
θρώπους ψυχολογικά. Καὶ μποροῦν νὰ 
δημιουργήσουν μία μαζικὴ χειραγώγη-
ση μὲ τὸ 5G. Λοιπόν, τί κάνει τὸ 5G; 
Ὅ,τι κάνει καὶ τὸ 4G ἀλλὰ τὸ 5G τὸ 
κάνει ἀκόμη περισσότερο. Δηλητηριά-
ζει τὰ ἀνθρώπινα κύτταρα. Τὰ κύτ-
ταρα δηλητηριάζονται ἀπὸ τεχνολογικὰ 
ἠλεκτρομαγνητικὰ πεδία. Τὰ ἀνθρώπινα 
κύτταρα δηλητηριάζονται. Ἀπελευθε-
ρώνοντας ἐξωσώματα ὡς ἀντίδραση τοῦ 
ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος καὶ αὐτὰ 
τὰ ἐξωσώματα καταγράφονται ὡς κορω-
νοϊός COVID-19.

Λοιπόν, ποιὰ ἦταν ἡ πρώτη κινεζικὴ 
πόλη ἡ ὁποία εἰσήγαγε τὸ δίκτυο 5G; 
Ἀκριβῶς πρὶν ἀπὸ τὸ ξέσπασμα τοῦ ἰοῦ; 
Ἡ Yuhan.

Ὑπάρχει καὶ ἕνα ἄλλο σενάριο πού 
ὁ κόσμος μπορεῖ νὰ τὸ σκεφτεῖ. Παρε-

μπιπτόντως, πρὶν πῶ αὐτό, ὅσο διαρκεῖ 
αὐτὴ ἡ καραντίνα, γνωρίζω ἀπὸ ἐπικοι-
νωνίες ποὺ ἔχουν γίνει ἀπὸ ἐμένα μὲ τὸν 
Γκάζ καὶ μὲ τὸν Κέιμι στὸ davidicke.
com γνωρίζω ἀπὸ ὅλες τὶς δημοσιεύ-
σεις στὸ ἴντερνετ ὄχι μόνο στὴ Βρετανία 
ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ στὶς 
Η.Π.Α., ὅτι ὅσο διαρκεῖ αὐτὴ ἡ καρα-
ντίνα κεραῖες 5G τοποθετοῦνται μὲ 
πολὺ ταχὺ ρυθμὸ σὲ ὅλο τὸν κόσμο. 
Ὅσο διαρκεῖ ἡ καραντίνα, ἄλλες 21 πό-
λεις στὴ Βρετανία ἀπέκτησαν 5G. Τὸ 5G 
ξεδιπλώνεται σὲ ὅλο τὸν κόσμο ταχύτα-
τα. Σὲ μία περίοδο, ὅπου τὰ πάντα θὰ 
ἔπρεπε νὰ εἶχαν σταματήσει.

− Καὶ αὐτοὶ χτίζουν πύργους 5G σὲ 
μία νύχτα.

Ναί. Ἐπειδὴ αὐτό θεωρεῖται ὡς ἀπα-
ραίτητη ἐργασία. Γιὰ τὴν κλίκα, γιὰ τὴν 
καμπάλ, εἶναι ἀπαραίτητη ἐργασία.

Ἐπειδὴ θέλουν τὸ δίκτυο 5G πα-
ντοῦ. Ὅσο συμβαίνει αὐτὸ μὲ τοὺς πύρ-
γους 5G ποὺ χτίζονται σὲ ὅλο τὸν κόσμο 
καὶ φυσικὰ ὁ κόσμος δὲν μπορεῖ νὰ δι-
αμαρτυρηθεῖ, γιατὶ εἶναι ἀπομονωμένος 
ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλο καὶ σὲ κατ᾽ οἶκον 
περιορισμό. Ὁ Ἔλον Μάσκ, ὁ ὁποῖος 
εἶναι ... δὲν θὰ τὸν ἔλεγα ψυχοπαθ;h, 
γιατὶ αὐτὸ δὲν ἀρκεῖ, ὁ ἄνθρωπος εἶ-
ναι σοῦπερ ψυχοπαθής, γιατί γνωρίζει 
ποιὸς θὰ εἶναι ὁ ἀντίκτυπος τοῦ 5G 
στὴν ἀνθρώπινη ὑγεία καὶ παρ᾽ ὅλα 
αὐτὰ τοποθετεῖ ὅλο καὶ περισσότερους 
δορυφόρους κάθε ἑβδομάδα σὲ χαμηλό 
ὑψόμετρο γύρω ἀπό τὴ γῆ, οἱ ὁποῖοi ἐκ-
πέμπουν ἀκτινοβολία 5G στὴ γῆ. 

Καὶ ἔχει πάρει ἄδεια νὰ τοποθετήσει 
δεκάδες χιλιάδες δορυφόρους γύρω ἀπὸ 
τὴ γῆ. Καὶ προχωρᾶ πρὸς αὐτὸν τὸν 
στόχο. Θέλει νὰ τοποθετήσει 42.000 
δορυφόρους γύρω ἀπὸ τὴ γῆ. Ἤδη, μὲ 
ὅσους δορυφόρους ἔχει τοποθετήσει ἡ 
κοινότητα τῆς Ἀστρονομίας παραπονιέ-



MAPTIOC - A¶PI§IOC 2020

15

ται σὲ ὅλο τὸν κόσμο γιατὶ δὲν μποροῦν 
νά δοῦν πιὰ τὸν νυχτερινὸ οὐρανό, λόγῳ 
αὐτῶν τῶν δορυφόρων, οἱ ὁποῖοι ἐκπέ-
μπουν ἀκτινοβολία 5G στὴ γῆ. Καὶ ὅσο 
διαρκεῖ αὐτὴ ἡ καραντίνα, τοῦ δόθηκε 
ἄδεια ἀπὸ τὴν Ὁμοσπονδιακὴ Ἐπιτρο-
πὴ Τηλεπικοινωνιῶν, ἡ ὁποία ἐπέτρεψε 
τὴν κυκλοφορία τοῦ 5G χωρίς δοκιμές, 
ἐπειδὴ ἀνήκει στὴ Καμπάλ. Τοῦ ἔδωσαν 
ἄδεια γιὰ τὴν τοποθέτηση ἑνός ἑκατομ-
μυρίου ἐπίγειων κεραιῶν στὶς Η.Π.Α., 
ποὺ μέσῳ ἠλεκτρομαγνητικῶν πεδίων 
θὰ συνδέονται μὲ τοὺς δορυφόρους. Για-
τὶ αὐτὸ ποὺ δημιουργοῦν ... Τὰ γράφω 
ἐδῶ καὶ δεκαετίες αὐτά. Δημιουργοῦν 
μία τεχνολογικὴ ὑποπραγματικότητα 
(μάτριξ) τοῦ 5G, τὴν ὁποία ὀνομάζουν 
«τὸ ἔξυπνο δίκτυο» περιβάλλοντας τὸν 
κόσμο μὲ δορυφόρους καὶ διοχετεύοντας 
αὐτὰ τὰ πράγματα στὴ γῆ. Ἐπειδὴ δημι-
ουργοῦν μία ὑποπραγματικότητα μὲ 
τὴν ὁποία θὰ συνδέεται ὁ ἀνθρώπι-
νος νοῦς μέσῳ τεχνητῆς νοημοσύνης. 
Ἔχουν ἤδη πεῖ καὶ πότε θὰ ξεκινήσει 
αὐτό. Τὸ 2030, ἕνα ἔτος τὸ ὁποῖο ἐμ-
φανίζεται συνεχῶς γιὰ τὰ πάντα. Ὁπότε 
αὐτὸ πραγματικὰ συμβαίνει. 

− Καὶ ὁ Ἔλον Μάσκ πῆρε αὐτὴ τὴν 
ἄδεια κατὰ τὴν διάρκεια τῆς καραντίνας. 

Ναί, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς καραντί-
νας τὴν πῆρε τὴν ἄδεια.

Ἀλλὰ θὰ πῶ αὐτὸ πρῶτα. Τὸ 5G εἶ-
ναι φάσμα συχνοτήτων, δὲν εἶναι μία 
συχνότητα. Ξεκινοῦν ἀπὸ χαμηλὰ αὐτὲς 
τὶς συχνότητες, ἀλλὰ θέλουν νὰ τὶς πᾶνε 
ψηλά. Καὶ ἤδη μποροῦν νὰ τὶς πᾶνε 
ψηλὰ καὶ αὐτὸ ἔχει σοβαρὸ ἀντίκτυπο 
μὲ τοὺς τρόπους τοὺς ὁποίους θὰ περι-
γράψω. Ἄν οἱ τηλεθεατὲς τῆς ἐκπομπῆς 
πᾶνε στά βίντεο στὴν ἱστοσελίδα μου, 
θὰ δοῦν στὴ σειρὰ τῶν βίντεο ἕνα για-
τρὸ ἀπὸ τὴν Νέα Ὑόρκη. Εἶναι ἕνα για-
τρός, ὁ ὁποῖος ἐξοργίστηκε τόσο πολὺ 

ποὺ ἔφτιαξε ἕνα βίντεο. Βγῆκε ἐντελῶς 
ἔξω ἀπὸ τὰ ροῦχα του μὲ αὐτὰ ποὺ 
ἀνακάλυψε. Αὐτὸς ὁ γιατρὸς ἐργάζεται 
σὲ μία μονάδα ἐντατικῆς θεραπείας σὲ 
ἕνα νοσοκομεῖο τῆς Νέας Ὑόρκης καὶ 
στὸ βίντεο αὐτὸ λέει: «Κοιτάξτε! αὐτὸ 
δὲν εἶναι κορωνοϊὸς COVID-19. Δὲν εἶ-
ναι αὐτό, ποὺ μᾶς λένε ὅτι εἶναι». Αὐτὸς 
ὁ γιατρὸς λέει: «Μᾶς εἶπαν νὰ φροντί-
σουμε ἀνθρώπους μὲ προβλήματα στοὺς 
πνεύμονες ποὺ ἔρχονται σὲ μᾶς, ὡς ἀν-
θρώπους ποὺ ἔχουν μία λοιμώδη νόσο 
ποὺ λέγεται κορωνοϊός COVID-19, ἀλλὰ 
ἐμεῖς δὲν βλέπουμε αὐτό». Μετὰ τὴν συ-
νέντευξη, πηγαίνετε νὰ δεῖτε τὸ βίντεο. 
Εἶπε: «Δὲν ἔχω ξαναδεῖ ποτὲ κάτι παρό-
μοιο μὲ αὐτὸ ποὺ βλέπω στοὺς πνεύμο-
νες αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Οἱ πνεύμο-
νές τους μοιάζουν μὲ ἑνός ἀνθρώπου 
ποὺ πετάει στὰ 30.000 πόδια καὶ κα-
θὼς ἐξαφανίζεται ἡ πίεση τῆς καμπί-
νας τοῦ ἀεροπλάνου, ἐξαφανίζεται 
τὸ ὀξυγόνο καὶ πεθαίνει ἀργὰ ἀπὸ 
ἔλλειψη ὀξυγόνου. Εἶπε καὶ μία ἄλλη 
ἀναλογία. Εἶπε ὅτι οἱ πνεύμονές τους 
εἶναι κάτι ποὺ θὰ περίμενες νὰ δεῖς ἂν 
ἔπαιρνες κάποιον καὶ τὸν ἔβαζες στὴν 
κορυφὴ τοῦ Ἔβερεστ, χωρὶς καμμία συ-
σκευὴ ὀξυγόνου. Ἔτσι ἀκριβῶς θὰ ἦταν 
οἱ πνεύμονές του. Εἶπε: «Δὲν ξέρω τί 
συμβαίνει ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι κορωνο-
ϊός COVID-19, δὲν εἶναι λοιμώδης νόσος 
καὶ δὲν ἔχω ξαναδεῖ ποτὲ κάτι τέτοιο». 
Καὶ αὐτὸ τὸ παραδέχεται ἡ βιομηχανία 
τηλεπικοινωνιῶν. Τὸ δίκτυο 5G, ρυθ-
μισμένο στὰ 60 Gigahertz, ὅπου ἐκεῖ 
ἀκριβῶς θέλουν νὰ τὸ φτάσουν −καὶ 
γώ λέω ὅτι σίγουρα τὸ ἔχουν ρυθμίσει 
σὲ αὐτὸ τὸ ὕψος κρυφὰ− σταματάει 
τὸ ἀνθρώπινο σῶμα καὶ αἷμα ἀπὸ τὸ 
νὰ ἀπορροφοῦν ὀξυγόνο. Ἂν ἕνας ἄν-
θρωπος δεχτεῖ συχνότητες 60 Gigahertz 
ἀκτινοβολίας 5G δὲν θὰ μπορεῖ νὰ ἀπορ-
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ροφᾶ ἀρκετὸ ὀξυγόνο καὶ θὰ κατέρρεε 
στὸ δρόμο. Καὶ αὐτὰ τὰ συμπτώματα, 
αὐτὸ τὸ ἀποτέλεσμα ποὺ προκαλεῖ τὸ 
5G στὸν ἄνθρωπο, εἶναι τόσο ὅμοιο μὲ 
αὐτὸ ποὺ περιέγραψε ὅτι βλέπει ὁ για-
τρὸς στὴν Ν. Ὑόρκη, ἀλλὰ λέει ὅτι δὲν 
γνωρίζει τί συμβαίνει καὶ δὲν ἔχει ξανα-
δεῖ ποτὲ κάτι τέτοιο.

Νὰ ἀναφέρω καὶ αὐτό. Ἡ κλίκα δὲν 
εἶχε ἀρκετοὺς νεκροὺς, παρ᾽ ὅλο ποὺ 
μαγείρεψαν τόσο τοὺς ἀριθμοὺς καὶ πα-
ρουσίασαν ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ πολλοὺς 
νεκροὺς ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ COVID-19, 
γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὸ γεγονὸς ὅτι εἶ-
ναι ἕνας πολὺ φονικὸς ἰός. Ἀλλά ὅσο οἱ 
ἀριθμοὶ τῶν νεκρῶν δὲν αὐξάνονται ἀπὸ 
κάθε αἰτία, χτίζουν νεκροταφεῖα καὶ με-
τατρέπουν γήπεδα ποδοσφαίρου σὲ νε-
κροτομεῖα. Τὸ κάνουν σὲ πολλές χῶρες 
αὐτό. Κάνουν προετοιμασίες γιὰ πάρα 
πολλοὺς νεκρούς. Τί συμβαίνει; Δὲν κολ-
λάει. Καὶ μὲ τὸ μαγείρεμα ἀκόμη τῶν 
ἀριθμῶν τῶν νεκρῶν του δὲν θὰ δικαι-
ολογοῦνταν ὅλοι αὐτοί οἱ τάφοι, ἐπει-
δὴ δὲν θὰ γέμιζαν ποτέ. Κι ἂν χτίζουν 
ὅλους αὐτοὺς τοὺς μαζικοὺς τάφους καὶ 
τὰ νεκροτομεῖα καὶ οἱ ἀριθμοὶ ἀρχίζουν 
νὰ πέφτουν ὅπως ἔγινε στὴν Κίνα, ὅπου 
πέρασε ὁ ἰός, θὰ φανοῦν ἐντελῶς ἡλί-
θιοι. Γιατί τὸ κάνουν τότε; Δὲν λέω ὅτι 
θὰ γίνει αὐτό. Ἀλλά λέω ὅτι εἶναι κάτι 
τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ προσέξουμε. Γι᾽ 
αὐτὸν τὸν λόγο στήνουν πύργους 5G 
παντοῦ καὶ βάζουν δορυφόρους στὸ δι-
άστημα. Ὅσο πιὸ πολύ ἐπεκτείνουν τὸ 
δίκτυο 5G τόσο περισσότερο τὸ δίκτυο 
5G θὰ ἐπηρεάζει τὴν ὑγεία τοῦ πληθυ-
σμοῦ. Κι ὅσο ἐπηρεάζει τὴν ὑγεία τοῦ 
πληθυσμοῦ τόσο μποροῦν νὰ λένε ὅτι 
εἶναι κορωναϊὸς COVID-19. Κι ἂν ἀρχί-
σουν νὰ ἐκπέμπουν ἀκτινοβολία 5G στὰ 
60 Gigahertz θὰ σκοτώσουν πολλοὺς 
ἀνθρώπους, γιατὶ δὲν θὰ μποροῦν νὰ 

ἀπορροφήσουν ὀξυγόνο. Ἂν τὸ κάνουν 
αὐτό, θὰ ἀρχίσουν νὰ γεμίζουν τοὺς τά-
φους καὶ θὰ ποῦν «δεῖτε τὶ κάνει ὁ ἰός. 
Ἡ καραντίνα πρέπει νὰ συνεχισθεῖ καὶ 
ἄλλο». Πρέπει νὰ τὸ προσέχουμε αὐτό, 
δεδομένων τῶν ἀριθμῶν τῶν νεκρῶν ποὺ 
ἔχουμε μέχρι στιγμῆς. Ἂν ἀρχίσει ὁ κό-
σμος νὰ πεθαίνει σὲ μεγάλους ἀριθμούς, 
ὁπουδήποτε στὸν κόσμο ὑπάρχει δίκτυο 
5G καὶ καταλήξει σὲ αὐτοὺς τοὺς τά-
φους, θὰ πρέπει νὰ ἀρχίσουμε νὰ τὰ ἀμ-
φισβητοῦμε ὅλα. Γιατί ἂν συμβεῖ αὐτό, 
μὲ τὴν πορεία πού ἔχουν οἱ ἀριθμοὶ μέ-
χρι στιγμῆς, θὰ ἦταν ἀνεξήγητο. Ἀλλὰ 
ὄχι ἂν ἀφαιρέσουν τὸ ὀξυγόνο ἀπὸ τὴν 
ἀτμόσφαιρα (τότε δὲν θὰ ἦταν ἀνεξήγη-
το). Καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει μόνο σὲ 
μία πολὺ μικρή περιοχή. Μπορεῖς νὰ 
βάλεις στὸ στόχαστρο ἕνα γηροκομεῖο 
καὶ νὰ τοὺς ἀφαιρέσεις τὸ ὀξυγόνο μὲ 
τὴν ἀκτινοβολία 5G. Ὁ κόσμος θὰ πε-
θάνει καὶ θὰ πεῖς πώς εἶναι κορωνοϊὸς 
COVID-19. Καὶ ξέρετε τί συμβαίνει; Πη-
γαίνουν πολίτες καὶ δημοσιογράφοι μὲ 
κάμερες καὶ κινητὰ νὰ καταγράφουν τὰ 
σχολεῖα καὶ τὰ νοσοκομεῖα. Τί κάνουν 
ὅσο εἶναι κλειστὰ τὰ σχολεῖα; Τί κάνουν 
ὅσο ὁ κόσμος εἶναι σὲ καραντίνα. Βά-
ζουν 5G στὰ σχολεῖα. Γνωρίζετε πού ἀλ-
λοῦ βάζουν 5G; Στὰ νοσοκομεῖα. Βάζουν 
5G παντοῦ. Καὶ ὅταν στηθεῖ ὅλο αὐτὸ 
τὸ δίκτυο 5G, θὰ ἔχουν τὴ δυνατότη-
τα νὰ χειραγωγοῦν τὸν κόσμο ψυχο-
λογικὰ καὶ σωματικά.

• Τό ἐμβόλιο καί ἡ κοινωνία ἀπο-
λύτου ἐλέγχου.

Καὶ ποῦ ὁδηγεῖ ὅλο αὐτό; Ὁδηγεῖ 
στὸ ἐμβόλιο. Καὶ μέσα σὲ αὐτὸ τὸ ἐμ-
βόλιο θὰ ὑπάρχει πολὺ γενετικὸ ὑλικό, 
τὸ ὁποῖο θὰ προκαλεῖ δηλητηρίαση τῶν 
κυττάρων, τὰ ὁποῖα θὰ ἀπελευθερώνουν 
ἐξωσώματα, ποὺ θὰ θεωρηθοῦν ὡς ἰός.
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Ἀλλὰ τὸ ἐμβόλιο θὰ περιέχει καὶ 
τσιπάκια νανοτεχνολογίας. Ἀνέφερα 
πρὶν ἀπὸ λίγο ὅτι ὁ Ἔλον Μάσκ πῆρε 
ἄδεια γιὰ τὴν τοποθέτηση ἑνός ἑκα-
τομμυρίου ἐπίγειων κεραιῶν, οἱ ὁποῖες 
θὰ ἀλληλεπιδροῦν μὲ τοὺς δορυφόρους 
στὸ διάστημα. Αὐτὰ τὰ νανομικροτσὶπ 
τοῦ ἐμβολίου, ποὺ μπαίνουν μέσα μας 
μὲ πολλοὺς τρόπους ἀλλὰ ἂς μείνουμε 
στὰ ἐμβόλια, δὲν εἶναι ἀντιληπτὰ μὲ τὴν 
ἀνθρώπινη ὄραση γι᾽ αὐτὸ λέγονται καὶ 
νανοτσίπ. Ὀνομαζονται ἐπίσης «ἔξυπνη 
σκόνη». Φυσικὰ τὰ πάντα εἶναι ἔξυπνα.
Λέγονται «νανομπότ», «νευρομπότ». 
Ἔχουν πολλὰ διαφορετικὰ ὀνόματα. Ἂς 
τὰ ποῦμε ἔξυπνη σκόνη. Ἡ ἰδέα εἶναι 
νὰ βάλουν τὰ νανοτσὶπ μέσα στὸ ἀν-
θρώπιο σῶμα καὶ νὰ λειτουργήσουν 
μέσα στὸν ἄνθρωπο. Ὅπως λειτουργεῖ 
ἡ ἐπίγεια κεραία 5G μὲ τοὺς δορυφό-
ρους τοῦ Ἔλον Μάσκ. Θέλουν νὰ συν-
δέσουν τοὺς ἀνθρώπους μὲ αὐτὸ τὸ 
δίκτυο 5G, αὐτὴ τήν τεχνολογικὴ ὑπο-
πραγματικότητα, ἡ ὁποία θὰ ἐλέγχεται 
ἀπὸ τεχνητὴ νοημοσύνη. Ἔτσι γινόμα-
στε βασικὰ τερματικὰ ὑπολογιστῶν. 
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἰδέα. Αὐτὰ τὰ ἐμβόλια, 
τὰ ὁποῖα προωθοῦνται καὶ χρηματοδο-
τοῦνται κυρίως ἀπὸ τὸν Μπίλ Γκέιτς, 
ἀπὸ τὸν ὀργανισμό τοῦ Μπίλ Γκέιτς, ὁ 
ὁποῖος ὀνομάζεται GAVI. Ὁ Μπίλ Γκέ-
ιτς καὶ ὁ ὀργανισμός GAVI θέλουν νὰ 
ἐμβολιάσουν τοὺς πάντες. Καὶ θέλουν 
κάτι ἀκόμη ὁ Μπίλ Γκέιτς καὶ ὁ ὀργα-
νιμός GAVI καὶ τὸ ἀναπτύσσουν τώρα. 
Θέλουν, καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ ὄνομα ποὺ 
τοῦ δίνουν, ἕνα κβαντικὸ τατουάζ, σὲ 
ὅποιον ἄνθρωπο ἔχει κάνει τὸ ἐμ-
βόλιο, ὥστε νὰ γνωρίζουν ψηφιακὰ 
ἄν ἔχεις κάνει τὸ ἐμβόλιο ἤ ὄχι. Αὐτὴ 
ἡ ἀπάτη μὲ τὸν κορωνοϊό COVID-19 θὰ 
ὁδηγήσει σταδιακά σὲ μείωση τοὺ ἀριθ-
μοῦ τῶν θανάτων καὶ σὲ χαλάρωση τῆς 

καραντίνας κάποια στιγμή. ἀλλά αὐτό 
ποὺ σχεδιάζουν εἶναι καί ἄλλα κύμα-
τα κορωνοϊοῦ. Καὶ ἐπειδὴ ὑπάρχει ἤδη 
τὸ προηγούμενο τῆς καραντίνας, δὲν θὰ 
ὑπάρξει κανένας δισταγμὸς γιὰ τὴν κα-
ραντίνα σὲ κάθε ἄλλο ἑπόμενο κύμα ἰοῦ 
ποὺ θὰ ἔρθει καὶ θὰ ἐπιβάλλεται ἀμέ-
σως καραντίνα. Αὐτός εἶναι ὁ στόχος. 
Καὶ προετοιμάζουν ψυχολογικά τὸν κό-
σμο γι᾽ αὐτό. Καὶ μετὰ θὰ μᾶς ποῦν ὅτι 
ἄν κάνουμε τὸ ἐμβόλιο ... Αὐτὴ τὴ στιγ-
μὴ ἑτοιμάζονται ἑπτὰ ἐμβόλια γιὰ τὸν 
κορωνοϊό COVID-19 κι ὅλα τὰ ἐμβόλια 
χρηματοδοτοῦνται ἀπὸ τὸν Μπίλ Γκέ-
ϊτς. Εἶναι ὁ ἴδιος Μπίλ Γκέιτς, ὁ ὁποῖος 
ἐνεπλάκη μὲ τὸ ἵδρυμά του Μπίλ καὶ 
Μελίντα Γκέιτς στὸ «γεγονὸς 201», τὸ 
ὁποῖο ἦταν μία προσομοίωση ἑνός κο-
ρωνοϊοῦ καὶ τοῦ πῶς θὰ ἀντιδροῦσαν οἱ 
ἀρχές, ὅπως ἀκριβῶς ἀντέδρασαν. Ἕξι 
ἑβδομάδες πρὶν τὸ θέμα παρουσιαστεῖ 
στὴν Κίνα. Σὲ αὐτὴ τὴν προσομοίωση, 
πανδημίας κορωνοϊοῦ, συμμετεῖχε καὶ τὸ 
«Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ», στό 
ὁποῖο ἔχει μεγάλη συμμετοχή ὁ Γκέιτς. 
Αὐτὸ τὸ φόρουμ εἶναι τὸ 1% τῆς πα-
γκόσμιας ἐλίτ. Ἐπίσης συμμετεῖχε καὶ ἡ 
Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ πανεπιστημίου Τζών 
Χόπκινς στὴν Ἀμερικὴ. Συμμετεῖχε ἐπί-
σης καὶ ἡ ἑταιρεία Johnson & Johnson, 
ἡ ὁποία τώρα ἀναπτύσσει ἐμβόλιο γιά 
τόν κορωνοϊό COVID-19. Τὸ Πανεπιστή-
μιο Τζών Χόπκινς, τὸ ὁποῖο συμμετεῖχε 
σὲ αὐτὴν τὴν προσομοίωση, ποὺ τελι-
κὰ ἔγινε ἀκριβῶς ὅπως σχεδιάστηκε νὰ 
γίνει, ἔκανε ἐπίσης μία προσομοίωση 
τὸ 2018 μὲ τὴν ἴδια θεματολογία. Ποιὸ 
Πανεπιστήμιο ἀνακοινώνει τοὺς παγκό-
σμιους ἀριθμούς, ποὺ ἀναφέρονται στὰ 
ΜΜΕ γιὰ τὰ κρούσματα καὶ τοὺς θανά-
τους τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19; Τὸ ἴδιο 
πανεπιστήμιο Τζών Χόπκινς, τὸ ὁποῖο 
συμμετεῖχε σὲ αὐτὲς τὶς προσομοιώσεις 
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κορωνοϊοῦ. Τὸ σχέδιό τους εἶναι ὅτι 
στὸ τέλος θὰ μᾶς ποῦν «Ἂν θέλετε νὰ 
βγεῖτε ἀπὸ τὴν καραντίνα καὶ δὲν θέ-
λετε νὰ μπαίνετε συνεχῶς σὲ καραντίνα, 
τότε πρέπει νὰ κάνετε τὸ ἐμβόλιο ποὺ 
σᾶς λέμε ἐμεῖς. Γιὰ νὰ μὴν ἀποτελεῖτε 
ἀπειλὴ γιὰ τὴν ὑπόλοιπη κοινότητα».

− Καὶ αὐτὸ σοῦ δίνει δικαιώματα. Εἶ-
ναι τὸ ψηφιακὸ διαβατήριο, ποὺ ἔλεγε 
ὁ Γκέιτς. 

Ναί, ὁ Μπίλ Γκέιτς εἶναι ἀπὸ τοὺς 
πιὸ σατανικοὺς ἀνθρώπους στὴ γῆ. Σκε-
φτεῖτε τὸν ἀνταγωνισμὸ ποὺ ἔχει καὶ μὲ 
ἄλλους σατανικούς.

Ὁπότε ἐκεῖ πάει τὸ παιχνίδι. Θὰ 
κάνεις τὸ ἐμβόλιο γεμάτο τσίπ γιὰ νὰ 
σὲ ἐλέγχουν. Καὶ νὰ ὑπονομεύουν τὴν 
ὑγεία σου, ἔτσι ὥστε νὰ ἔχουμε καὶ ἄλ-
λες πανδημίες, ἀλλιῶς δὲν θὰ μπορεῖς 
νὰ συμμετέχεις μὲ τὴν ὑπόλοιπη κοινό-
τητα, δὲν θὰ μπορεῖς νὰ ταξιδεύεις, νὰ 
μετακινεῖσαι κλπ. Λοιπόν, αὐτὸς εἶναι ὁ 
ἀληθινὸς λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Γκέιτς 
καὶ ὁ ὀργανισμὸς GAVI, αὐτοὶ οἱ ψεῦτες 
μὲ τὰ ἐμβόλια, ἔχουν κατασκευάσει αὐτὸ 
τὸ κβαντικὸ τατουάζ. Ἔτσι θὰ γνωρίζουν 
ποιὸς ἔκανε τὸ ἐμβόλιο καὶ ποιὸς ὄχι. 
Καὶ θὰ ὑπάρχει τεχνολογία μέσα ἀπὸ 
τὴν ὁποία θὰ περνᾶς, γιὰ νὰ διαβάζει τὸ 
κβαντικὸ τατουάζ. Θέλεις νὰ ἀνέβεις στὸ 
ἀεροπλάνο; Ὄχι, δὲν μπορεῖς δὲν ἔχεις 
κάνει τὸ ἐμβόλιο.

−Εἶναι σὰν τσιπάκι μέσα σου;
Ναί, ναί, μὲ ἁπλά λόγια αὐτό εἶναι 

βασικά. Δὲν γνωρίζω ἀκριβῶς τί τεχνο-
λογία θὰ βροῦν. Θὰ τὸ δοῦμε. Ἀλλὰ ἡ 
ἀρχὴ εἶναι ἀκριβῶς αὐτή... Καὶ ὅταν θὰ 
περνᾶς μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν τεχνολογία, 
σὲ συγκεκριμένα σημεῖα θὰ μετρᾶνε τὴν 
θερμοκρασία σου.

Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ καταλάβουμε 
εἶναι ὅτι αὐτοὶ ποὺ διοικοῦν τὴν Σίλι-
κον Βάλευ εἶναι ὑπέροχοι ἄνθρωποι, 

ἐνδιαφέρονται τόσο βαθειὰ γιὰ τὴν ἀν-
θρωπότητα. Πρῶτον, αὐτὸ ποὺ κάνουν 
οἱ ἑταρεῖες Google ὅτι παρέχουν δεδο-
μένα ἐντοπισμοῦ κινητῶν τηλεφώνων 
σὲ κυβερνήσεις, ὥστε οἱ κυβερνήσεις νὰ 
βλέπουν ἂν γίνεται κάποια συγκέντρω-
ση κατὰ τὴν διάρκεια τῆς καραντίνας. 
Ὄντως, βρῆκαν κάτι παιδιά, ποὺ πῆγαν 
σὲ ἕνα πάρτυ στὴν παραλία. Ἦταν συ-
νολικὰ ἑβδομήντα παιδιὰ καὶ τὰ ἐντόπι-
σαν σὲ σαράντα διαφορετικὲς πολιτεῖες 
τῶν ΗΠΑ.

−Νόμιζα ὅτι ἦταν παράνομο νὰ δί-
νουν προσωπικὰ στοιχεῖα, ἀλλὰ τὸ κά-
νουν.

Ἀφοῦ ἐπιβάλεις τὴν καραντίνα καὶ 
ἀφοῦ ἀναστείλεις τὴν δημοκρατία, ποὺ 
εἶναι αὐτὸ πού ἔγινε, καὶ εἰσέλθεις σὲ 
μία τυραννία, ποὺ μπορεῖ νὰ περιγρα-
φεῖ μόνο ὡς φασιστική, δὲν ὑπάρχουν 
πιὰ νόμιμες διαδικασίες γιὰ τοὺς ἀνθρώ-
πους, γιατὶ ἡ κυβέρνηση κάνει ὅ,τι θέλει. 
Καὶ δὲν φταῖνε οἱ πολιτικοί, αὐτοὶ δὲν 
ἔχουν ἰδέα. Εἶναι τὰ μαῦρα κοστούμια 
πίσω ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις, ποὺ κατευ-
θύνουν τὸ σχέδιο. Αὐτὸ λοιπὸν εἶναι μό-
λις ἕνα βῆμα πρὶν ἀπὸ τὸ τσιπάκι, τὸ 
ὁποῖο θέλουν νὰ ἐφαρμόσουν, ὅπου θὰ 
σὲ ἐντοπίζουν, ὅπου κι ἂν πᾶς σὲ πραγ-
ματικὸ χρόνο. Καὶ θὰ ποῦν ὅτι ἀπὸ ἐδῶ 
καὶ στὸ ἑξῆς μόνον τόσα ἄτομα μποροῦν 
νὰ συγκεντρώνονται μαζί, γιατὶ δὲν θέ-
λουν μαζικὲς διαδηλώσεις. Καὶ θὰ γνω-
ρίζουν ἂν τὸ κάνεις, γιατὶ θὰ σὲ παρα-
κολουθοῦν.

Πᾶμε τώρα στὴν Κίνα. Λέω στὰ βι-
βλία καὶ τὶς ὁμιλίες ἐδῶ καὶ δεκαετίες 
ὅτι, ἂν θέλεις νὰ δεῖς τί σχεδιάζουν 
γιὰ τὴ Δύση αὔριο, δὲς τὴν Κίνα σή-
μερα. Στὴν Κίνα ἔχουμε μία κατάσταση, 
ἡ ὁποία σχεδιάζεται καὶ γιὰ τὴ Δύση, 
ὅπου θὰ ὑπάρχουν ἑκατομμύρια κάμε-
ρες ἀναγνώρισης προσώπου. Ἡ Μητρο-
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πολιτικὴ ἀστυνομία τοῦ Λονδίνου μόλις 
εἰσήγαγε τὶς κάμερες ἀναγνώρισης προ-
σώπου. Στὴν Κίνα ἔχουμε μία ἀνοικτὴ 
τυραννία. Διατάζουν «αὐτὸ θὰ γίνει» καὶ 
τελείωσε. Στὴ Δύση δὲν εἶναι ἀκριβῶς 
τυραννία, τὸ κάνουμε ἁπλῶς «ἐπειδὴ εἶ-
ναι καλὸ γιὰ τὴν κοινωνία». Πρέπει νὰ τὸ 
κάνουν ἀργά. Μὰ τώρα ἀνέστειλαν τὴν 
Δημοκρατία, μποροῦν νὰ τὸ κάνουν πιὸ 
γρήγορα. Γι᾽ αὐτὸ εἰσάγουν γρήγορα τὸ 
δίκτυο 5G, γιὰ παράδειγμα. Στὴν Κίνα 
ἔχουνε ἑκατομμύρια κάμερες ἀναγνώρι-
σης προσώπου, ποὺ συνεχῶς παρακο-
λουθοῦν τὸν πληθυσμὸ σὲ πραγματικὸ 
χρόνο. Ἐκεῖ εἶσαι ἕνας ἀριθμός. Βλέπε 
τὸν Τζώρτζ Ὄργουελ. Καὶ ἔχω δεῖ ντο-
κυμαντέρ ὅπου στέλνουν ἕναν ἄνθρωπο 
ἔξω στὸν δρόμο στὴν Κίνα, γιὰ νὰ δοῦν 
πόσο χρόνο θὰ πάρει γιὰ νὰ τὸν ἐντοπί-
σουν. Σὲ λίγα λεπτὰ τὸν ἔχουν ἐντοπί-
σει. Αὐτὲς οἱ κάμερες ἀναγνώρισης προ-
σώπου παντοῦ, μέσῳ τεχνητῆς νοημοσύ-
νης καταγράφουν καὶ τὴν συμπεριφορά 
σου. Στὴν Κίνα παίρνεις κοινωνικοὺς 
πόντους ἂν εἶσαι καλὸ παιδί, ἂν συ-
μπεριφέρεσαι ὅπως θέλει ἡ Κυβέρνηση, 
ἀλλιῶς σοῦ ἀφαιροῦνται κοινωνικοὶ πό-
ντοι καὶ ὅταν φθάσεις σὲ ἕναν ὁρισμένο 
ἐπίπεδο ἀφαίρεσης πόντων, τότε ἀρχί-
ζουν οἱ συνέπειες. Ὑπάρχουν ἑκατομ-
μύρια ἄνθρωποι στὴν Κίνα, ποὺ ἐπειδὴ 
δὲν συμπεριφέρονται ὅπως θέλει ἡ Κυ-
βέρνηση, ἀπαγορεύεται νὰ πετάξουν μὲ 
ἀεροπλάνο ἢ νὰ μποῦν σὲ τραῖνο. Αὐτὸ 
σχεδιάζεται. Εἶναι ὁ ἀπόλυτος ἔλεγ-
χος. Καὶ αὐτὴ ἡ στημένη ἀπάτη μὲ 
τὸν κορωνοϊὸ COVID-19 σχεδιάστηκε, 
γιὰ νὰ δημιουργήσει μέσα σὲ πολὺ 
ἐλάχιστο χρόνο τὴν παγκόσμια συγκέ-
ντρωση ἐξουσίας, ποὺ ἐδῶ καὶ τριάντα 
χρόνια τονίζουμε ὅτι ἔρχεται. Ἔχω περι-
γράψει αὐτὴ τὴν κοινωνία, ποὺ πᾶνε νὰ 
δημιουργήσουν τώρα τόσο γρήγορα. ὡς 

τὴν κοινωνία ἀπὸ τὰ «παιχνίδια πείνας», 
ὅπου τὸ 1% τῆς ἐλίτ διοικεῖ τὰ πάντα 
καὶ ὁ ὑπόλοιπος πληθυσμὸς ὑπηρετεῖ 
καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ 1% τῆς ἐλίτ. Τί 
ἔκανε ἡ καραντίνα σὲ ὅλο τὸν κόσμο; 
Ἀκριβῶς αὐτό, ἐπίτηδες γι᾽ αὐτὸ τὸ ἔκα-
ναν. Καὶ στὴ μέση θὰ ὑπάρχει ἕνα ἀστυ-
νομικὸ στρατιωτικὸ κράτος, τὸ ὁποῖο θὰ 
διατηρεῖ αὐτὸ τὸ κατεστημένο. 

− Ἐξήγησέ μας τί προκάλεσε αὐτὸ 
στὴν οἰκονομία, ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἐλάχι-
στο ἐγγυημένο εἰσόδημα.

Αὐτὴ ἡ κοινωνία τῶν «παιχνιδιῶν 
πείνας», ποὺ μόλις περιέγραψα, δὲν 
εἶναι ἐφικτή, ὅταν μεγάλο τμῆμα τοῦ 
πληθυσμοῦ ἔχει ἀνεξάρτητο εἰσόδη-
μα. Δὲν μπορεῖς νὰ συντρίψεις τὸν κόσμο 
καὶ νὰ δημιουργήσεις αὐτὲς τὶς φτωχές, 
στερημένες μάζες, ποὺ εἶναι ἀκριβῶς 
αὐτὴ ἡ κοινωνία ἀπὸ «παιχνίδια πεί-
νας», ἐὰν ὁ κόσμος ἔχει ἀνεξάρτητο εἰ-
σόδημα, ἐπιχειρήσεις κ.λπ.. Ἐπειδὴ τότε 
ὁ κόσμος θὰ ἔχει τὰ χρήματα, γιὰ νὰ μὴν 
πέσει τόσο χαμηλὰ οἰκονομικά. Ὁπό-
τε κατέστρεψαν ὅλες τὶς ἐπιχειρήσεις 
καὶ ὅλη αὐτὴ τὴν ἀπασχόληση. Πολλὲς 
ἐπιχειρήσεις δὲν θὰ ἀνοίξουν ξανά. Καὶ 
τί ἔκαναν; Δημιούργησαν μαζικὴ πα-
γκόσμια ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ κράτος. Ἂν 
πάρεις τὰ διάφορα κράτη καὶ πᾶς στὸ 
ἑπόμενο ἐπίπεδο, ἔχεις τὴν κλίκα, τὴν 
καμπάλ, ποὺ ἐνορχηστρώνει αὐτὸ ἐδῶ 
τὸ σχέδιο. Τὰ πακέτα κινήτρων. 

Καὶ ἀφοῦ δώσουν στὰ κράτη πακέ-
τα δύο καὶ μετὰ ἕξι τρισεκατομμυρίων, 
θέλουν μετὰ νὰ δώσουν κι ἄλλο πακέ-
το χρημάτων κι ἄλλο πακέτο. Αὐτὸ θὰ 
καταστρέψει τὶς κυβερνήσεις οἰκονο-
μικά. Καὶ μετὰ θὰ ποῦν ὅτι τὸ οἰκονο-
μικὸ σύστημα, ὅπως τὸ γνωρίζουμε, δὲν 
εἶναι πιὰ βιώσιμο. Δὲν εἶναι πιὰ δυνατὸν 
νὰ ἐπιβιώσει. Ὁπότε, ἐπειδὴ ἐνδιαφε-
ρόμαστε τόσο βαθειὰ γιὰ τὴν ἀνθρωπό-
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τητα, θὰ φέρουμε ἕνα νέο οἰκονομικὸ 
σύστημα, τὸ ὁποῖο θὰ βασίζεται σὲ 
ψηφιακὸ νόμισμα, τὸ ὁποῖο προβλέπω 
στὰ βιβλία μου ἀπὸ τὸ 1993. Καὶ ὅ,τι 
κάνεις, ὅ,τι ἀγοράζεις θὰ τὸ γνωρίζουμε. 
Καὶ θὰ μποροῦμε νὰ ἀποφασίζουμε ἀνὰ 
πάσα στιγμὴ ἂν μπορεῖς νὰ ἀγοράσεις 
ἤ ὄχι. Γιατί ἂν πᾶς σὲ ἕνα κατάστημα 
τώρα, ἂν καὶ σὲ μερικὲς ἑβδομάδες δὲν 
θὰ μπορεῖς κἂν νὰ τὸ κάνεις καὶ τοὺς 
δώσεις μία πιστωτικὴ κάρτα, ψηφιακὰ 
χρήματα καὶ τὴν δοκιμάσουν καὶ σοῦ 
ποῦν «συγγνώμην, ἡ κάρτα σας δὲν ἔγι-
νε δεκτή», τότε μπορεῖς νὰ πληρώσεις 
μὲ μετρητά. ῾Οπότε, ὅταν δὲν ὑπάρχουν 
μετρητά, ἐπειδὴ αὐτὴ ἡ ἀπάτη μὲ τὸν 
κορωνοϊὸ πληροῖ ὅλα τὰ κριτήρια μὲ τὴν 
κλίκα, ὅλα ὅσα ἔχω πεῖ φανερώνονται 
μὲ ὅσα συμβαίνουν τώρα. Λένε ὅτι τὰ 
χρήματα εἶναι ἐπικίνδυνα, γιατὶ μπο-
ρεῖ νὰ κολλήσεις τὸν ἰὸ ἀπὸ αὐτά. 
Ἀνοησίες, ψέμματα. Ἔτσι, ἄνθρωποι 

ποὺ δέχονταν μετρητά, δὲν τὰ δέχονται 
πιά, γιατί κάποια, ὑποτίθεται, ὅτι με-
ταφέρουν τὸν ἰό. Οἱ ἑταιρεῖες ποὺ δι-
αχειρίζονται τὰ ΑΤΜ βγῆκαν πρὶν ἀπὸ 
3-4 ἡμέρες καὶ εἶπαν «ὥς τὸ τέλος τοῦ 
καλοκαιριοῦ θὰ ἔχουν τελειώσει τὰ με-
τρητά, λόγῳ τοῦ ἰοῦ».

Τέλος πάντων, ὅταν ἐξαφανιστοῦν τὰ 
μετρητά, ποὺ εἶναι τὸ σχέδιό τους καὶ θὰ 
ἔχεις μόνο ψηφιακὰ χρήματα, καὶ αὐτὸ 
ποὺ σχεδιάζεται εἶναι νὰ εἶναι τὰ πάντα 
μέσα στὸ τσιπάκι σου, Τὰ μικρὰ βήματα 
πρὸς τὴν ἀπολυταρχία. Τώρα πῆγαν στὸ 
κινητὸ. Πῆγαν ἀπὸ τὰ μετρητὰ στὴν 
πιστωτικὴ κάρτα καὶ θὰ τὰ πᾶνε ὅλα 
στὸ κινητό. Τώρα θὰ εἶναι τὰ πάντα 
μέσα στὸ κινητό. Καὶ αὐτὸ τὸ κινητὸ γί-
νεται πλέον τὸ τσιπάκι. Ἀπέχουν μόλις 
ἕνα βῆμα ἀπὸ αὐτὸ. Τὸ γράφω στὰ βι-
βλία μου ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 90. Λοι-
πόν, ὅταν πηγαίνεις σὲ ἕνα μαγαζὶ καὶ 
πληρώνεις μὲ τὸ τσιπάκι σου ἢ μὲ ὁτι-

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας
Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύ-

πρου 15 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή (ἐμπεριέχεται σέ δύο 
τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος ἀπό 
τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές ἤ νά καταθέσετε χρήματα σέ ἕναν ἀπό τούς κατωτέρω 
δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ἀναγράφοντας καθαρά τό ὀνοματεπώνυμό σας, ἔτσι 
ὅπως ἀναφέρεται στήν ἐτικέτα τοῦ περιοδικοῦ, πού λαμβάνετε.
Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 (BIC) ETHNGRAA καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454 BIC .. CR BA GR AA

Γράφετε καθαρά τά στοιχεῖα σας
Ἐάν στείλατε μία φορά στή διάρκεια τοῦ ἔτους τή συνδρομή σας στήν Παρακαταθή-

κη, ἀγνοῆστε τήν ταχυπληρωμή, πού θά βρεῖτε γιά δεύτερη φορά ἐντός τοῦ περιοδικοῦ.
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τόν χρόνο.
Παρακαλοῦμε στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά στή θέση «Ἀπο-

στολέας» τά στοιχεῖα σας, ἔτσι ὅπως ἀναγράφονται στήν ἐτικέτα τῆς Παρακαταθήκης, 
πού λαμβάνετε. Ἐάν ἄλλα στοιχεῖα ἀναγράφουμε ἐμεῖς στήν ἐτικέτα στόν φάκελο τῆς 
Παρακαταθήκης καί ἄλλα ἐσεῖς στήν ταχυπληρωμή, πού μᾶς στέλνετε, δημιουργεῖται 
πρόβλημα. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.
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δήποτε εἶναι αὐτὸ καὶ σοῦ λένε ὅτι δὲν 
δέχονται τὴν πιστωτική σου κάρτα, «δὲν 
δεχόμαστε τὰ ψηφιακά σας χρήματα», 
πῶς θὰ ψωνίσεις τότε; Δὲν θὰ ψωνίσεις. 
Οἱ ἀντιφρονοῦντες, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων 
θὰ εἶμαι ἐγώ μέχρι νὰ πεθάνω, θὰ σβη-
στοῦν ἀπό τὴν λίστα τῶν φίλων τους 
ἀπὸ πολὺ νωρίς. Ὅλα γίνονται γιὰ τὸν 
ἀπόλυτο καὶ πλήρη ἔλεγχο.

− Αὐτὸ ποὺ κάνουν στὴν Κίνα τώρα.
Ναί, ὅπως ἔλεγα, αὐτὴ ἡ κοινωνία 

ἀπὸ τὰ «παιχνίδια πείνας» εἶναι φασι-
σμός. Εἶναι κομμουνισμός, ποὺ εἶναι δι-
αφορετικά ὀνόματα γιὰ τὴν ἴδια τυραν-
νία. Συγκέντρωση ἐξουσίας στὰ χέρια 
τῶν ὀλίγων. Θέλουν νὰ δημιουργήσουν 
μία τεχνοτροπία, μία παγκόσμια τεχνο-
κρατία. Οἱ τεχνοκρατίες εἶναι κοινωνί-
ες ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ γραφειοκράτες 
ὄχι ἀπὸ ἐκλεγμένους πολιτικοὺς- αὐτοὶ 
θὰ φύγουν. Αὐτό εἶναι τὸ σχέδιο. Ὅσο 
πιὸ πολὺ μποροῦν νὰ ἀπαξιώσουν τοὺς 
πολιτικοὺς στὸ μυαλό τοῦ κοινοῦ, τόσο 
πιὸ εὔκολα τὸ κοινὸ θὰ πεῖ «εἶναι ἄχρη-
στοι οἱ πολιτικοί, ἂς ἐπιβληθεῖ ἡ τεχνο-
κρατία». Ἔτσι οἱ κοινωνίες θὰ ἐλέγχο-
νται ἀπὸ γραφειοκράτες, ἐπιστήμονες, 
μηχανικούς, τεχνοκράτες. Ὅλοι αὐτοὶ 
στὴν Σίλικον Βάλεϋ εἶναι τεχνοκράτες. 
Καὶ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε τὸ Ἰσραήλ, 
τὴν δεύτερη Σίλικον Βάλεϋ τοῦ κόσμου. 
Ἀκούγεται περίεργο, ἀλλὰ κάντε τὴν 
ἔρευνά σας νὰ τὸ διαπιστώσετε. Οἱ τε-
χνοκράτες ἤδη διοικοῦν τὸν κόσμο. Οἱ 
περισσότεροι πολιτικοὶ δὲν ἔχουν ἰδέα 
τί γίνεται στὴ Σίλικον Βάλεϋ. Πόσο μᾶλ-
λον νὰ καταλάβουν καὶ νὰ νομοθετή-

σουν γι᾽ αὐτό. Αὐτοὶ κάνουν κουμάντο. 
Οἱ Γκέιτς διευθύνουν τὴν ἐπιχείρηση 
ἐμβολίων. Διοικοῦν τὸν Παγκόσμιο Ὀρ-
γανισμὸ Ὑγείας (Π.Ο.Υ.). Ἔτσι οἱ τεχνο-
κράτες ἤδη παίρνουν τὸν ἔλεγχο. Καὶ 
ὅσο πιὸ πολὺ κινεῖσαι πρὸς αὐτὴν τὴν 
τεχνολογική, τεχνοκρατική κοινωνία τῆς 
τεχνητῆς νοημοσύνης, ἀναλαμβάνουν 
οἱ τεχνοκράτες, γιατὶ οἱ πολιτικοὶ εἶ-
ναι πλέον ἄσχετοι. Ποιανοῦ ὁ παπποὺς 
ἦταν ἐπικεφαλῆς τοῦ τεχνοκρατικοῦ 
κόμμματος τοῦ Καναδᾶ τὴ δεκαετία τοῦ 
30, ποὺ ὑποστήριζε μιὰ τέτοια κοινω-
νία; Ὁ παππούς τοῦ Ἔλον Μάσκ. Δὲν 
ὑπάρχει περίπτωση νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ 
κάνει τυχαῖα. Καὶ γνωρίζει τί κάνει. Καὶ 
αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι δὲν θὰ πρέπει νὰ 
πανηγυρίζουν. Ὁ Μπίλ Γκέιτς, ὁ Ἔλον 
Μάσκ καὶ ὁ Τζέφ Μπέζος τῆς Ἄμαζον 
καὶ ὁ Μπρίν καὶ ὁ Πέϊτζ τῆς Google καὶ 
ὁ Γουϊτσάϊσκυ στὸ YouTube. Δὲν πρέ-
πει νὰ πανηγυρίζουν. Πρέπει νὰ ξε-
μπροστιαστοῦν. Πρέπει νὰ ἐκτεθοῦν 
γιὰ ὅσα κάνουν. Ποὺ εἶναι νὰ χτίζουν 
μιὰ τεχνοκρατική, ἐφιαλτική, δυστοπική 
κοινωνία, βάσει τῆς τεχνητῆς νοημοσύ-
νης καὶ τῆς ἀπόλυτης λογοκρισίας κάθε 
ἄλλης ἄποψης ἢ πληροφορίας, ἡ ὁποία 
εἶναι ἀντίθετη μὲ τὴν ἐπίσημη ἀφήγηση 
τοῦ συστήματος. Καὶ θὰ σᾶς πῶ κάτι. 
Παρακολουθῶ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους 
αὐτὴ τὴν κλίκα, τὴν Καμπάλ, ἐδῶ καὶ 
τριάντα χρόνια ἀσταμάτητα. Καὶ ἔχω δεῖ 
τί κάνουν καὶ πῶς λειτουργοῦν. Καὶ ἔχω 
δεῖ τὰ συγκλονιστικὰ ἐπίπεδα τῆς ψυ-
χοπάθειάς τους; Καὶ ξέρετε κάτι; Δὲν 
τοὺς φοβᾶμαι καθόλου.

Τό καθημερινό τρομολαγνικό δελτίο Τσιόδρα-Χαρδαλιᾶ
βλάπτει σοβαρά τήν ὑγεία.
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Ἐκοιμήθη ὁ Γέροντας Γερβάσιος! Ἡ 
εἴδηση μέσῳ διαδικτύου ἔκανε τό γύρο 
τοῦ κόσμου καί προκάλεσε ρίγη συγκι-
νήσεως γιά τόν πατέρα τῶν φυλακισμέ-
νων ὅλης τῆς γῆς. 

Ἐκοιμήθη. Ἀνεπαύθη ἐκ τῶν ἔργων 
αὐτοῦ. Γιατί πράγματι ὁ Γέροντας Γερ-
βάσιος ἦταν ἕνας ἀκαταπόνητος ἐργά-
της στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου. 

Ἀπό τά ἐφηβικά του χρόνια, τότε 
πού ἡ γενέτειρά του γῆ τῶν Γρεβενῶν 
ἀντιλαλοῦσε ἀπό τά βροντώδη κηρύγμα-
τα τοῦ φλογεροῦ ἱεροκήρυκα π. Αὐγου-
στίνου Καντιώτη, ἔνιωσε μέσα του τήν 
κλήση γιά τήν ὁλοκληρωτική του ἀφιέ-
ρωση στόν Κύριο καί στό ἱεραποστολι-
κό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας. 

Ὅλη ἡ ζωή του ἀναλώθηκε στή δια-
κονία τοῦ ἄμβωνα. Ἡ λαχτάρα τῆς ψυχῆς 
του νά φτάσει ὁ λόγος τοῦ Εὐαγγελίου 
ὥς τίς πιό ἀπόμερες γωνιές, τόν ὁδήγησε 
καί στή διακονία τοῦ ἄμβωνα τῶν κρα-
τουμένων. Διακονία, πού τοῦ ἐπισύναψε 
τό προσωνύμιο τοῦ πατέρα τῶν φυλακι-
σμένων. Ὁ ἴδιος συνήθιζε νά ὑπογράφει 
ὡς «διάκονος τῶν κρατουμένων». Ἦταν 
ὁ προσφιλής του τίτλος. 

Τό ἔργο του στό χῶρο τῶν φυλακῶν 
τεράστιο. Πάνω ἀπό 16.500 ἀποφυλακί-
σεις ἀπόρων κρατουμένων. Ἐπισκέψεις 
στίς φυλακές τῆς Ἑλλάδας, ἀλλά καί 
πολλῶν χωρῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ὑλική 
καί ἠθική ἐνίσχυση στούς κρατουμένους 
καί τίς οἰκογένειές τους. Κι ὅλα αὐτά 
χωρίς διάκριση φυλῆς ἤ θρησκεύματος. 
Αὐτός ὁ ἕνας ἄνθρωπος, ὁ «ζήλῳ πε-
πυρωμένος», ἐξακτίνωσε τό μήνυμα τοῦ 
Χριστοῦ στά πέρατα τῆς γῆς. Ἀπό τόν 
παγωμένο βορρά τῆς Ρωσσίας ὥς τήν Αἴ-

γυπτο καί τά νησιά Φίτζι. 
Ἀλλά ὁ Γέροντας Γερβάσιος δέν 

ἦταν μόνο ὁ διάκονος τῶν κρατουμένων. 
Ἦταν προπαντός ἕνα δοχεῖο τῆς χάρι-
τος τοῦ Θεοῦ. Ἕνα σκήνωμα τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος. Αὐτή τήν αἴσθηση σοῦ ἄφη-
νε ὅταν τόν πλησίαζες.

Ὁ λόγος του μεστός, ἁπλός, χαρι-
τωμένος, ἔμπαινε κατευθείαν μέσα στίς 
καρδιές τῶν ἀκροατῶν του προκαλώ-
ντας θαυμαστές μεταστροφές. Ὡς λει-
τουργός δέν ἐξοικειώθηκε ποτέ μέ τό 
ὕψιστο Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας. 
Ἡ ἱερουργία του ἦταν μιά μυσταγωγία, 
πού ἀνύψωνε τίς ψυχές στή σφαίρα τῆς 
οὐράνιας πραγματικότητας. 

Ἡ δόξα σερνόταν στά πόδια του, μά 
ἐκεῖνος ἀνῆκε ἀλλοῦ. Τόν εἶχε συνεπά-
ρει ἡ ἄφθαρτη δόξα τοῦ οὐρανοῦ. Γι’ 
αὐτό καί καμμιά ἀπό τίς ἐπίγειες τιμές 
πού τοῦ προσφέρθηκαν δέν τόν ἄγγιξε. 
Ἡ καρδιά του φλεγόταν ἀπό τήν ἀγά-
πη πρός τόν γλυκύτατο Ἰησοῦ του. Καί 
ζοῦσε μέ τήν ἐπιθυμία «εἰς τό ἀναλῦσαι 
καί σύν Χριστῷ εἶναι» (Φιλιπ. 1, 23).

Παρόλα αὐτά δέν ἔπαυε ἐργαζόμε-
νος. Μέχρι καί σ’ αὐτήν τήν προχωρημέ-
νη του ἡλικία. Οἱ νύχτες τόν γνώρισαν 
ἄγρυπνο, σκυμμένο πάνω στό γραφεῖο 
του προκειμένου νά ὁλοκληρώσει ἕνα 
ἄρθρο, μιά ἐπιστολή, ἕνα βιβλίο... Ποτέ 
δέν ἀνέβαλλε γιά τήν ἑπόμενη μέρα. 
Σύνθημά του: «Ἡ ζωή μας εἶναι σύντο-
μη. Ἄς βιαστοῦμε νά κάνουμε τό καλό 
στόν κόσμο». Βίωνε πολύ βαθιά τά λό-
για τοῦ Κυρίου «ἐμέ δεῖ ἐργάζεσθαι τά 
ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως ἡμέρα ἐστίν· 
ἔρχεται νύξ ὅτε οὐδείς δύναται ἐργάζε-
σθαι» (Ἰωάν. 9, 4).

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 
(†5.3.2020)
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Ἄξιοι τῆς Ἐκκλησίας

Ἄξιοι τῆς Ἐκκλησίας ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ 
ἐπώνυμοι καί ἀνώνυμοι ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς, 
μοναχοί καί μοναχές καί λαϊκοί χριστια-
νοί, πού κράτησαν ψηλά τήν Ὁμολογία 
τῆς πίστεως στή δύσκολη περίοδο τοῦ 
ἐμφανοῦς διωγμοῦ πού βιώνουμε.

Ὀνόματα δέν θά ἀναφέρουμε, γιά νά 
μήν ἀδικήσουμε ξεχνώντας κάποιους. 
Σημασία ἔχει ὅτι τούς γνωρίζει ὁ Χρι-
στός. Οἱ ἴδιοι ἐξ ἄλλου αἰσθάνονται βα-
θιά μέσα τους ὅτι δέν ἔπραξαν τίποτε 
περισσότερα ἀπό αὐτό πού τούς ὑπα-
γόρευε ἡ συνείδησή τους. Καί αὐτό φυ-
σικά δέν τό ἔκαναν μόνοι τους ἀλλά συ-
νεργούσης τῆς θείας χάριτος.

v v v

Ζήτησαν σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας

Ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας γιά 
τό μεῖζον θέμα τῶν ἐπιθέσεων πού δέχε-
ται ἡ Ἐκκλησία ἐξ ἀφορμῆς τοῦ κορωνο-

ϊοῦ ζήτησαν ἐγγράφως οἱ Μητροπολίτες 
Κυθήρων κ. Σεραφείμ καί Κερκύρας κ. 
Νεκτάριος, ἀλλά δυστυχῶς, δέν εἰσα-
κούσθηκαν.

v v v

«Μᾶς θέλουν γραφιάδες
ἀλλ᾽ ὄχι παπάδες»

Αὐτό εἶπε καλός ἐπίσκοπος σέ συ-
νεργάτες του, σχολιάζοντας ἐκεῖνο πού 
γράφει τό Φ.Ε.Κ. τῆς 13 Μαρτίου 2020, 
μέ τό ὁποῖο ἀπαγορεύονται ἱεροπραξίες, 
ἀκολουθίες, θεῖες λειτουργίες, ἀλλ᾽ ὄχι 
καί ἡ λειτουργία τῶν διοικητικῶν ὑπη-
ρεσιῶν (γραφείων) τῶν Ἱερῶν Μητροπό-
λεων.

v v v

Ποινικοποιήθηκε ὁ Χριστός

«Ποινικοποιήθηκε λοιπόν ἡ μετάδοση 
τῆς Θείας Κοινωνίας. Ποινικοποιήθηκε 
ὁ Χριστός», γράφει μεταξύ ἄλλων ὁ Σεβ. 

 EI¢HCEIC & CXO§IA  

Καί ἦρθε ἡ νύξ! Ἡ νύχτα τῆς 5ης 
Μαρτίου 2020. Σαράντα τρία χρόνια συ-
μπλήρωνε τή μέρα αὐτή ἡ ΔΙΑΚΟΝΙΑ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ «Ὁ Ἅγιος Λη-
στής τοῦ Γολγοθᾶ», πού ἵδρυσε ὁ σεβά-
σμιος Γέροντας. Ὁ Κύριος τοῦ ἀμπελώ-
να ἔστειλε τόν ἄγγελό Του νά καλέσει 
τόν ἄξιο ἐργάτη του. Ἦρθε ἡ ὥρα νά 
καταπαύσει ἀπό τῶν ἔργων αὐτοῦ. Ἡ 
θεία πρόνοια, τήν ὁποία, κατά τήν ὁμο-
λογία του, ἐμπιστευόταν ἀπόλυτα, τόν 
ἀξίωσε νά ἀφήσει τήν Ἀδελφότητά του 

ἀσφαλισμένη πνευματικά στή φωτισμέ-
νη καθοδήγηση τοῦ Γέροντα Νήφωνα, ὁ 
ὁποῖος ἀνέλαβε νά συνεχίσει τό μεγάλο 
ἔργο τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα. 

Πολυσέβαστε Γέροντα Γερβάσιε, 
Νοερά κλίνουμε τό γόνυ μπροστά 

στήν ὁσιακή μορφή σου καί ἐξαιτού-
μενοι τίς πρεσβεῖες σου εὐχόμαστε τα-
πεινά Κύριος ὁ Θεός νά ἀναπαύει τήν 
ψυχή σου μετά τῶν Ἁγίων. Αἰωνία σου 
ἡ μνήμη!

Σιγά-σιγά μετά τίς μάσκες (μερική κάλυψη τοῦ προσώπου)
 θά μᾶς φορέσουν καί μπούργκα (πλήρη κάλυψη).
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Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος 
στήν ἐπιστολή του (22.4.2020) πρός τήν 
ὑπουργό Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως.

v v v

«Μᾶς ἔβαλαν τά γυαλιά»

Οἱ Ἐκκλησίες Λευκορωσσίας, Βουλ-
γαρίας, Γεωργίας, Σερβίας «μᾶς ἔβαλαν 
τά γυαλιά». Δέν ἔκλεισαν τούς ἱερούς 
ναούς, ὅπως ἐμεῖς.

v v v

Πνευματική τροφή γιά τούς πιστούς

Πατριάρχης Γεωργίας: «Ἡ πνευματι-
κή τροφή γιά τούς πιστούς εἶναι τόσο 
σημαντική ὅσο καί ἡ ὑλική, γι᾽ αὐτό εἶ-
ναι ἀδύνατο νά κλείσουμε τίς Ἐκκλησίες 
μας».

v v v

Ὑπακοή, ἀλλά σέ ποιό ἀπ᾽ ὅλα;

Λένε πολλοί: «Ὑπακοή στήν Ἐκκλη-
σία». Καί ρωτᾶ ὁ ἄλλος: Ὑπακοή ἀλλά 
σέ ποιό ἀπ᾽ ὅλα; Τή μιά μέρα ἡ Δ.Ι.Σ. 
ἀπεφάσισε γιά τή Μεγάλη Ἑβδομάδα νά 
εἶναι οἱ Ἐκκλησίες ἀνοικτές 11 π.μ. ἕως 1 
μμ. κάθε μέρα καί τή Μεγάλη Παρασκευή 
1-5 μ.μ., καί τήν ἄλλη μέρα ὁ ἐκπρόσω-
πος τύπου Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου κ. 
Ἱερόθεος μετά ἀπό τηλεφωνική ἐπικοι-
νωνία μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο 
δήλωσε ὅτι οἱ ναοί θά εἶναι τελείως κλει-
στοί γιά τούς πιστούς (οὔτε «γιά κερί»). 
Μόνο ὁ ἱερεύς καί ἄλλοι 3 (ψάλτης κλπ.) 
γιά τίς ἀκολουθίες τῆς Μ. Ἑβδομάδος.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ ἅγιος Κερκύρας στήν 
ἐπιστολή του διαμαρτυρίας πρός τήν κ. 
Κεραμέως, ὑπουργό Παιδείας, γράφει 
ὅτι «ἔχει καταλυθεῖ τό Συνοδικό πο-
λίτευμα».

Στ᾽ Ἀρκάδι τσ᾽ θυμιάζουνε
τσ᾽ ἁγίους μέ μπαρούτι.

Φαίνεται πώς ἀρέσει τους
ἡ μυρωδιά ἐτούτη.

Κρητική μαντινάδα, πού μᾶς ἔστει-
λε φίλος στρατηγός ἀπό τήν Κρήτη, ἐξ 
ἀφορμῆς τοῦ τίτλου «Μπαρούτι στά θυ-
μιατά», πού βάλαμε στό ἄρθρο τῆς Συ-
ντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ προηγουμέ-
νου τεύχους τῆς «Π» (τ. 130).

v v v

«Δέν εἶναι διωγμός τῆς Ἐκκλησίας 
τά μέτρα τῆς Πολιτείας»

Τό ἀκούσαμε ἀπό ἐπισημότατα χείλη 
Ἀρχιερέων καί ἐγράφη σέ ἐγκυκλίους.

Ἄν ὅμως δέν εἶναι ξεκάθαρος διωγμός 
αὐτό πού βιώσαμε, κυρίως τή Μεγάλη 
Ἑβδομάδα, τότε τί εἶναι; Ἀρχιερεῖς καί 
ἱερεῖς ὁδηγήθηκαν ἀπό τήν ἀστυνομία 
στόν εἰσαγγελέα, ἐπειδή διέπραξαν τό 
«μέγα ἔγκλημα» νά κοινωνήσουν μεμο-
νωμένους πιστούς ἤ νά ἔχουν στήν ἐκ-
κλησία ὄχι 4 ἀνθρώπους, ὅπως ἀπεφά-
σισε ὁ καῖσαρ (ἡ ἐξουσία) ἀλλά 5! 

v v v

Δύο μέτρα καί δύο σταθμά

Ἴσχυσαν αὐτές τίς ἡμέρες τῆς καρα-
ντίνας τόσο προκλητικά τά δύο μέτρα 
καί δύο σταθμά. Τή μία μέρα ἐπιβλήθηκε 
πρόστιμο καί ἀφαιρέθηκαν οἱ πινακίδες 
τοῦ αὐτοκινήτου, πού ἐπέβαινε ὁ Σεβ. 
Μητρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἱε-
ρώνυμος καί μετέφερε τήν θαυματουργό 
εἰκόνα τῆς Παναγίας Τρυπητῆς, ἐνῶ τήν 
ἴδια μέρα ὁ πρωθυπουργός κ. Μητσοτά-
κης «συνωστιζόμενος» μέ πλῆθος θαυ-
μαστῶν της, χειροκροτοῦσαν τήν τρα-
γουδίστρια Ἄλκηστι Πρωτοψάλτη, χω-
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ρίς μάσκες, γάντια καί ἀποστάσεις. Τήν 
ἄλλη μέρα, Πρωτομαγιά, μπροστά στήν 
ἁμαρτωλή Βουλή (πού γιά νά θυμηθοῦμε 
τόν μακαριστό ἅγιο Ἐπίσκοπο Φλωρίνης 
Αὐγουστῖνο Καντιώτη, θέλει ἐξορκισμό 
καί ὄχι ἁγιασμό) πεντακόσια μέλη τοῦ 
Κ.Κ.Ε. διαδήλωσαν. Τό ἴδιο συνέβη καί 
σέ ἄλλες πόλεις. Καί καλά ἔκαναν. Ἐκεῖ 
δέν ὑπῆρχε ὁ κίνδυνος τοῦ ἰοῦ;

Μήν μᾶς κοροϊδεύετε, κύριοι, τόσο ξε-
διάντροπα!

Καί τό ἀποκορύφωμα τοῦ ἐμπαιγμοῦ 
ἡ δήλωση τοῦ ὑπερ-ὑπουργοῦ Χαρδαλιᾶ 
(αὐτοῦ πού ὡς δήμαρχος Βύρωνα Ἀτ-
τικῆς πολεμοῦσε τόν μακαριστό Ἀρχιε-
πίσκοπο Χριστόδουλο): Δέν διαλύσαμε 
τή συγκέντρωση μπροστά στή Βουλή, 
γιά νά μήν ὑπάρξει κίνδυνος διασπορᾶς 
τοῦ ἰοῦ!  Ἄν ζοῦσαν Γκαῖμπελς καί Λέ-
νιν θά τόν ἔπαιρναν γιά συνεργάτη τους.

v v v

Δέν ἀκούγονται οἱ «εὐαίσθητοι»

Μέ ἀφορμή τήν κήρυξη καραμπινάτης 
δικτατορίας, λόγῳ ἰοῦ ἤ γιά νά τό ποῦ-
με πιό ἤπια: τήν ἀναστολή τῆς δημο-
κρατίας καί τῶν ἐννόμων ἀγαθῶν, πού 
ἐγγυᾶται τό Σύνταγμα (ἐλευθερία ἔκ-
φρασης, συναθροίσεων κ.ἄ.), δέν εἴδαμε 
τούς εὐαίσθητους γιά ὑπαρκτά ἤ ἀνύ-
παρκτα δικαιώματα (τούς κοινῶς λεγό-
μενους δικαιωματιστές) νά ἀνοίγουν τό 
στόμα τους.

v v v

«Οὐαί ὑμῖν γραμματεῖς
καί φαρισαῖοι ὑποκριταί»

Γιατί δέν λέτε μία κουβέντα γιά 
350.000 ἀθῶα θύματα τῶν ἐκτρώσεων 
μόνο στήν Ἑλλάδα κάθε χρόνο ἤ γιά τά 
10 ἑκατομμύρια παιδιά πού πεθαίνουν 

κάθε χρόνο ἀπό πείνα καί γαστρεντερί-
τιδα σέ ὅλο τόν κόσμο καί βάλατε τόν 
μισό πλανήτη σέ καραντίνα, καταστρέ-
ψατε τήν παγκόσμια οἰκονομία καί τόσα 
ἄλλα γιά τόν κορωνοϊό, πού τά θύματά 
του εἶναι λιγότερα ἀπό αὐτά τῆς ἐποχι-
κῆς γρίππης;

v v v

«Μιά γρίππη εἶναι,
πού τήν μεγαλοποιήσαμε»

Ὁ Κύπριος Ὑπουργός Ὑγείας, νομί-
ζοντας ὅτι δέν εἶναι «στόν ἀέρα», εἶπε 
στόν διπλανό του ἀπό τό Studio Κυπρι-
ακοῦ τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ τά ἀνωτέρω 
ἀποκαλυπτικά. Μόλις κατάλαβαν τί γί-
νεται, τόν ἔκοψαν ἀμέσως.

v v v

Ὁμολογία τῆς ἀπάτης
ἀπό Τσιόδρα

Ἀπομαγνητοφωνοῦμε ἀπό τό καθημε-
ρινό τρομολαγνικό δελτίο Τσιόδρα-Χαρ-
δαλιά (7.5.2020) τήν καταπληκτική ὁμο-
λογία τῆς ἀπάτης τοῦ ἀριθμοῦ τῶν νε-
κρῶν πού κάνει ὁ εὐσεβής κ. Τσιόδρας:

«Ἐμεῖς κάναμε μιά ἀκόμη ὑπερβο-
λή. Ὁποιοσδήποτε πέθαινε ἀπό ἤ μέ 
covid καταγραφόταν σάν νά πέθαινε 
ἀπό covid. Θυμᾶμαι γιά παράδειγμα μιά 
ἐγκεφαλική αἱμορραγία. 

»Τό νά ἔχεις covid, δέν σημαίνει ἀπα-
ραίτητα ὅτι πεθαίνεις ἀπό τό covid. 
Ἐμεῖς τό καταγράφαμε σάν νά πεθαίνεις 
ἀπό covid. Τό βάζαμε δηλαδή μέσα στήν 
κοινή δεξαμενή.

»Καί νομίζω εἴμαστε σωστοί πού τό 
κάναμε αὐτό» (!)

v v v
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Μεγάλη ἀπάτη καί στήν Ἰταλία

Διαβάζουμε στό Global-News GR τοῦ 
YouTube, ὅτι Ἰταλός βουλευτής, ὁ Βιτ-
τάριο Γκάρμπι, στίς 24.4.2020 μιλώντας 
στήν Ἰταλική Βουλή σέ πολύ ἔντονο 
ὕφος κατήγγειλε ὅτι ἐπί 25.000 θανό-
ντων στήν Ἰταλία, μόνο οἱ 925 (3,7%) εἶ-
χαν αἰτιολογία ὅτι πέθαναν πάσχοντας 
μόνον ἀπό τόν διαβόητο ἰό, ἐνῷ τό 96% 
ἦταν θάνατοι ἀπό ἄλλες αἰτίες!

Στόχος τους, εἶπε ὁ βουλευτής, εἶναι 
νά ἐπιβάλουν δικτατορία.

v v v

Κορωνοϊός: φυσική ἐπιδημία ἤ 
ἔγκλημα γενοκτονίας;

Αὐτός εἶναι ὁ τίτλος ἑνός ἀπό τά 
πολλά καί ἀξιόλογα ἄρθρα, πού ἔγραψε 
μέ θέμα τόν διαβόητο ἰό ὁ καθηγητής 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου στή Νο-
μική Σχολή Α.Π.Θ. κ. Κυριάκος Κυρια-
ζόπουλος. Προτείνει νά συσταθεῖ διε-
θνής ἐπιτροπή ἐμπειρογνωμόνων, ἡ 
ὁποία θά ἐξετάσει ἐάν ἔχει διαπραχθεῖ 
τό ἔγκλημα τῆς γενοκτονίας μέ ὄργανο 
τόν κορωνοϊό.

Φυσικά δέν πρόκειται ἡ κλίκα τῶν 
ἀδίστακτων νεοταξιτῶν νά δεχθεῖ τή 
σύσταση μιᾶς τέτοιας ἐπιτροπῆς. Ἐμεῖς 
ὅμως πρέπει νά τό ζητοῦμε.

v v v

«Ὁ λύκος στήν ἀναμπουμπούλα
χαίρεται»

Ἡ παραπάνω λαϊκή παροιμία ἰσχύει 
ἀπόλυτα γι᾽ αὐτά πού γίνονται ἐν ὅσῳ 
διαρκεῖ ἡ ἐπαχθής καραντίνα λόγῳ ἰοῦ.

Καταγράφουμε μερικά:
1. Κατέλυσαν οὐσιαστικά τή δημο-

κρατία καί ἀνέτρεψαν τό Σύνταγμα.

2. Βρῆκαν τήν εὐκαιρία καί ἔδωσαν 
τίς ἄδειες γιά τό καταστροφικό γιά 
τήν ὑγεία δίκτυο 5G (βλ. συνέντευξη 
David Icke). Αὐτό συνέβη σέ πολλές 
χῶρες καί στήν Ἑλλάδα.

3. Βρῆκαν τήν εὐκαιρία νά διασπεί-
ρουν σέ ὅλη τήν ἠπειρωτική ἑλληνική 
ἐπικράτεια λαθραίους μετανάστες ἀπό 
τά νησιά.

4. Μᾶς φέρνουν τόν πάπα, γιά νά 
μολύνει γιά τρίτη φορά τήν Ὀρθόδοξη 
Ἑλλάδα καί Κύπρο.

5. Βρῆκαν τήν εὐκαιρία νά περάσουν 
ἤδη ἀπό τό νηπιαγωγεῖο τή «Σεξουαλι-
κή διαπαιδαγώγηση» ὡς ὑποχρεωτικό 
μάθημα.

v v v

Ἄν εἶσαι λαθραῖος
στήν Ἑλλάδα καλοπερνᾶς

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ μόνη χώρα τοῦ κό-
σμου, ὅπου οἱ Ἕλληνες γιά νά κυκλο-
φορήσουν χρειάζονται χαρτιά, ἐνῶ οἱ 
λαθραῖοι μετανάστες ὄχι.

Μάλιστα, σύμφωνα μέ τό Φ.Ε.Κ. Β´ 
985/22.03.2020, μποροῦν (σέ ἀντίθεση μέ 
τούς Ἕλληνες) νά βγαίνουν, ἐνῶ ὑπάρχει 
καραντίνα, ἀπό τά λεγόμενα Hot Spots 
καί νά κινοῦνται ἀνά 100 ἄτομα τήν ὥρα 
σέ ὁμάδες μέχρι 10 ἀτόμων.

v v v

Ὁ Ἕβρος δέν πέφτει

Ποιός τό περίμενε, μία μόλις ἑβδομά-
δα μετά τά θλιβερά ἐπεισόδια στή Χίο 
καί ἄλλα νησιά τοῦ βορειοανατολικοῦ 
Αἰγαίου, ὅπου ἡ κυβέρνηση ἔστειλε τά 
Μ.Α.Τ., γιά νά καταστείλουν τό δικαιο-
λογημένο ξεσήκωμα τῶν νησιωτῶν ἀκρι-
τῶν, οἱ ὁποῖοι δέν δέχονται νά γίνουν 
καί ἄλλα κέντρα παρανόμων μετανα-
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στῶν στά νησιά τους, ποιός τό περίμε-
νε ὅλοι οἱ Ἕλληνες, στρατός, ἀστυνο-
μία, πυροσβεστική, μαζί μέ τούς ἀκρίτες 
τοῦ Ἕβρου, ἑνωμένοι σάν μία γροθιά, 
νά ἀποκρούσουν τόσο ἀποτελεσματικά 
τήν προσπάθεια χιλιάδων λαθραίων πού 
ἔστειλε ἐκεῖ ἡ Τουρκία, γιά νά εἰσέλθουν 
μέ τό «ἔτσι θέλω» στήν Ἑλλάδα. Δέν 
τούς πέρασε.

Ἡ Ἑλλάδα καί οἱ Ἕλληνες εἶναι τε-
λικά ἕνας χῶρος ὅπου λειτουργεῖ τό 
θαῦμα. Καί αὐτό φαίνεται κυρίως στά 
δύσκολα.

Δόξα τῷ Θεῷ.

v v v

Καί ἡ εἰσβολή καλά κρατεῖ

Διαβάζουμε στό malkidis.blogspot.
com/2020/05/blog-spot-2.html: Τό 73% 
τῶν παρανόμως εἰσελθόντων στήν Ἑλ-
λάδα ἔχουν Α.Μ.Κ.Α., τό 58% Α.Φ.Μ., 
τό 24% ἔχει ἐγγραφεῖ στά μητρῶα τοῦ 
Ο.Α.Ε.Δ., ἐνῶ οἱ τέσσερις ἡμέρες διατρο-
φῆς τῶν SS καί τῆς Βέρμαχτ (=γερμα-
νικός στρατός) τοῦ Ἐρντογάν μόνο στή 
Μόρια τῆς Λέσβου κοστίζουν 400.000 
εὐρώ!

v v v

Χαρδαλιάς καί Νέα Τάξη Πραγμάτων

Κάτω ἀπό τόν πολύ Χαρδαλιά στήν 
καθιερωμένη «ἐνημέρωση» στίς ἀρχές 
Μαΐου ἦταν γραμμένη στήν ὀθόνη τῆς 
τηλεοράσεως ἡ φράση: «Ἡ ἑπόμενη 
φάση εἶναι ἡ σταδιακή συνήθεια σέ 
μία Νέα Τάξη Πραγμάτων»
Σχόλιο «Π»: Γιά νά μήν ἔχουμε καμμία 
ἀμφιβολία γιά τό ποῦ τό πᾶνε.

v v v

Αὐτοκτονίες

Ὁ κ. Χαρδαλιάς γιατί δέν μᾶς λέγει 
πόσοι αὐτοκτόνησαν στή διάρκεια τῆς 
καραντίνας καί τί αὔξηση ψυχοφαρμά-
κων εἴχαμε;

v v v

Μαζικές μηνύσεις

Μήπως κάποιοι πρέπει νά ὑποβά-
λουν μαζικά μηνύσεις ἐναντίον ὅλων 
αὐτῶν πού ἀπό δόλο ἤ εὐήθεια (κοινῶς 
βλακεία) δημιούργησαν ὅλη αὐτή τήν 
ψύχωση μέ τόν κινέζικο ἰό, κατέστρεψαν 
τήν οἰκονομία καί τίς ζωές ἀμέτρητων 
ἀνθρώπων, ἐνῶ δηλώνουν ὅτι θά συνεχί-
σουν νά τό κάνουν, ἀφοῦ ὁ ἰός θά ἐπα-
νέρχεται περιοδικά;

v v v

Ἐπάγγελμα: καταδότης

Οἱ πονηροί καί δόλιοι ἐντολοδόχοι καί 
διαχειριστές τοῦ σάπιου, ἀντίχριστου 
καί ἐκκλησιομάχου συστήματος πᾶνε 
νά μετατρέψουν τούς ὑπερήφανους καί 
φιλότιμους Ἕλληνες σέ σπιούνους καί 
καταδότες.

Εἶδες τόν γείτονά σου νά σπάει τήν 
καραντίνα, πάρε νά τόν καταγγείλεις 
στή νέα Γκεστάπο.

Μήν παίξουμε τό παιγνίδι τους.

v v v

Ἡ τρομοκρατική Κ.Υ.Α. (Κοινή 
Ὑπουργική Ἀπόφαση) τῆς 25.2.2020

Ἡ Κ.Υ.Α. τῆς 25.2.2020, πού δημοσιεύ-
θηκε στό ΦΕΚ Α´/ἀρ. φύλλου 42/25.2.20, 
μέ τίτλο «Πράξη νομοθετικοῦ περιεχομέ-
νου. Κατεπείγοντα μέτρα ἀποφυγῆς καί 
περιορισμοῦ τῆς διάδοσης κορωνοϊοῦ» 
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διαλαμβάνει μεταξύ ἄλλων μέτρα, πού 
συνίστανται:

«α) Στήν ὑποχρεωτική ὑποβολή σέ 
κλινικό καί ἐργαστηριακό ἰατρικό ἔλεγ-
χο, ὑγειονομική παρακολούθηση, ἐμβο-
λιασμό, φαρμακευτική ἀγωγή καί νοση-
λεία προσώπων, γιά τά ὁποῖα ὑπάρχουν 
εὔλογες ὑπόνοιες ὅτι μπορεῖ νά μεταδώ-
σουν ἄμεσα ἤ ἔμμεσα τή νόσο»

«γ) ἐπιβολή προληπτικῶν ἐλέγχων»,
«στ) ἀπαγόρευση λειτουργίας χώρων 

θρησκευτικῆς λατρείας».
Ὅλα αὐτά ἐπιβάλλονται καί 
«6. Ὅποιος δέν συμμορφώνεται μέ τά 

μέτρα τοῦ παρόντος ἄρθρου τιμωρεῖται 
μέ φυλάκιση ἕως δύο (2) ἐτῶν, ἐκτός ἄν 
ἡ πράξη τιμωρεῖται βαρύτερα μέ ἄλλη 
διάταξη».

v v v

Καί στήν Ἑλλάδα τό καταστροφικό 
δίκτυο 5G

Ὅπως πληροφορούμαστε ἀπό τό 
1069.gr/auto-moto/technologia/en-meso-
koronoioy: Ἐν μέσῳ κορωνοϊοῦ ἡ κυ-
βέρνηση ψήφισε Κ.Υ.Α. (Ὑπογράφουν: 
ὑπουργός Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης Κυ-
ριάκος Πιερρακάκης, ὑφυπ. παρά τῷ 
πρωθυπουργῷ καί κυβερνητικός ἐκπρό-
σωπος Στέλιος Πέτσας) γιά τίς συχνότη-
τες πού θά χρησιμοποιεῖ τό δίκτυο 5G.

v v v

Παγκόσμιο ἐμβολιασμό σχεδιάζει
ἡ «Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή»

Ὅπως καί στό θέμα τῆς παγκόσμιας 
κυβέρνησης, ἡ ὁποία εἶναι δῆθεν ἀνα-
γκαία, ἔτσι καί στό θέμα τοῦ ἐμβολια-
σμοῦ τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ (7 δι-
σεκατομμύρια!) βγαίνουν ἕνας-ἕνας καί 
λένε τό ἴδιο «ποίημα», τό ὁποῖο μετά τό 

παίρνουν καί τό ἀναπαράγουν τά «πα-
παγαλάκια» τῶν Μ.Μ.Ε..

Ἔτσι μαθαίνουμε ἀπό τό ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
(12.4.᾽20) ὅτι ἡ κ. Φόν ντέρ Λάϊεν, Πρόε-
δρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, ἐπα-
νέλαβε λίγο-πολύ αὐτά πού λέγει ὁ Μπίλ 
Γκέιτς γιά τόν παγκόσμιο ἐμβολιασμό. 

Τό πιό σημαντικό εἶναι αὐτό πού λένε 
οἱ ἴδιοι γιά τό πῶς θά ἀποδεικνύεται ὅτι 
κάποιος ἔχει κάνει τό ἐμβόλιο. Ὁπότε 
πᾶμε στό παγκόσμιο τσιπάρισμα.

v v v

«Νά ἀποφεύγεται ἡ Θεία Κοινωνία»

Ὁ Ἠλίας Μόσιαλος (ἐκπρόσωπος τῆς 
κυβέρνησης σέ Εὐρωπαϊκό Ὀργανισμό 
γιά τήν Ὑγεία) ἔκανε τήν ἑξῆς βαρύγδου-
πη δήλωση: «Μέχρι νά βρεθεῖ ἐμβόλιο, 
νά ἀποφεύγεται ἡ θεία Κοινωνία»(!)

Σημ.«Π»: Τό ἀποκορύφωμα τοῦ πα-
ραλόγου: Ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν 
καί δέν θέλουν νά ἔχουν σχέση μέ τήν 
Ἐκκλησία καί τά μυστήριά της, παρ᾽ ὅλα 
αὐτά ἔχουν τήν ἀπαίτηση νά ἐπιβάλουν 
στήν Ἐκκλησία ἀπαράδεκτες συμπερι-
φορές, πού ἀνατρέπουν τόν πυρήνα τῆς 
αὐτοσυνειδησίας καί τῆς ἀποστολῆς της.

Θαυμάστε τή «δημοκρατική» νοοτρο-
πία τους.

v v v

Νίκη Κεραμέως γιά Θεία Κοινωνία

Νίκη Κεραμέως (ὑπουργός Παιδεί-
ας): «Ὁ ἰός μεταδίδεται καί μέ τό σά-
λιο». Ἔμμεση ἀπάντηση στήν ἐρώτηση, 
πού τῆς ἔκαναν, ἐάν ὁ ἰός μεταδίδεται 
μέ τήν Θεία Κοινωνία. Νά θυμίσουμε ὅτι 
ἡ πολυδιαφημισμένη κ. Κεραμέως ἦταν 
ὁ ἐπίσημος προσκεκλημένος στή συνά-
ντηση τῆς διαβόητης Λέσχης Μπίλντερ-
μπεργκ τό 2019.
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Διωγμός καί ὄχι ἐπιτίμιο

Ἀθεολόγητη εἶναι ἡ ἄποψη ὅτι τό 
κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν καί ἡ συνα-
κόλουθη στέρηση τῆς Θείας Κοινωνίας 
εἶναι «ἐπιτίμιο», πού μᾶς ἐπιβάλλει ὁ 
Θεός. 

Θά μποροῦσε νά πεῖ κανείς ὅτι ἐπι-
τίμιον εἶναι ἡ ὅλη ταλαιπωρία ἀπό τόν 
κινέζικο ἰό. Τό κλείσιμο ὅμως τῶν ἐκ-
κλησιῶν δέν εἶναι ἐπιτίμιο ἀλλά ξε-
κάθαρος διωγμός.

v v v

Ὀρθόδοξη θεολογία
ἀπό Κύπριο ἠθοποιό

Ὁ Κύπριος ἠθοποιός τῆς τηλεοράσε-
ως Μάριος Πετρίδης ἔγραψε στό Ἴντερ-
νετ: «Ὅσο δέν ἀνοίγουν οἱ Ὀρθόδοξοι 
Ναοί, τόσο θά παρατείνεται τό κακό μέ 
τόν κορωνοϊό. Πρέπει σάν λαός καί σάν 
χριστιανοί νά τό καταλάβουμε αὐτό».

v v v

Ὁμολογία πίστεως ἀπό
Γιαμαρέλου καί Οἰκονομόπουλο

Συγχαρητήρια στήν Ὁμότιμη Καθηγή-
τρια Λοιμωξιολογίας Ἑλένη Γιαμαρέλου, 
ἡ ὁποία ἐδήλωσε εὐθαρσῶς ὅτι ἡ ἴδια 
κοινωνεῖ καί ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία δέν 
μεταδίδει ἀσθένειες.

Περισσότερα ὅμως συγχαρητήρια ἀξί-
ζουν στόν τραγουδιστή Νίκο Οἰκονομό-
πουλο, νέο στήν ἡλικία, ὁ ὁποῖος εἶπε 
ὅτι ἀγαπᾶ τόν Χριστό, ἔχει πνευματικό, 
κοινωνεῖ καί μάλιστα δέν θά φοβόταν 
νά κοινωνήσει ἔστω καί ἄν ἀμέσως πρίν 
ἀπό αὐτόν ἔβλεπε νά κοινωνεῖ ἕνας λε-
πρός (!).

v v v

Ὁ Καποδίστριας ΔΕΝ ἔκλεισε τίς 
ἐκκλησίες

Στήν προσπάθειά του τό ἐκκλησιομά-
χο σύστημα νά βρεῖ «θεολογικά» ἐπιχει-
ρήματα γιά τό κλείσιμο τῶν ἱερῶν ναῶν, 
πού ἀπεφάσισε, μέ τή συναίνεση, δυ-
στυχῶς, τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας 
(Δ.Ι.Σ.) ἔφθασε στό σημεῖο νά ἰσχυρισθεῖ 
μέ δημοσιευθέν ἄρθρο τοῦ κ. Ἀριστεί-
δη Χατζῆ ὅτι καί ὁ Καποδίστριας στήν 
ἐποχή του, σέ ἀνάλογη περίσταση, εἶχε 
κλείσει τούς ἱερούς ναούς.

Ἔλαβε ὡς ἀπάντηση δύο τεκμηριωμέ-
να ἄρθρα: 1) τοῦ καθηγητοῦ τῆς Νομι-
κῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. κ. Βαβούσκου καί 2)
τοῦ φιλολόγου κ. Γεωργίου Ἐξάρχου, οἱ 
ὁποῖοι ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ ἰσχυρισμός 
αὐτός τοῦ κ. Χατζῆ δέν ἀποδεικνύεται 
ἀπό τά πράγματα.

Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ὁ κ. Χατζῆς εἶναι 
καί μέλος τῆς ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021» 
γιά τόν ἑορτασμό τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν 
ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί χαρακτηρίζει 
σέ ἀνάρτησή του στό διαδίκτυο τόν Κα-
ποδίστρια ὡς δικτάτορα!

v v v

«Ἀτομική προσευχή»

Ἀκούσαμε καί ξανακούσαμε τίς ἡμέ-
ρες τοῦ ἐπιβληθέντος ἐγκλεισμοῦ μας 
στά σπίτια, λόγῳ κορωνοϊοῦ, τόν ὅρο 
«ἀτομική προσευχή». Ἔγινε σημαία ἡ 
ἀτομική προσευχή στό πλαίσιο τοῦ κυ-
ρίαρχου σλόγκαν «Μένουμε σπίτι».

Ἡ «ἀτομική προσευχή», δέν μπορεῖ, 
βεβαίως, σέ καμμία περίπτωση νά ὑπο-
καταστήσει τήν κοινή προσευχή στόν 
ἱερό ναό. Πέρα ἀπό αὐτό ὅμως, πού εἶ-
ναι τό πιό σημαντικό, καί ὁ ὅρος «ἀτομι-
κή προσευχή» εἶναι λάθος. Δέν ἐκφράζει 
ὀρθόδοξη θεολογική προσέγγιση. Στήν 
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Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν ἔχουμε ἄτομα 
ἀλλά πρόσωπα. Ὁπότε εἶναι πιό σωστό 
νά μιλοῦμε γιά προσωπική προσευχή, 
καί ὄχι γιά ἀτομική.

v v v

Ντόρα Μπακογιάννη: Χρειαζόμαστε 
μιά παγκόσμια διακυβέρνηση

Ὅπως διαβάζουμε στό διαδίκτο 
(tasthyras.wordpress.com/2020/04/0-μα-
σονικός-κόσμος-της-ντορούλας/):

Γιά τήν ἑπόμενη ἡμέρα τοῦ κορονο-
ϊοῦ καί ὅσα θά συμβοῦν σέ παγκόσμιο 
ἐπίπεδο μίλησε σέ συνέντευξή της ἡ 
Ντόρα Μπακογιάννη. «Μετά ἀπό αὐτή 
τήν κρίση θά δεῖτε ὅτι οἱ θεσμοί μας 
θά ἀλλάξουν ἄρδην» δήλωσε στό ΣΚΑΪ 
100,3, ἐκτιμώντας πώς οἱ ἀλλαγές θά εἶ-
ναι παρόμοιες μέ αὐτές πού ἐπέφερε ὁ 
Α´ Παγκόσμιος Πόλεμος. «Θά δεῖτε καί 
ὅτι οἱ παγκόσμιοι θεσμοί θά ἀλλάξουν, 
θά δεῖτε ὅτι καί οἱ ἀλλαγές πού θά συ-
ντελεστοῦν κατά τήν γνώμη μου - θά εἶ-
ναι ἀνάλογες μέ τίς ἀλλαγές πού ἔγιναν 
μετά τόν Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σέ πα-
γκόσμιο ἐπίπεδο θά ἀλλάξουν οἱ ἰσορ-
ροπίες» εἶπε ἡ βουλευτής τῆς Ν.Δ.

Μάλιστα ἡ κ. Μπακογιάννη ἐκτίμησε 
πώς, ἄν καί οἱ χῶρες αὐτή τήν περίοδο 
λειτουργοῦν περισσότερο σέ ἐθνικό ἐπί-
πεδο, οἱ νέες ἰσορροπίες θά ὁδηγήσουν 
σέ μία νέα... παγκόσμια διακυβέρνηση. 
«Ἀνεβαίνει τό ἐθνικό ἔναντι τοῦ παγκο-
σμίου, τοῦ συλλογικοῦ καί τοῦ εὐρωπαϊ-
κοῦ. Γιά αὐτό καί βλέπετε στίς χῶρες νά 
κοιτάζει ὁ καθένας τόν ἑαυτό του. Ἀλλά 
ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι θά ὑπάρξει 
μία ἄλλου εἴδους παγκόσμια διακυ-
βέρνηση μέ ἄλλου εἴδους ἰσορροπίες. 
Γιατί κακά τά ψέματα ἡ παγκοσμιοποί-
ηση ἦρθε καί θά μείνει» ἀνέφερε.

Σημ. «Π»: Ἄς προσέξουμε τή βεβαιό-

τητα μέ τήν ὁποία ὁμιλεῖ ἡ κ. Μπακο-
γιάννη ὡς μυημένη στό σχέδιο τῆς Νέας 
Τάξεως.

v v v

Ἡ σφηκοφωλιά τοῦ «Ἑλλάδα 2021»

Ὁ κ. Ἀριστείδης Χατζῆς, πρόεδρος 
τοῦ «Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετῶν» 
καί μέλος τοῦ «Ἑλλάδα 2021», τοῦ φο-
ρέα, δηλαδή, πού θά ὀργανώσει τούς 
ἑορτασμούς γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν 
ἐπανάσταση τοῦ 1821, χαρακτηρίζει τόν 
Ἰωάννη Καποδίστρια δικτάτορα!

Αὐτή τήν κατάπτυστη δήλωση ἔσπευ-
σε νά ἀναρτήσει στόν ἐπίσημο λογαρια-
σμό τοῦ «Ἑλλάδα 2021» στό twitter ἡ κ. 
Γιάννα Ἀγγελοπούλου.

Ντροπή τους!

v v v

Νέα πρόσκληση νά ἐπισκεφθεῖ ὁ 
πάπας τήν Κύπρο

Ὁ Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Ἀναστα-
σιάδης ἀνανέωσε τήν πρόσκληση πρός 
τόν πάπα νά ἐπισκεφθεῖ τήν Κύπρο, 
μόλις τό ἐπιτρέψει ἡ «πανδημία».

Ὁ πάπας ἀπό τήν πλευρά του «ση-
μείωσε μέ ἱκανοποίηση ὅτι ἡ Κύπρος 
συνεχίζει νά ὑποδέχεται πρόσφυγες, μά-
λιστα σέ ἀριθμούς πέραν τῶν δυνατοτή-
των της» (offsite.com.cy.04.05.2020)

v v v

Ἡμέρες πένθους. Γιά τρίτη φορά
ὁ πάπας στήν Ἑλλάδα

Λίγες ἡμέρες μετά τήν Κύπρο ἀνακοι-
νώθηκε (12.5.2020) ὅτι καί ὁ κ. Μητσο-
τάτκης καλεῖ ἐπίσημα τόν πάπα στήν 
Ἑλλάδα.

Tυχαῖα ὅλα αὐτά;
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Τῶν ἀπαγορεύσεων τοῦ καίσαρα, 
προηγήθηκαν ἀπαγορεύσεις

ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν

Διαβάζουμε μεταξύ ἄλλων στήν Ἐγκύ-
κλιο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. 
Ἐλπιδοφόρου γιά τόν κορωνοϊό, μέ ἡμε-
ρομηνία 6 Μαρτίου 2020 τίς παρακάτω 
ὁδηγίες-ἐντολές ἄξιες πολλῶν δακρύων: 
«Οἱ κληρικοί δέν θά ἐκτείνουν τά χέ-
ρια τους γιά ἀσπασμό καί θά ἀποφεύ-
γουν νά ἀγγίζουν τούς πιστούς εἴτε μέ 
χειραψία εἴτε μέ ἐναγκαλισμό.

»Ἀνακοινώσεις θά ἀναρτηθοῦν συνι-
στώντας ὅπως ἡ τιμή στίς εἰκόνες καί 
στόν σταυρό νά ἀποδίδεται μόνο μέ 
κλίση τῆς κεφαλῆς.

Οἱ πιστοί δέν θά λάβουν τό Ἀντίδω-
ρο ἀπό τούς κληρικούς, ἀλλά ἀπό μό-
νοι τους ὅταν φεύγουν ἀπό τόν ναό.

Σέ συλλείτουργα ὁ «ἀσπασμός εἰρή-
νης» τῶν κληρικῶν θά γίνεται μέ ὑπό-
κλιση τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλο».

v v v

Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος: Θεία κοινω-
νία καί σέ μή Ὀρθοδόξους

Διαβάζουμε στό GreekNewsOnline τῆς 
23.2.2020 δήλωση τοῦ Ἀμερικῆς Ἐλπι-
δοφόρου: «Ὁποιοσδήποτε ἔχει νυμφευ-
θεῖ σέ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μπορεῖ νά 
λάβει Θεία Κοινωνία, ἀνεξάρτητα ἄν εἶ-
ναι ἤ ὄχι Ὀρθόδοξος».

Σχόλιο «Π»: Μέ τόν τρόπο αὐτόν στό 
ὄνομα τῆς «ἐκκλησιαστικῆς οἰκονομίας» 
ἀνατρέπεται ἡ θεοπαράδοτη τάξη στό 
θεμελειῶδες θέμα αὐτό τῆς μεταδόσεως 
τῶν θείων μυστηρίων

Δυστυχῶς ἄκρα ἐκκοσμίκευση καί 
ἀγαπολογία τῶν σαλονιῶν. Συνέπειες 
τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου.

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιά τήν ἀδιαφορία

«Ἔχω ἀκούσει καί Πνευματικούς νά 
λένε: ῾῾Ἐσεῖς μήν ἀσχολῆσθε μ᾽ αὐτά᾽᾽! 
Ἄν εἶχαν μεγάλη ἁγιότητα καί ἔφθαναν 
μέ τήν προσευχή σέ τέτοια κατάσταση, 
πού νά μήν τούς ἐνδιαφέρη τίποτε, νά 
τούς φιλοῦσα καί τά πόδια. Ἀλλά τώρα 
ἀδιαφοροῦν, γιατί θέλουν νά τά ἔχουν 
καλά μέ ὅλους καί νά καλοπερνοῦν». 
(Λόγοι Β´, Πνευματική Ἀφύπνιση, σ. 13)

v v v

Ὁ Ἀμερικανός πρέσβης
Τζέφρυ Πάϊατ «θαυμάζει»

τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

Διαβάζουμε στό liberal.gr/news/
axiothaumasti (18.4.2020): «Τόν θαυμα-
σμό του γιά τήν ἀποφασιστικότητα τῆς 
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας νά προστατεύσει 
τήν ὑγεία καί τήν ἀσφάλεια τῶν πιστῶν 
της κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας τοῦ 
κορωνοϊοῦ, ἐκφράζει στό Twitter ὁ πρε-
σβευτής τῶν Η.Π.Α. στήν Ἑλλάδα, Τζέ-
φρι Πάϊατ».

Σχόλιο «Π»: Ἀφοῦ πήραμε εὔσημα 
καί ἀπό τόν κ. Πάϊατ, γνωστό καί ὡς 
ἀνθύπατο, τί ἄλλο θέλουμε;

v v v

Ρόμπερτ Κένεντυ: «Οἱ πιό τρομακτι-
κές ἐπιδημίες συνδέονται
μέ τά ἐμβόλια τοῦ Γκέιτς»

Διαβάζουμε στό thriskeftika.blogspot.
com/2020/04/blog-post-29.html: «῾῾Κεραυ-
νούς᾽᾽» ἐκτόξευσε ὁ Ρόμπερτ Κένεντυ, 
γιός τοῦ δολοφονημένου Ρόμπερτ. Φ. 
Κένεντυ καί ἀνιψιός τοῦ πρώην Ἀμερι-
κανοῦ προέδρου καί ἐπίσης δολοφονη-
μένου Τζών Κένεντυ. Σέ ἀνάρτησή του 
στό instagram ὁ Ρόμπερτ Κένεντυ ἀνα-
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φέρει μεταξύ ἄλλων: ῾῾Τά ἐμβόλια γιά τόν 
Μπίλ Γκέιτς εἶναι μιά στρατηγική φιλαν-
θρωπία, ἡ ὁποία τροφοδοτεῖ τίς πολλές 
σχετιζόμενες ἐπιχειρηματικές του δρα-
στηριότητες, συμπεριλαμβανομένων καί 
τῶν σχεδίων τῆς Microsoft νά ἐλέγξει 
πλήρως τόν συνδυασμό ἐμβολίου καί 
ἐλέγχου ταυτότητας, ὥστε νά ἀπο-
κτήσει ὁ ἴδιος ἕνα δικτατορικό ἔλεγ-
χο τῆς παγκόσμιας πολιτικῆς ὑγείας, 
τήν αἰχμή τοῦ δόρατος τοῦ νεο-ἰμπε-
ριαλισμοῦ τῶν μεγάλων ἐπιχειρήσε-
ων».

v v v

Κολοκύθες μέ κορωνοϊό!

Κυκλοφορεῖ βίντεο στό διαδίκτυο, 
ὅπου ὁ Πρόεδρος τῆς Τανζανίας Τζών 
Μαγκουφούλι, Δρ Χημείας, ἀποκαλύ-
πτει τήν ἀπάτη τοῦ λεγομένου κορωνο-
ϊοῦ.

Ὁ Πρόεδρος, ἄνθρωπος εὐφυής, 
ἔστειλε γιά ἐξέταση δείγματα γενετικοῦ 
ὑλικοῦ ἀπό μία κατσίκα, μία κολοκύθα, 
μία παπάγια (ἐξωτικό φροῦτο) κ.ἄ.ὅ. 
Τά δείγματα αὐτά ἔγραψε ὅτι ἀνήκουν 
σέ ἀνθρώπους, ἄνδρες καί γυναῖκες. Ἡ 
ἀπάντηση ἀπό τό ἐργαστήριο ἦταν ὅτι 
ἄλλα δείγματα ἦσαν θετικά γιά τόν ἰό 
καί ἄλλα ἀρνητικά!

Συμπέρασμα: Μᾶς δουλεύουν ἄγρια!
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