
Y πάρχουν χαρμόσυνα νέα μέ αἰσι-
όδοξα μηνύματα.

Τό σκοτάδι θά ἡττηθεῖ ὁλοκληρωτι-
κά.

Δύο μόνο πρόσφατα παραδείγματα: 
Πρῶτον: Οἱ παγκόσμιοι συνωμότες μέ 
ἐνορχηστρωτή τό «βαθύ κράτος» τῶν 
Η.Π.Α., τό ὁποῖο στελεχώνον κυρίως οἱ 
Liberals (Φιλελεύθεροι), πού ἐδῶ τούς 
λένε Δημοκρατικούς, τοῦ σημερινοῦ ἀνο-
ϊκοῦ Προέδρου Μπάιντεν ἀπέτυχαν οἰ-
κτρά στό σχέδιό τους νά κάνουν τόν 

ἁμαρτωλό Π.Ο.Υ (Παγκόσμιο Ὀργανι-
σμό Ὑγείας) (= Ἀρρώστιας) παγκόσμια 
ὑπερεξουσία, πού θά διέταζε τίς χῶρες 
κατά τό δοκοῦν νά κηρύσσουν ὑποχρε-
ωτικά μέτρα γιά τήν ἀντιμετώπιση «παν-
δημιῶν».

Τούς χάλασαν τό σχέδιο οἱ μικροί καί 
«ἐξουθενημένοι» τοῦ κόσμου τούτου: 37 
ἀφρικανικές χῶρες μέ ἐπικεφαλῆς τήν 
Μποτσουάνα!

Αὐτοί οἱ «μικροί» ἄνοιξαν τόν χορό 
τῶν ἀντιδράσεων στήν σχεδιασθεῖσα 
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δικτατορία τοῦ Π.Ο.Υ., ἐνῶ ἦλθαν νά 
προστεθοῦν καί οἱ B.R.I.C.S. (Βραζιλία, 
Ρωσσία, Ἰνδία, Κίνα καί Νότια Ἀφρική), 
δηλαδή οἱ «μεγάλοι», πού γιά τούς δι-
κούς τους λόγους ὁ καθένας δέν συμ-
φωνεῖ στήν προωθούμενη τά τελευταῖα 
χρόνια «μονοπολική» Νέα Τάξη μέ κυ-
ρίαρχες τίς Η.Π.Α. Οἱ B.R.I.C.S. θέλουν 
ἕναν πολυ-πολικό κόσμο. Ἔτσι τούς χά-
λασαν –πρός τό παρόν– τό σχέδιο. 

Οἱ συνωμότες, βέβαια, δέν παραιτοῦ-
νται εὔκολα. Θά ξαναφέρουν τό θέμα –
λίγο τροποποιημένο–τό 2024. Μέχρι τότε 
ὅμως πολλά ἀλλάζουν.

Τό Δεύτερον εἶναι ἡ σφαλιάρα πού 
ἔφαγαν πάλι οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ψευδοliberals 
ἀπό τό Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν Η.Π.Α. 

Σέ ἀντίθεση μέ τά δικά μας χάλια, 
φαίνεται ὅτι ἐκεῖ στίς Η.Π.Α. ὑπάρχει 
ἀνεξάρτητη δικαιοσύνη.

Τό Ἀνώτατο, λοιπόν, Δικαστήριο 
τῶν Η.Π.Α. ἐπλήγωσε πολύ τίς εὐαίσθη-
τες καρδιές τῶν παντός φύλου ἤ ἄνευ 
φύλου «δικαιωματιστῶν», πού ἀπό τό 
1973 εἶχαν τό δικαίωμα νά σκοτώνουν 
τά ἀγέννητα παιδιά τους διά τῶν ἐκτρώ-
σεων μέχρι καί τόν ἔνατο (!) μῆνα τῆς 
ἐγκυμοσύνης.

Κυρίως ἐθλίβησαν οἱ ἐγχώριοι «προ-
οδευτικοί» καί ἔσπευσαν νά καταδικά-
σουν «τόν μεσαίωνα στόν ὁποῖο μᾶς 
γυρνᾶ τό Ἀμερικανικό Ἀνώτατο Δικα-

στήριο»!
Τήν ἀρχή τῶν καταδικαστικῶν δηλώ-

σεων ἔκανε ἡ Μαρέβα Γκραμπόφσκι (εἶ-
ναι ἡ σύζυγος τοῦ πρωθυπουργοῦ Μη-
τσοτάκη).

Αὐτοί ὅμως πού φωνασκοῦν μέ πά-
θος γιά τό «δικαίωμα» τῆς καθεμιᾶς νά 
σκοτώνει τά παιδιά της ἤ γιά τό «δι-
καίωμα» νά κάνει «gay pride» ἤ νά πα-
ντρεύονται μεταξύ τους ἤ νά υἱοθετοῦν 
ταλαίπωρα μικρά παιδιά, αὐτοί οἱ ἴδι-
οι σοῦ ἐπιβάλλουν πρόστιμο 100€, ἄν 
εἶσαι ἄνω τῶν 60 ἐτῶν καί δέν κάνεις 
τό πειραματικό τους ἐμβόλιο ἤ ἄν δι-
εκδικεῖς τό κατοχυρωμένο σου δικαίωμα 
ἀπό Διεθνεῖς Συμβάσεις, ἀπό τό Ἑλληνι-
κό Σύνταγμα καί ἀπό τόν Κώδικα Ἰατρι-
κῆς Δεοντολογίας νά αὐτοδιαχειρίζεσαι 
τό σῶμα σου καί νά ἀρνεῖσαι ὁποιαδή-
ποτε ἰατρική πράξη μέ τήν ὁποία δέν 
συμφωνεῖς.

Εὐχόμαστε νά γίνει αὐτό πού προ-
σμένει ὁ ποιητής μας Νίκος Γκάτσος, ὁ 
ὁποῖος γράφει:

«Ἔλα τῆς θάλασσας θεριό
καί τοῦ πελάγου μπόρα
τό φοβερό σκουπιδαριό
νά διώξεις ἀπ᾽ τή χώρα».

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

• Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά παρακολουθοῦν ἐκπομπή, πού κάνει ὁ 
π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης. Ἀναρτᾶται στό διαδίκτυο ἀπό φιλικές ἱστοσελίδες 
καί ἀπό τά διαδικτυακό κανάλια «ἐγρήγορση» στό vimeo καί «ἐγρήγορση» στό 
youtube.
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Ἕνα Θεῖο δῶρο, μιὰ μεγάλη εὐλο-
γία τοῦ Χριστοῦ μας αὐτὴ ἡ ὁμιλία τοῦ 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γάνου 
καὶ Χώρας, Ἀμφιλοχίου. Γιὰ ὅσους δὲν 
τὸν γνωρίζουν, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἔζη-
σε, ἀγάπησε, καὶ ἀγαπήθηκε πολύ, ἀπὸ 
τὸν μεγάλο ἅγιο τῆς Πάτμου, Ἀμφιλόχιο 
Μακρῆ, καὶ τὰ λόγια του ἔχουν ἰδιαίτε-
ρη βαρύτητα. Ἄλλωστε καὶ ὁ ἴδιος εἶναι 
ἀπὸ τίς πιὸ ὁσιακὲς μορφὲς τῆς ἐποχῆς 
μας.

Τελικά, ὅλοι οἱ ἅγιοι ἄνθρωποι τῆς 
ἐποχῆς, τίς ἴδιες ἀπόψεις ἔχουν.

[Ἀκολουθεῖ ἡ ἀπομαγνητοφώνηση] 
«Περάσαμε  μιὰ μεγάλη δοκιμασία αὐτὰ 
τὰ δύο τελευταῖα χρόνια μὲ αὐτὸν τὸν 
λεγόμενο κορωνοϊό. Ποὺ τὸν δημιούργη-
σαν ἄνθρωποι ἀσεβεῖς καὶ ἄπονοι καὶ 
ἀδίστακτοι. Καὶ ταλαιπωρήθηκε–ταλαι-
πωρεῖται ἀκόμα, ἡ ἀνθρωπότης, γιατί 
ἔτσι τὸ ἤθελε ὁ κύριος... Μπὶλ Γκέϊτς 
καὶ οἱ «σὺν αὐτῷ». Καὶ ριχτήκανε ὅλοι 
νὰ μᾶς λένε θὰ κάνετε κάποια ἐμβόλια. 
Εἰ δὲ μή, θὰ πεθάνετε.

Τὶ νὰ κάνουν οἱ φτωχοὶ ἄνθρωποι, 
ἐξαρτῶνται καὶ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση καὶ 
τὴν κάθε κυβέρνηση. Τοὺς ὑποχρέωσαν 
μὲ τὸ ἔτσι θέλω. Σὰν νὰ μὴν ἔχουμε δη-
μοκρατία, σὰν νὰ μὴν εἴμαστε ἐλεύθεροι 
νὰ κάνουμε ὅ,τι θέλουμε. Ἢ θὰ τὸ κά-
νετε ἢ θὰ χάσετε τὴ δουλειά σας ἢ τὸν 
μισθό σας. Τί πράγματα εἶναι αὐτά; Σὲ 
ποιόν αἰῶνα ζοῦμε; Λοιπὸν γιὰ ἐμᾶς δὲν 

εἶναι οὔτε τὰ ἐμβόλια… Ἄσε ποὺ εἶναι 
βλαβερὰ καὶ οἱ πιὸ πολλοί ποὺ πεθαί-
νουν εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὰ βάλανε.

Γιὰ μᾶς εἶναι ὁ Χριστός, ὁ μονογενὴς 
Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὑποχρέωσαν 
τοὺς ἀνθρώπους νὰ βάζουν μάσκες. Κά-
ποτε εἴχαμε τὰ ζῶα ποὺ γύριζαν τὸ μαγ-
γανοπήγαδο, ἢ τὰ ἐλαιοτριβεῖα, καὶ τοὺς 
ἔβαζαν αὐτὴ τὴν μάσκα ποὺ λεγόταν φί-
μωτρο ἢ τίς ἀποκριὲς τὰ παιδιὰ ἔβαζαν 
τίς μάσκες καὶ κάμαν διάφορα τώρα, γιὰ 
νὰ μὴν φαίνονται τί εἶναι. Μασκάρεψαν 
τὸν κόσμο, ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ!

Ἀλλὰ δὲν τὰ κάνουν αὐτὰ τυχαῖα, 
ἔχουν πρόγραμμα. Καὶ τὸ πρόγραμμά 
τους λέει μὲ αὐτὸν τὸν κορωνοϊὸ καὶ τὰ 
ἐμβόλια νὰ μειωθεῖ κατὰ 15% ὁ πληθυ-
σμὸς τῆς γῆς. Τοὺς πειράζει ποὺ εἶναι [οἱ 
ἄνθρωποι] πολλοί. Θέλουν νὰ τὸν μειώ-
σουν τὸν πληθυσμὸ τῆς γῆς. Καὶ ἀφοῦ 
ἔκαναν τόσα καὶ τόσα, ἔβγαλαν νόμους 
ἀπάνθρωπους καὶ ἀντιχριστιανικούς, τίς 
ἐκτρώσεις, τὴν ὁμοφυλοφιλία, τίς ἐλεύ-
θερες σχέσεις. Ἡ ἁμαρτία νὰ θεωρεῖται 
ὅτι εἶναι κάτι νόμιμο καί, ἅμα προσπα-
θεῖ κανεὶς νὰ ζεῖ μὲ τιμή, ὡς Χριστιανός, 
αὐτὸς εἶναι ὁ παραβάτης, εἶναι ὁ ρατσι-
στής.

Αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη χαρὰ ποὺ εἶμαι 
αὐτὲς τίς ἡμέρες ἐδῶ στὴν ὡραία Κάλυ-
μνο καὶ ἔρχομαι σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν εὐλο-
γημένο λαὸ τῆς Καλύμνου, ὁ ὁποῖος ξέ-
ρει ἀπὸ ἀντίσταση καὶ θὰ ἀντισταθεῖ 
σὲ αὐτὰ τὰ ἐλεεινὰ καὶ ἀπάνθρωπα 

ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ*
Ἐλεεινὰ καὶ ἀπάνθρωπα τὰ ἔργα τῶν Ἐμβολιαστῶν

* Ἀπομαγνητοφώνηση καί σχολιασμὸς ἀπό τό orthopraxia.gr σχετικοῦ κηρύγματος τοῦ Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου Γάνου καί Χώρας κ. Ἀμφιλοχίου στήν Κάλυμνο (18.5.2022).
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σχέδια τῶν βαρβάρων αὐτῶν ποὺ θέ-
λουν νὰ χαλάσουν τὸν κόσμο. Ὁ Θεὸς 
δὲν τὸν ἔκανε τὸν κόσμο καλό [λένε]. Θὰ 
τὸν χαλάσουν, νὰ τὸν φτιάξουν αὐτοὶ 
καὶ νὰ φέρουν καὶ τὸν ἀρχηγό τους τὸν 
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ, γιὰ νὰ ἱκανοποιηθοῦν. 

Ἀλλὰ ἔχουμε τὸν ἅγιο καὶ ἀπόστο-
λό μας Εὐαγγελιστή Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος 
στὸ Ἱερὸ βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως μᾶς 
ἐνημερώνει καὶ μᾶς λέει: «προσέχετε, θὰ 
θελήσουν νὰ σᾶς βάλουν σφραγίδα στὸ 
χέρι ἢ στὸ μέτωπο». Ὅποιος δὲν τὴν βά-
λει αὐτὴ τὴν σφραγίδα δὲν θὰ μπορεῖ 
οὔτε νὰ πουλᾶ οὔτε νὰ ἀγοράζει. Ἀλλὰ 
ὅποιος ὅμως τὴν βάλει, τὸ 666, θὰ ἀνή-
κει, πιά, στὴν παράταξη τοῦ Ἀντιχρί-
στου. Γι’ αὐτὸ προσοχή, ἀγαπητοί μου 
ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές. Νὰ θυμόμαστε 
πάντα τὰ λόγια τοῦ ἀρχαγγέλoυ Μιχαήλ.

Ὅταν ἔγινε ἡ πτῶσις τοῦ ἑωσφόρου, 
ποὺ ἔπεσε ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ἀπὸ ἄγ-
γελος φωτεινὸς ἔγινε ἄγγελος τοῦ σκό-
τους, δαίμονας, ποὺ πλανᾷ τὴν οἰκου-
μένη καὶ τὸν ἀκολούθησε καὶ τὸ τάγμα 
του, βλέποντας αὐτὰ ὁ ἀρχάγγελος Μι-
χαήλ, στάθηκε καὶ εἶπε, στὶς ἄλλες ἀγ-
γελικὲς δυνάμεις: ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ.

Τὰ ἀκοῦμε καὶ αὐτὰ τὰ λόγια στὴν 
ἐκκλησία. Ὅλα τὰ ἀκοῦμε, ὅλα τὰ λέει ἡ 
Ἐκκλησία, ἀλλὰ κάποια στιγμή, σὰν νὰ 
μὴν ξέρουμε τίποτα, σὰν νὰ μὴν καταλα-
βαίνουμε. Λέει ὁ Ἱερεύς, «Στῶμεν καλῶς· 
στῶμεν μετὰ φόβου». Θὰ μᾶς κάνουν, 
λοιπόν, αὐτοὶ οἱ κύριοι ὅ,τι θέλουν; Ἄς 
σταθοῦμε καλὰ καὶ μὲ φόβο. Τὴν πίστη 
μας. Ἡ ζωή μας, ὁ θησαυρός μας εἶναι 
ἡ πίστη μας, ἡ ὀρθόδοξη, ἡ χριστιανι-
κή μας πίστη. Τὸ πᾶν γιὰ μᾶς εἶναι 
ὁ Χριστός μας! Ποὺ εἶναι ἡ ζωὴ καὶ ἡ 
Ἀνάστασις ἡμῶν. Μᾶς ἀπαγόρευσαν νά  
μπαίνουμε στὶς ἐκκλησίες, νὰ φιλοῦμε 
τίς εἰκόνες, νὰ φιλοῦμε τὸ χέρι τοῦ Ἱε-
ρέα, νὰ μὴν παίρνουμε ἀντίδωρο ἀπὸ τὸ 

χέρι τοῦ Ἱερέα… γιατί θὰ μᾶς μεταδώσει 
τὸν ψευτοκορωνοϊό. Νὰ μὴν κοινωνοῦμε, 
διότι μὲ τὴν ἁγία Λαβίδα θὰ κολλήσου-
με… Ἄχ! Τί ἀνόητα πράγματα εἶναι αὐτά! 
Δὲν σκέπτονται αὐτοὶ ποὺ τὰ λένε, σε 
ποιούς τὰ λένε… Ὁ Χριστός, ἡ Θεία 
Κοινωνία, ποὺ παίρνουμε, δὲν εἶναι τὸ 
σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ; Ὅταν ὁ 
Ἱερέας μᾶς μεταλαμβάνει, δὲν λέει «με-
ταλαμβάνει ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ σῶμα 
καὶ αἷμα Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν 
καὶ εἰς ζωὴν τὴν αἰώνιον»; Ποιούς θὰ 
πιστέψουμε; Τὴν ἐκκλησία ποὺ μᾶς 
λέει πὼς ὁ Χριστὸς εἶναι ζωὴ αἰώνι-
ος ἢ τοὺς ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ αὐτοὺς ποὺ 
λένε ὅλα αὐτὰ καὶ δὲν ντρέπονται; 
Δὲν ντρέπονται ποὺ ἐμφανίζονται στὴν 
ἀνθρωπότητα μὲ τέτοιο προσωπεῖο;

[…] Σὲ τέτοιους ἀνθρώπους ἔρχονται 
νὰ ἐπιβάλουν αὐτὰ τὰ ψέματα καὶ τίς 
ἀπατεωνιές. Νὰ μὴν ξεχνοῦμε, εἴμεθα 
πόλη ἁγίων καὶ ἡρώων. Σᾶς εὐχαριστῶ 
ποὺ εἶστε ὅλοι κοντὰ στὴν Ἐκκλησία, 
ποὺ ἀγαπᾶτε τὴν πατρίδα μας καὶ πο-
νᾶτε γιὰ ὅσα συμβαίνουν, καὶ προσεύχε-
στε. Νὰ συνεχίσετε νὰ τὸ κάνετε αὐτό.
Ὅλοι μας. Καὶ ὁ Μονογενὴς Υἱὸς καὶ 
Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Χριστός μας, ποὺ 
εἶναι ἡ ζωὴ καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου, ἂς 
χαρίζει σὲ ὅλους μας ὑγεία καὶ ζωὴ καὶ 
δὲν τὰ χρειαζόμαστε τὰ ἐμβόλιά τους. 
Νὰ τὰ χαίρονται. Ἔχουμε τὴν ἁγία 
μας Θεία Κοινωνία. Γιὰ ἐμᾶς αὐτὸ εἶ-
ναι τὸ μεγαλύτερο φάρμακο. Ἐκκλησια-
σμὸς λοιπὸν καὶ συχνὴ Θεία Κοινωνία.

Νὰ μὴ φοβᾶστε, ἀφοῦ ἀγαποῦμε τὸν 
Χριστό. Ἡ τελεία ἀγάπη (μᾶς λέει ὁ 
εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης) ἔξω βάλλει τὸν 
φόβον. Ἀγαποῦμε τὸν Χριστό μας καὶ 
δὲν φοβούμαστε τίποτα καὶ κανένα.

Ἄς μᾶς τὰ πάρουν ὅλα! Ὁ ἅγιος Κο-
σμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἔλεγε: «Ὅλα νά σᾶς τὰ 
πάρουν· μὴ φοβᾶστε. Τὴν ψυχή σας καὶ 
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τὸν Χριστὸ κανεὶς δὲν μπορεῖ νά σᾶς 
τὰ πάρει ἐκτὸς κι ἂν τὰ παραδώσετε οἱ 
ἴδιοι». Ὃ μὴ γένοιτο!

Χριστὸς λοιπόν, καὶ Ἑλλάδα. 
Αὐτὰ νὰ εἶναι τὰ ὀνόματα ποὺ πρέ-
πει νὰ μᾶς ἐμπνέουν καὶ νὰ μᾶς δι-
εγείρουν γιὰ συνεχεῖς προσευχὲς καὶ 
ἀγρυπνίες. Καὶ μὴ φοβᾶστε. Ἴσως καὶ 
αὐτοὶ ποὺ τὰ πιστεύουν αὐτὰ νὰ εἶναι 
οἱ λιγότεροι· ἴσως οἱ περισσότεροι ἀπὸ 
ἀνθρώπινη ἀδυναμία νὰ ὑποκύψουν. 
Ἐμεῖς ὅμως θὰ παραμείνουμε στὶς θέ-
σεις μας. Καὶ ἡ σημαία μας ἡ γαλανό-
λευκη, κι αὐτὴ θὰ μείνει στὴ θέση της 

καὶ θὰ κυματίζει ὑπερήφανα. Γιατί, ἂν 
εἶναι ἀπὸ τὸ χέρι τους, καὶ τὴ σημαία 
μας ἀκόμα θὰ θέλουν νὰ τὴν ἀλλά-
ξουν, νὰ μὴν ἔχει τὸν σταυρό. 

Ἡ ὁμιλία αὐτὴ γίνεται ἀπὸ ἀγάπη 
καὶ μόνο. Δὲν θέλουμε νὰ τὰ βάλουμε μὲ 
κανένα. Τοὺς ἀγαποῦμε ὅλους. «Ὁ Θεὸς 
εἶναι ἀγάπη», μᾶς λέει ὁ Εὐαγγελιστὴς 
Ἰωάννης. «Ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ 
Θεῷ μένει καὶ ὁ Θεὸς ἐν αὐτῷ».

Καὶ νά ᾽μαστε χαρούμενοι εἰς πεῖ-
σμα τοῦ διαβόλου, ποὺ θέλει νὰ μᾶς κά-
νει νὰ εἴμαστε σκυθρωποὶ καὶ καταθλι-
πτικοί.

X X X X X X X X X X X X X

ΕΙΣ ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ΚΟΣΜΑ

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ

Ἐν Κυθήροις τῇ 30ῇ Ἰουνίου 2022
 
Ἕνα ἑξάμηνο μετά τήν πρός Κύρι-

ον ἐκδημίαν τοῦ προσφιλεστάτου μου 
Ἀδελφοῦ καί Συλλειτουργοῦ μακαριστοῦ 
Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανί-
ας κυροῦ Κοσμᾶ αἰσθάνομαι τήν ὑπο-
χρέωσι νά χαράξω τίς παρακάτω γραμ-
μές εἰς τιμήν καί μνήμην τοῦ φιλτάτου 
αὐτοῦ συνεπισκόπου μου.

Διατελέσας συμφοιτητής μου εἰς τήν 
Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Ἀριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καί ὁ 
ἀμέσως ἑπόμενος «κρίκος» εἰς τήν Ἀπο-
στολικήν Διαδοχήν τοῦ Ἐπισκοπικοῦ 
Καταλόγου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, εἴχομεν ἄρρηκτον πνευματικόν δε-
σμόν φιλίας καί Ἀρχιερατικοῦ φιλαδέλ-
φου συνδέσμου.

Τί πρῶτον καί τί ὕστερον νά σημει-
ώσω διά τόν πεφιλημένον Ἀδελφόν; Τό 

ἱερατικόν του ἦθος καί τό ἐκκλησια-
στικόν του φρόνημα; Τήν καθαρότητα 
τοῦ βίου του καί τήν ἁπλότητα εἰς τήν 
καθημερινήν του ζωήν; Τήν θεοσέβειαν 
καί τήν ἐπιμέλειάν του εἰς τάς διδαχάς 
τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί τήν Παράδο-
σιν τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ὀρθοδόξου Κα-
θολικῆς Ἐκκλησίας; Τήν θυσιαστικήν 
ἀγάπην του πρός τό Ποίμνιόν του καί 
τόν λαόν τοῦ Θεοῦ τόν ἅγιον; Τήν ἰδιαι-
τέραν ἀγάπην του πρός τά «ἀρνία τοῦ 
Χριστοῦ», τά παιδιά καί τούς νέους τῆς 
ποιμαντικῆς του εὐθύνης, τούς σπουδα-
στάς καί φοιτητάς; Τήν ἰδιάζουσαν καί 
ἔκδηλον χαράν καί εὐφροσύνην του 
διά τήν ἀνάδειξιν ἀξίων καί ἐναρέτων 
Ἱερέων καί Ἀρχιερέων καί τήν πνευμα-
τικήν πρόοδον καί ἄνοδον τοῦ Χριστε-
πωνύμου Πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας 
μας, τῆς Μιᾶς καί Μόνης Ἁγίας τοῦ Χρι-
στοῦ Ἐκκλησίας; Τήν βαθεῖαν λύπην 
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του καί ἀνησυχίαν διά τά ἐπικίνδυνα 
καί σκανδαλώδη ἀνοίγματα τῆς πα-
ναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τήν 
καταλυτικήν δρᾶσιν τοῦ ρεύματος τῆς 
πανθρησκείας καί τῆς παγκοσμιοποίη-
σης, τῆς «νέας ἐποχῆς» καί τῆς «νέας 
τάξης πραγμάτων»;

Δι’ ὅλα αὐτά ἐμερίμνα καί ἠγωνίζε-
το σθεναρῶς καί ἀθορύβως ὁ μακαρίᾳ 
τῇ λήξει γενόμενος Ἐπίσκοπος Κοσμᾶς. 
Δέν ἔδιδε πολλάκις «ὕπνον τοῖς ὀφθαλ-
μοῖς αὐτοῦ καί τοῖς βλεφάροις αὐτοῦ 
νυσταγμόν», συμμεριζόμενος τά προβλή-
ματα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί τοῦ 
φιλοχρίστου ποιμνίου του.

Δέν θά ἀναφερθῶ εἰς τό ποιμαντικόν, 
πνευματικόν, φιλανθρωπικόν, κοινωνικόν 
καί κατηχητικόν ἔργον τῆς Ἱερᾶς αὐτοῦ 
Μητροπόλεως, διότι εἶναι τοῖς πᾶσι γνω-
στά καί διότι «θά ἐκόμιζον γλαῦκα εἰς 
Ἀθήνας». Καί παρ’ ὅτι ἐπολεμήθη ἔσω-
θεν καί ἔξωθεν διά τάς πνευματικάς 
ἀρχάς του καί τό ἀθόρυβον ἀγωνιστικόν 
του πνεῦμα, δέν ἐκάμπτετο, ἀλλά κατά 
τόν Παύλειον λόγον «τά πάντα ἴσχυε 
ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι αὐτόν Χριστῷ».

Τά «πυρά» ἐνετάθησαν, ὅταν τελευ-
ταίως, κατά παραχώρησιν Κυρίου, ἔπε-
σε εἰς τήν κλίνην τῆς ἀδυσωπήτου ἀσθε-
νείας τοῦ μεταλλαχθέντος ἰοῦ, ἐξ ἧς καί 

ἐξ ἐνδονοσοκομειακῆς λοιμώξεως παρέ-
δωκε τό πνεῦμα του εἰς τόν «τῆς ζωῆς 
καί τοῦ θανάτου κυριεύοντα» Κύριον 
καί Θεόν ἡμῶν. Κληρικοί, δυστυχῶς, καί 
λαϊκοί, ἀντί νά ἴδουν συμπαθῶς τήν δο-
κιμασίαν αὐτήν τοῦ πάσχοντος Ἀδελφοῦ 
καί Συλλειτουργοῦ ἡμῶν ἐξετόξευσαν τά 
πεπυρωμένα βέλη τῆς κακίας των, μέ 
ἀποτέλεσμα καί δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου 
νά ἐξαγνισθῇ καί ἐξαγιασθῇ ὁ πολύ-
κλαυστος καί ἀλησμόνητος Ἐπίσκοπος 
τῆς Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κυρός Κο-
σμᾶς.

Θά ἠδυνάμεθα νά προσαρμόσωμεν 
καί εἰς τήν περίπτωσιν τοῦ ἀοιδίμου 
Μητροπολίτου Κοσμᾶ αὐτό, τό ὁποῖον 
ἀναφέρεται εἰς τήν ᾈσματικήν Ἀκολου-
θίαν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Σπυ-
ρίδωνος Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ 
θαυματουργοῦ, Προστάτου καί Πολιού-
χου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ 
τῆς Ἱερᾶς Πόλεως τοῦ Μεσολογγίου˙ «…
αὐτοῦ μιμησώμεθα τό πρᾷον, τό ἄκα-
κον, τό ἀγαθόν καί φιλάνθρωπον, τό 
περί πάντας σῶφρον…».

Τοῦ μακαριστοῦ καί ἀλησμονήτου 
Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανί-
ας κυροῦ Κοσμᾶ ταπεινοῦ, πράου, ἀγα-
θοῦ, καλοῦ καί φιλοπροβάτου Ποιμένος 
αἰωνία καί μακαρία ἡ μνήμη.

Ὁ Π.Ο.Υ. πραγματοποίησε προσομοίωση γιά ξέσπασμα εὐλογιᾶς πιθήκων
τόν Μάρτιο τοῦ 2021!

Ὅπως διαβάζουμε στό enromiosini.gr (21.5.2022) «Μετά τήν προσομοίωση 
πανδημίας στήν ἐκδήλωση 201 [«event 201»] τόν Νοέμβριο τοῦ 2019, πού φιλοξέ-
νησε τό ἀμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins σέ συνεργασία μέ τό περιβόητο 
Ἵδρυμα Bill and Melinda Gates, ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας πραγματοποίη-
σε προσομοίωση μόλις τόν Μάρτιο τοῦ 2021 γιά ξέσπασμα εὐλογιᾶς τῶν πιθήκων 
(monkeypox) πού θά ξεκινοῦσε στίς 15 Μαΐου 2022...».

Σχ. «Π»: Τί ἄλλο χρειάζεται γιά νά καταλάβουν ὅσοι ἀκόμη σκέπτονται –ἔστω 
καί λίγο– τό «χοντρό παιχνίδι», πού παίζεται, καί πόσο κατάμουτρα μᾶς κοροϊ-
δεύουν;



MA´OC - IOYNIOC 2022

7

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Π.Θ. ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ

Θεσσαλονίκη, 20/6/2022

Παναγιώτατε,
Εὐλογεῖτε, Εὐχόμαστε εἰλικρινῶς νά 

εἶστε καλά κατ᾽ ἄμφω, σέ αὐτούς τούς 
δύσκολους καιρούς πού ζοῦμε. Ἀποτε-
λοῦμε μία ὁμάδα φοιτητῶν, πού σπου-
δάζει τά ἱερά γράμματα στή Θεολογική 
Σχολή τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης, τήν 
ὁποία ἐσεῖς προσφάτως τιμήσατε μέ τήν 
ἐπίσκεψή σας. Μέ τήν παροῦσα ἐπιστο-
λή πού φέρετε ἀνά χείρας, ἐπιθυμοῦ-
με νά σᾶς ἐκφράσουμε τήν θλίψη πού 
μᾶς συνέχει, ἀπό τήν στιγμή πού πλη-
ροφορηθήκαμε πώς ἕνας ἐκ τῶν λόγων 
τῆς ἐπισκέψεώς σας στήν πόλη, ἦταν 
ἡ ἐπίδοση τοῦ ὀφφικίου τοῦ Ἄρχοντος 
Διδασκάλου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας, στόν Κοσμήτορα τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς κ. Χρυσόστομο Σταμούλη, 
γεγονός τό ὁποῖο καί ἔλαβε χώρα τήν 
Πέμπτη 26/5/2022, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας 
Τριάδος τῆς σχολῆς μας.

Ἀβίαστα θά ἀναρωτηθεῖτε γιατί μιά 
τέτοια χαρμόσυνη –συνήθως– εἴδηση 
ἔγινε γιά ἐμᾶς προϊόν θλίψεως καί με-
γάλης στενοχώριας. Σᾶς ἐξηγοῦμε λοι-
πόν Παναγιώτατε Δέσποτα, ὅτι ὁ ἐν 
λόγῳ καθηγητής, οὐκ ὀλίγες φορές, 
ἔχει ἐκφράσει σωρεία αἱρετικῶν καὶ 
βλάσφημων λόγων, τόσο στίς διαλέξεις 
πού παραθέτει στά ἀμφιθέατρα, ὅσο 
καί στά συγγράμματά του. Εἰδικώτερα, 

ἔχει ὁμιλήσει περί μολυσμοῦ τῶν ἱερῶν 
καί λειτουργικῶν σκευῶν, ἐνῶ ὑπῆρξε 
θετικά προσκείμενος στήν «κατ᾽ οἰκονο-
μία» μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας 
μέ ἀτομικά πλαστικά κουταλάκια1, 
λόγῳ τῆς πανδημίας. Παράλληλα, ἔχει 
ἐκφράσει τήν ἀπαράδεκτη καί ἀντι-
πατερική ἄποψη πώς δῆθεν ὁ Χρι-
στός εἶχε μέσα του καί τήν φυσική 
ἐπιθυμία τῆς ἐρωτικότητας, ἁπλῶς 
αὐτή, σύμφωνα πάντα μέ τόν κ. Χρυ-
σόστομο Σταμούλη, δέν ἐμφανίζεται μέ 
τόν τρόπο τῆς σεξουαλικότητας, διότι ὁ 
Χριστός ἐπιλέγει, εἶναι πρότυπο ἀσκη-
τικῆς ζωῆς2. Ἐκτός αὐτῶν, τόλμησε νά 
δηλώσει πώς ὁ Χριστός θά μποροῦσε 
νά γεννηθεῖ καί ἀπό μιά ἔγγαμη γυ-
ναίκα3 (!!!), διαχωρίζοντας ἔτσι τό Μυ-
στήριο τῆς Θεομητρότητας ἀπό αὐτό 
τῆς Ἀειπαρθενίας. Καί δυστυχῶς, δέν 
εἶναι μόνο αὐτά...

Παναγιώτατε, πιστεύουμε πώς σα-
φῶς ἀντιλαμβάνεστε ὅτι οἱ παραπάνω 
ἀπόψεις εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες μέ 
τήν Ἁγιογραφική μας Παράδοση. Πῶς 
εἶναι δυνατόν λοιπόν, αὐτά νά λέγονται 
ἀπό ἕναν ἄνθρωπο πού ἔχει «ὑγιές αἰ-
σθητήριον διά τά αὐθεντικά στοιχεῖα 
τῆς Παραδόσεως μας;»4, ὅπως αὐτολε-
ξεί εἴπατε στήν ὁμιλία σας πρός τόν κ. 
Κοσμήτορα; Πῶς εἶναι δυνατόν, ἕνας 
ἄνθρωπος, τόν ὁποῖο ἀποφασίσατε νά 
τιμήσετε μέ ὀφφίκιο τοῦ πανσέπτου 

1. Πηγή: https://www. iefimerida.gr/ellada/theia-koinonia-koronoios-hrysostomos-stamoulis
2. https://www.youtube.com/watch?v=b0j4i4k42uO (43:53-44:38)
3. Χρυσόστομος Σταμούλης, Ἔρως καί Θάνατος, Ἀκρίτας, Ἀθήνα 2009, σσ. 373-375.
4. Πηγή: https://www.orthodoxianewssagency.gr/patriarxeia/oikomeniko patriarxio/o-patriarxis-

xeirothetise-offikialio-ton-kosmitora-tis-theologikis-tou-a-p-th-xrysostomo-stamouli-video/
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Οἰκουμενικοῦ μας Πατριαρχείου, νά ἐκ-
θέτει καί νά προσβάλλει τό Πατριαρχεῖο 
μέ τέτοιες ἀθεολόγητες ἀπόψεις; Πῶς εἶ-
ναι δυνατόν, νά θεωρεῖτε «συνεργάτη»5, 
ἕναν ἄνθρωπο, πού ἀντί νά ἀποκηρύξει 
αὐτές τίς ἀπόψεις, ἀντιθέτως ἐπιμένει 
νά τίς ἀναμασάει; Παρακαλοῦμε λοιπόν, 
μέ ὅλο τόν σεβασμό πού τρέφουμε πρός 
τό πρόσωπό σας, νά ζητήσετε ἀπό τόν 
κ. Σταμούλη νά ἀνακαλέσει τίς ἐν λόγῳ 
ἀπόψεις, καί στό ἑξῆς νά τιμήσει ἀληθι-
νά τήν θέση καί τό ὀφφίκιό του, ὀρθο-
φρονώντας καί ὀρθοτομώντας.

Σέ αὐτό τό σημεῖο θέλουμε νά κατα-
στήσουμε σαφές ὅτι δέν τρέφουμε κα-
νένα ἀπολύτως ἐμπαθές συναίσθημα 
πρός τό πρόσωπο τοῦ σεβαστοῦ κ. 
Καθηγητῆ, καί ὅτι κανένα προσωπι-
κό κίνητρο δέν μᾶς παρακίνησε στό 
νά γράψουμε αὐτή τήν ἐπιστολή. Τό 
μοναδικό κίνητρο εἶναι ἡ ἀγάπη πρός τά 
«ἱερά καί τά ὅσια τῆς πίσεώς μας», ἡ 
ἀγάπη μας πρός τήν σπουδή μας, δηλα-
δή τήν Θεολογία, καί ἡ ἀγάπη πρός τήν 
ἱστορική Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ., ἡ 
ὁποία ὀφείλει εἰς πείσμα τῶν καιρῶν, νά 
εἶναι ἕνα πνευματικό φυτώριο: τά ἀγαθά 
δένδρα μέ τούς καλούς καρπούς, δηλα-
δή οἱ καθηγητές, νά ὑποβοηθοῦν τούς 
νεαρούς βλαστούς νά θάλλουν καί νά 
ἔχουν πνευματική καρποφορία.

Κλείνοντας θέλουμε νά σᾶς ἐκφρά-
σουμε τήν πίστη καί τήν βεβαιότητά μας, 
ὅτι θά ἐπιβλέψετε «ἐπί τῇ φωνῇ τῆς δε-

ήσεως ἡμῶν» καί θά καταστήσετε τά 
ἀδύνατα δυνατά, ὥστε τό θέμα αὐτό νά 
λήξει αἰσίως. Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν 
προτέρων.

Τήν εὐχή σας!

Μέ ἐκτίμηση καί σεβασμό,

Φοιτητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ ΑΠΘ

• Χριστοδούλου Μαργαρίτα, Προπτυχι-
ακή φοιτήτρια

• Μωϋσίδης Χρῆστος, Προπτυχιακός 
φοιτητής

• Περδικίδης Γεώργιος, Προπτυχιακός 
φοιτητής

• Ἀποστολακάκης Σωτήριος, Προπτυχι-
ακός φοιτητής

• Νικολαΐδης Ἰωάννης, Προπτυχιακός 
φοιτητής

• Πόλεος Κωνσταντῖνος Προπτυχιακός 
φοιτητής

• Διάκου Χριστιάνα, Προπτυχιακή φοι-
τήτρια

• Βασιλοπούλου Ἐλευθερία, Προπτυχι-
ακή φοιτήτρια

• Κουζαλῆς Γεώργιος, Προπτυχιακός 
φοιτητής

• Σωτηριάδης Νεκτάριος, Προπτυχιακός 
φοιτητής

• Παναγιώτου Ραφαήλ, Προπτυχιακός 
φοιτητής

5. https://www.orthodoxianewsagency.gr/patriarxeia/oikomeniko patriarxio/o-patriarxis-
xeirothetise-offikialio-ton-kosmitora-tis-theologikis-tou-a-p-th-xrysostomo-stamouli-video/

Καγκελάριος τῆς Αὐστρίας:
«Ἄν συνεχίσουμε μέ τίς κυρώσεις κατά τῆς Ρωσσίας, μένουν 2 ἐπιλογές:

ἀλκοόλ καί ψυχοφάρμακα». ('Aπό τό militaire.gr, 13.7.2022)
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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ GAY PRIDE
τῆς «Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν»

Οἱ ἄνθρωποι μέ ἀξίες ἀποκτοῦν κύ-
ρος μέσα ἀπό τόν ματωμένο προσωπικό 
τους ἀγώνα καί τήν ἔμπρακτη ἀγάπη 
τους γιά τόν ἄνθρωπο.

Δυστυχῶς μερίδα τῆς κοινωνίας μας, 
πού δέχεται ὡς τό βασικό στοιχεῖο προσ-
διορισμοῦ της τίς σεξουαλικές της ἐπι-
λογές, προσπαθεῖ νά ἀποκτήσει ἀξία ὄχι 
ἐργαζόμενη τό καλό, ἀλλά συκοφαντώ-
ντας, διασύροντας καί γελοιοποιώντας 
ἀνθρώπους καί θεσμούς ὄχι τυχαίους, 
ὅπως τούς γονεῖς πού τούς γέννησαν, 
φίλους, καί κάποιους ἐργαζομένους· μά 
τό χειρότερο βλασφημώντας τόν... Δημι-
ουργό καί Πλάστη τους καί τήν ἀγαπητή 
του Μητέρα. Ἀπαξιώνουν τήν Ἐκκλη-
σία ἀπό τήν ὁποία ὑποκριτικά ἀνα-
ζητοῦν ἀποδοχή καί ἀνοχή καί ἀγά-
πη.... Ἐπιτυχία τους στίς καταστροφικές 
καί ἰδεολογικά κατευθυνόμενες ἐπιλογές 
τους, θεωρεῖται ἡ νικηφόρα διεκδίκη-
ση μίας οὐδετερόφυλης τουαλέτας καί 
ἡ τυχαία «συντροφιά» πού ἐμφανίζεται 
ξαφνικά καί καταχειροκροτεῖται.

Κρίμα γιά τό ἀνάξιο, ἐλλιπές πρό-
σωπο πού οἱ ἴδιοι προβάλλουν γιά τούς 
ἑαυτούς τους... Κρίμα πού τά ἰδανικά 
καί ἡ προσφορά τους στόν κόσμο πού 
τούς φιλοξενεῖ εἶναι τό γκρέμισμα τῆς 
οἰκογενείας, τῆς θρησκευτικῆς πίστης 
καί τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς. Κρίμα γιά 
τά αἰσθήματα πρός τόν καθημερινό 
συνάνθρωπο. Γιά τό χαμηλό πήχη τῶν 
ἀνύπαρκτων καί ὕποπτων διεκδικήσεών 
τους. Τώρα εἶναι ἐκεῖνοι πού ὑποτιμοῦν. 
Τώρα ἐκεῖνοι εἶναι πού προσβάλλουν, 
ταπεινώνουν, βλασφημοῦν καί κατα-
στρέφουν...ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ....Αὔριο ὅμως 

τί θά γίνουν αὐτοί πού τώρα ὑποτιμοῦν 
τούς ἄλλους; Κρίμα γιατί δέν ἐννοοῦν 
πώς μόνοι τους χτίζουν τά τείχη τῆς δι-
κῆς τους ἀπόρριψης καί ἀπομόνωσης.

Τελικά φαίνεται ὅτι στήν Ἑλλά-
δα τοῦ 2022, ὑπάρχουν ὁμάδες πού 
ἔχουν σκανδαλωδῶς περισσότερα δι-
καιώματα ἀπό τίς ἄλλες, ἡ δέ πολιτεία 
κάνει τά πάντα γιά νά ἐνισχύσει αὐτές 
τίς ρατσιστικές διακρίσεις.

Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, δέν προ-
σβαλλόμαστε ἀπό αὐτό τό βίντεο; Ποιός 
δίνει τό δικαίωμα νά χλευάζουν τήν 
πίστη μας, καί πρέπει ἁπλά νά τό κα-
ταπιοῦμε σέ μία «Δημοκρατία»; Ἡ «πο-
λύχρωμη» Δημοκρατία δέν προστατεύει 
τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

Εἶναι σέ ἰσχύ ὁ ἀντιρατσιστικός νό-
μος; Προστατεύει τούς Ὀρθοδόξους 
Χριστιανούς ἀπό τόν ρατσισμό καί τό 
bullying ποὺ ὑφιστάμεθα μέσῳ αὐτοῦ 
τοῦ βίντεο; Ποὺ πέραν ὅλων τῶν ἄλλων 
διαστρεβλώνει καί τήν πραγματικότητα 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας; Δείχνει τήν 
Ἐκκλησία ὡς ἕνα κακό θηρίο, ἐνῶ 
στήν πραγματικότητα εἶναι ἡ μόνη 
στοργική μάνα πού δέχεται τούς πά-
ντες, ἀκόμα καί τά παιδιά πού ἡ 
κοινωνία δέν θέλει νά βλέπει, τά πα-
ραστρατημένα ἤ ἁπλῶς παραμελημένα, 
τούς ἐγκληματίες, τούς τοξικομανεῖς, 
τούς φορεῖς μεταδοτικῶν ἀσθενειῶν. Γιά 
ὅλους ἔχει ἀνοιχτή τήν ἀγκαλιά Της, 
ὄχι γιά νά τούς ἐπιβραβεύσει τά λάθη, 
ἀλλά γιά νά τούς μεταποιήσει καί ἐν 
τέλει νά τούς σώσει. Ἔτσι, λοιπόν, ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν λιθοβολεῖ τούς 
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ὁμοφυλοφίλους. Ἄλλες θρησκεῖες τά κά-
νουν αὐτά. Ἄραγε, τό βίντεο γιατί δέν 
προβάλλει καί τήν ἄποψη τοῦ Ἰσλάμ 
γιά τήν ὁμοφυλοφιλία; Ἀφοῦ προβάλ-
λει ἡ πολιτεία τόσο πολύ τήν ἀνάγκη 
ἔνταξης τῶν μεταναστῶν στήν Ἑλληνική 
Κοινωνία, γιατί τούς ἀποκλείει ἀπό τό 
βίντεο;

Ἀκοῦμε συνεχῶς γιά ὁμοφυλόφιλα 
παιδιά πού δῆθεν ὑφίστανται bullying 
ἀλλά κανείς δέν ἀσχολήθηκε μέ τό 
bullying πού ἀντιμετωπίζουν στά σχο-
λεῖα, στά σπίτια τους, ἤ ἀπό τήν τη-
λεόραση, τά παιδιά πού πηγαίνουν στό 
κατηχητικό ἤ θέλουν νά ἱερωθοῦν, κα-
νείς δέν ἀσχολήθηκε μέ ἄλλου εἴδους 
διακρίσεις καί χλεύη πού ὑφίστανται 
οἱ χριστιανοί, οἱ πολύτεκνοι, οἱ νέες 
μητέρες κ.λπ.

Ἡ ζεστή ἀγκαλιά τοῦ Χριστοῦ καλεῖ 
ἅπαντες σέ μετάνοια, καί ἐμεῖς οἱ πνευ-

ματικοί ἐξομολογοῦμε ὁμοφυλόφιλους 
πού ἀγωνίζονται, καί αὐτός ὁ ἀξιέπαι-
νος ἀγώνας τους, σέ τέτοιες συνθῆκες 
παραποίησης τῆς ἀλήθειας, κόντρα στή 
μόδα καί στή δικτατορία τῆς πολιτικῆς 
ὀρθότητας, ἐμπνέει ὅλους μας καί μᾶς 
δίνει δύναμη, ἀφοῦ κανένα πάθος, κα-
μία ἀδυναμία δέν εἶναι ἀνίκητη, κανέ-
νας μηχανισμός ψεύδους καί προπαγάν-
δας δέν μπορεῖ νά μᾶς ἀποκλείσει ἀπό 
τήν ἀλήθεια. Αὐτοί εἶναι οἱ πραγματικοί 
ἥρωες καί ὄχι ἐκεῖνοι πού παρασύρο-
νται ἀπό τό νεοταξικό συρμό καί δέν 
ἀρκοῦνται στό ὅτι ἀφήνονται δέσμιοι 
στά πάθη τους, ἀλλά χλευάζουν τήν πί-
στη καί τίς ἀξίες τῶν γύρω διαπράττο-
ντας ἀκριβῶς αὐτό πού κατηγοροῦν ὅτι 
ὑφίστανται.

Στό τέλος, ὁ μόνος νικητής τῆς ἱστο-
ρίας θά εἶναι ὁ Χριστός.

Ὑπάρχει ἕνας κόσμος καλύτερος ἀπ᾽ τόν δικό μας,
στόν ὁποῖο καί ἐμεῖς θά εἰσέλθουμε.

 «Καθώς τώρα ὑψώνουμε τό βλέμμα μας στόν οὐρανό κι εὐφραινόμαστε μέ 
τόν ἥλιο, τό φεγγάρι καί τά ἄστρα πάνω ἀπ᾽ τά κεφάλια μας, ἔτσι ὑψώνουμε τό 
πνεῦμα μας πρός τόν κόσμο τόν ἀγγελικό, πού εἶναι συγγενής σ᾽ ἐμᾶς ἀλλά πιό 
ἁγνός καί πιό φωτεινός ἀπό τόν δικό μας. Ἀγαλλόμεθα, διότι τώρα γνωρίζουμε 
ὅτι ὑπάρχει ἕνας κόσμος καλύτερος ἀπ᾽ τόν δικό μας, στόν ὁποῖο καί ἐμεῖς θά 
εἰσέλθουμε σάν τούς κατάκοπους ταξιδιῶτες θά ἐπιστρέψουμε στό σπίτι μας 
καί θά βροῦμε ἀνάπαυση.

»Ὤ! πόσο λυπημένο θά περιφερόταν τό βλέμμα τῶν ἀνθρώπων τριγύρω 
στόν κόσμο, ἐάν αὐτός ἦταν ὁ μόνος κόσμος κι ἄν δέν ὑπῆρχε κατάστερο οὐρά-
νιο στερέωμα! Ἐπιπλέον, πόσο λυπημένο θά περιφερόταν στόν ὑλικό κόσμο τό 
πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου, ἐάν δέν ὑπῆρχε πνευματικός κόσμος, ὁ παραδεισένιος 
οὐράνιος κόσμος!».

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς 

Ἀπό τό βιβλίο Ἀνδρέα Πάτσαλου καί Ἰουλίττας Χατζηθανάση-Πάτσαλου μέ τίτλο 
«Νοσταλγοί τοῦ οὐρανοῦ», τόμος Α´, ὀπισθόφυλλο.
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• Χριστιανικοί προβληματισμοί 
πάνω στόν μετανθρωπισμό

Οἱ μεταφυσικές ἔννοιες δέν ἔχουν 
θέση στό μετανθρωπισμό. Ἐδῶ ἔχουμε 
στεγνό ὑλισμό. Ὁ θάνατος λογίζεται ὡς 
τεχνική βλάβη πού πρέπει νά ξεπεραστεῖ.

Μιλοῦν γιά ἀνθρώπινη ἀναβάθμιση, 
ἀλλά στήν πραγματικότητα πρόκειται 
γιά ὑποβάθμιση. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος 
νά γίνει ἄτρωτος, νά ζεῖ περισσότερο, 
νά γίνει πιό παραγωγικός, πιό ἀποτε-
λεσματικός στήν ἐργασία του, ἀλλά δέν 
θά ἔχει τά συναισθήματα καί τό λογι-
κό αὐτεξούσιο, τήν ἀναφορά του στό 
Θεό. Ἤδη αὐτή ἡ ὑποβάθμιση βρίσκεται 
σέ ἐξέλιξη.

Ἡ ὑλική εὐμάρεια, ἡ ἄνεση, ἡ βό-
λεψη λειτουργοῦν ὡς ναρκωτικά πού 
κάνουν τόν ἄνθρωπο νά συμβιβάζεται, 
ἀκόμα καί μέ τή στέρηση βασικῶν ἐλευ-
θεριῶν του, γιά νά μή χάσει αὐτή τήν 
ἄνεση. Πολύ περισσότερο τόν ἀπομα-
κρύνουν ὕπουλα ἀπό τή βασική ἀνάγκη 
του, τήν ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό. Μέσα 
στήν καλοπέραση ξεχνάει τόν Θεό ἤ τόν 
βάζει πίσω ἀπό ἄλλες προτεραιότητες, 
καταλήγοντας δυστυχής, χωρίς νά κατα-
λαβαίνει τήν αἰτία.

Θά λέγαμε ὅτι ἀκριβολογοῦμε, ἄν 
τόν μετανθρωπισμό τόν ὀνομάζαμε 
ἀπανθρωπισμό, διότι καταργεῖ τήν οὐ-
σία, τή φύση τοῦ ἀνθρώπου καί τόν με-
τατρέπει σέ κάτι διαφορετικό ἀπό αὐτό 
πού πλάστηκε γιά νά εἶναι.

Φρονοῦμε ὅτι ὅλες αὐτές οἱ προ-
σπάθειες γιά τή μετάβαση στόν με-
τάνθρωπο γίνονται ἀπό τό κενό πού 

δημιουργεῖται ἀπό τήν ἔλλειψη τῆς 
θείας χάρης. Ἡ θεία χάρη, γιά νά ἔρθει, 
θέλει κόπο, χρόνο, ἀγώνα, μά πρό πά-
ντων ταπείνωση. Καί ἐνῶ ὁ σύγχρονος 
ἄνθρωπος διαθέτει καί χρόνο καί κόπο 
καί ἀγῶνες γιά νά «βελτιωθεῖ», χτυπάει 
στόν τοῖχο τῆς ὑπερηφανείας, μέ ἀποτέ-
λεσμα νά αὐτοκαταστρέφεται.

Ὁ μετανθρωπισμός φιλοδοξεῖ νά 
σβήσει βασικές ἀρχές, «ἐνοχλητικές» λει-
τουργίες τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ, 
ὅπως ὁ πόνος, πού ὅμως εἶναι εὐεργετι-
κές καί γιά τό σῶμα καί τήν ψυχή. Γιά τό 
σῶμα, διότι προειδοποιεῖ τόν ἄνθρωπο 
γιά κάτι πού θά τοῦ προκαλοῦσε σοβα-
ρότερη βλάβη. Γιά τήν ψυχή, διότι ὁ πό-
νος δημιουργεῖ αἰσθήματα ταπείνωσης, 
καλλιεργεῖ τήν ὑπομονή, ἀλλά καί τήν 
ἀγάπη. Ὁ πόνος προκαλεῖ τό αἴσθημα 
τῆς συμπόνιας. Χωρίς πόνο δύσκολα θά 
μπαίναμε στή θέση τοῦ ἄλλου, δύσκολα 
θά αἰσθανόμασταν τήν ἀνάγκη νά βοηθή-
σουμε κάποιον πού ἔχει τήν ἀνάγκη μας 
καί ἔτσι δυσκολότερα θά μπαίναμε στή 
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, γιά τήν εἴσοδο 
στήν ὁποία καθοριστικό ρόλο θά παί-
ξει ἡ συμπόνια μας πρός τούς ἄλλους.

Ὅσο προοδεύει ὁ ἄνθρωπος, θά 
ἔπρεπε νά εἶναι πιό εὐτυχισμένος καί 
ἡ ζωή του νά εἶναι πιό ἁπλή. Ἀντιθέ-
τως, παρά τήν οἰκονομική εὐμάρεια, τίς 
ἀσύλληπτες τεχνολογικές δυνατότητες 
καί εὐκολίες, οὔτε ἡ ζωή του ἁπλοποι-
ήθηκε, οὔτε μπόρεσε νά τιθασεύσει τήν 
ψυχή καί νά κατακτήσει τό ζητούμενο, 
τήν εὐτυχία.

Ὁ Θεός ἔφτιαξε τό σῶμα τοῦ ἀνθρώ-
που ἑνωμένο μέ τήν ψυχή. Γι᾽ αὐτό καί 

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΣ
τοῦ κ. Χαραλάμπους Ἄνδραλη, δικηγόρου, συγγραφέα

Β´
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ἡ ὀρθόδοξη διδασκαλία ἐπιμένει ὅτι οἱ 
ἁμαρτίες τοῦ σώματος, παρότι δέν ἔχουν 
ἠθική ἀπαξία στίς σημερινές κοινωνίες, 
ἐπηρεάζουν βαθιά τήν ψυχή. Τό σῶμα 
εἶναι ἱερό καί ἡ κατάχρησή του συνι-
στᾶ ἰσχυρό χτύπημα ἐναντίον τῆς ψυ-
χῆς. Ἀντίστροφα, ὁ σεβασμός στό σῶμα, 
ἡ ἐγκράτεια, ἡ ἄσκηση, ἡ νηστεία, οἱ 
γονυκλισίες καί κάθε σωματική ἔκφρα-
ση λατρείας πρός τόν Θεό, ἔχουν θετι-
κό ἀντίκτυπο στήν ψυχή. Ἑπομένως, 
ὁποιαδήποτε ἐπέμβαση στό σῶμα, 
δέν ἀφήνει ἀμέτοχη τήν ψυχή. Οὔτε 
βέβαια οἱ μετανθρωπιστικές ἐπεμβά-
σεις θά ἀφήσουν ἀνεπηρέαστη τήν 
ψυχή τοῦ μετανθρώπου.

• Ἀπώλεια τοῦ αὐτεξούσιου
Θά εἶναι πρός τό καλύτερο ἤ τό χει-

ρότερο μία «ἀναβάθμιση» τοῦ ἀνθρώπου; 
Ἐνδεχομένως νά ἐξαλειφθοῦν κάποιες 
μορφές σωματικῆς ἀναπηρίας καί ὁ ὀρ-
γανισμός νά εἶναι πιό ἀνθεκτικός ἀπέ-
ναντι στίς ἀσθένειες. Ἴσως, ὅμως, αὐτές 
οἱ ὄντως εὐεργετικές ἐπιδράσεις τῆς 
ἐπέμβασης τῆς τεχνολογίας στή φύση 
τοῦ ἀνθρώπου, νά εἶναι τό δόλωμα καί 
τό ἀγκρίστρι, νά εἶναι ἡ κατάργηση τῆς 
ἐλευθερίας, ἀκόμα καί τῆς σκέψης μας. 
Διότι, ἄν ὅλο τό σῶμα ἐλέγχεται ἀπό 
ἐξωγενεῖς παράγοντες, θά μείνει ἀνεπη-
ρέαστη ἡ σκέψη;

Φρονοῦμε ὅτι αὐτά πού ἔχουμε νά 
χάσουμε εἶναι πολύ περισσότερα ἀπό 
αὐτά πού θά κερδίσουμε. Διότι καί οἱ 
ἄνθρωποι μέ μόνιμες ἀναπηρίες καί οἱ 
ἀσθενεῖς δέν παύουν νά εἶναι ἐλεύθεροι 
καί νά ἔχουν συναισθήματα, ἐνῶ ἀκόμα 
καί ἡ δοκιμασία τους, ἄν ἀντιμετωπιστεῖ 
πνευματικά, τούς ἀποφέρει οὐράνιο 
κέρδος.

Ἡ εἴσοδος στόν χῶρο τοῦ μεταν-
θρωπισμοῦ, θά σηματοδοτήσει μία πε-

ρίοδο συνεχῶν ἀναβαθμίσεων, καθώς ὁ 
μετάνθρωπος θά χρειάζεται ἀναβάθμιση, 
ὅπως οἱ ὑπολογιστές.

Οἱ ἠλεκτρονικές συσκευές μποροῦν 
νά χακαριστοῦν, νά χάσει δηλαδή τόν 
ἔλεγχο ὁ χειριστής τους καί νά τόν ἀπο-
κτήσει κάποιος χάκερ, ὅπως συμβαίνει 
συχνά ἀκόμα καί σέ ὀργανισμούς μέ με-
γάλη κυβερνοασφάλεια. Ἀντίστοιχα θά 
μπορεῖ νά γίνει χάκινγκ ἀνθρώπων, ὅταν 
αὐτοί θά ἔχουν ἑνωθεῖ μέ μηχανές, ὥστε 
νά χάσουν τόν ἔλεγχο τοῦ ἑαυτοῦ τους. 
Νά γίνει ἐγκεφαλική πειρατεία. Δυστυ-
χῶς πάντοτε ὑπῆρχε καί θά ὑπάρχει ἡ 
τάση σέ κάποιους νά θέλουν νά ἐπιβλη-
θοῦν στούς ὑπόλοιπους. Φανταστεῖτε 
τί μπορεῖ νά κάνει ἕνας ἄνθρωπος πού 
μπόρεσε νά χακάρει τά βιονικά χέρια 
τοῦ συμπολίτη του!

Ἡ κατάργηση τῆς ἐργασίας καί ἀντι-
κατάσταση τοῦ ἐργατικοῦ προσωπικοῦ 
ἀπό μηχανές καί ρομπότ θά εἶναι κατα-
στροφική γιά τόν ψυχισμό τοῦ ἀνθρώ-
που, γιατί μέσα στό «κατ᾽ εἰκόνα» ἔχει 
τή δημιουργικότητα. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει 
ἀνάγκη τήν ἐργασία. Ἄν ἀφαιρεθεῖ ἡ δυ-
νατότητα νά ἐργάζεται, νά δημιουργεῖ, 
ἐπέρχεται ψυχική ἀλλοίωση καί θλίψη.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἕνα πλάσμα μέ 
περιορισμένες δυνατότητες. Ἀλλά μέ 
σύμφυτη μία ἰδιότητα, πού τόν κάνει νά 
διαφέρει οὐσιωδῶς ἀπό τά ἄλλα ἔμβια 
ὄντα, τό λογικό αὐτεξούσιο.

Ὁ μετάνθρωπος μπορεῖ νά ἔχει ἀπε-
ριόριστες δυνατότητες, ἀλλά δέν θά ἔχει 
τό αὐτεξούσιο. Ἤ καλύτερα θά τό ἔχουν 
πολύ λίγοι.

Γιά νά περάσουμε ἀπό τόν ἄνθρω-
πο στόν μετάνθρωπο, πρέπει πρῶτα νά 
ἀφαιρεθεῖ τό αὐτεξούσιο.

Δυστυχῶς αὐτό πού ζοῦμε, ὁ κα-
τακλυσμός σκαναρίσματος, ἡ ἄσκηση 
στοιχειωδῶν δικαιωμάτων μέ τήν προϋ-
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πόθεση ὑπακοῆς σέ κυβερνητικές ἐντο-
λές, ἡ ἀστυνομία σκέψης τῆς πολιτικῆς 
ὀρθότητας, εἶναι ἕνας προάγγελος τῆς 
ἐπιδιωκόμενης κατάστασης τοῦ μεταν-
θρωπισμοῦ.

Ἐπειδή ὅμως ἡ ἐλευθερία εἶναι, 
ὅπως εἴπαμε, σύμφυτη μέ τήν ἀνθρώ-
πινη φύση, ὁ μετάνθρωπος δέν θά εἶ-
ναι ἄνθρωπος, ἀλλά ἕνα ρομπότ, χρήσι-
μο γιά τήν παραγωγή ὑλικοῦ πλούτου, 
ἄχρηστο γιά τήν παραγωγή ἄϋλου-πνευ-
ματικοῦ πλούτου.

Αὐτή ἡ ἐπέμβαση στή σωματική καί 
ψυχική φύση τοῦ ἀνθρώπου, σέ καμμία 
περίπτωση δέν θά μπορεῖ νά τήν ἀντέ-
ξει ἡ ἐναπομείνασα ψυχική ὑπόσταση 
τοῦ μετανθρώπου, γι᾽ αὐτό καί ἡ μόνη 
λύση, γιά νά μήν καταρρεύσει, θά εἶναι 
ἡ τεχνική ρύθμιση τῆς «καλῆς διάθε-
σης», ἡ ὁποία συνοδεύεται μέ ἀπώλεια 
τῆς ἐλευθερίας καί τῆς συνετῆς σκέψης, 
ὅπως συνέβαινε μέχρι πρότινος μέ τά 
ναρκωτικά, τά ψυχοφάρμακα, τό ἀλκο-
όλ καί ὅλες αὐτές τίς οὐσίες πού κου-
κουλώνουν καί παράλληλα διογκώνουν 
τήν ψυχική κατάρρευση τοῦ ἀνθρώπου. 
Αὐτά πού φαντάζουν ὡς διέξοδος, ἀλλά 
στήν οὐσία εἶναι γκρεμός. Ὁ μετάνθρω-
πος θά ρυθμίζει μέ κουμπιά τήν ψυχική 
του διάθεση.

• Καί ἄν δέν γίνω μετάνθρωπος;
Θά πεῖ κάποιος: Ἄς γίνει ὅποιος θέ-

λει μετάνθρωπος, ἐγώ θά παραμείνω ἄν-
θρωπος. Θά μπορεῖ νά γίνει αὐτό;

Μά, ἄν ἡ κοινωνική ζωή εἶναι φτιαγ-
μένη γιά τά δεδομένα τοῦ μετανθρώπου, 
ἐκεῖνος πού δέν ἐπιθυμεῖ νά ἀνέβει στό 
καράβι τοῦ μετανθρωπισμοῦ, θά εἶναι 
ἀνίσχυρος καί κατώτερος τοῦ βιονικοῦ 
μετανθρώπου. Δέν θά βρίσκει δουλειά, 
διότι θά προτιμᾶται ὁ μετάνθρωπος πού 
δέν ἀρρωσταίνει καί ἀποδίδει πολύ πε-

ρισσότερο μέ τίς μηχανικές του δυνατότη-
τες. Ἄρα αὐτό τό θέμα μᾶς ἀφορᾶ ὅλους.

• Ἀθανασία
Καί ἄν κερδίσουμε τήν ἀθανασία; Οἱ 

ὁραματιστές τοῦ μετανθρώπου, ὀνειρεύ-
ονται νά καταργήσουν τόν θάνατο. Γιά 
ἐμᾶς τόν θάνατο τόν κατήργησε ὁ Θε-
άνθρωπος μέ τήν ἑκούσια θυσία Του. Τό 
μόνο πού θά πετύχει ὁ μετάνθρωπος εἶ-
ναι νά καταργήσει τή ζωή, ἡ ὁποία δέν 
μπορεῖ νά ὑπάρξει χωρίς συναισθήματα, 
λύπες, χαρές, ἐλευθερία.

Ὁ ἰσραηλινός φιλόσοφος Γιουβάλ 
Νῶε Χαράρι ὀνομάζει τόν μετάνθρωπο 
«Homo Deus», ἄνθρωπο-θεό. Γι᾽ αὐτή τή 
θέωση θέτει ὡς προϋπόθεση τήν ἀπε-
μπλοκή τῶν ἀνθρώπων ἀπό τή θρη-
σκεία καί τήν ἄφεση στήν ἐπιστήμη, τή 
νέα θρησκεία, πού θά τόν ὁδηγήσει στή 
θέωση.

Γράφει: «Δέν χρειάζεται νά περιμέ-
νουμε τή Δευτέρα Παρουσία, γιά νά ξε-
περαστεῖ ὁ θάνατος. Δύο σπασίκλες σέ 
ἕνα ἐργαστήριο μποροῦν νά τό κάνουν. 
Ἐάν παραδοσιακά ὁ θάνατος ἦταν ἡ εἰ-
δικότητα τῶν ἱερέων καί τῶν θεολόγων, 
τώρα ἀναλαμβάνουν οἱ μηχανικοί».

«Οἱ γενετιστές, οἱ μηχανικοί τῆς βι-
ολογίας, θά πάρουν τό παλιό σῶμα τοῦ 
Sapiens καί θά ξαναγράψουν ἑκουσίως 
τό γενετικό του κώδικα, θά ἐπανασυνδέ-
σουν τά ἐγκεφαλικά του κυκλώματα, θά 
ἀλλάξουν τή βιοχημική του ἰσορροπία 
καί θά ἀναπτύξουν ἀκόμη καί ἐντελῶς 
νέα ἄκρα. Θά δημιουργήσουν μέ αὐτόν 
τόν τρόπο νέες μικρές θεότητες, πού θά 
μποροῦσαν νά εἶναι τόσο διαφορετικές 
ἀπό ἐμᾶς τούς Sapiens, ὅμως κι ἐμεῖς 
εἴμαστε διαφορετικοί ἀπό τόν Homo 
Erectus...Ἔτσι λοιπόν, μποροῦμε νά σκε-
φτοῦμε τή νέα ἀτζέντα τῶν ἀνθρώπων 
ὡς συνιστάμενη πραγματικά ἀπό ἕνα 
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μόνο ἔργο (μέ πολλούς κλάδους): τήν 
ἐπίτευξη τῆς θέωσης».

Τό μέγεθος τῆς βλασφημίας τοῦ πο-
λυδιαφημισμένου φιλοσόφου ἀγγίζει τόν 
ἑωσφορικό βαθμό. Ἀπό αὐτές καί παρό-
μοιες δηλώσεις, μπορεῖ νά καταλάβει κα-
νείς ὅτι τό κίνημα τοῦ μετανθρωπισμοῦ 
ἐμπνέεται ἀπό ἀντίθετες πνευματικές 
δυνάμεις καί σίγουρα δέν θά φέρει θε-
τικά ἀποτελέσματα στήν ἀνθρωπότητα.

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐπιδιώκει νά 
γίνει θεός χωρίς τόν Θεό, διαπράτ-
τει ὕβρι. Καί ἡ ὕβρις δέν μένει ποτέ 
χωρίς τή νέμεσι. Πάντα θά συμβαίνει 
κάτι πού θά ἀποδεικνύει πόσο ἀδύνα-
μος εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Καί ἄν δέν συμ-
βαίνει μία παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ γιά 
νά συνέλθουμε, τότε σημαίνει ὅτι τά 
πράγματα εἶναι χειρότερα. Ὅτι μᾶς 
ἐγκατέλειψε ὁ Θεός, γιατί, ἀκόμα καί 
ἄν μᾶς παιδαγωγήσει, θά παραμένου-
με ἀδιόρθωτοι. Τό τέλος αὐτῆς τῆς ὀλέ-
θριας ἐπιλογῆς εἶναι ἡ ἐγκατάλειψή μας 
ἀπό τόν Θεό καί ἡ αἰώνια ἀσύλληπτη 
συνέπεια αὐτῆς τῆς ἐγκατάλειψης.

Ἄς δοῦμε ὅμως καί τή χρησιμότητα 
τοῦ θανάτου. Ὁ θάνατος ἐπιτρέπεται 
ἀπό τόν Θεό «ἵνα μή τό κακόν ἀθάνα-
τον γένηται». Ἐκεῖνοι, πού ἀγωνίζονται 
γιά τήν ἀθανασία τοῦ μετανθρώπου, δέν 
φαίνεται νά ἐνδιαφέρονται νά ἐξαλεί-
ψουν τό κακό, ἀλλά νά τό κάνουν ἀθά-
νατο, ἠθελημένα ἤ ἀθέλητα. Γιά ἐμᾶς 
τούς χριστιανούς ὁ θάνατος δέν εἶναι 
κάτι κακό, ἀλλά τό πέρασμα στήν ὄντως 
ζωή. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί ἄλλοι 
ἅγιοί μας, ἔβλεπαν τόν θάνατο σάν μία 
εὐεργεσία καί ἀνυπομονοῦσαν νά βρε-
θοῦν κοντά στόν Θεό. Ἐμεῖς, γιά νά μή 
χάσουμε τή δῆθεν καλοπέραση τῆς ζωῆς, 
φοβόμαστε τόν θάνατο. Ἀλλά κανονικά 
θά πρέπει νά φοβόμαστε τό μετά τόν 
θάνατον, δηλαδή μή βρεθοῦμε μακριά 

ἀπό τόν Θεό, στήν αἰώνια κόλαση. Αὐτό 
εἶναι τό μεγάλο πρόβλημα τῆς ζωῆς μας, 
γιά τό ὁποῖο δέν ἀσχολεῖται ἡ σημερινή 
ἐπιστήμη, γιατί δέν τό πιστεύει.

Τί θά ὠφελήσει τόν ἄνθρωπο νά ζή-
σει χίλια χρόνια, νά ζήσει χωρίς πόνους, 
νά ζήσει μέ ὑπερφυσικές δυνάμεις καί 
νά ζημιωθεῖ τήν ψυχή του;

• Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος
Τόν προηγούμενο αἰώνα, ἡ ἀπάτη 

τῶν δαρβινικῶν καί μαρξιστικῶν θεω-
ριῶν αἱματοκύλισαν τόν πλανήτη. Τότε 
ἕνα ἐλεύθερο πνεῦμα, ὑπό τήν ἐπιτή-
ρηση ἑνός ἄθεου ὁλοκληρωτικοῦ καθε-
στῶτος, ὁ ἔγκλειστος στήν Ἱερά Μονή 
Ἀρχαγγέλων τοῦ Τσέλιε τῆς Σερβίας, π. 
Ἰουστῖνος Πόποβιτς, μέσα ἀπό ἕνα μνη-
μειῶδες φιλοσοφικό καί θεολογικό ἔργο, 
τό «Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος» μίλησε 
γιά τή μόνη τέλεια μορφή τοῦ ἀνθρώ-
που, τόν Θεάνθρωπο.

Γράφει: «Ἐν τῷ Θεανθρώπῳ Χριστῷ 
ὁ ἄνθρωπος ἔφθασεν εἰς ὅλας τάς τελει-
ότητάς του: διά τοῦ Θεοῦ ἐτελειοποίησε 
καί ὡλοκλήρωσε τήν ψυχήν του καί τήν 
συνείδησίν του, τήν βούλησίν του καί 
τόν νοῦν του, τήν καρδίαν του καί τό 
σῶμα του, μέ μίαν λέξιν, ὁλόκληρον τόν 
ἑαυτόν του.

» Μόνον ἐν τῷ Θεανθρώπῳ καί διά 
τοῦ Θεανθρώπου ἠμπορεῖ κάθε ἀνθρω-
πίνη ὕπαρξις νά γίνη ἀληθινός ἄνθρωπος, 
τέλειος ἄνθρωπος, πλήρης ἄνθρωπος.

»Ἐνῶ θεμέλιον παντός οὐμανισμοῦ, 
ἀκόμη καί ἐκείνου τοῦ ἀναχθέντος εἰς 
δόγμα, εἶναι ἡ ὑψηλοφροσύνη, ἡ πίστις 
εἰς τόν λόγον τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τόν 
νοῦν καί τήν λογικήν του. Ἡ ὑψηλοφρο-
σύνη εἶναι ἡ ἀνίατος νόσος τοῦ νοῦ τοῦ 
διαβόλου.

»Ἐκτός τοῦ Θεανθρώπου δέν ὑπάρ-
χει ἄνθρωπος, ἀλλά πάντοτε ὑπάνθρω-
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πος ἤ ἡμιάνθρωπος ἤ μή ἄνθρωπος. Ἐδῶ 
πρέπει νά προστεθῆ καί ἡ ἑξῆς ἀλήθεια: 
ἄνευ τοῦ Θεανθρώπου ὁ ἄνθρωπος εἶναι 
πάντοτε δοῦλος τοῦ θανάτου, δοῦλος 
τῆς ἁμαρτίας, δοῦλος τοῦ διαβόλου».

Βλέπουμε πόσο διαφορετική ματιά 
εἶχε ὁ Ἅγιος σέ σχέση μέ τούς θιασῶτες 
τοῦ μετανθρωπισμοῦ.

Ἡ ἀπάντηση, λοιπόν, στόν μεταν-
θρωπισμό εἶναι ὁ θεανθρωπισμός. Ἡ 
θέωση ὄχι μέσα ἀπό τίς πεπερασμένες 
δυνατότητες κάποιων ἐπηρμένων ἀν-
θρώπων, ἀλλά μέσα ἀπό τήν ἕνωση μέ 
τόν Θεό μέσῳ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων καί 
τῆς προσεκτικῆς πνευματικῆς ζωῆς. Καί 
ἐδῶ εἶναι ἡ μεγάλη εὐθύνη ἡμῶν τῶν 
Ὀρθοδόξων. Νά ἀποδείξουμε μέ τή ζωή 
μας ὅτι ὁ δρόμος γιά τήν εὐτυχία δέν 
περνάει ἀπό τή μετάλλαξή μας σέ βιονι-
κά ὑβρίδια, ἀλλά ἀπό τή μετατροπή μας 
σέ οὐσιαστικούς χριστιανούς.

Ὁ μόνος ἄνθρωπος πού ὑπερβαί-
νει ἀκίνδυνα τά μέτρα τῆς ἀνθρωπίνης 
φύσεως εἶναι ἐκεῖνος πού ἀπέκτησε τή 
θεία χάρη, ὁ Ἅγιος. Καί αὐτές οἱ ὑπε-

ράνθρωπες, ἄς τό ποῦμε, δυνατότητες, 
δέν εἶναι δικές του, ἀλλά χαρίζονται 
ἀπό τόν Θεό, διότι θά τίς χρησιμοποι-
ήσει πρός δόξαν τοῦ Θεοῦ καί ὄχι πρός 
δόξαν τοῦ ἑαυτοῦ του. Γι᾽ αὐτό καί οἱ 
Ἅγιοι πολλές φορές ἔκρυβαν τά ὑπερ-
φυσικά χαρίσματά τους, ὥστε ἐμεῖς νά 
γνωρίζουμε ἕνα ἀπειροελάχιστο ποσο-
στό ἀπό τά ὅσα θαυμαστά ἔγιναν, ὄχι 
ἐπειδή αὐτοί τό διαφήμισαν, ἀλλά γιατί 
τό ἐπέτρεψε ὁ Θεός, γιά νά ἐνισχύσει τή 
δική μας ἀσθενική πίστη.

Οἱ Ἅγιοι ἐκμεταλλεύονταν ἀκόμα καί 
τίς ἀδυναμίες τους, γιά νά ἔρθουν πιό 
κοντά στόν Θεό. Γλεντοῦσαν τίς ἀσθέ-
νειες δοξολογώντας τόν Θεό, ταπεινώ-
νονταν μπροστά στίς σωματικές τους 
ἀδυναμίες, προκαλοῦσαν τήν πείνα, 
τή δίψα, τή νύστα καί μέσα ἀπό αὐτά 
ἀντλοῦσαν δύναμη καί χάρη καί ἔρχο-
νταν πιό κοντά στόν Θεό.

Κλείνω μέ τήν εὐχή νά μή γίνουμε 
ποτέ μετάνθρωποι, ἀλλά μέσα ἀπό τά 
Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας νά γίνουμε 
κατά χάριν θεάνθρωποι. Ἀμήν.

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
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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[Ὁ συντάκτης τοῦ ἄρθρου εἶναι Ἀμερι-
κανός οἰκονομολόγος διεθνοῦς κύρους, συγ-
γραφέας, τέως καθηγητής ἐξεχόντων Ἀμε-
ρικανικῶν καί βρετανικῶν πανεπιστημίων, 
ὑφυπουργός στήν κυβέρνηση Ρέϊγκαν καί 
ἀρχισυντάκτης τῆς Wall Street Journal].

Μετάφραση / εἰσαγωγή: Μιχαήλ Στυλιανοῦ

Σέ αὐτό τό ἄρθρο γράφω ὅτι σύμ-
φωνα μέ τό νεοσυντηρητικό δόγμα 
Wulfowitz τῆς ἀμερικανικῆς ἡγεμονίας 
«τό Κρεμλίνο ἔχει δύο ἐπιλογές: Ἡ Ρω-
σία μπορεῖ νά παραιτηθεῖ ἀπό τήν 
κυριαρχία της ἤ ἡ Ρωσία μπορεῖ νά 
καταστρέψει τή Δύση». Ἡ Ρωσία δέν 
ἔχει ἄλλη ἐναλλακτική λύση. Ὅλος ὁ 
κόσμος πρέπει νά τό καταλάβει αὐτό.

Δέν ὑποστηρίζω ὅτι ἡ Ρωσία πρέπει 
νά καταστρέψει τή Δύση. Ἁπλῶς ἐπι-
σημαίνω ὅτι ἐδῶ καί τρεῖς δεκαετίες, ἡ 
Δύση ἀντιμετωπίζει τή Ρωσία μέ αὐτή 
τήν περιορισμένη ἐπιλογή. Ὁ ἴδιος ὁ 
Πούτιν ἔχει παραπονεθεῖ γιά αὐτό πολ-
λές φορές.

Θεωρῶ ἐκπληκτικό τό γεγονός ὅτι 
ἡ δυτική «κοινότητα ἐξωτερικῆς πολιτι-
κῆς» ὁποιουδήποτε εἴδους ἐπέτρεψε μιά 
πολιτική πού στριμώχνει μιά πυρηνική 
δύναμη, ὅπως ἡ Ρωσία, μέ αὐτόν τόν 
τρόπο. Καί συνεχίζεται.

Τώρα ἔχουμε τή Λιθουανία νά ἐμπο-
δίζει τήν πρόσβαση τῆς Ρωσίας σέ μέρος 
τῆς Ρωσίας. Αὐτό εἶναι τρέλα. Αὐτό ἐπι-
βεβαιώνει τά ρωσικά συμπεράσματα ὅτι 
μόνο ἡ βία μπορεῖ νά περιορίσει τή Δύση.

• Ὁ στόχος τῆς Οὐάσιγκτον εἶναι 
ἕνας εὐρύτερος πόλεμος

Ὅπως ἔχω γράψει πολλές φορές, ἡ 
ἐπιχείρηση τοῦ Κρεμλίνου στήν Οὐκρα-
νία δέν μπορεῖ νά περιοριστεῖ. Ἡ Οὐά-
σιγκτον δέν θά τό ἐπιτρέψει. Ἡ Οὐάσι-
γκτον ἔχει ἤδη ἐπεκτείνει τή σύγκρουση 
καί βρίσκεται στή διαδικασία περαιτέρω 
ἐπέκτασής της. Οἱ παράφρονες Ἑβραῖοι 
νεοσυντηρητικοί πού ἐλέγχουν τήν ἐξω-
τερική πολιτική τῶν ΗΠΑ ἔπεισαν τήν 
ἀνίσχυρη Λιθουανία νά παραβιάσει τή 
συμφωνία μέ τή Ρωσία γιά τόν ἐφοδια-
σμό τοῦ Καλίνινγκραντ καί ἔλαβαν ρω-
σικό τελεσίγραφο. Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ 
Στέϊτ Ντιπάρτμεντ Νέντ Πράϊς, χαρα-
κτήρισε τό τελεσίγραφο «θολό». Ὁ ἠλί-
θιος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου λέει ὅτι ἡ Οὐά-
σιγκτον ὑποστηρίζει τή Λιθουανία. Μέ 
ἄλλα λόγια, ἡ Οὐάσιγκτον πιέζει γιά 
ἕναν εὐρύτερο πόλεμο.

Ἡ σύγκρουση στό Ντονμπάς ἐκτυ-
λίχθηκε ἀργά, καθώς πρόκειται γιά πό-
λεμο ἐν μέσῳ ἑνός ρωσικοῦ λαοῦ πού 
συνδέεται μέ τήν Οὐκρανία ἀπό αἰῶνες. 
Ρωσικά στρατεύματα μάχονται μέ περιο-
ρισμούς, γιά νά ἐλαχιστοποιήσουν τό θά-
νατο καί τήν καταστροφή στήν περιοχή 
τοῦ Ντονμπάς, ἀπό ὅπου οἱ οὐκρανικές 
δυνάμεις ἐκδιώχθηκαν καί καταστράφη-
καν. Ἕνας εὐρύτερος πόλεμος δέν θά 
διεξαχθεῖ μεταξύ τῶν ρωσικῶν πληθυ-
σμῶν. Ὁ κόσμος δέν ἔχει ξαναδεῖ τέτοια 
ἀπερισκεψία ὅπως τῆς Οὐάσιγκτον καί 

ΤΟ ΝΑΤΟ ΜΕΘΟΔΕΥΕΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ*
τοῦ Paul Craig Roberts

* Τό ἄρθρο δημοσιεύθηκε στίς 23.6.2022 στό Rousseau International.
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τοῦ ΝΑΤΟ. Οἱ ἄθλιοι καί ἐντελῶς διε-
φθαρμένοι Δημοκρατικοί χρειάζονται 
ἀπεγνωσμένα ἕναν πόλεμο, γιά νά συ-
σπειρώσουν τούς Ἀμερικανούς στήν 
κυβέρνηση καί νά ἀποτρέψουν τήν ἐξό-
ντωση τῶν Δημοκρατικῶν στίς ἐκλογές. 
Στήν προσπάθειά τους νά προσκολλη-
θοῦν στήν ἐξουσία, οἱ Δημοκρατικοί καί 
τά ἐμπόλεμα μέσα ἐνημέρωσης ἐπεκτεί-
νουν τόν πόλεμο. Αὐτό εἶναι ἐπικίνδυ-
νο πέρα ἀπό κάθε φαντασία. Ἡ ρωσική 
κυβέρνηση δήλωσε πρίν ἀπό λίγο καιρό 
ὅτι ἡ Ρωσία δέν θά διεξαγάγει ποτέ ξανά 
πόλεμο στό ἔδαφός της.

Εἶναι ἐκπληκτικό τό γεγονός ὅτι τό 
Κρεμλίνο πίστευε ὅτι ἡ παρέμβασή του 
στό Ντονμπάς μποροῦσε νά εἶναι πε-
ριορισμένη. Εἶναι ἀνεξήγητο τό γεγονός 
ὅτι τό Κρεμλίνο κατάφερε νά παρεξηγή-
σει τή Δύση μετά ἀπό μιά τέτοια πλήρη 
ἀπόρριψη τῶν προσπαθειῶν του γιά τήν 
ἐπίτευξη ἀμοιβαίας συμφωνίας ἀσφάλει-
ας μέ τή Δύση. Προφανῶς, τό Κρεμλίνο 
δέν πῆρε σοβαρά τό Δόγμα Γούλφοβιτς. 
Τό Κρεμλίνο καί οἱ Ρῶσοι ἐραστές τοῦ 
Ἀτλαντικοῦ πρέπει νά τό ἀπομνημο-
νεύουν καί νά τό ἐπαναλαμβάνουν κάθε 
πρωΐ ὅταν ξυπνοῦν, ἐπειδή εἶναι τό ἐπι-
χειρησιακό δόγμα. Σύμφωνα μέ αὐτό 
τό δόγμα, «Τό Κρεμλίνο ἔχει δύο ἐπι-
λογές: Ἡ Ρωσία μπορεῖ νά παραιτη-
θεῖ ἀπό τήν κυριαρχία της ἤ ἡ Ρωσία 
μπορεῖ νά καταστρέψει τή Δύση». Ἡ 
Ρωσία δέν ἔχει ἄλλη ἐναλλακτική λύση. 
Ὅλος ὁ κόσμος πρέπει νά τό καταλάβει 
αὐτό...

Τίθεται ἐκ νέου τό ἐρώτημα: Ἡ Δύση 
πιέζει ὑπερβολικά τή Ρωσία; Διαβάστε 
αὐτές τίς ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ρωσικές δη-
λώσεις καί ἀπαντῆστε σέ αὐτή τήν ἐρώ-
τηση μόνοι σας:

Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Κρεμλί-
νου Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε τή Δευτέ-

ρα ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς Λιθουανίας ἦταν 
«ἄνευ προηγουμένου» καί «παραβίαση 
τῶν πάντων».

Ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ ρωσικοῦ ὑπουρ-
γείου Ἐξωτερικῶν Μαρία Ζαχάροβα 
δήλωσε ὅτι οἱ «προκλητικές» ἐνέργειες 
τοῦ Βίλνιους ἀποτελοῦν παραβίαση τῶν 
διεθνῶν νομικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Λι-
θουανίας νά ἐπιτρέψει τή διέλευση ἀγα-
θῶν μεταξύ Ρωσίας καί Καλίνινγκραντ. 
Ἀνέφερε ὅτι ἡ Ρωσία θεωρεῖ αὐτή τήν 
κίνηση «ἀνοιχτά ἐχθρική» καί ὅτι ἐάν ἡ 
Λιθουανία δέν ἄρει ἀμέσως αὐτούς τούς 
περιορισμούς, ἡ Ρωσία διατηρεῖ τό δι-
καίωμα «νά ὑπερασπιστεῖ τά ἐθνικά της 
συμφέροντα».

Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ρωσικῆς Ἐπιτρο-
πῆς γιά τήν Ὑπεράσπιση τῆς Κρατικῆς 
Κυριαρχίας, Ἀντρέϊ Κλίμοφ, δήλωσε ὅτι 
ἡ ἀπόφαση τῆς Λιθουανίας ἦταν μιά 
πράξη «ἄμεσης ἐπίθεσης» κατά τῆς Μό-
σχας καί ὅτι, ἐάν ἡ Ε.Ε. δέν ἐπανέφερε 
τό κράτος μέλος της στήν τάξη, ἡ Ρω-
σία θά εἶχε ἐλευθερία νά «λύσει τό πρό-
βλημα τῆς διέλευσης τοῦ Καλίνινγκραντ, 
πού δημιουργήθηκε ἀπό τή Λιθουανία, 
μέ ΟΛΑ τά μέσα τῆς ἐπιλογῆς της».

Ἡ Οὐάσιγκτον καί οἱ εὐρωπαϊκές 
μαριονέτες της προκαλοῦν σκόπιμα σύγ- 
κρουση μεταξύ Λιθουανίας καί Ρωσίας.

• Ἡ στάση τῶν Ρώσων σκληραίνει

Οἱ παράφρονες νεοσυντηρητικοί πού 
ἐλέγχουν τήν ἀμερικανική ἐξωτερική πο-
λιτική μᾶς ὁδηγοῦν σέ πυρηνικό πόλεμο.

«Ἡ Ρωσία δέν θά ἐμπιστευτεῖ ποτέ 
ξανά τή Δύση» (Κρεμλίνο)

Δέν γνωρίζω κανέναν ἄλλο λόγο, 
ἐκτός ἀπό τήν ψευδαίσθηση τῆς ἐξουσί-
ας, γιά νά περιμένει ἡ Οὐάσιγκτον ἀπό 
τή Ρωσία καί τήν Κίνα νά ὑποτάξουν 
τήν κυριαρχία καί τά συμφέροντά τους 
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στήν Οὐάσιγκτον. Αὐτή ἡ ἐντελῶς ἐξω-
πραγματική προσδοκία τῶν νεοσυντηρη-

τικῶν ὁδηγεῖ στόν Ἀρμαγεδδώνα.

Ἄν δέν ἔχεις νά φᾶς, δέν ἔχεις νά 
πληρώσεις τούς λογαριασμούς σου, κοι-
μᾶσαι στόν δρόμο καί δέν σ᾽ ἀρέσουν τά 
ναρκωτικά, ἡ ὕπνωση διά τῆς ὀθόνης ἤ 
οἱ ὁλιστικές ἀηδίες, γιά νά ξεγελάσεις 
τήν πείνα σου, σοῦ πληρώνουν δωρεάν 
εὐθανασία!

Ἤδη στὸν Καναδᾶ, ὅπου τό κόστος 
τῆς ἰατρικῆς φροντίδας εἶναι ἀπαγορευ-
τικό ἀκόμα καί γιά τά μεσαῖα εἰσοδήμα-
τα, ὁ Τριντό, τό ἄλλο παιδί τοῦ Κλάους 
Σβάμπ, ἀντί νά ξοδεύει ὥστε νά ἐπιτρέ-
ψει στούς φτωχούς νά ζήσουν, πληρώ-
νει σέ ὅσους ἐπιθυμοῦν νά ἀπαλλαγοῦν 
ἀπό πείνα, μιζέρια, χρέη κ.τ.λ. δωρεάν 
εὐθανασία!

Καλή καί ἀποτελεσματική!
Δέν ἔχω ἐμμονή μέ κανέναν. Ἀλλά 

θά πρέπει νά γίνει ὁρατό διά γυμνοῦ 
ὀφθαλμοῦ, πρός τά ποῦ ὁδηγεῖ τήν 
ἀνθρωπότητα, ἡ ἐπικίνδυνη παρανο-
ϊκή κάστα τῶν παγκοσμιοποιητῶν.

Ἀφοῦ κατάφεραν νά διεισδύσουν 
σέ κυβερνήσεις σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, 
ἐγκαθιστώντας δικούς τους διεφθαρμέ-
νους ἀχυράνθρωπους, ἀφοῦ ἐξαγόρασαν 
λειτουργήματα, ὅπως εἶναι ἡ Δικαιοσύνη 
καί ἡ Δημοσιογραφία, προκαλοῦν πρός 
δικό τους ὄφελος, ὄχι μόνο τήν κλιματι-
κή καταστροφή τήν ὁποία μᾶς χρεώνουν, 
ἀλλά καί ἀκραία φτωχοποίηση τῶν κοι-
νωνιῶν. Στή συνέχεια τίς ἐξοντώνουν.

ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
τῆς κ. Μαρίας Δεναξᾶ, δημοσιογράφου

Συγκλονιστικός διάλογος τοῦ Ὁσίου Παϊσίου μέ ἕναν Ἀμερικανό

Μεταφέρουμε ἀπό τό yiorgosthalassis.blogspot.com/2015/07/blog-post_444.
html# more

– «Τί κατόρθωμα κάνατε σάν ἔθνος μεγάλο πού εἶστε;», τόν ρωτάω.
• «Πήγαμε στό φεγγάρι», μοῦ ἀπάντησε.
– «Πόσο μακρυά εἶναι;», τόν ρωτάω.
• «Ἄς ποῦμε, μισό ἑκατομμύριο χιλιόμετρα», μοῦ λέει.
– «Πόσα ἑκατομμύρια ξοδέψατε, γιά νά πᾶτε στό φεγγάρι;»
• «Ἀπό τό 1950 μέχρι τώρα», μοῦ λέει, ἔχουμε ξοδέψει ποταμούς δολλαρίων».
– «Στό Θεό πήγατε;», τόν ρωτάω.
• «Πόσο μακρυά εἶναι ὁ Θεός;» «Ὁ Θεός,» μοῦ λέει «εἶναι πολύ μακρυά.»
– «Ἐμεῖς ὅμως», τοῦ λέω, «μ᾽ ἕνα παξιμάδι πᾶμε στόν Θεό!».

UUUUUUUUUUUU
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«Ἐάν τά παρεληλυθότα μνημονεύεις, 
ἄμεινον περί τῶν μελλόντων βουλεύσει», 
μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ ἀρχαῖος ρήτορας Ἰσο-
κράτης. Δηλαδή «Ἄν θυμᾶσαι τά περα-
σμένα, ξέρεις νά ἀντιμετωπίζεις καλύτε-
ρα τό μέλλον».

Ἀποτελεῖ ἐθνικό μας χρέος λοιπόν 
σήμερα, νά θυμηθοῦμε καί νά θυμίσουμε 
στόν κόσμο τήν γενοκτονία τῶν Ἑλλή-
νων τοῦ Πόντου, τήν τραγωδία δηλαδή 
τοῦ ἀφανισμοῦ τῶν ἑκατοντάδων χιλιά-
δων προγόνων μας ἀπό τούς Τούρκους 
τόν περασμένο αἰώνα.

Τί ἐννοοῦμε ὅμως μέ τόν ὅρο γενο-
κτονία; Σύμφωνα μέ τόν νομικό ὁρισμό, 
πού ἀναγράφεται στό ἄρθρο 2 τῆς σχε-
τικῆς συνθήκης τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν 
ἀπό τό ἔτος 1948, γενοκτονία σημαίνει 
μεθοδική ἐξολόθρευση, ὁλική ἤ μερική, 
μᾶς ἐθνικῆς, φυλετικῆς ἤ θρησκευτικῆς 
ὁμάδας, σκοτώνοντας ἤ προκαλώντας 
σοβαρή φυσική ἤ πνευματική βλάβη ἤ 
προκαλώντας συνθῆκες γιά τήν φυσική 
ἐξόντωση μελῶν τῆς ὁμάδας αὐτῆς. Πρό-
κειται γιά ἕνα πρωτογενές ἔγκλημα, τό 
ὁποῖο δέν ἔχει συνάρτηση μέ πολεμικές 
συγκρούσεις.

Εἶναι γεγονός ὅτι, ὅσα ἔγιναν στόν 
Πόντο τήν ἐποχή ἐκείνη, ἦταν ἀποτέλε-
σμα τῆς ἀπόφασης τῶν Τούρκων σωβινι-
στῶν γιά ἐπίλυση τοῦ ἐθνικοῦ προβλή-

ματος τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας 
μέ τή φυσική ἐξαφάνιση τῶν γηγενῶν 
ἐθνοτήτων, δηλαδή μέ τίς γενοκτονίες 
τῶν χριστιανικῶν λαῶν, Ἑλλήνων, Ἀρμε-
νίων και Ἀσσυρίων, καθώς καί μέ τή βί-
αιη τουρκοποίηση τῶν μουσουλμανικῶν 
ἐθνοτήτων. 

Ἤδη, ἡ προσπάθεια ἀφανισμοῦ 
τῶν χριστιανῶν τῆς περιοχῆς τοῦ 
Πόντου εἶχε ἀρχίσει ἀπό τό 1911, μέ 
ἀπόφαση πού πῆραν οἱ Νεότουρκοι σέ 
συνέδριό τους στή Θεσσαλονίκη. «Τά 
ἄγρια χόρτα, δηλ. οἱ Χριστιανοί, πρέ-
πει νά ξερριζωθοῦν», ἦταν τό σύνθημα 
πού προέκυψε ἀπό τό συνέδριο αὐτό! 
Ἀπόφαση γιά ἐξόντωση, ἡ ὁποία καί 
δυναμώθηκε τό 1914 μέ τόν οἰκονομι-
κό πόλεμο καί τήν καταλήστευση τῶν 
ἑλληνικῶν περιουσιῶν, μέ τίς ἐπιθέσεις 
καί λεηλασίες ἀπό ὀργανωμένες συμμο-
ρίες, τίς ἐξορίες, τίς ὁμαδικές ἐκτοπίσεις 
καί τά τάγματα ἐργασίας σέ ἀπόμακρες 
περιοχές τῆς Ἀνατολίας, ὅπου ἐλάχιστοι 
ἐπέζησαν.

Ἡ σκληρότερη ὅμως φάση τῆς γε-
νοκτονικῆς ἐκστρατείας ἄρχισε στίς 
19 Μαΐου 1919, μέ τήν ἀποβίβαση τοῦ 
Μουσταφᾶ Κεμάλ στή Σαμψούντα, μέ 
ἄδεια τοῦ Σουλτάνου, καί κράτησε μέχρι 
τό 1924. Μέ τήν ὑποστήριξη 2 Σωμάτων 
Στρατοῦ, τῆς Σεβάστειας καί τοῦ Ἐρζε-

Ἡ Γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου (100 χρόνια)*
τοῦ κ. Νικολάου Ταμουρίδη, Ἀντιστρατήγου ἐ.ἀ., Ἐπιτίμου Α´ Ὑπαρχηγοῦ Γ.Ε.Σ.

* Σημ. «Π»: Ἡ μνήμη τῶν Ἑλλήνων θυμάτων τῆς τουρκικῆς θηριωδίας σύνολης τῆς Μι-
κρασιατικῆς καί Θρακικῆς Χερσονήσου τιμᾶται τήν πρώτη Κυριακή μετά τήν ὕψωση τοῦ 
Τιμίου Σταυροῦ (14 Σεπτεμβίου).
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ρούμ, καὶ τὴ βοήθεια Τούρκων αἱμοστα-
γῶν τσετέδων (ἀνταρτῶν, ληστῶν), ἄρχι-
σε τό φοβερό ἔργο του.

Τί νά πρωτοεπισημάνει κανείς; Τίς 
ἐκτελέσεις ἐπιφανῶν Ποντίων, βουλευ-
τῶν, τραπεζιτῶν, δασκάλων, παπάδων, 
δημοσιογράφων; Τούς διωγμούς καί τούς 
φόνους ἁπλῶν ἀνθρώπων; Τίς ἐκκενώ-
σεις καί πυρπολήσεις ὁλόκληρων πόλε-
ων καί χωριῶν, τίς λυσσαλέες καταστρο-
φές ἐκκλησιῶν καί μοναστηριῶν ἤ ἀκόμη 
καί τούς ὁμαδικούς ἐξισλαμισμούς;

Καί ποιό ἦταν τό ἀποτέλεσμα; Ἀπό 
τούς περίπου 700.000 Ἕλληνες πού 
ζοῦσαν στόν Πόντο τήν παραμονή 
τοῦ Α´ Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι 
τό τέλος τοῦ 1923, εἶχαν ἐξοντωθεῖ 
353.000 ἄτομα. Ὅλοι αὐτοί ἔπεσαν 
θύματα ἑνός προμελετημένου ἐγκλήμα-
τος, ἑνός καλά ὀργανωμένου σχεδίου, 
χωρίς στήν περιοχή ἐκείνη νά ὑπάρχει 
πόλεμος μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας.

Τόν ἐπίλογο τῆς γενοκτονίας ἀκο-
λουθεῖ ἡ μοναδική στήν παγκόσμια ἱστο-
ρία ρύθμιση ἀπό μιά συνθήκη εἰρήνης, 
τή συνθήκη τῆς Λωζάνης τό 1923, καί 
ἡ ἐπιβολή ἀπό τή διεθνῆ κοινότητα τῆς 
ὑποχρεωτικῆς ἀνταλλαγῆς ἑκατομμυρί-
ων ἀνθρώπων, πληθυσμῶν δηλαδή ὄχι 
κάποιων συγκεκριμένων περιοχῶν, ἀλλά 
ὁλόκληρων χωρῶν. Ἔτσι οἱ πρόγονοί 
μας ξερριζώθηκαν ἀπό τίς προαιώνιες 
ἑστίες τους καί μεταφέρθηκαν ἀναγκα-
στικά σέ μιά νέα πατρίδα.

Οἱ ἑορτασμοί τῶν ἱστορικῶν γεγο-
νότων τῆς ζωῆς ἑνός ἔθνους, ὅπως 
τό δικό μας, ἐπιβάλλεται νά ἔχουν 
ὡς στόχο τήν ἐθνική ἑνότητα καί τήν 
ἐθνική ἀφύπνιση. Ἕνας λαός ἤ ἕνας 
ἄνθρωπος μέ ὅπλο τήν ἱστορία του, μπο-
ρεῖ νά ἑρμηνεύσει σωστά τό παρελθόν, 
ὥστε ἐπαγωγικά νά σταθεῖ ἀξιοπρεπῶς 
καί κριτικά στό παρόν καί νά σχεδιά-

σει αἰσιόδοξα γιά τό μέλλον. Ἡ ἱστορία 
διεκδικεῖ τό δικαίωμα τῆς μνήμης, τῆς 
ἀναγνώρισης, τῆς συγγνώμης καί τῆς 
δικαίωσης τῶν ἀνθρώπων πού ἔγιναν 
βορά τῆς Τουρκικῆς βαρβαρότητας καί 
τῆς τέλειας κτηνωδίας, γιατί ἦταν Ἕλ-
ληνες, γιατί ἦταν Χριστιανοί, γιατί εἶχαν 
ἕναν ἀνώτερο πολιτισμό.

Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι πρίν τήν ἀνταλ-
λαγή στόν Πόντο ὑπῆρχαν περισσότερα 
ἀπό 1.000 Ἑλληνικά σχολεῖα μέ πάνω 
ἀπό 1.200 δασκάλους καί 76.000 πε-
ρίπου μαθητές καί μαθήτριες. Ἀκόμη 
ὑπῆρχαν 1.130 ναοί, 22 μοναστήρια καί 
πάνω ἀπό 1.600 παρεκκλήσια μέ 1.500 
κληρικούς. Ἐπιπλέον τράπεζες ἑλληνι-
κῶν συμφερόντων, ἐφημερίδες, σύλλογοι, 
ἀδελφότητες, θέατρο, ἀθλητισμός, καί 
γενικά μιά ἀπόλυτα ἀκμάζουσα Ἑλληνι-
κή κοινότητα.

• Ἐμεῖς οἱ σημερινοί Πόντιοι
Φλογερά προσευχόμαστε γιά τίς ψυ-

χές τῶν ἀδίκως τελειωθέντων προγόνων 
μας. Οἱ καρδιές μας συντρίφτηκαν! Ἀλλά 
δέν θά ὑποκύψουν! 

Εἴμαστε ὑπερήφανοι πού καταγόμα-
στε ἀπό τόν Ἑλλενόποντο, ἀπό περιο-
χές ὅπου οἱ ρίζες μας βυθίζονται βαθιά 
σέ χώματα ποτισμένα ἀπό ἀρχαῖα καί 
πρόσφατα αἵματα προγόνων. Εἴμαστε 
αὐτοί, πού μπορεῖ νά δύσαμε στήν ἀνα-
τολή ἀλλά ἀνατείλαμε στή δύση.

Εἴμαστε πολλοί, εἴμαστε δυνα-
μικοί, εἴμαστε γεμάτοι ζωντάνια, μέ 
τούς συλλόγους μας, μέ τή μουσική μας, 
μέ τούς χορούς, τά τραγούδια, τό θέατρο 
καί τόσες ἄλλες πνευματικές καί λοιπές 
δραστηριότητες.

Εἴμαστε αἰσιόδοξοι, κι αὐτή τήν 
αἰσιοδοξία τήν ἀντλοῦμε ἀπό τήν φα-
νταστική νεολαία μας, τά ὑπέροχα αὐτά 
παιδιά, πού ἐνάντια στίς ἀντεθνικές 
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προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας ἐπιμένουν 
στή διατήρηση τῆς πολιτιστικῆς μας 
κληρονομιᾶς.

Πιστεύουμε στή φιλία καί τή συ-
νεργασία τῶν γειτονικῶν λαῶν, ἀλλά 
παράλληλα διεκδικοῦμε τό δικαίωμά 
μας στήν ἱερή μνήμη τῶν προγόνων 
μας καί ἀπαιτοῦμε δικαίωση.

Ἐπιπλέον, πηγαίνουμε σήμερα στόν 
Πόντο κατά χιλιάδες. Στό Πόντο, ὅπου 
ἔχουμε ἀδέλφια ψυχῆς, ὅπου οἱ μνῆμες 
ἔχουν ξυπνήσει. Οἱ ἐκεῖ πατριῶτες μας 
μέσα ἀπό τή μουσική, τούς χορούς καί 
τά τραγούδια, συναντώντας ἕνα μεγάλο 
ἀριθμό ἀπό ἐμᾶς πού ἐπισκεπτόμαστε 
τά μέρη τῶν προγόνων μας, ἀλλά καί 
περιδιαβαίνοντας τό διαδίκτυο παγκο-
σμίως, καταλαβαίνουν ὅτι ὑπάρχουν ση-
μαντικά στοιχεῖα πολιτισμοῦ πού τούς 
ἑνώνουν μαζί μας.

Ἀπό αὐτήν τήν πλευρά, οἱ δικοί 
μας ταγοί στή συντριπτική τους πλειο-
ψηφία βρίσκονται ναρκωμένοι, σέ πλήρη 
ἀδράνεια, ἀπό τήν πολιτική, οἰκονομική 
καί πνευματική παρακμή, καθώς καί τήν 
ἐθνική ταπείνωση!

Κάποιοι δέ ἄλλοι θλιβεροί ἐκπρόσω-
ποι, διακατεχόμενοι ἀπό ἐμετικές ἀντ- 
εθνικές τάσεις καί ἐκμεταλλευόμενοι τά 
ΜΜΕ ἐκστομίζουν βωμολοχίες ἔναντι 
τόσο τῶν Ποντίων, ὅσο καί τῆς γενο-
κτονίας. Πρόκειται γιά νάνους τῆς πο-
λιτικῆς καί τῆς δῆθεν δημοσιογραφίας, 
ὄργανα καί φερέφωνα τῆς προσπάθει-
ας ἀπεθνικοποίησης τῶν κρατῶν, πού 
δροῦν πρός ὄφελος τῆς Νέας Παγκόσμι-
ας Τάξης, φτάνοντας πολλές φορές μέ-
χρι καί τήν τουρκολαγνεία, προχωρημέ-
νο στάδιο τῆς ἑλληνόφωνης παρακμῆς.

Οἱ ἑλληνικές κυβερνήσεις τῶν τελευ-
ταίων δεκαετιῶν, δυστυχῶς, δέν ἔδωσαν 
στό Ποντιακό ζήτημα τή δυναμική πού 

θά ἔπρεπε. Ἐκτός ἀπό τήν ἀναγνώριση 
τῆς 19ης Μαΐου, ὡς ἡμέρας μνήμης τῆς 
γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, 
τίποτε παραπάνω. Φαίνεται ὅτι δέν 
ἔχουν τήν πολιτική δύναμη καί τόλμη 
νά θέσουν τό θέμα ἐπισήμως ἤ τό θυ-
σιάζουν στά πλαίσια τῆς δῆθεν ἑλληνο-
τουρκικῆς φιλίας.

Ἡ φιλία ὅμως τῶν λαῶν, προϋ-
ποθέτει τήν εἰλικρινῆ προσέγγιση καί 
ἀποδοχή τῆς ἀλήθειας ἑκατέρωθεν. 
Ἡ μονομερής ἀφελής λήθη τῆς χώρας 
μας ἀφενός ἀφαιρεῖ ἕνα ἰσχυρό βέλος 
ἀπό τή διπλωματική φαρέτρα μας, ἀφε-
τέρου ἀποθρασύνει τούς γείτονες ὠθώ-
ντας τους σέ περισσότερη ἀδιαλλαξία.

Σήμερα ἐπιδιώκουμε τήν εἰρηνική 
συνύπαρξη μέ ὅλους τούς λαούς, καί 
φυσικά μέ τούς ἴδιους τούς Τούρκους. 
Αὐτό ὅμως δέν σημαίνει ὅτι ἀπεμπολοῦ-
με τήν ἱστορική ἀλήθεια, διότι ἐκεῖ βα-
σίζεται ἡ συνείδηση τῆς συνέχειας τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, μέ τήν ὁποία μποροῦμε νά 
ξεπεράσουμε κάθε ἐμπόδιο καί κάθε 
κρίση.

Σήμερα χαλυβδώνουμε τό φρόνη-
μά μας μέ τό προσκλητήριο μνήμης 
αὐτῆς τῆς ἐπετείου καί διατρανώνου-
με, ὅτι ὁ ποντιακός χῶρος ἐμπεριέχει μιά 
τεράστια δυναμική, μέ ἐθνικές προεκτά-
σεις. Γι᾽ αὐτό χρειάζεται ὅσο ποτέ ἄλλο-
τε νά εἴμαστε ἑνωμένοι. Μόνον ἔτσι θά 
διεκδικήσουμε μέ ἀξιώσεις τά δικαιώμα-
τά μας.

Καί ἔχουμε δικαιώματα στόν Πόντο. 
Καί τό πιό βασικό ἀπό ὅλα, ἔχουμε δι-
καίωμα στή μνήμη! Ἡ διεθνής ἀναγνώ-
ριση τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων 
τοῦ Πόντου εἶναι ἀδιαπραγμάτευτη 
καί ἐπιβάλλεται νά ἀποτελεῖ τόν πιό 
βασικό στόχο ὅλων μας!
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 EI¢HCEIC & CXO§IA  
Πειραιῶς Σεραφείμ: Ὑπό τάς ἀράς 

[κατάρας] τῶν Ἁγίων Πατέρων
ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Ἡ ἀποστασία τοῦ κλήρου, καί μά-
λιστα τῶν ἐπισκόπων, ἐν πλήρει ἐφαρ-
μογῇ. Γιά τήν ἀποστασία αὐτή μίλησε 
προφητικά ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυ-
σοκαλυβίτης (βλ. σχετικό μας σχόλιο στή 
σ. 30 τῆς «Π»).

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδο-
φόρος ἦλθε στήν Γλυφάδα καί ἐβάπτι-
σε στίς 9.7.2022 δύο παιδιά υἱοθετημένα 
ἀπό ἕνα ζεῦγος Ἑλληνοαμερικανῶν ὁμο-
φυλοφίλων.

Ὁ Μητρ. Πειραιῶς, ὁ ὁποῖος μᾶς 
ἔθλιψε βαθύτατα μέ τήν θετική στάση 
πού κράτησε στό θέμα τῶν ἐμβολίων, σέ 
Ἀνακοίνωσή του τῆς 13.7.2022 μέ τίτλο 
«῾Ο Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφό-
ρος καί τό ῾῾νέον Εὐαγγέλιον᾽᾽», καταλή-
γει ὡς ἑξῆς: «Ἑπομένως, ἡ συγκεκριμέ-
νη ἱερατική πράξις τοῦ Σεβασμιωτάτου 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφό-
ρου καί ἡ οὐσιαστική ἐπιβράβευσις τῶν 
ἀμεταμελήτων σοδομιτῶν καί ἡ προβο-
λή αὐτῶν ἐν μέσῃ Ἐκκλησίᾳ, ὡς δῆθεν 
«θεοσεβῶν προσώπων», πού βαπτίζουν 
ὀρθοδόξως τά τέκνα τους, καί ἡ κατά 
συνέπειαν ἀμνήστευσις τοῦ θανασίμου 
κακουργήματος τοῦ σοδομισμοῦ καί τῆς 
ἀνατροπῆς τῆς ἀνθρωπίνης ὀντολογίας 
καί φυσιολογίας, προσβάλλει εὐθέως 
τήν ἀνθρωπολογίαν καί τήν σωτηρι-
ολογίαν τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς 
καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί ὁδη-
γεῖ τόν συγκεκριμένον Ἱεράρχην ὑπό-
δικον ἐνώπιον τῶν Ἱερῶν Κανόνων 
καί τοῦ Κυρίου τῆς Ἐκκλησίας, διότι διά 
τῆς ἐμπράκτου «διδαχῆς» του ἀκύρωσε 

τό σχετικό σωτηριῶδες ἔνταλμα τῆς Ἁγί-
ας Γραφῆς (Λευτ. 18, 22, Γένεσ. 19, 24, 
Ρωμ. 1, 27-28).

»Συνεπῶς, ὁ συγκεκριμένος Ἱεράρ-
χης διά προφανεῖς λόγους δημοσιότη-
τος ἤ καί ἄλλους, πού δέν γνωρίζομε, 
προτίμησε τῆς διδαχῆς τῆς Ἐκκλησίας 
τό «σύγχρονον εὐαγγέλιον» τοῦ ὄφεως 
καί εὑρίσκεται πλέον ὑπό τάς ἀράς 
τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων 
καί τήν Κανονικήν πρόβλεψιν τῶν 
Κανονικῶν Δικαστικῶν ὀργάνων τοῦ 
Σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

»Προσωπικῶς, καί ἐπειδή συνδέομαι 
μετ᾽ αὐτοῦ μέ φιλίαν, τόν καλῶ δημοσίως 
νά ἀποκαταστήσει τήν γενομένη πνευ-
ματικήν ζημίαν ἐκζητῶν τἠν συγγνώμην 
τοῦ Παναγίου Κυρίου τῆς Ἐκκλησίας 
καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος».

v v v

Καταγγελία ἐνώπιον τῆς ΔΙΣ
ἐναντίον τοῦ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρου

Τόν Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρο καταγ-
γέλλει ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὁ 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. Κα-
λαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος 
(12.7.2022).

Τόν καταγγέλει:
α. Ἐπί προδοσίᾳ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν 

πίστεως.
β. Ἐπί καταπατήσει τῶν Ἱερῶν Κα-

νόνων καί 
γ. Ἐπί σκανδαλισμῷ τῆς συνειδήσε-

ως τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων 
(βλ. τό τεκμηριωμένον πλῆρες κείμενον 
τῆς καταγγελίας στό ellasnafs.blogspot.
com, 18.7.2022).

v v v
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Ἐνάντια στόν ὁμόφυλο «γάμο»
14 Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα 

Ἀθηνῶν μέ Δελτίο Τύπου, πού ἐξέδωσαν 
στίς 31.5.2022, ἐκφράζουν τήν ἀντίθεση 
στήν πρόθεση τῆς κυβέρνησης νά νομο-
θετήσει γάμο μεταξύ προσώπων τοῦ ἰδί-
ου φύλου. Τό Δελτίο Τύπου καταλήγει 
ὡς ἑξῆς: 

Γιά ὅλους τούς παραπάνω λόγους, 
τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν 
Ἀθηνῶν ἐκφράζουμε τήν κατηγορημα-
τική ἀντίθεσή μας, ἀφενός στόν χαρα-
κτηρισμό ἀπό τήν Πολιτεία τῆς ὁμόφυ-
λης ἕνωσης ὡς «γάμου» καί, ἀφετέρου, 
στή νομική της κατοχύρωση. Πρόκειται 
γιά μιά ρύθμιση πού γίνεται, γιά νά 
δικαιωθοῦν προσωπικές σεξουαλικές 
ἐπιλογές καί νά παραχωρηθοῦν δι-
καιώματα πού θά ἀποβοῦν εἰς βάρος 
τῆς οἰκογένειας, τῶν παιδιῶν καί τῆς 
κοινωνίας τῆς Πατρίδας μας.

Τέλος, παρακαλοῦμε τή σεπτή Ἱερά 
Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά 
τοποθετηθεῖ ἐπί τοῦ σοβαροῦ αὐτοῦ 
θέματος, πρός ὠφέλεια τῆς Ὀρθόδοξης 
οἰκογένειας καί τοῦ συνεχῶς συρρικνού-
μενου δημογραφικῶς Ἔθνους μας.

[Ἀκολουθοῦν ὑπογραφές 14 Χριστια-
νικῶν Σωματείων].

v v v

ΟΧΙ στήν Καμπάνια
ὑπέρ τῶν ΛΟΑΤΚΙ+ στό Δημόσιο 
Ὅπως διαβάζουμε σέ σχετικό Δελ-

τίο Τύπου (25 Φεβρουαρίου 2022) «Τά 
Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν 
Ἀθηνῶν πληροφορούμενα τήν ἐξαγγε-
λία ἐπιμόρφωσης τοῦ συνόλου τῶν δη-
μοσίων ὑπαλλήλων τῆς χώρας σέ θέμα-
τα πού ἀφοροῦν τήν ΛΟΑΤΚΙ+ἀτζέντα, 
ὅπως ἀνακοίνωσε ὁ προϊστάμενος τοῦ 

Οἰκονομικοῦ Γραφείου τοῦ πρωθυπουρ-
γοῦ, κ. Ἀλέξης Πατέλης, ἐκφράζουμε 
τήν ἔντονη διαμαρτυρία μας. Ἐντύπωση, 
ἐπίσης προκαλεῖ ἡ δήλωση πώς δέν θά 
ὑπάρξει μόνο ἐπιμόρφωση τῶν δημοσί-
ων ὑπαλλήλων γιά τά ΛΟΑΤΚΙ+θέματα, 
ἀλλά ἔχουν ἤδη ἀποφασισθεῖ καί συ-
γκεκριμένες παρεμβάσεις» [...]

v v v

Ἅγιον Ὄρος: Διπλή ἐπίθεση στό κύ-
ρος καί στήν αὐτοδιοίκησή του
Διαβάζουμε στό orthros.eu (10.6.2022) 

σημαντικό κείμενο τῆς «Ἑστίας Πατερι-
κῶν Μελετῶν», ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο. 
Kαταλήγει ὡς ἑξῆς: «Εἶναι λοιπόν φυ-
σικό, ὁ διάβολος καί τά ὄργανά του νά 
ἔχουν τό Ἅγιον Ὄρος σέ προτεραιότητα 
καί νά θέλουν ἀφ᾽ ἑνός νά τό μειώσουν 
στά μάτια τῶν ἀνθρώπων, ἀφ᾽ ἑτέρου νά 
ἀλλοιώσουν τό φρόνημά του καί νά τό 
μετατρέψουν σέ ἕνα φολκλορικό σημεῖο 
θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ, τοῦ ὁποίου οἱ 
οἰκιστές δέν θά δικαιοῦνται νά διαφω-
νοῦν μέ τά διάφορα κέντρα ἐξουσίας, 
ὑπό τήν ἀπειλή ἀστυνομικῶν διώξεων.

»Οἱ συνέπειες τῆς ἰσχυρῆς ἀστυ-
νομεύσεως τῶν ἁγιορειτῶν στήν ἡσυ-
χία, τήν προσευχή, τήν ὁμολογία ἀλλά 
καί στήν προσφορά τῶν μοναχῶν στούς 
προσκυνητές θά εἶναι τεράστιες μέ 
πρώτη καί καλύτερη τήν ἀλλοίωση τοῦ 
ἡσυχαστικοῦ καί εἰρηνικοῦ κλίματος τῆς 
Ἀθωνικῆς Πολιτείας.

»Τασσόμαστε στό πλευρό τῶν ἁγιο-
ρειτῶν μοναχῶν καί ὑπέρ τῆς διεθνῶς 
καί συνταγματικῶς κατοχυρωμένης 
αὐτοδιοίκησης τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Προσευχόμαστε στήν Ἔφορο τοῦ 
Ἁγίου Ὄρους, τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, 
νά διαλύσει τά ἄνομα σχέδια ἐναντί-
ον τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας.
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Μέ τήν ὑψηλή προστασία Της, τό 
Περιβόλι Της δέν ἐξαφανίστηκε οὔτε 
ἀπεμπόλησε τήν Ὀρθοδοξία, ἀντέχο-
ντας στίς πιέσεις αἱρετικῶν βυζαντινῶν 
αὐτοκρατόρων, στίς σταυροφορίες, στίς 
πειρατικές ἐπιθέσεις, στήν τουρκοκρα-
τία, στή γερμανική κατοχή, στόν συμμο-
ριτοπόλεμο.

»Φρονοῦμε ὅτι καί οἱ σημερινοί 
ἐχθροί του πρός κέντρα λακτίζουν».

v v v

Ἐπίσκεψη Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου
κ. Βαρθολομαίου στό Ἅγιον Ὄρος

(27-29 Μαΐου 2022)
Θά κάνουμε ἕνα ἁπλό καί καλοπρο-

αίρετο σχόλιο!
Οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες ἐπέλεξαν νά 

ἀπουσιάσουν ἀπό ὅσα προέβλεπε τό 
πρόγραμμα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πατρι-
άρχου στόν Ἄθωνα.

Ὅταν ὁ πατέρας ἐπισκέπτεται τά 
παιδιά καί αὐτά τοῦ γυρνοῦν τήν πλάτη, 
δέν θά πρέπει νά προβληματισθεῖ μή-
πως κάτι δέν κάνει καλά;

v v v

Φέρνουν τόν ἀχειροτόνητο φιλοουνίτη
σχισματικό Ἐπιφάνιο στή Θάσο! 

Ἐνῷ ἡ Παρακαταθήκη ἐπρόκειτο νά 
τυπωθεῖ, πληροφορηθήκαμε μέ πολ-
λή λύπη καί ἀνησυχία ὅτι στίς 6 Σε-
πτεμβρίου 2022 θέλουν νά μᾶς φέρουν 
στή Θάσο τόν ἀχειροτόνητο φιλοουνίτη 
Ἐπιφάνιο ψευδοκιέβου (βλ. tasthyras.
wordpress.com, 18.7.2022).

Ἡ πληροφορία, δυστυχῶς, εἶναι ἀλη-
θής.

Σχεδιάζουν νά ἔλθουν, μέ ἀφορμή τήν 
ἑορτή τῶν ἁγίων τῆς Θάσου, ὁ Οἰκου-
μενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, 

ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, ἐνῶ θά 
τούς ὑποδεχθεῖ ὁ ἐπίσκοπος Φιλίππων, 
Νεαπόλεως καί Θάσου κ. Στέφανος. Θά 
μετάσχει ἐπίσης ὁ ἐγκαλούμενος ἀπό 
φοιτητές του γιά κακοδοξίες κοσμήτωρ 
τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. κ. Χρυ-
σόστομος Σταμούλης.

Ἄς εὐχηθοῦμε ἡ ἀντίδραση τοῦ πι-
στοῦ λαοῦ νά δρομολογήσει τά πράγ-
ματα ἔτσι, ὥστε ὁ Χριστός μας νά μήν 
ἐπιτρέψει αὐτόν τόν νέο πειρασμό. 

v v v

Εἴμαστε ὅλοι Μποτσουανοί!
Μεταφέρουμε ἀπό τό trelogiannis.

blogspot.com (3.6.2022) ὑπό τόν ἀνωτέ-
ρω τίτλο:

Γιά ὅσους δέν εἶχαν ὑπόψη τους, 
ἀπό 22-26 Μαΐου πραγματοποιήθηκε 
στήν Γενεύη συνέλευση τοῦ ΟΗΕ γιά 
τήν «παγκόσμια ὑγεία». Ἐκεῖ θά γινό-
ταν ψήφισμα προκειμένου νά περάσουν 
τροπολογίες τοῦ ἀξιαγάπητου Προέ-
δρου Μπάϊντεν σύμφωνα μέ τίς ὁποῖες 
ὅλες οἱ χῶρες θά παραχωροῦσαν τήν 
ἀπόλυτη ἐξουσία στόν Π.Ο.Υ., ἔτσι ὥστε 
νά δικαιοῦται νά ἀποφασίζει ὁ,τιδήποτε 
θέλει καί νά παρεμβαίνει μέ ὁποιοδή-
ποτε πρόσχημα «ὑπέρ τῆς ὑγείας», σέ 
ὁποιαδήποτε χώρα, χωρίς νά ζητᾶ τήν 
συγκατάθεση τῆς κυβέρνησής της.

Νομίζω ὅτι εἶναι ἀπόλυτα κατανοητό 
τί θά σήμαινε κάτι τέτοιο, ἔ;

Στά μουλωχτά προετοίμασαν τήν σύ-
νοδο, στά μουλωχτά τήν πραγματοποίη-
σαν καί, ἀπ᾽ ὅ,τι φαίνεται, στά μουλω-
χτά πῆραν καί τά προβλεπόμενα...

Σύμφωνα μέ τίς πρῶτες πληροφορί-
ες (πού ἐλπίζω νά εἶναι σωστές):

Ἡ πρώτη μεγάλη ἀντίδραση, ἦρθε 
ἀπό τή Μποτσουάνα(!!!) πού διάβασε 
δήλωση ἐκ μέρους 37 μελῶν τῆς AFRO.
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Πολλές χῶρες, μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ 
Ρωσία, ἡ Κίνα, ἡ Βραζιλία, ἡ Ἰνδία, ἡ Ν. 
Ἀφρική, τό Ἰράν, ἡ Μαλαισία, δήλωσαν 
ὅτι διατηροῦν σοβαρές ἐπιφυλάξεις καί 
δέν ὑπερψηφίζουν.

Συγκεκριμένα μάλιστα ἡ Βραζιλία 
δήλωσε ὅτι σέ περίπτωση πού ἐγκρι-
θοῦν τά προτεινόμενα, θά προτιμήσει νά 
βγεῖ ἐντελῶς ἀπό τόν Π.Ο.Υ.

Ἔτσι οἱ βασικοί (καί πλούσιοι) ὑπο-
στηρικτές τῶν τροπολογιῶν ... ἤ μᾶλλον 
τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης πῆραν 
τά προβλεπόμενα καί ὑποχώρησαν.

v v v

Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (Σ.τ.Ἐ.): 
Νόμιμο τό πρόστιμο τῶν 100€!
Σχολιάζοντας τήν ἐπαίσχυντη ἀπό-

φαση τοῦ Σ.τ.Ἐ. γιά ὅσους ἄνω τῶν 60 
ἐτῶν δέν κάνουν τό (πειραματικό) ἐμ-
βόλιο, ὁ καθηγητής Κωνσταντῖνος Βα-
θιώτης στήν ἀρχή τῆς Περίληψης σχε-
τικοῦ ἄρθρου του μέ τίτλο «Τό Συμβού-
λιο τῆς Ἐπικρατείας» (διάβαζε: Νομικῆς 
Ἀκρατείας) ὡς πλυντήριο τῆς ἔξυπνης 
δικτατορίας» (βλ. kvathiotis.substack.
com/p/--Oa3) παρατηρεῖ: «Μιλώντας 
γιά μία ἀκόμη φορά τήν ἴδια ἀκριβῶς 
γλώσσα μέ ἐκείνη πού μιλοῦν τά μέλη 
τῆς κυβέρνησης (ἡ διάκριση τῶν ἐξου-
σιῶν ἔχει πάει πρό πολλοῦ περίπατο), 
τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας καθαγί-
ασε τό πρόστυχο πρόστιμο τῶν 100€ 
γιά τούς πολίτες ἡλικίας ἄνω τῶν 60 
ἐτῶν καί ἀπέδειξε ὅτι ἐπέλεξε ξανά νά 
γίνει βαστάζος τῆς ἔξυπνης ὑγειονομι-
κῆς δικτατορίας. Διαστρεβλώνοντας τήν 
ἰατρική καί τήν νομική πραγματικότητα, 
ἔφτιαξε ἕνα συνταγματικό κοστουμάκι 
πού ταιριάζει γάντι στούς παλιάτσους 
μέ τό χιτλερικό μουστάκι. Ἔτσι διεκδικεῖ 
ἐπάξια τήν μετονομασία του ἀπό Συμ-

βούλιο τῆς Ἐπικρατείας σέ Συμβούλιο 
τῆς Νομικῆς Ἀκρατείας».

v v v

Ἔρευνα στίς ΗΠΑ: Οἱ ἐγκλεισμοί τσά-
κισαν τήν ψυχική ὑγεία τῶν μαθητῶν!

Τό σημαντικό εἶναι ὅτι αὐτή ἡ δια-
πίστωση δημοσιεύεται ἀπό τήν Claire 
Cain Miller στούς New York Times. (Πη-
γή:enromiosini.gr 4.6.2022)

Σχ. «Π»: Τί χρείαν ἔχομεν ἄλλων 
μαρτύρων;

v v v

Δρ. Μαλόουν: Ὁ κορωνοϊός
ἐργαλειοποίηθηκε μέ σκοπό

τόν παγκόσμιο ἔλεγχο.
Σέ μιά ἀποκαλυπτική συνέντευξη ἐφ᾽ 

ὅλης τῆς ὕλης ὁ ἐπινοητής τῆς m-RNA 
τεχνολογίας Δρ. Μαλόουν στόν focus.fm. 
(Στέφανος Δαμιανίδης, 5.7.2022) εἶπε καί 
τά ἑξῆς:

«Ὁ ἰός ἐργαλειοποιήθηκε γιά σκο-
πούς πού δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ 
τήν δημόσια ὑγεία... ἀλλά μέ τήν οἰκο-
νομική καί ἐξουσιαστική ἀτζέντα, μέ τόν 
ἔλεγχο. Γι᾽ αὐτό καί δέν μπορεῖ κάποιος 
νά ἐξηγήσει τίς συμπεριφορές τῶν κυ-
βερνήσεων, τοῦ Π.Ο.Υ., (πού κάνουν πα-
ράλογα πράγματα). Ἄν πρόκειται γιά τήν 
δημόσια ὑγεία, τότε γιατί ὅλες οἱ ἀπο-
φάσεις τους καταλήγουν νά εἶναι λάθος 
ἀπό κάθε ἄποψη, ἐνῶ ἀντιθέτως ἔχουν 
ἀπόλυτη χρήση καί ἐφαρμογή στήν οἰκο-
νομική καί ἐξουσιαστική ἀτζέντα;»

v v v

Ε.Ο.Δ.Υ. (18.6.2022): 53,54% στίς 
Μ.Ε.Θ. οἱ τριπλοεμβολιασμένοι. 
46,46% οἱ ἐμβολιασμένοι μέ μία ἤ δύο 
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δόσεις καί οἱ τελείως ἀνεμβολίαστοι.
Σχ. «Π»: Πάλι τό ἀπαράδεκτο «τσου-

βάλιασμα» ἀνεμβολίαστων μέ «μερικῶς 
ἐμβολιασμένους» (μέ 1 ἤ 2 δόσεις)

v v v

Πέθανε ἀπό καρκίνο
ὁ σπουδαῖος γιατρός Ζελένκο
Ἁπλῶς νά θυμίσουμε τή δήλωσή του, 

πού εἴχαμε συμπεριλάβει ὡς σχόλιο στό 
τεῦχος 141, σ. 25.

Ἔλεγε: Dr Βλαντιμήρ Ζελένκο: «Δέν 
πρόκειται νά αὐτοκτονήσω. Ἐάν πεθά-
νω ἤ ἐξαφανισθῶ, ξέρετε ποιοί εὐθύνο-
νται». (pronews.gr/kosmos/1045386)

v v v

«Ὁ μυϊκός ἱστός τῶν ἐμβολιασμένων 
παιδιῶν ἔχει γίνει χλαπάτσα!»
Αὐτό ἀποκαλύπτει (pronews.gr, 

24.6.2022) ἡ Δρ Βίκυ Σουλεϊμάνοβα, παι-
δοχειρουργός στό νοσοκομεῖο Λαρίσης, 
ἡ ὁποία ἔχει ἐντοπίσει ἀλλοιώσεις στούς 
ἱστούς ἐμβολιασμένων παιδιῶν πού χει-
ρούργησε.

«Οὔτε λίγο οὔτε πολύ», λέγει ἡ παι-
δοχειρουργός, «οἱ ἱστοί τους ἔχουν πά-
ρει μιά μορφή, ἡ ὁποία εἶναι ἀφύσικη 
καί γιά τόν ἄνθρωπο καί γιά τό ἀνθρώ-
πινο εἶδος, ἀλλά πολύ ἰδιαίτερη γιά τά 
παιδιά αὐτῆς τῆς ἡλικίας, γιατί, ὅπως 
καταλαβαίνετε, τά παιδάκια πού εἶναι 
στήν ἀρχή τῆς ζωῆς τους ὅλα εἶναι σφρι-
γηλά και ὄμορφα ἀπό μέσα πρός τά ἔξω.

»Καί ὅταν ἀνοίγεις ἕνα τέτοιο παιδά-
κι, ἄλλα σέ περισσότερο βαθμό, ἄλλα σέ 
λιγότερο –ἀλλά ὅταν εἶναι ὅλα ἐμβολια-
σμένα– οἱ ἱστοί τους εἶναι κατεστραμμέ-
νοι».

Καί τελειώνει: «Δέν ξέρω ἄν μπο-
ρεῖ νά ἐπανέλθει αὐτό τό παιδί ἀπό τή 

στιγμή πού διαλύθηκαν οἱ ἱστοί του».

v v v

Κυρ. Μητσοτάκης θά λύσει
τό δημογραφικό μέ τούς λάθρο
Μέ συνέντευξή του στίς 8.6.2022 ὁ 

ἀφορισμένος (μήν τό ξεχνᾶμε) Κυρ. Μη-
τσοτάκης ἐξέθεσε τόν τρόπο πού θά λύ-
σει τό δημογραφικό. Θά τό λύσει μέ τήν 
ἑλληνοποίηση τῶν Πακιστανῶν καί ἄλ-
λων λαθραίων πού ἔχουν εἰσέλθει παρά-
νομα καί ζοῦν στήν Ἑλλάδα.

Πατρίδα μου, γιατί νά κυβερνᾶσαι 
ἀπό ἀνθέλληνες;

v v v

Ὁλοκληρώνουν τήν προδοσία
τῆς Μακεδονίας

Μετά τήν προδοτική «Συμφωνία τῶν 
Πρεσπῶν» (17.6.2018) βαπτίζουν τώρα οἱ 
«φίλοι» μας, οἱ Σέρβοι τήν σχισματική 
Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων σέ «Μακεδονι-
κή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία-Ἀρχιεπισκοπή 
Ἀχρίδος» καί ἀποκαθιστοῦν τήν ἐκκλη-
σιαστική κοινωνία μαζί της. Προηγήθηκε 
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, πού ἔδωσε 
στήν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων τό ὄνομα 
«Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος», πράγμα ὅμως 
πού οἱ Σέρβοι δέν δέχονται. Φυσικά 
οὔτε τό «Ἀρχιεπισκοπή Ἀχρίδος» ἀνήκει 
στούς Σκοπιανούς.

Νέο κεφάλαιο διαιρέσεων ἀνοίγει 
–δυστυχῶς– γιά τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία μετά ἀπό ἐκεῖνο τῶν ἀχειροτονήτων 
Οὐκρανῶν τοῦ Ἐπιφανίου.

Υ.Γ.1. Ἡ Δ.Ι.Σ. στή συνεδρίασή της 
τῆς 8 καί 9.6.2022 ἐξέφρασε τήν ἱκα-
νοποίησή της γιά τούς χειρισμούς τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὁ πιστός 
λαός ὅμως αἰσθάνεται προδομένος.

Υ.Γ.2. Τί λένε τώρα οἱ 22 Ἀρχιερεῖς 
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τῆς Μακεδονίας μας, οἱ ὁποῖοι μέ ἐπι-
στολή τους τότε (2018) πρός τόν προ-
δότη τῆς Μακεδονίας Τσίπρα ἀποδοκί-
μαζαν –καί πολύ σωστά– τό ξεπούλημα 
τῆς Μακεδονίας μας;

v v v

Ἡμερίδα Ε.Α.Α.Σ. γιά τήν Καταγγε-
λία τῆς «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν»

Συγχαρητήρια ἀξίζουν στήν «Ἕνω-
ση Ἀποστράτων Ἀξιωματικῶν Στρατοῦ» 
(Ε.Α.Α.Σ.) γιά τήν Ἡμερίδα πού ὀργά-
νωσε στίς 22 Ἰουνίου 2022 στό Βελλί-
δειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
μέ θέμα «Καταγγέλλουμε τήν Συμφωνία 
τῶν Πρεσπῶν».

Μίλησαν μέ ἐπιτυχία: Ἰωάννης 
Ἀμπατζόγλου, Γεώργιος Τάτσιος, Δημή-
τριος Γαρούφας, Σταῦρος Καλεντερίδης, 
Βενιαμίν Καρακωστάνογλου καί ἡ πρώ-
ην Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ζωή Κωνστα-
ντοπούλου.

Ἡ ἐκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
μέ ἀφορμή τά τέσσερα χρόνια ἀπό τήν 
ὑπογραφή τῆς προδοτικῆς Συμφωνίας.

v v v

Μητσοτάκειον ἄγος
(= μίασμα, κατάρα, ντροπή)

Τόλμησε ὁ κολεγιόπαις, μιλώντας 
στό Κογκρέσο τῶν Η.Π.Α. (Ἰούνιος 2022) 
νά παραλληλίσει τό ἔπος τοῦ Μεσολογ-
γίου, μέ τήν ἀντίσταση τῶν Οὐκρανῶν 
ναζί στή Μαριούπολη!

v v v

Ἰστανμπούλ ἡ Κωνσταντινούπολη 
γιά τόν Κυρ. Μητσοτάκη

Ἀλγεινή ἐντύπωση προκάλεσε στούς 
Ἕλληνες ἡ ἀναφορά Μητσοτάκη στήν 

Κωνσταντινούπολη μέ τό ὄνομα Ἰστα-
μπούλ, ὅπως τήν ἀποκαλοῦν οἱ Τοῦρκοι.

Αὐτό ἔγινε σέ συνεντεύξεις του σέ 
δύο ξένους τηλεοπτικούς σταθμούς, 
ὅπως μᾶς πληροφορεῖ σέ ἄρθρο της μέ 
τίτλο «Ἑάλω ἡ Πόλη ἤ ἡ Ἰστανμπούλ κ. 
Μητσοτάκη;» στό militaire.gr (29.5.2022) 
ἡ δικηγόρος κ. Ἀθηνᾶ Κατσαφάδου.

v v v

Ἀπόφαση - σταθμός τοῦ Ἀνωτάτου 
Δικαστηρίου τῶν Η.Π.Α.
κατά τῶν ἐκτρώσεων

Φωτίζει ὁ Θεός τούς τίμιους ἀνθρώ-
πους!

Ὑπάρχουν δικαστές στίς Η.Π.Α.
Τό ἐκεῖ Ἀνώτατο Δικαστήριο ἀκύρω-

σε τήν ἀπόφαση Roe ἐναντίον Wade τοῦ 
1973, μέ τήν ὁποία οὐσιαστικά ἐπιτρε-
πόταν ἡ ἔκτρωση μέχρι καί τό τέλος τῆς 
ἐγκυμοσύνης!

Ξεσηκώθηκαν οἱ ἐδῶ κατ᾽ ἐπάγγελ-
μα προοδευτικοί. Ὅλα σχεδόν τά ἐντός 
Βουλῆς κόμματα μέ ἀνακοινώσεις τῶν 
ἀρχηγῶν τους συναγωνίσθηκαν τό ἕνα 
τό ἄλλο σέ ἀναθέματα ἐναντίον τοῦ 
Ἀνωτάτου Ἀμερικανικοῦ Δικαστηρίου.

Ἡ Δ.Ι.Σ.  Δ.Υ.Σ.τυχῶς ἀποῦσα
Παρόν ὅμως μέ Δελτίο Τύπου 

(28.6.2022) τό ἀξιόλογο κίνημα «Ἀφῆστε 
με νά ζήσω» (afistemenaziso.gr). Γράφει 
στό τέλος τοῦ Δελτίου του: «Ἐμεῖς ἀπό 
τήν πλευρά μας δέν θά σταματήσουμε 
νά ὑπερασπιζόμαστε τά δικαιώματα τοῦ 
ἀγέννητου παιδιοῦ, ἐπιθυμώντας νά δια-
φυλαχθεῖ ἡ κάθε ἀνθρώπινη ὕπαρξη καί 
νά ὑπάρξει δικαίωση τῶν ἑκατομμυρίων 
βρεφῶν πού ἀδίκως ἔχασαν τή ζωή τους 
πρίν γεννηθοῦν».

v v v
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Ἀ. Παπαχελᾶς: «Ἔρχεται βαρύς
χειμώνας - Ἡ Ρωσία βγῆκε
κερδισμένη οἰκονομικά»!

Μεταφέρουμε ἀπό τό yiorgosthalassis.
blogspot.com/2022/06/blog-post_29.html

Τελικά, κύριε Μητσοτάκη, μήπως 
εἴμαστε στή «λάθος πλευρά τῆς Ἱστο-
ρίας»;

Μιλώντας στόν φιλοκυβερνητικό τη-
λεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ὁ διευθυντής 
τῆς «Καθημερινῆς» Ἀλέξης Παπαχελᾶς 
παραδέχτηκε ὅτι «πᾶμε σέ ἕναν ἐξαιρε-
τικά βαρύ χειμώνα», ἐξαιτίας τοῦ τρό-
που, μέ τόν ὁποῖο ἔχει διαχειριστεῖ ἡ 
Ε.Ε. τήν Ρωσία.

Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού τά ἐγχώ-
ρια Μ.Μ.Ε. ἀποφασίζουν νά ἔρθουν σέ 
ἐπαφή μέ τήν πραγματικότητα, ἡ ὁποία 
εἶναι σκληρή καί ἀδυσώπητη.

Μέχρι τώρα τά ἑλληνικά καί τά δυ-
τικά Μ.Μ.Ε. προσπαθοῦσαν νά δείξουν 
τήν εἰκόνα μίας Ρωσίας πού χάνει καί 
τελικά οἱ ἐξελίξεις στό μέτωπο δείχνουν 
ἐντελῶς ἄλλα πράγματα.

Οἱ Ρῶσοι κερδίζουν καί μάλιστα ἡ 
πρόοδός τους αὐξάνεται γεωμετρικά.

«Ξεκίνησε τό ἐμπάργκο καί οἱ κυρώ-
σεις ἀπό τήν ΕΕ κατά τῆς Ρωσίας, ἀλλά 
τελικά ὅλο αὐτό ἀρχίζει καί διαλύει τήν 
Εὐρώπη ἀπό μέσα», παραδέχτηκε ὁ Ἀλ. 
Παπαχελᾶς.

«Δέν τόν πονάει καί τόσο τόν Πούτιν 
νά τόν “χτυπήσουμε” στό κομμάτι τοῦ 
ἀερίου καί τοῦ πετρελαίου. Ἀπό τήν 
πώληση πετρελαίου στήν Ἀσία ἔβγαλε 
μέσα σέ ἕνα μήνα δύο δισ. παραπάνω», 
συμπλήρωσε.

«Τό ρούβλι βλέπουμε ὅτι ἔχει γίνει ἕνα 
πολύ ἰσχυρό νόμισμα. Οἰκονομικά αὐτή 
τή στιγμή κερδίζει ὁ Πούτιν», τόνισε.

«Πᾶμε σέ ἕναν ἐξαιρετικά βαρύ χει-
μώνα», κατέληξε.

Τό ἐρώτημα εἶναι ἄν τό κατάλαβε ἡ 
ἑλληνική κυβέρνηση αὐτό, γιατί τελικά, 
κύριε Μητσοτάκη, μᾶλλον ἔβαλες τήν 
χώρα «στήν λάθος πλευρά τῆς Ἱστορί-
ας».

v v v

Στό Φόρουμ τοῦ Νταβός
(τοῦ Κλάους Σβάμπ) μᾶς τά εἴπανε 

χωρίς περιστροφές
Στό τελευταῖο δεκαήμερο τοῦ Μαΐ-

ου 2022 πραγματοποιήθηκε στό Νταβός 
τῆς Ἑλβετίας ἡ ἐτήσια συνάντηση τῶν 
παγκοσμιοποιητῶν πού σχεδιάζουν, οἱ 
ἄφρονες, τό μέλλον τοῦ πλανήτη. Δέν 
ἔλειψε, φυσικά καί ὁ Κυριάκος Μητσο-
τάκης.

Ἡ κατεύθυνση εἶναι σαφῶς πρός μία 
παγκόσμια τεχνοκρατική δικτατορία.

Ἀπό τό ἐνδιαφέρον σχετικό ἄρθρο 
τοῦ δημοσιογράφου κ. Ἐλευθερίου Ἀν-
δρώνη στό Sportime (27.5.2022) μέ τίτ-
λο «Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ: 
Στό Νταβός δόθηκε τό ῾῾σύνθημα᾽᾽ γιά 
τήν ἐπιβολή τοῦ ψηφιακοῦ φασισμοῦ», 
μεταφέρουμε μόνον δύο σημεῖα: Τό ἕνα 
εἶναι ἡ δήλωση τῆς Νεοζηλανδῆς πρώ-
ην πρωθυπουργοῦ Helen Clark, ἡ ὁποία 
εἶπε ὅτι «Τώρα εἶναι ἡ χρονική στιγμή 
γιά μιά μεταμορφωτική ἀλλαγή [τοῦ 
κόσμου] πού δέν πρέπει νά χαθεῖ».

Τό ἄλλο ἔχει σχέση μέ τήν «μαγει-
ρεμένη» ἐπίσης, ὅπως καί ὁ κορωνοϊός, 
«κλιματική ἀλλαγή». Γράφει σχετικά ὁ κ. 
Ἀνδρώνης: «Πέρα ἀπό τό θέμα τῆς ὑγεί-
ας, οἱ δυνάστες τῆς ἀνθρωπότητος βλέ-
πουν κρίσιμο ῾῾μομέντουμ᾽᾽ καί στήν προ-
στασία τοῦ περιβάλλοντος. Στά πλαίσια 
τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, 
ὁ Πρόεδρος τοῦ πολυεθνικοῦ κολοσ-
σοῦ Alibaba Μίκαελ Ἔβανς, μίλησε γιά 
τήν ἀνάπτυξη μιᾶς πλατφόρμας πού θά 
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συνδέεται μέ ἕναν ἀνιχνευτή ἀποτυπώ-
ματος ἄνθρακα, καί ῾῾θά παρακολουθεῖ 
ποῦ καί πῶς ταξιδεύουν, τί τρῶνε καί τί 
καταναλώνουν᾽᾽».

»Νά μιά ἀποκαλυπτική πτυχή τοῦ 
῾῾μετανθρωπισμοῦ᾽᾽. Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶ-
ναι εἰκόνα Θεοῦ, δέν εἶναι ὄν μέ ψυχή 
καί αἰώνια προοπτική, ἀλλά ἀντιμετω-
πίζεται σάν ἕνα καταναλωτικό βιο-μηχά-
νημα πού θά ὑποχρεώνεται νά κυκλο-
φορεῖ μέ ῾῾κάρτα καυσαερίων᾽᾽».

v v v

Ἡ ναζιστική καταγωγή
τοῦ Κλάους Σβάμπ

Ἀναρτήθηκαν στό διαδίκτυο φωτο-
γραφίες τοῦ Eugen Schwab, πατέρα τοῦ 
Klaus Schwab, ἱδρυτοῦ τοῦ Φόρουμ τοῦ 
Νταβός καί «γκουρού» τῆς «Μεγάλης 
Ἐπανεκκίνησης» (= «Νέας Τάξης Πραγ-
μάτων»). Στίς φωτογραφίες ὁ πατέρας 
τοῦ Κλάους εἶναι μέ στολή γερμανοῦ 
ναζί ἀξιωματικοῦ. [πηγή: dimpenews.
com/2022/05/24 η –ναζιστική–καταγω-
γή–].

Φαίνεται, λοιπόν, ὅτι τό πατρονάρι-
σμα τῶν Οὐκρανῶν ναζί ἀπό τούς πα-
γκοσμιοποιητές ἔχει βαθύτερες ρίζες.

v v v

Χαράρι: Ἡ Τεχνητή Νοημοσύνη θά 
ἀποφασίζει γιά τούς ἀνθρώπους
Διαβάζουμε στό https://www.triklopo-

dia.gr/ (4.6.2022):
Ὁ «προφήτης» τοῦ Σβάμπ, συνο-

μιλητής τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καί 
σύμβουλος τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονο-
μικοῦ Φόρουμ, Χαράρι, ζωντανεύει τά 
χειρότερα θρίλερ, λέγοντας τίς ἀλήθειες 
κατάμουτρα!

Σέ βίντεο ἀναφέρει πώς οἱ ἄνθρω-

ποι θά εἶναι ἀναβαθμισμένοι, προφανῶς 
μέσῳ ἐμφυτευμάτων, ἀλλά ἡ τεχνική 
νοημοσύνη θά εἶναι αὐτή πού θά ἀπο-
φασίζει πῶς θά ζοῦν σέ ἕνα ἀπόλυτα 
ὁλοκληρωτικό καθεστώς, στό ὁποῖο 
ἀκόμα καί οἱ γεννήσεις μπορεῖ νά ἀλ-
λάξουν!

Ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων:
«Εἶναι ἕνα σύστημα πού μπορεῖ νά 

βοηθήσει τούς ἀνθρώπους νά πάρουν 
καλύτερες ἀποφάσεις στίς ζωές τους!

»Μιλᾶμε γιά ἀποφάσεις ὅπως τί νά 
σπουδάσεις ἤ ποιόν/ά νά παντρευτεῖς ἤ 
ποιόν/ά νά ψηφίσεις.

»Οἱ ἄνθρωποι συχνά παίρνουν πολύ 
κακές ἀποφάσεις ἐπάνω σέ αὐτά τά θέ-
ματα, ἀλλά πολύ σύντομα θά ἔχουμε τήν 
τεχνολογία, ὥστε νά ἔχουμε ἕνα –πραγ-
ματικά– ὁλοκληρωτικό καθεστώς παρα-
κολούθησης, μέσα στό ὁποῖο θά μπο-
ρεῖς νά παρακολουθεῖς ὁλόκληρο τόν 
πληθυσμό μέχρι τήν λεπτομέρεια τοῦ τί 
συμβαίνει μέ τήν ἀρτηριακή πίεση τοῦ 
καθενός καί τήν ἐγκεφαλική του δρα-
στηριότητα κάθε λεπτό τῆς ἡμέρας!

»Ὅλες οἱ θέσεις ἐξουσίας θά συνε-
χίσουν νά εἶναι κατειλημμένες ἀπό ἀν-
θρώπινα ὄντα, ὄχι ἀπό ὑπολογιστές, θά 
συνεχίσουμε νά ἔχουμε πρωθυπουργούς, 
CEΟ [Σημ. «Π»: Διευθύνοντες Σύμβου-
λοι μεγάλων ἑταιρειῶν], ἀλλά ὁ πρωθυ-
πουργός θά ἐπιλέγει ἀπό ἕναν κατά-
λογο πού θά ἔχει συνταχθεῖ ἀπό τήν 
Τεχνητή Νοημοσύνη.

»Ἡ τεχνολογία ἀπό τήν μία πλευρά 
θά κάνει πραγματικότητα τήν δυνατότη-
τα ἐνίσχυσης καί ἀναβάθμισης τῶν ἀν-
θρώπων.

»Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά –καί εἰδικά 
μέ τήν ἄνοδο τῆς Τεχνητῆς Νοημοσύ-
νης– πολλοί ἄνθρωποι θά καταστοῦν 
οἰκονομικά ἀχρείαστοι, ἄχρηστοι, καί 
ὡς ἐκ τούτου θά καταστοῦν πολιτικά 
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ἀδύναμοι, καί ἴσως κάποια κομμάτια τῆς 
ἀνθρωπότητας, νά ἔχουν διαφορετικό 
μέλλον...».

v v v

Δέν μᾶς χρειάζεται ἡ ταυτότητα καί 
τό δίπλωμα ὁδήγησης στό κινητό
Πονηρά, μέ τή μέθοδο τοῦ σαλαμιοῦ, 

μέσα στό καλοκαίρι, (ἀπό τίς 27 Ἰουλίου 
2022) «γιά τήν εὐκολία μας» προχωροῦν 
ταυτότητα καί δίπλωμα ὁδηγήσεως στό 
κινητό.

Ἀξιοποιοῦν τήν ἐξοικείωση τοῦ κό-
σμου νά δείχνει ἀπό τήν ὀθόνη τοῦ κινη-
τοῦ του πιστοποιητικά, γιά νά πάει νά 
πιεῖ ἕναν καφέ!

Στίς πονηριές τους λέμε ΟΧΙ. Θά 
συνεχίσουμε νά ἔχουμε στήν τσέπη μας 
(καί ὄχι στό κινητό) ταυτότητα καί δια-
βατήριο. 

Τό ἑπόμενο βῆμα, σέ βάθος διετίας, 
ὅπως οἱ ἴδιοι λένε (βλ. δηλώσεις Πιερά-
κη, Ἰούνιος 2022), εἶναι νά ἀντικατα-
στήσουν τούς ἐννεαψήφιους ΑΜΚΑ, 
ΑΦΜ, ἀρ. ταυτότητος καί ὅ,τι ἄλλο 
μέ ἕναν δωδεκαψήφιο «Προσωπικό 
ἀριθμό», πού θά σέ ἀκολουθεῖ ἀπό τή 
γέννηση μέχρι τόν θάνατο. [https://id-ont.
org/articles/e-government/telos-amka-
afm-kai-arithmos taftotitas-ti-einai-o-
12psifios-prosopikos-arithmos-politi

Λέμε ΟΧΙ στόν Big Brother τους. 
ΟΧΙ στό ἠλεκτρονικό τους φακέλω-
μα. ΟΧΙ στήν ψηφιακή τους δικτα-
τορία.

Ἡ προειδοποίηση τοῦ ἁγίου μας 
Παϊσίου ἦταν ξεκάθαρη: «Ὅταν ὅλα 
τά βάλουν σέ ἕνα, αὐτό νά μήν τό 
πάρετε» [βλ. καί τελευταῖο σχόλιο «Π»].

v v v

Ἅγιος Πορφύριος: «Ἔρχεται
ἡ ἀποστασία τοῦ κλήρου»

Ἀπό τό orthodoxianewsagency.gr 
(1.12.2018) ἀναρτήθηκε παλαιότερη συ-
νέντευξη μέ τίτλο «Ὁ γιατρός τοῦ Ἁγίου 
Πορφυρίου ἐξομολογεῖται».

Τήν εἶχε παραχωρήσει ὁ Ὁμότιμος 
Καθηγητής Μικροβιολογίας τοῦ Πανε-
πιστημίου Ἀθηνῶν καί ἕνας ἀπό τούς 
προσωπικούς γιατρούς τοῦ Ἁγίου Πορ-
φυρίου κ. Γεώργιος Πιπεράκις, γνωστός 
καί ἀπό τά βιβλία του γιά τούς ἁγίους 
τῆς Ἰαπωνίας καί τῆς Κίνας.

Ἡ συνέντευξη εἶχε δοθεῖ τό 2018 
στόν Ἀντώνη Μακατούνη καί εἶχε δη-
μοσιευθεῖ στήν ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξη 
Ἀλήθεια». Ἀνάμεσα στά ἄλλα πολύ ἐν-
διαφέροντα, πού λέγει ὁ κ. Πιπεράκις, 
εἶναι καί αὐτά πού ἀναφέρονται στήν 
ἀποστασία τοῦ κλήρου, τήν ὁποία ἤδη, 
δυστυχῶς, βιώνουμε. Τό ἀπόσπασμα, 
πού ἔχει τίτλο «Θά πιαστεῖτε ἀπό τήν 
κολώνα τῆς Ἐκκλησίας», βρίσκεται στό 
τέλος τῆς συνέντευξης καί τό μεταφέ-
ρουμε:

«Ὅταν κάναμε κουβέντα γιά τήν κα-
τάπτωση τοῦ κόσμου καί ὅτι πηγαίνει 
πρός τό κακό ἔλεγε ὅτι ῾῾ὅλα χαλᾶνε, 
θά πηγαίνουμε πρός τό χειρότερο, πρός 
τό κακό᾽᾽, ἐνῶ τόνιζε ὅτι θά φτάσουμε 
ἀκόμα καί στήν ἀποστασία τοῦ κλή-
ρου. Τόν ρώτησα μέ ἀγωνία, ἐμεῖς τί θά 
κάνουμε; Μοῦ εἶπε ὅτι θά πιαστεῖτε 
ἀπό τήν κολώνα τῆς Ἐκκλησίας καί 
θά κρατιέστε ἐκεῖ. Καλά τοῦ εἶπα, 
ποιά θά εἶναι ἡ Ἐκκλησία, τί σημαίνει 
νά κρατηθοῦμε ἀπό τήν κολώνα τῆς Ἐκ-
κλησίας; Ἐκεῖνος ἐπέμεινε: Ἀπό τήν πί-
στη σας, ἀπό τήν ἀληθινή Ἐκκλησία».

v v v
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Ὅσιος Πορφύριος:
«Θά ᾽ρθει ἐποχή πού θά

σᾶς δώσουνε ὅλους μία κάρτα...».
Διαβάζουμε τά ἑξῆς ἀποκαλυπτι-

κά στό βιβλίο «Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ 
Προφήτης, Μαρτυρίες» -τόμος Β´, Ἁγιο-
παυλίτικο Ἱερό Κελλί Ἁγίων Θεοδώρων, 
Ἅγιον Ὄρος:

«Κάποια στιγμή, ἐντελῶς ἀπροσδό-
κητα, ὁ Ἅγιος Πορφύριος εἶπε τά ἑξῆς 
πού μᾶς ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση: ῾῾καί 
μετά θά ἀκοῦτε στήν τηλεόραση: Κλέ-
ψανε τήν κάρτα τοῦ Γεράσιμου, πήγανε 
στήν τράπεζα καί τοῦ σηκώσανε ὅλα τά 
λεφτά᾽᾽»!

»Μετά ἀπό λίγο θά ξαναλένε: ̔ ῾Πήρα-
νε τήν κάρτα τοῦ τάδε καί τοῦ κλέψα-
νε ὅλα τά λεφτά᾽᾽, κι αὐτό συνέχεια θά 
ἐπαναλαμβάνεται...

»Ὅλα αὐτά πού θά λένε θά εἶναι 
ψέματα...

»Μετά θά σᾶς ποῦνε: ῾῾Γιά νά μή σᾶς 
κλέψουνε τήν κάρτα σας, νά βάλετε 
τόν προσωπικό σας ἀριθμό καί τά 
στοιχεῖα σας ἐπάνω σας, δηλαδή νά 
σφραγιστεῖτε καί κανείς πλέον δέν θά 
μπορεῖ νά σᾶς τά κλέψει. Ἔτσι θά λυθεῖ 
τό πρόβλημα...᾽᾽!

»Αὐτά εἶναι τά σχέδιά τους.
»Ἐμεῖς μείναμε γιά λίγο ἄφωνοι. Δέν 

μιλοῦσε κανείς. Σκεφτόμουνα: ῾῾Τί εἶναι 
αὐτά πού εἶπε ὁ Γέροντας; Τί ἀπίστευτα 
πράγματα μᾶς λέει τώρα...᾽᾽. Τό ἴδιο σκέ-
φτηκαν καί οἱ ὑπόλοιποι, διότι τό 1982 
φαινότανε ἀπίστευτο νά ἔχουμε ὅλοι μία 
κάρτα μέ ὅλα τά στοιχεῖα μας (ταυτό-
τητα, ΑΦΜ, βιβλιάριο τραπέζης... κ.τ.λ.). 
Μετά ἡ συζήτηση συνέχισε κανονικά γιά 
τό Μοναστήρι...».

v v v

«Ὅταν τά συγκεντρώσουν ὅλα σέ μιά 
κάρτα, αὐτήν νά μήν τήν πάρετε»

Μεταφέρουμε ἀπό τό βιβλίο Μαρ-
τυρίες προσκυνητῶν. Γέροντας Παΐσιος 
ὁ Ἁγιορείτης 1924-1994, Θεσσαλονίκη 
20132, τόμος Β´, σ. 62, ἐκδ. Ἁγιοτόκος 
Καππαδοκία, Νικόλαος Ζουρνατζόγλου, 
ἐπισμηναγός ἐ.ἀ.:

Παπασωτηρίου Γρηγόριος, Ἱερο-
μόναχος, Πνευματικός Ἱ. Ἡσυχαστη-
ρίου «Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος», 
Μεταμόρφωση Χαλκιδικῆς

Ὁ Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος, σέ 
σχετική συζήτηση πού εἴχαμε, μοῦ ἀνέ-
φερε τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά καί λίαν δι-
αφωτιστικά γιά τίς ἡμέρες μας:

«Θά σᾶς δίνουν κάρτες γιά νά σᾶς 
συνηθίσουν μ᾽ αὐτές. Ὅταν, ὅμως, κά-
ποτε τά συγκεντρώσουν ὅλα (ἐννοοῦ-
σε: ταυτότητα, διαβατήριο, κάρτα ὑγείας, 
δίπλωμα ὁδήγησης κ.λπ.) σέ μιά κάρτα, 
αὐτήν νά μήν τήν πάρετε, γιατί αὐτή 
θά ἔχει σχέση μέ τό σφράγισμα».

»Νά, πού τώρα πραγματοποιοῦνται 
οἱ λόγοι του μέ τήν ̔ ῾Κάρτα τοῦ Πολίτη᾽᾽».

Σημείωση τοῦ ἐκδότη:
Εἶναι ἐντυπωσιακή ἡ ὁμοιότητα τῆς 

παραπάνω θέσης μέ ἐκείνη τοῦ μακαρι-
στοῦ Γέροντα Ἀθανασίου Μυτιληναίου, 
χαρισμαστούχου ἑρμηνευτῆ τοῦ θείου 
λόγου, καί γι᾽ αὐτό κρίνουμε σκόπιμο νά 
τήν παραθέσουμε:

Μανώλας Κωνσταντῖνος, Ὑπάλ-
ληλος ΔΕΗ, Πτολεμαΐδα

«Τόν Ἰούλιο τοῦ 2000, μαζί μέ τό θε-
ολόγο κ. Παπανικολάου Βασίλειο, ἐπι-
σκέφτηκα τό Γέροντα Ἀθανάσιο Μυτι-
ληναῖο, στό Στόμιο Λάρισας.

»Μετά τή Λειτουργία, μείναμε νά 
πάρουμε τήν εὐχή τοῦ Γέροντα, ὅπως 
καί πολύς ἄλλος κόσμος. Ἤμασταν οἱ 
τελευταῖοι. Ὁ κ. Παπανικολάου ἤξε-
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ρε προσωπικά τόν π. Ἀθανάσιο καί 
μᾶς σύστησε. Ἀφοῦ γνωριστήκαμε, τοῦ 
ἀπηύθυνα μία ἐρώτηση πού μέ ἀπασχο-
λοῦσε ἰδιαίτερα: «Πάτερ», τοῦ εἶπα, «θά 
ἤθελα νά μοῦ πεῖτε γι᾽ αὐτή τήν περι-
βόητη κάρτα ἀσφάλισης γιά τήν ὁποία 
γίνεται λόγος καί πού ξεκίνησε ἤδη νά 
ἀποστέλλεται καί στά σπίτια». «Δέ σᾶς 
ἐνημέρωσαν στήν ἐνορία σας σχετικά;» 
μέ ρώτησε. «Ὄχι», ἀπάντησα. Τότε ὁ Γέ-
ροντας μᾶς εἶπε: «Αὐτές τίς ἁπλές κάρ-
τες πού μᾶς στέλνουν καί μᾶς προωθοῦν 
διαρκῶς, μποροῦμε –κατ᾽ οἰκονομίαν– νά 
τίς πάρουμε γιατί πρέπει νά ζήσουμε· 
ἀλλιῶς δέ θά μποροῦμε νά ἀνταπε-
ξέλθουμε στήν καθημερινότητα. Αὐτοί, 

ὅμως, θά μᾶς στείλουν καί μία "ἔξυπνη" 
κάρτα πού θά ἀντικαταστήσει τίς προη-
γούμενες. Νομίζουν, ἄραγε, ὅτι εἶναι πιό 
ἔξυπνοι ἀπό ἐμᾶς, τούς Χριστιανούς, κι 
ὅτι δέν ξέρουμε τί κρύβεται ἀπό πίσω; 
Αὐτή τήν "ἔξυπνη" κάρτα δέ θά τήν πα-
ραλάβουμε! Γι᾽ αὐτήν ἀξίζει καί στά βου-
νά νά φύγουμε, ἄν χρειαστεῖ, γιατί θά τό 
κάνουμε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί θά 
ἔχουμε πάνω μας τή Χάρη Του. Ὅσο γιά 
τήν ἐπιβίωση, νά μήν ἀνησυχεῖτε, γιατί 
εἶναι μέριμνα τοῦ Θεοῦ. Αὐτή τήν κάρ-
τα δέν θά τήν πάρουμε, γιατί, ὅποιος 
τήν πάρει, δέν θά γλιτώσει τό σφρά-
γισμα πού ἀκολουθεῖ».
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