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,τι καί νά κάνουν οἱ ὑπηρέτες τῆς
Νέας Τάξης στό τέλος θά ἡττηθοῦν! Αὐτό νά τό βάλουν καλά στό μυαλό τους.
Νά τό ἔχουμε καί ἐμεῖς καλά στό
μυαλό μας, γιά νά εἴμαστε αἰσιόδοξοι
καί μαχητικοί.

῞

O

Ἀνθρωπίνως ἡ κατάσταση σήμερα
εἶναι πολύ δύσκολη. Φαντάζει ἀδιέξοδη.
Θεανθρωπίνως ὅμως εἶναι πανεύκολη καί μέ πολύ αἰσιόδοξη προοπτική,
διότι ἀκριβῶς «τό ἀδιέξοδο τῶν ἀνθρώπων εἶναι τό κατ᾽ ἐξοχήν πεδίο δράσεως
τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ εὐκαιρία τοῦ Θεοῦ»,

AP.

σύμφωνα μέ τά λόγια τοῦ ἁγίου καί σοφοῦ Γέροντος Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου (†1989).
Χρειάζεται λοιπόν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Χωρίς
νά ἐπιτρέψει ὁ Θεός, δέν πέφτει οὔτε
μία τρίχα ἀπό τά μαλλιά μας. Ὅλα –καί
ὅταν λέμε ὅλα, ἐννοοῦμε ὅλα– εὑρίσκονται ὑπό τόν ἀπόλυτο –στόν ὑπέρτατο
βαθμό– ἔλεγχο τῆς κραταιᾶς ἀγάπης τοῦ
Χριστοῦ μας καί τῆς πρόνοιας καί πατρικῆς μέριμνας τοῦ παντοδύναμου Πατέρα μας.
Βλέπουμε ὅλα αὐτά, πού γίνονται
γύρω μας, καί πονοῦμε βαθύτατα γιά τή
σύγχυση, τήν ἀπιστία, τήν ἀποστασία καί
τήν ἀμετανοησία, πού ὑπάρχει στόν κόσμο γενικά καί στήν πατρίδα μας εἰδικά.
Ὅμως σέ καμμία περίπτωση δέν
παραιτούμεθα ἀπό τόν ἀγῶνα οὔτε
ἀπογοητευόμεθα.
Δίνουμε μία συνοπτική παρουσίαση τοῦ σκηνικοῦ, ὅπως διαμορφώνεται
αὐτές τίς ἡμέρες:
1. Ἀπαξίωση τοῦ συνοδικοῦ θεσμοῦ
ὡς τρόπου διοικήσεως τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας. (Μή σύγκληση Ἱεραρχίας
Ὀκτωβρίου 2020· βλ. ἄρθρο στίς σσ. 4-6).
2. Κατάργηση τῶν παρελάσεων γιά
τήν ἐπέτειο τοῦ ἡρωϊκοῦ ΟΧΙ τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου 1940 (ἐφέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια ἀπό τότε).

3. Διάλυση καί ἀστυνόμευση ὅλων
σχεδόν τῶν πτυχῶν τῆς ζωῆς μας. Ἀρκεῖ
νά ἀναφέρουμε ὅτι μέ τήν ἐπαίσχυντη,
Κ.Υ.Α. (= Κοινή Ὑπουργική ᾽Απόφαση)
τῆς 26.9.2020, γιά τήν ὁποία γίνεται
λόγος στίς σσ. 10-11 τῆς «Π», ἀνοίγει ὁ
δρόμος, γιά νά ἁρπάζει τό ὁλοκληρωτικό κράτος, πού στήνουν, τά παιδιά τῶν
πολυτέκνων καί ἄλλες κατηγορίες τοῦ
πληθυσμοῦ, πού τυχόν θά βρεθοῦν θετικοί στόν διαβόητο κορωνοϊό –χωρίς ὅμως
συμπτώματα– καί νά τούς κλείνουν σέ
χώρους ἀπομόνωσης γιά 2 ἑβδομάδες.
Γιά ὅσους δέν θά συμμορφώνονται ἔχουν
προβλέψει πρόστιμα μέχρι 5.000 εὐρώ
καί φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια!
Τό ἄκρως ἀνησυχητικό εἶναι ὅτι
ἐλάχιστοι καταγγέλλουν τόν ὁλοκληρωτισμό πού ἐπελαύνει. Φοβοῦνται
καί σωπαίνουν ἤ μέ τήν πλύση ἐγκεφάλου, πού ὑφίστανται, ἔχουν πεισθεῖ ὅτι
ὅλη ἡ δικτατορία, πού στήνεται, εἶναι
«γιά τό καλό μας»;
Καί ὅλα αὐτά στό ὄνομα τοῦ διαβόητου κορωνοϊοῦ. Ἐξ αἰτίας του δέν θά
συνέλθει ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τόν
Ὀκτώβριο τοῦ 2020. Ἐξ αἰτίας του θά
παίρνουν τά παιδιά ἀπό τήν οἰκογένεια,
ἐφ᾽ ὅσον, ὅπως γράφει ἡ Κ.Υ.Α. τῆς
26.9.2020, εἶναι ἡ οἰκογένεια «πολυπληθής», δηλαδή πολύτεκνη!
Ἐξ αἰτίας του –ἤ σωστότερα: μέ

• 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.
2
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πρόσχημα τόν ἰό, πού τά ἀφεντικά τους
δημιούργησαν στό ἐργαστήριο καί τόν
χρησιμοποιοῦν ὡς ἐργαλεῖο– γκρεμίζουν
δικαιώματα συνταγματικῶς κατοχυρωμένα καί φέρνουν, κυριολεκτικά, τά
πάνω κάτω στήν οἰκονομία καί τήν
κοινωνία, καταργώντας οὐσιαστικά
τό Σύνταγμα καί ἐπιβάλλοντας ἕνα
ὁλοκληρωτικό σύστημα διακυβέρνησης μέ ἐπίφαση μόνο δημοκρατίας.
Μέ ὅπλο τό χρῆμα καί τήν ἐξουσία
χρησιμοποιοῦν τόν φόβο, γιά νά χειραγωγήσουν τούς πολίτες, μέ στόχο νά
τούς μεταβάλουν σέ ἕνα ζαλισμένο-φοβισμένο κοπάδι, πού θά αἰσθάνεται εὐχαριστημένο στή ζέστη τοῦ στάβλου.
Ἄν μείνει κανείς στήν ἀνθρώπινη
μόνο προσέγγιση τοῦ σκηνικοῦ, πού περιγράψαμε, εἶναι φυσικό νά αἰσθάνεται
τόν κίνδυνο, τήν ἀδικία καί «νά πάει νά
τοῦ στρίψει». Γι᾽ αὐτό καί ἡ ἔξαρση τῆς
κατάθλιψης καί τῶν αὐτοκτονιῶν μέσα
στήν καραντίνα καί μετά ἀπ᾽ αὐτήν. Γι᾽
αὐτά ὅμως τά νούμερα τῶν αὐτοκτονιῶν
δέν μᾶς ἐνημερώνουν οἱ λαλίστατοι κύριοι Χαρδαλιάς, Τσιόδρας, Σύψας καί οἱ
ὑπόλοιποι «εἰδικοί».
Ἐάν αὐτό τό ζοφερό σκηνικό τό φωτίσουμε θεανθρωπίνως, ὅπως εἴπαμε στήν
ἀρχή τοῦ σημειώματος αὐτοῦ, τότε ἀλλάζουν ὅλα. Τότε κάνουμε τήν ὑπέρβαση.

Γιά νά βοηθήσουμε σ᾽ αὐτή τήν ὑπέρβαση, διαλέξαμε δύο ὡραῖα κείμενα γιά
τήν αἰσιοδοξία, ὡς θεανθρώπινο κατόρθωμα πίστεως ἐλπίδoς καί προσευχῆς καί ὄχι ὡς μία φθηνή ψυχολογική
ἴσως τεχνική αὐθυποβολῆς (βλ. σσ. 16-18
«Π»).
Εἶναι τοῦ ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς (1880-1956), ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδος, ὁ ὁποῖος πέρασε ἀπό τό καμίνι τῶν
ναζιστικῶν στρατοπέδων συγκεντρώσεως καί ἔχει ὅλες τίς προϋποθέσεις νά
μᾶς διδάξει αὐτή τήν αἰσιόδοξη ὑπέρβαση τοῦ ζοφεροῦ τοπίου διά τῆς πίστεως, τῆς ἐλπίδος, τῆς ἀγάπης καί τῆς
προσευχῆς.
Ἐπίσης βάλαμε ἕνα κείμενο γιά τό
ἔπος τοῦ ᾽40 (σσ. 18-21). Ἡ Νέα Τάξη
καταργεῖ τίς παρελάσεις. Ἐμεῖς ἀντιστεκόμαστε. Ἐπιμένουμε. Θυμούμαστε. Διδασκόμαστε.
Γι᾽ αὐτό βάλαμε τίτλο τοῦ σημειώματος αὐτοῦ «Μέ τό βλέμμα στραμμένο
στή νίκη». Ἐμεῖς ἀπό αὐτά θέλουμε νά
διδασκόμαστε. ᾽Από τή γενιά τοῦ ᾽40. Τή
γενιά τῆς νίκης.
Ἡ νίκη εἶναι τοῦ Χριστοῦ μας καί
πάντα αὐτός θά εἶναι ὁ ὁδηγός στή νίκη.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ἡ τέλεια δικτατορία
«Ἡ τέλεια δικτατορία θά ἔχει τήν ἐμφάνιση τῆς δημοκρατίας. Μιά φυλακή
χωρίς τοίχους, στήν ὁποία οἱ κρατούμενοι δέν θά ὀνειρεύονται νά δραπετεύσουν. Ἕνα σύστημα δουλείας, ὅπου οἱ δοῦλοι θά ἀγαπήσουν τή δουλεία τους».
(Ἄλντους Χάξλεϋ, Ὁ θαυμαστός καινούργιος κόσμος, 1932)
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ΤΟ ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
τοῦ κ. Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου, δημοσιογράφου
Η ὑποχρεωτική συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(ΙΣΙ) ματαιώθηκε. Αὐτή ἦταν ἡ θέληση
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, αὐτήν ἀκολούθησαν, κατά τό Ἀνακοινωθέν τῆς Διαρκοῦς
Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ) τῆς 29ης Σεπτεμβρίου τρ.ἔ., κατά πλειοψηφία τά μέλη
Αὐτῆς καί σέ αὐτήν συμμορφώθηκαν,
πάντα κατά τό Ἀνακοινωθέν τῆς ΔΙΣ,
τά περισσότερα μέλη της (ΙΣΙ).
Τό ἀναφερόμενο στό Ἀνακοινωθέν
τῆς ΔΙΣ ὅτι «μετετέθη ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ
ἡ σύγκληση τῆς ΙΣΙ» εἶναι προσχηματικό. Πρῶτον στόν Καταστατικό Χάρτη
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δέν ἀναφέρεται πουθενά ἡ χρονική μετάθεση τῆς
τακτικῆς συνέλευσης τῆς ΙΣΙ. Τό σοβαρότερο πλῆγμα στό Συνοδικό σύστημα διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι ὅτι ἀπό σήμερα καί μετά
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ ΔΙΣ ἔλαβαν
ἐπισήμως τήν ἔγκριση ἀπό τήν πλειοψηφία τῆς ΙΣΙ νά μήν συγκληθεῖ
αὐτή ὅσο διαρκεῖ ἡ πανδημία. Νά μήν
συγκληθεῖ οὔτε σέ τακτική, οὔτε σέ
ἔκτακτη συνέλευση.
Ὁ λόγος τῆς ματαίωσης τῆς τακτικῆς
συνέλευσής της ἦταν ἡ πανδημία, καί
αὐτή θά διαρκέσει γιά ἄγνωστο καιρό
ἀκόμη, πάντως κατά τούς εἰδικούς ἐπιστήμονες μπορεῖ καί ὅλο τό 2021. Ἕως
τήν ἀπαλλαγή ἀπό τήν πανδημία ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος θά διοικεῖται μόνο
ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο, μέ ἀνοικτή καί
ἐκ τῶν ὑστέρων ἐγκρινόμενη ἐξουσιοδότηση ἀπό τήν ΔΙΣ, καί ἀπό τήν ΔΙΣ,
ὅποτε αὐτή καί γιά ὅσες ἡμέρες θά συνεδριάζει. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος,
4

μέ τήν θέληση τῆς πλειοψηφίας τῶν
μελῶν τῆς ΙΣΙ, χωρίς καμμία δικαιολογία, δέν θά διοικεῖται πλέον κατά
τό Συνοδικό Σύστημα, ὅπως τό ὁρίζουν οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ Καταστατικός Της Χάρτης.
Τό ὅτι οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, πού ἔστερξαν στήν θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὑπέχουν κανονική εὐθύνη γιά τήν ἔκπτωση τοῦ
Συνοδικοῦ Συστήματος, φυσικά δέν
συζητεῖται. Ὅπως εἶναι σήμερα ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί
ὅπως οἱ περισσότεροι συμφώνησαν μέ
τόν Ἀρχιεπίσκοπο, ποιός θά τούς ζητήσει κανονικές εὐθύνες καί ποιός θά θελήσει τήν παραπομπή τους στά Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια, μέ βάση τόν Νόμο
5383/1932; Οὐδείς. Ἀπεναντίας ἔχουν
τήν εὔλογη εὐαρέσκεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς πῆγαν ἐνάντια
στούς Ἱερούς Κανόνες καί στόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτή εἶναι σήμερα ἡ κατάσταση τῆς ποιμαίνουσας Ἐκκλησίας. Γιά ἱστορικούς λόγους
νά ἀναφερθεῖ πώς δεκαέξι (16) ἦσαν
οἱ Μητροπολίτες πού «δέν προσκύνησαν τόν Βάαλ». Οἱ Ξάνθης, Διδυμοτείχου, Σερρῶν, Σιδηροκάστρου, Φιλίππων, Πειραιῶς, Νικοπόλεως, Λαρίσης, Καλαβρύτων, Κυθήρων, Κερκύρας, Κονίτσης, Κιλκισίου, Ζιχνῶν,
Παροναξίας καί Μαρωνείας.
Τό λυπηρό γιά τούς Ἱεράρχες, πού
εἶναι συνυπεύθυνοι γιά τήν παράνομη
καί ἀντικανονική ματαίωση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου, εἶναι οἱ χωρίς
λογική δικαιολογίες γιά τούς λόγους πού
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τούς ἔκαμαν νά συμφωνήσουν μέ τήν θέληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Μίλησαν ἀπό
ἔλλειψη ξενοδοχείων γιά νά μείνουν στήν
Ἀθήνα, ἕως τό ὅτι συζητώντας καί ἀποφασίζοντας γιά τήν ποιμαντική ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας θά γίνουν «βορά
τῶν ΜΜΕ». Ἄλλοι ὑποστήριξαν ὅτι ἔτσι
θά ἱκανοποιηθεῖ ἡ κυβέρνηση καί θά
δώσει κάποιες ἐπί πλέον ὀργανικές θέσεις κληρικῶν, καί κάποιοι ἄλλοι ὅτι θά
προχωρήσει σέ κάποια ἑκατομμύρια χορηγία στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. Εἶναι ἀπίστευτο νά ὑπάρχουν Ἀρχιερεῖς,
οἱ ὁποῖοι παραβαίνουν τοὺς Ἱερούς Κανόνες καί παραβιάζουν τή συνείδησή
τους ὡς ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας ἀντί
πινακίου πλουσιοτέρου τῆς φακῆς.
Τό χειρότερο ἐπιχείρημα ἦταν ὁρισμένων Ἀρχιερέων, πού εἶπαν ὅτι φοβοῦνται μήν κολλήσουν τόν κορωνοϊό. Αὐτοί οἱ Ἀρχιερεῖς δέν σκέφθηκαν
ὅτι μέ τό νά λένε ὅτι φοβοῦνται μήπως
κολλήσουν τόν κορωνοϊό σέ ἕνα μεγάλο
χῶρο συσκέψεως, ὅπου θά ἦσαν μόνο
ὀγδόντα ἄνθρωποι καί ὅτου θά εἶχαν
ληφθεῖ ὅλα τά μέτρα ὑγιεινῆς, οἱ ἴδιοι
καταργοῦν τήν Ἱερά Σύναξη τῆς Ἐνορίας; Πῶς θά λένε στόν λαό νά προσέρχεται στήν Ἐκκλησία καί νά συμμετέχει
στή Θεία Λειτουργία, νά κοινωνεῖ καί νά
παίρνει ἀντίδωρο, γιατί δέν κολλάει ὁ
κορωνοϊός, ὅταν οἱ ἴδιοι φοβοῦνται νά
προσέλθουν σέ ὑποχρεωτική συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας;
Τήν ἡμέρα πού ἡ ΔΙΣ ἀνακοίνωσε
τήν ματαίωση τῆς ΙΣΙ ὁ Μητροπολίτης
Ναυπάκτου δημοσίευσε ἄρθρο μέ τίτλο
«Ὀρθόδοξη Θεολογία καί “παραθεολογικοί ἰοί”». Πρόκειται γιά ἕνα κείμενο
2040 λέξεων, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότερες εἶναι κοινότοπες καί μέ πολλά
λόγια σκέψεις τοῦ Σεβασμιωτάτου, ἀναμεμιγμένες μέ ἀόριστες διαπιστώσεις.

Στό τέλος τοῦ κειμένου καί στό «δέον
γενέσθαι» πάλι διαπιστώσεις, καί, ἐπί
τέλους, στό τέλος ἀναφέρει τό τί πρέπει νά κάνουν οἱ χριστιανοί: «Βεβαίως
πρέπει νά ὑπακούουμε στήν φωνή τῆς
Ἐκκλησίας, ὅπως ἐκφράζεται ἀπό τήν
Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας». Καί πάρα
κάτω: «Γενικά πρέπει νά ἀκολουθοῦμε
τίς ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας...». Καί
πάρα κάτω: «Ἔχουμε λοιπόν τήν Ἐκκλησία στήν ὁποία θά κάνουμε ὑπακοή
καί δέν θά ἀκοῦμε κάθε Κληρικό, θεολόγο, διδάσκαλο πού εἰσάγει στήν ἁγία
μας Ἐκκλησία ξένες παραδόσεις, ξένα
ἤθη...».
Εἶναι πρόκληση τό ἄρθρο τοῦ Σεβασμιωτάτου. Τό δημοσιεύει τήν ἡμέρα πού
καταπατεῖται τό Συνοδικό Σύστημα, τήν
ἡμέρα πού μπαίνει φίμωτρο στήν φωνή
τῆς Ἐκκλησίας, τήν ἡμέρα πού ἀρνεῖται
ἡ ΙΣΙ νά ἐκφράσει τόν πατρικό καί πατερικό της λόγο, ὥστε νά μήν ἀκούγονται διάφορες φωνές Κληρικῶν –μεταξύ
τῶν ὁποίων καί ἡ δική του– ἀλλά νά
ὑπάρχει ἡ αὐθεντική καί πατερική φωνή
τῆς Ἱεραρχίας.
Ὁ ἴδιος ἦταν εἰσηγητής στήν ματαιωθεῖσα Ἱεραρχία, γιά νά ἐξηγήσει τίς
ἐνέργειές του, στήν μέ βάση τίς ἐντολές
τῆς κυβέρνησης ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας. Δέν ἐνοχλήθηκε ἀπό τή ματαίωση τῆς τακτικῆς συνέλευσης τῆς ΙΣΙ,
μέ τήν ὁποία ἀφήνεται ἡ κατάσταση σέ
αὐτήν πού κατηγορεῖ; Θά ἦταν χρήσιμο
νά πληροφορηθεῖ ὁ πιστός λαός ποιά
ἦταν ἡ ἄποψή του γιά τήν ματαίωση τῆς
ΙΣΙ καί τήν αἰτιολογία τῆς ἀπόφασής
του. Ἄς μήν κάνει τόν κήνσορα. Ἄς σκεφθεῖ τί ἔλεγε τόν Ὀκτώβριο 2008 στήν
πρώτη τακτική συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας ἐπί σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὡς ἐκπρόσωπος Τύπου αὐτῆς. Ἀκόμη ἠχοῦν
στά αὐτιά μου –ἤμουν παρών στή συνέ5
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ντευξη Τύπου– οἱ λόγοι του, ὅτι ἐπί σημερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου τό Συνοδικό Σύστημα θά λειτουργεῖ ἄψογα. Ἐπί τόσα
χρόνια βλέπει τόν τρόπο ἐκλογῆς τῶν
Μητροπολιτῶν, τόν τρόπο διοίκησης τῆς
Ἐκκλησίας, τόν τρόπο τῆς ἀντιμετώπισης τοῦ λογικοῦ ποιμνίου ἀπό τήν ΔΙΣ
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καί δέν μίλησε ποτέ γιά τήν κατάντια
τοῦ Συνοδικοῦ Συστήματος. Καί τώρα τό
μόνο πού βρῆκε νά πεῖ στό λάλο ἄρθρο
του γιά τήν πανδημία ἦταν, ἀντί πατερικοῦ λόγου, νά ὑπακοῦνε οἱ πιστοί στήν
Ἱερά Σύνοδο. τήν Ἱερά Σύνοδο, πού δέν
λειτουργεῖ...

200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ᾽21.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ;
τῆς κ. Μαρίας Μαντουβάλου, Ἀναπλ. Kαθηγήτριας Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ε.Κ.Π.Α.
Οἱ ἐπίσημοι φορεῖς τῆς Ἑλλάδας, ἡ
πολιτική δηλαδή καί πνευματική ἡγεσία,
ἴσως καί ἡ ἐκκλησιαστική ἱεραρχία, μέ
τόν ἐκπρόσωπό της Μητροπολίτη Ἰγνάτιο, μᾶς δήλωσαν, κυρίως οἱ δύο πρῶτοι
φορεῖς, ὅτι κύριο μέλημά τους γιά τήν
ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν
Ἐπανάσταση τοῦ 1821, θά εἶναι: Ἡ
ἐπαναξιολόγηση τῆς Ἐπανάστασης,
ἄν δηλαδή περνάει στίς εἰσαγωγικές της
ἐξετάσεις στό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, γιατί ὅπως μᾶς γνωστοποίησε τό
Ε.Κ.Π.Α., πρό ἡμερῶν, πού ἀνακοίνωσε
τήν ἔναρξη τῶν ἑορτασμῶν γιά τό ᾽21,
μέ χορηγό τήν Τράπεζα Πειραιῶς, τήν
25η Μαρτίου 2021 θά ὀργανώσει τό Α´
Διεθνές Συνέδριό του μέ θέμα «Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση στήν Ἐποχή τῶν
Ἐπαναστάσεων. Ἐπαναξιολόγηση καί
Συγκρίσεις». Δηλαδή, μέ ἄλλα λόγια, εἶναι βέβαιο ἀπό τά ὀνόματα τῶν Εἰσηγητῶν, Ἑλλήνων καί Ξένων, πού ἀναφέρουν, ὅτι μᾶλλον οἱ ἥρωες τοῦ ᾽21, λαϊκοί
καί κληρικοί, θά βρεθοῦν κατώτεροι τῶν
ἀξιολογικῶν μέτρων τῶν κριτῶν τους καί
συνεπῶς θά ἀποτύχουν νά εἰσαχθοῦν
στό Καποδιστριακό καί θά πέσουν στήν
6

ἀνυποληψία καί ἀσφαλῶς στήν τάξη
τῶν κακῶν ἀντιγραφέων ἄλλων ἐπαναστάσεων, ὅπως τῆς κοσμοϊστορικῆς, κυρίως γιά τούς ἴδιους αὐτούς κριτές, καί
βαρύγδουπης Γαλλικῆς Ἐπανάστασης,
καί αὐτό θά συμβεῖ, γιατί ἡ Ἑλληνική
Ἐπανάσταση δέν ἐπιδόθηκε, δυστυχῶς
κατά τούς ἀξιολογητές της τοῦ Καποδιστριακοῦ καί τῶν ξένων Πανεπιστημίων,
στό προσφιλές ἄθλημα τῶν ἐπαναστατῶν τῆς Γαλλικῆς νά κόβουν τά κεφάλια
ὁ ἕνας τοῦ ἄλλου, ἀλλά καί νά ἀνακηρύξουν Αὐτοκράτορα, μετά τόν ἀποκεφαλισμό τοῦ Βασιλιᾶ τους, ὁ ὁποῖος
Αὐτοκράτορας ἔσπευσε ἀμέσως νά καταλάβει τά Ἑπτάνησα καί νά ἀπαλλάξει
τούς ἱερεῖς τοῦ τόπου ἀπό τά ὀρθόδοξα
σύμβολά τους.
Ὁ ἄλλος Πανεπιστημιακός, πού ξεναγοῦσε στήν ἔκθεση τῆς Βουλῆς γιά
τόν Καποδίστρια, ὁ Λοῦκος, καί πληροφοροῦσε τά παιδιά πόσο ἀντιδημοκράτης ἦταν ὁ πρῶτος Κυβερνήτης, τώρα
θά μᾶς παρουσιάσει σέ βιβλίο του τόν
«Ἔρωτα στά χρόνια τοῦ 1821 καί τίς
νεότερες προσεγγίσεις γιά τίς ἐρωτικές
σχέσεις καί τίς σεξουαλικές πρακτικές
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τήν περίοδο τῆς Τουρκοκρατίας» καί
σημειώνει, μέ τή «βαρύτητα τοῦ ἐπιστημονικοῦ του λόγου», ὅτι «Εἶναι ἀνάγκη
νά μετακινηθεῖ ἡ ἔρευνα μακρυά ἀπό τά
στερεότυπα τῶν σχολικῶν ἐγχειριδίων,
νά ἀναθεωρηθοῦν πολλές ἀπό τίς ἑδραιωμένες ἀντιλήψεις» καί ἄλλα παρόμοια,
(Ἐφ. Τά Νέα, 15.9.2018).
Βεβαίως, εἶναι ἀτελείωτα τά ἀνάλογα παραδείγματα Πανεπιστημιακῶν πού
ἔχουν κατανεμηθεῖ σέ διάφορες ὁμάδες
καί «Πρωτοβουλίες», ὅπως τίς χαρακτηρίζουν οἱ ἴδιοι μέ μοναδικό στόχο τους
νά περικυκλώσουν ἰδεολογικά τό χῶρο
τοῦ ᾽21 καί τῆς ἐπετείου τῶν 200 χρόνων, ὥστε νά φιμώσουν, ὅπως νομίζουν,
κάθε ἑλληνορθόδοξη, ἀντίθετη πρός τή
δική τους φωνή. Ἄλλωστε, οἱ ἀντιρατσιστικοί νόμοι ἀπ᾽ αὐτούς ἐπιβλήθηκαν
καί γι᾽ αὐτούς ἀκριβῶς τούς λόγους.
Ἡ ἄλλη ἐπίσημη ἐπιτροπή τῆς ἐπιλογῆς τοῦ Πρωθυπουργοῦ, μέ προεξάρχουσα τήν αὐτοπροβαλλόμενη δυστυχῶς μέ
τό ἴδιο ἐπίθετο μέ τόν ἐθνοϊερομάρτυρα
Γρηγόριο τόν Ε´, πού λεγόταν κι αὐτός
Ἀγγελόπουλος, καί ἦταν ἀπό τή Δημητσάνα, ὅπως καί ὁ σύζυγος τῆς κυρίας
Γιάννας Ἀγγελοπούλου, διορισμένης
ἐπικεφαλῆς τοῦ «Ἑλλάδα 2021» καί
πού τό γεγονός καί μόνο αὐτό τοῦ ὀνόματος θά ἔπρεπε νά τήν κάνει προσεκτική στά ἔργα της καί τίς ἐπιλογές προσώπων. Αὐτή, ὅμως, ἀντίθετα, ἐνισχυμένη
τόσο ἀπό τήν πολιτική ἐξουσία, ὅσο καί
ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Ἀρχή, μέ συνεργάτη της τόν Μητροπολίτη Ἰγνάτιο,
Γορτύνιο καί αὐτόν, ἔχει δώσει ἐξοργιστικά δείγματα γραφῆς, ξεκινώντας ἀπό
τήν ἀφαίρεση τῆς ἑλληνικῆς Σημαίας καί τοῦ Σταυροῦ, καί φθάνοντας
μέχρι καί στήν τιμητική προβολή τοῦ
Κοραῆ, στό ἀκατονόμαστο καί ἐπαίσχυντο λογότυπο τοῦ ᾽21, τοῦ Κοραῆ, τοῦ

ἠθικοῦ αὐτουργοῦ τῆς δολοφονίας
τοῦ Καποδίστρια καί χλευαστῆ τοῦ
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ε´. Ἀκόμη ἡ ἴδια
δικαιολόγησε καί τίς χυδαῖες ἀναφορές
τῶν συνεργατῶν της σέ ἱερά πρόσωπα
τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ἐπανάστασης,
ὅπως ὁ Καποδίστριας καί ὁ Καραϊσκάκης, λέγοντας ὅτι πρόκειται γιά ἐπιστημονικές ἀπόψεις.
Μᾶς εἶχε, ὅμως, διαβεβαιώσει ὁ Μητροπολίτης Ἰγνάτιος (Ἐφημ. Τά Νέα,
Φεβ. καί 7 Μαρτίου 2020) ὅτι «ἔχει ἐμπιστοσύνη στή Γιάννα Ἀγγελοπούλου καί
στό ἐπιτελεῖο της». Ἀλήθεια, πῶς ἔφθασε σέ τόσο ἀνεύθυνα καί πρόχειρα συμπεράσματα ὁ Σεβασμιώτατος; Γνώριζε
τούς ἱστορικούς τοῦ ἐπιτελείου τῆς κ.
Ἀγγελοπούλου καί τό κατ᾽ εὐφημισμόν
λεγόμενο «Ἐπιστημονικό ἔργο τους» ἤ
συμφωνεῖ μέ αὐτούς, ἀφοῦ εἶχε καλέσει
ὡς ὁμιλητή στήν Ἀκαδημία του, τοῦ Βόλου, τόν παραχαράκτη τῆς Ἱστορίας τοῦ
Ἑλληνισμοῦ Ἱστορικό, Πανεπιστημιακό
τοῦ Ε.Κ.Π.Α., Λιάκο; Καί ὅταν ὁ ἴδιος
ὁ Μητρ. Ἰγνάτιος βρέθηκε στήν πρώτη
Συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 2021, ὡς
ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας στήν προετοιμασία τοῦ ἑορτασμοῦ γιά τήν ἐπέτειο
ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, εἶπε:
«Οἱ στόχοι μας γιά τό ἑπόμενο ἔτος
εἶναι νά ἐμπνεύσουμε τούς Νεοέλληνες
νά προτείνουν καί νά ἀναλάβουν δράσεις, πού θά ἀναδεικνύουν τή σημασία
τῆς Ἐπανάστασης γιά τήν ἀναγέννηση
τοῦ Ἔθνους». Στή συνέχεια, ὅμως, ἀτυχῶς, πρόσθεσε ὅτι εἶναι ἀνάγκη ἡ Ἐπιτροπή, στήν ὁποία μετέχει ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκκλησίας, νά βοηθήσει, ὥστε
«οἱ νέοι ἄνθρωποι στά σχολεῖα καί
ὅπου ἀλλοῦ κινοῦνται νά ἀλλάξουν
νοοτροπίες σέ σχέση μέ τήν ἀποδοχή
τοῦ Διαφορετικοῦ, τή διαλλακτικότητα καί τήν ἀλληλοϋποστήριξη». Ποιοῦ
7
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Διαφορετικοῦ ἄραγε; Καμμία, ὅμως, ἀναφορά σέ ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς
Ἑλλάδας καί στόν συνεχῆ ἐποικισμό
της μέ ἀλλόθρησκους καί μάλιστα Μουσουλμάνους. Καμμία, ἐπίσης, ἀναφορά
στά προπαγανδιστικά θρησκευτικά πού
διδάσκονται οἱ νέοι, οὔτε στήν ἐπαίσχυντη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση οὔτε
στίς γνωστές ταυτότητες καί τίς ἔμμεσες
προτροπές ἀλλαγῆς φύλου.
Ἀκόμη, ὅταν ρωτήθηκε «Ποιά εἶναι ἡ Φιλοσοφία τῆς Ἐπιτροπῆς καί
τῆς Γιάννας Ἀγγελοπούλου; Ποιοί εἶναι
οἱ στόχοι σας μέχρι τό ἑπόμενο ἔτος;»
Ἀπάντησε: «Ἡ Ἐπιτροπή μας ἐργάζεται γιά νά βρεθεῖ ἡ ἐπέτειος τῶν 200
χρόνων ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821
στό ἐπίκεντρο τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου, ὡς
μιά εὐκαιρία ἀναστοχασμοῦ, κλπ» καί
ἀκολούθησε ἡ δηλητηριώδης ἐρώτηση
τοῦ δημοσιογράφου: «Μέ ἀφορμή καί τό
2021 πιστεύετε ὅτι ἔχουμε βρεῖ τή σωστή
ἰσορροπία ἀνάμεσα στό κοσμικό κράτος
καί τήν Ἐκκλησία;» καί ἡ ἀπάντησή του
ἦταν κεραυνοβόλος γιά τήν ἀσάφειά
της. Ἀκοῦστε την: «Οἱ ζωντανές σχέσεις
ἔχουν πάντα δυσκολίες καί εἶναι πάντα
ὑπό ἐξέλιξη... [καί συνεχίζει] μαζί μέ τά
ἐκλεκτά μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς ἀναζητοῦμε ἐνθουσιασμό καί ἀγάπη πρός τήν
Πατρίδα». Θεωρεῖ, δηλαδή, ἐκλεκτά τά
μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς πού εὐτελίζουν
κάθε τί ἑλληνικό καί ὀρθόδοξο. Ἡ κυρία
Ἀγγελοπούλου μάλιστα στή συνάντησή
της μέ τόν Μακαριώτατο Ἱερώνυμο εἶχε
πεῖ: «νά ἐπανασυστηθεῖ ἡ Ἑλλάδα
στό σύγχρονο κόσμο» καί ὁ κ. Ἱερώνυμος τήν παρέπεμψε στόν κ. Ἰγνάτιο.
Καί ὁ κ. Μητσοτάκης στή Βουλή,
ἀναγγέλλοντας τήν ἔναρξη τῆς Ἐπιτροπῆς, εἶπε «Τότε ἦταν ἡ γέννηση, τώρα
εἶναι ἡ ἀναγέννηση» καί τόνισε «Σήμερα
καλούμαστε νά ἐπανατοποθετήσουμε
8
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τήν Ἑλλάδα στόν κόσμο».
Βεβαίως εἶναι ἀνάγκη σήμερα νά
ἐπανατοποθετηθεῖ ἡ Ἑλλάδα στόν κόσμο, ἀφοῦ τήν ἔχουν καταντήσει ἀγνώριστη μέ τά νομοθετικά κυρίως ἔργα τους,
ἀλλά καί μέ τίς μεταμοντέρνες θεωρίες τους, λοιδορώντας καί εὐτελίζοντας
κάθε παραδοσιακή ἀξία της, καθώς καί
τά διαχρονικά της σύμβολα, τή Σημαία
καί τόν Σταυρό.
Οἱ ἐπαίσχυντοι καί ἐπονείδιστοι
νόμοι τους ξεθεμελίωσαν κάθε ἱερό
θεμέλιο καί δικαίως λένε ὅτι ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ξανασυστηθεῖ στόν
κόσμο. Τό ἐρώτημα εἶναι θά τούς ἐπιτρέψουμε νά παρουσιάσουν τό παραμορφωμένο πρόσωπο τῆς Ἑλλάδας ἤ θά
τούς ἀντιτάξουμε τό ἀληθινό της πρόσωπο, πού μᾶς κληροδότησαν οἱ ἥρωες
τοῦ ᾽21 μέ τίς πράξεις καί τά Συντάγματά τους πού διέπονται ἀπό τούς νόμους
τῶν Βυζαντινῶν Αὐτοκρατόρων, ὅπως
καθαρά τό δηλώνουν σέ ὅλα τους τά Συντάγματα, καθώς καί οἱ Ἐθνάρχες, θρησκευτικοί ἡγέτες τῆς Τουρκοκρατίας; Νά
ξαναφέρουμε στό προσκήνιο τό Πηδάλιο καί τούς Νεομάρτυρες; Νά κάνουμε
κάθε μέρα προσκλητήριο νεκρῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν; Νομίζω ὅτι πρέπει νά
γίνει εἰδικό τελετουργικό προσκλητήριο σέ Γρηγόριο Ε´, Ἀθανάσιο Διάκο,
᾽Ησαΐα Σαλώνων, Καποδίστρια καί
Ἐμμανουήλ Παπά.
Νά τούς ἀφήσουμε ὅλους αὐτούς
μέ τήν ἐμφάνισή τους στόν ἀπαξιωμένο
κόσμο μας, καί ἀφοῦ ἀνταποκρίθηκαν
στήν πρόσκλησή μας νά ἐξηγήσουν τίς
ἁξίες τους καί τά πιστεύω τους καί νά
διατυπώσουν οἱ ἴδιοι, ὅπως τό ἔχουν
κάνει μέσα ἀπό τά γραπτά τους κείμενα, τίς διαμαρτυρίες τους γιά τό τί μᾶς
ἄφησαν, χύνοντας τό αἷμα τους, καί πῶς
τά καταντήσαμε ἔτσι, ὥστε οἱ ἀνάξιοι
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κληρονόμοι τους καί ἀπάτριδες νά ἀπαξιώνουν τό ἔργο τους.
Καί μετά ἀπό αὐτό εἶναι βέβαιο
ὅτι ἡ Ἑλλάδα θά «ἐπανασυστηθεῖ
στόν κόσμο», ὄχι ὡς πολύχρωμος ἀρλεκίνος, ἀλλά ὡς γνήσιο γέννημα τῆς
Πλατυτέρας, τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, στήν ὁποία ἀνήκουν τά νικητήρια
τοῦ ἀπελευθερωμένου Ἑλληνορθόδοξου
Ἔθνους διαχρονικά, μέ πρωτοστάτες κυρίως τούς προμάχους τοῦ Ἱεροῦ Ἀγώνα
τοῦ 1821, μέ τίς καθαγιασμένες ἐπαναστατικές του Σημαῖες τοῦ Σταυροῦ καί
τίς εὐλογίες τῶν τότε Ἱεραρχῶν τους.
Ἐνδεικτική πρόταση γιά τήν ἐπέτειο τῶν 200 χρόνων ἐκτός ἀπό τό προσκλητήριο νεκρῶν καί τό εἰδικό τελετουργικό πού ἀναφέρεται στή σελίδα 7

τῆς παραπάνω εἰσήγησης:
Κάθε Μητροπολίτης, σέ συνεργασία μέ τόν οἰκεῖο Δήμο ἤ καί ἄλλους
ἐπίσημους κρατικούς φορεῖς, θά πραγματοποιεῖ ἐκδηλώσεις πού μποροῦν νά
ὑλοποιηθοῦν μέ σιωπηρή πορεία στό
κέντρο τῆς πόλης, μέ πικετοφορία τῶν
τιμωμένων προσώπων καί κατάληξη
στήν κεντρική πλατεία, ὅπου συγκεκριμένος εἰσηγητής θά ἀναφέρει χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἀπό ἱστορικές
φράσεις, πού διατυπώθηκαν ἀπό τοπικούς ἀγωνιστές (π.χ. Ἀθανάσιος Διάκος:
«Ἐγώ Γραικός γεννήθηκα, Γραικός θέ νά
πεθάνω» ἤ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «ὁ
Θεός ἔβαλε τήν ὑπογραφή του γιά τήν
ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλλάδος καί δέν τήν
παίρνει πίσω»).

UUUUUUUUUUUU
Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ*
Ὁ πρωθυπουργός, διαβουλευόμενος
μέ τόν ... ἑαυτό του, πῆρε μιά ἐθνικῶς
ὕποπτη ἀπόφαση: νά ἀκυρώσει τίς
παρελάσεις γιά τήν 28η Ὀκτωβρίου. Ὁ
κυβερνητικός ἐκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ἦταν σαφής ὅσον ἀφορᾶ τήν πρωθυπουργική ἀνάληψη τῆς πρωτοβουλίας
γιά τήν ἀκύρωση τῶν παρελάσεων: «Σᾶς
ἐνημερώνω ὅτι, ἐξαιτίας τῆς πανδημίας
τοῦ κορωνοϊοῦ, μέ ἀπόφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ δέν θά πραγματοποιηθοῦν
στίς 28 Ὀκτωβρίου μαθητικές καί στρατιωτικές παρελάσεις».
Εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι ὁ κορωνοϊός ἀποτελεῖ μιά προσχηματική

δικαιολογία γιά τήν ἀκύρωση τῶν μαθητικῶν καί στρατιωτικῶν παρελάσεων. [Σημ. «Π»: Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά
τήν ἀκύρωση τῶν λιτανειῶν. Ἀλήθεια θά
γίνει λιτανεία τοῦ πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης Ἁγίου Δημητρίου;] Οὕτως ἤ
ἄλλως, ὁ ἴδιος δέν φοβήθηκε τόν συνωστισμό, ὅταν προϋπαντοῦσε τήν Ἄλκηστη Πρωτοψάλτη, πού τραγούδησε ἔξω
ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου δεχόμενη τίς
ἐπευφημίες πλήθους ἀνθρώπων, μαζί
μέ ἐκεῖνες τοῦ πρωθυπουργοῦ, οὔτε ὁ
κ. Μητσοτάκης ἔδειξε νά ἐνοχλεῖται μέ
τήν πολυπληθῆ φιέστα τοῦ δημάρχου
Ἀθηναίων κ. Μπακογιάννη, ὅταν ὁ τε-

* Ἀπό τό dimokratianews, 6.10.2020, μέ πρωτότυπο τίτλο «Τό ῾῾ΟΧΙ᾽᾽ δέν εἶναι καρ-

ναβάλι» καί ὑπότιτλο: «Ἀπόφαση ὄνειδος! Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀκύρωσε ὅλες
τίς παρελάσεις».
9
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λευταῖος... ἐγκαινίαζε τήν ἀνάπλαση τῆς
πλατείας Ὁμονοίας. Φυσικά, στά παραπάνω πρέπει νά προστεθεῖ καί ἡ σχετικά ἀδιάφορη στάση τοῦ πρωθυπουργοῦ
στούς συνωστισμούς ἀλλοδαπῶν σέ διάφορα σημεῖα τῆς ἐπικράτειας –ἀπό τήν
πλατεία Βικτωρίας στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν καί στή Λέσβο μέχρι τήν πλατεία
Ἀριστοτέλους τῆς Θεσσαλονίκης καί τήν
Ὑπηρεσία Ἀσύλου στή λεωφόρο Κατεχάκη, στήν Ἀθήνα.
Ὁ κ. Μητσοτάκης φαίνεται ὅτι
ἀνησυχεῖ γιά τόν κορωνοϊό μόνον
ὅποτε οἱ Ἕλληνες πρόκειται νά
ἀσκήσουν τά λατρευτικά καθήκοντά
τους ὡς χριστιανοί ὀρθόδοξοι ἤ νά
ἐκδηλώσουν τά πατριωτικά φρονήματά τους, παρακολουθώντας τίς στρατιωτικές καί μαθητικές παρελάσεις. Ἀπαγόρευσε τή συμμετοχή στίς λειτουργίες
τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, τήν περιφορά
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τοῦ Ἐπιταφίου, τή μεταφορά τοῦ Ἁγίου Φωτός στά σπίτια τῶν πιστῶν, τή
συμμετοχή στήν ἀναστάσιμη λειτουργία,
καί τώρα σειρά ἔχουν οἱ παρελάσεις τῆς
28ης Ὀκτωβρίου.
Ὑπῆρχε ἡ δυνατότητα νά γίνουν
οἱ παρελάσεις, χωρίς συμμετοχή κοινοῦ ἀλλά μέ τηλεοπτική μετάδοσή τους
ὥστε καί νά ἀποφευχθεῖ ὁ συνωστισμός
καί νά ἀναπτερωθεῖ τό ἠθικό τοῦ λαοῦ,
πού δοκιμάζεται ἀπό τήν πανδημία, τήν
ὕφεση, τήν ἀνεργία καί τίς προκλήσεις
τῶν Τούρκων.
Ὁ τρόπος ὑπῆρχε καί ὑπάρχει. Ὁ
Κυριάκος Μητσοτάκης δέν θέλει παρελάσεις. Κι αὐτό γιά λόγους πού μόνο ὁ
ἴδιος γνωρίζει.
Σημ. «Π»: Νά σημειώσουμε ὅτι ἐν
μέσῳ «πανδημίας» παρελάσεις ἔγιναν σέ
Κύπρο, Γαλλία καί Ρωσσία. Ἐδῶ γιατί
ὄχι;


ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ*

Μεταφέρουμε ἀπό τό nikosantoniadis.
net/2020/10/03φρικη-εκδοθηκε-η-κ-υ-α
ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 59624 ΦΕΚ 4138/Β/
26-9-2020 ἕνα μέρος τοῦ σχολίου γιά τήν
Κ.Υ.Α., μέ τήν ὁποία θέλουν νά ἁρπάξουν τά παιδιά τῶν πολυτέκνων!
Ἀναφέρει: «Στήν κατάπτυστη ἀπόφαση, πού θά τή ζήλευαν τά ἀποκρουστικότερα ἀπολυταρχικά καί φασιστικά
καθεστῶτα τῶν σκοτεινότερων περιόδων τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, ἡ ὁποία
ἐκδόθηκε κατόπιν τῆς ἀπό 25.9.2020

εἰσήγησης τῆς παρέας τοῦ Τσιόδρα
καί τοῦ Σύψα, προβλέπεται ὅτι θά
ἁρπάζουν ἐμᾶς καί τά παιδιά μας,
ὅταν βρεθοῦμε θετικοί στό τέστ, ἀκόμη καί ἄν εἴμαστε ἀσυμπτωματικοί.
»Τό μέτρο ἰσχύει γιά ὅσους δέν ἔχουν
μόνιμη κατοικία καί γιά τά πρόσωπα
πού διαμένουν σέ δομές φιλοξενίας.
»Γιά ἐμᾶς καί τά παιδιά μας τίθεται
μία μόνο προϋπόθεση:
»Νά ἀνήκουμε σέ πολυπληθεῖς οἰκογένειες [πολύτεκνοι]. Φυσικά, δέν ὁρίζε-

* Ὁ τίτλος εἶναι δικός μας.
Νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ νέα Κ.Υ.Α. εἶναι συνέχεια τοῦ σταλινοφασιστικοῦ νόμου 4682 τοῦ
2020, πού καθιστᾶ ποινικό ἀδίκημα τήν ἄρνηση νά ὑποβληθοῦμε σέ τέστ κορωνοϊοῦ καί νά
κάνουμε τό ὀργουελικό ἐμβόλιο (!)
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ται ὁ ἐλάχιστος ἀριθμός μελῶν. Ἑπομένως εἶναι στό χέρι τους νά ὁρίσουν πότε
μία οἰκογένεια εἶναι πολυπληθής.
»Ἡ Γενική Γραμματεία Πολιτικῆς
Προστασίας, δηλαδή ὁ Χαρδαλιάς, θά
ἀποφασίζει ποιές δομές θά εἶναι αὐτές
οἱ φυλακές, οἱ ὁποῖες θά λειτουργοῦν
ὑπό τήν ἐποπτεία του.
»Ὁ ῾῾θεράπων ἰατρός᾽᾽ (σέ μία παντελῶς ἀόριστη περιγραφή τῆς παραγράφου 4 τοῦ ἄρθρου μόνου τῆς Κ.Υ.Α.),
θά δίνει ὁδηγίες γιά τό ἐπιβεβαιωμένο
«κροῦσμα», πού δέν θά χρήζει νοσηλείας ἤ περαιτέρω νοσηλείας, καί θά ἐνημερώνει τό Ἑνιαῖο Συντονιστικό Κέντρο
τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Ἄμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), τό ὁποῖο θά ἀναλαμβάνει
τόν συντονισμό τῆς μεταφορᾶς, τῆς δι-

κῆς μας ἤ τοῦ παιδιοῦ μας, σέ «κατάλυμα ἀπομόνωσης», πού θά ἔχει ὁρίσει ὁ
Χαρδαλιάς.
»Ἐννοεῖται ὅτι τό Ε.Κ.Α.Β. πού
θά ἔρθει δέν θά μᾶς παρακαλέσει. Ἄν
χρειαστεῖ, θά ζητήσει τή συνδρομή τῆς
Ἀστυνομίας.
»Ἐάν παραβιάσουμε τό μέτρο, ἐκτός
ἀπό τήν προβλεπόμενη στόν νόμο
4682/2020 ποινή φυλάκισης ἕως 2 χρόνια, προσέθεσαν καί πρόστιμο 5.000
εὐρώ».
Σημ. «Π»: Ὅσοι ἀμφιβάλλουν γιά τά
παραπάνω, ἄς διαβάσουν τήν κατάπτυστη Κ.Υ.Α. στό https://www.e-nomothesia.
gr/kat-ygeia/astheneies/koine-upourgikeapophase-d1a-gp-oik-59624.html.



Ο ΔΑΝΤΗΣ ΕΧΕΙ ΘΕΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥΣ
ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ*
τοῦ Ἰταλοῦ ἰατροδικαστῆ Pasquale Mario Bacco
Κάναμε λάθος θεραπεῖες στήν Ἰταλία, γι᾽ αὐτό αὐξήσαμε τούς θανάτους.
Μεγάλη ἡ εὐθύνη ἰατρικῶν συλλόγων
καί πολιτικῶν.
Εἶμαι ἕνας ἀπό τούς 11 πρώτους
γιατρούς πού κάνανε τίς νεκροψίες
στήν Ἰταλία καί διαπίστωσαν ὅτι τά
πρωτόκολλα ἤ δέν τηροῦνταν ἤ ἤτανε
λανθασμένα.
Σέ ὅλο τόν κόσμο καί στήν Ἰταλία
νομίζαμε στήν ἀρχή ὅτι κύρια παθογενετική δράση αὐτοῦ τοῦ ἰοῦ ἤτανε ἡ
πνευμονία, ὅμως στήν πραγματικότητα
διαπιστώσαμε ὅτι προκαλεῖ θρομβοεμβολές, δηλ. ἀποφράξεις τῶν ἀγγείων
στούς πνεύμονες ἤ καί σέ ἄλλα ὄργανα,

κάτι πού εἶναι θεραπεύσιμο.
Καί ἐνῶ μπορούσαμε νά χρησιμοποιήσουμε πολλά φάρμακα ἀπό τήν ἀρχή
τῆς ἐπιδημίας, πού ἐξ ἄλλου τώρα ἀναγκαζόμαστε νά χρησιμοποιήσουμε, γιατί
εἶναι πιό ἀποτελεσματικά, χρησιμοποιούσαμε τό ὀξυγόνο σέ μεγάλη συγκέντρωση καί πίεση μέσα στούς πνεύμονες
(διασωλήνωση) πού οὐσιαστικά σκότωνε τούς ἀσθενεῖς.
Ἕνα ἄλλο μεγάλο λάθος εἶναι ὅτι
βάζαμε πολλούς ἀνθρώπους σέ γηροκομεῖα, πού ἐκεῖ συναντοῦσαν ἄλλους
ἀσθενεῖς πού πέθαιναν καί συνέχεια
τούς ἀποτεφρώναμε.
Εἶναι πολύ σημαντικό νά γίνονται

* Ἀπό τό oimaskespeftoun.blogspot.com
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νεκροψίες, γιά νά ἀνακαλύπτουμε τίς
βασικές αἰτίες θανάτου, καί ἐφ᾽ ὅσον
δέν μᾶς εἶχε δοθεῖ ἐλευθερία νά τό
κάνουμε αὐτό, ὅλοι οἱ γιατροί ἔπρατταν λάθος.
[Σημ. «Π»: Ἀπαγορευμένες εἶναι καί
στήν Ἑλλάδα οἱ νεκροψίες - νεκροτομές
γιά ὅσους πεθαίνουν ἔχοντας διαγνωσθεῖ
θετικοί στόν κορωνοϊό. Γιατί ἄραγε;]
Αὐτοί πού εὐθύνονται γιά τούς
θανάτους εἶναι α) αὐτοί πού ἔδιναν τίς
κρατικές ὁδηγίες καί β) ὁ ἴδιος ὁ ἰατρικός
σύλλογος, διότι ἐμπόδισε τήν διεξαγωγή
νεκροψιῶν καί ἐμπόδισε ἐπίσης καί τήν
πρωτοβάθμια περίθαλψη στό σπίτι.
Συνειδητοποιήσαμε ἤδη ἀπό τόν
Μάρτιο ὅτι εἴχαμε νά κάνουμε μέ ἕναν
ἀδύναμο ἰό, πού ἤτανε σάν τόν ἰό τῆς
γρίππης. Ὁ κορωνοϊός δέν εἶναι ἀνησυχητικός, διότι εἶναι ἕνας ἀπό τούς χιλιάδες ἰούς πού συμβιώνουν μαζί μας.
Μελετῶ ἐδῶ καί 25 χρόνια τούς ἰούς
καί ξέρω πολύ καλά ποιοί εἶναι ἐπικίνδυνοι ἰοί. Ἕνας ἐπικίνδυνος ἰός, πολύ
πιό ἐπικίνδυνος ἀπό αὐτόν τόν κορωνοϊό ἦταν ὁ Sars-Cov-1, ὁ ὁποῖος κυκλοφόρησε σάν πανδημία τά προηγούμενα
χρόνια.
Ἐδῶ καί 40 χρόνια προσπαθοῦμε νά
φτιάξουμε ἐμβόλια γιά RNA ἰούς καί δέν
μποροῦμε νά τό κάνουμε, γιατί ἔχουν
πολύ μεγάλο ἀριθμό μετάλλαξης. Εἶναι
πολύ παράξενο πού περιμένουμε νά
φτιάξουμε ἕνα ἐμβόλιο μέσα σέ λίγους

μῆνες γιά ἕναν RNA ἰό. Τό μόνο ἐμβόλιο
πού μπορεῖ νά ὑπάρξει εἶναι τό φυσικό
ἐμβόλιο, δηλ. ἡ ἀνοσία ἀγέλης.
Οἱ μάσκες εἶναι πάρα πολύ ἐπικίνδυνες.
Ἡ μάσκα κάνει πιό ὄξινο τό ph τοῦ
αἵματος καί μειώνει τό ὀξυγόνο ὄχι μόνο
στό αἷμα ἀλλά καί σέ ὅλα τά ὄργανα.
Στά παιδιά αὐτό εἶναι ἀκόμη πιό σοβαρό, γιατί ἡ ὄξυνση πού προκαλεῖται
ἀπό τίς μάσκες αὐξάνει τόν κίνδυνο γιά
πολλές παθολογίες. Εἶναι ἀπαράδεκτο
νά φοροῦν μάσκες τά παιδιά. Ἡ κυβέρνηση ἐγκληματεῖ.
Σήμερα ἔχουμε πολλά καί φτηνά θεραπευτικά μέσα στή διάθεσή μας, ὅπως
τά ἀντιφλεγμονώδη, κορτιζόνη, ἀντιπηκτικά, ἀντιβιοτικά γιά ἐπιλοιμώξεις καί
τήν ὑδροξυχλωροκίνη, πού στήν α´ φάση
τῆς ἀσθένειας μπορεῖ νά εἶναι πολύ
χρήσιμη.
Πρόκειται γιά πολιτική τρομοκρατία. Καί γιά ὅλα αὐτά τά ἐγκληματικά λάθη θά πρέπει ἡ κυβέρνηση νά
ἀπολογηθεῖ.
Αὐτός εἶναι ἕνας πόλεμος καί πρωτίστως οἱ γιατροί θά πρέπει νά ἐπανακτήσουν τήν ἀξιοπρέπειά τους καί τόν
ρόλο τους στήν κοινωνία συνεπικουρούμενοι ἀπό τούς πολίτες. Ὁ Δάντης ἔχει
θέσει τούς οὐδέτερους στό χειρότερο μέρος τῆς Κόλασης. Πρέπει νά δράσουμε
ἀμέσως καί ἀποφασιστικά καί νά μήν
εἴμαστε οὐδέτεροι.

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, δίνε μας τήν πίστη καί τήν ὑπομονή τῶν ἁγίων.
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ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ...*
τοῦ κ. Ἀλεξάνδρου Παναγιώτου, ἰατροῦ-κυτταρολόγου
Κάποια πράγματα δέν γίνεται νά μήν
λέγονται...ἔστω κι ἄν εἶναι αὐτονόητα
ἀκόμα καί γιά τριτοετεῖς φοιτητές Ἰατρικῆς (στό τρίτο ἔτος διδασκόμαστε τήν
Μικροβιολογία)...
1. Ὅλοι οἱ ἰοί ἐξασθενοῦν ὅσο ἀνεβαίνει ἡ θερμοκρασία. Εἰδικά τό καλοκαίρι μᾶς ἀπασχολοῦν ἐλάχιστα ἕως καθόλου.
2. Ὅλοι οἱ ἰοί καταλείπουν ἀνοσία
μετά τήν ἀποδρομή τους ἔστω καί ὀλιγόμηνη (κάποιοι ἀκόμα καί ἰσόβια, ὅπως
ἡ ἱλαρά, ἡ ἀνεμοβλογιά, ἡ λοιμώδης μονοπυρήνωση κλπ.).
3. Ὅλοι οἱ ἰοί ἔχουν τήν ἰδιότητα
νά μεταλλάσσονται πολύ εὔκολα (εἰδικά οἱ ἰοί RNA ὅπως ὁ Covid 19), κάτι
πού συμβαίνει ἄλλωστε αἰῶνες τώρα μέ
τή γρίππη· αὐτό ὅμως δέν τούς ἀλλάζει
ὡς διά μαγείας ἀπό μή παθογόνους γιά
τόν ἄνθρωπο σέ μαζικά θανατηφόρους
(ὅπως προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν κάποιοι).
4. Ὅλοι οἱ ἰοί εἶναι οὐσιαστικά
ἐντελῶς ἀνενεργοί ἔξω ἀπό τόν ξενιστή τους (τό ἀνθρώπινο κύτταρο π.χ.)
καί ἑπομένως δέν μποροῦν νά “αἰωροῦνται” γιά ὧρες ὡς παθογόνοι στόν ἀέρα,
ὅπως εἰπώθηκε (καί τό χειρότερο ὅλων,
ἔγινε πιστευτό).
5. Ὅλοι οἱ ἰοί ἀπέχουν πολύ ἀπό
τό νά χαρακτηριστοῦν ὡς ζωντανοί ὀργανισμοί (ὅπως εἶναι π.χ. τά βακτήρια)
καί γι᾽ αὐτό ὁ ὅποιος πολλαπλασιασμός τους δέν μπορεῖ νά γίνει ἔξω ἀπό
ἕνα ζωντανό κύτταρο (στό ὁποῖο, ὅπως

εἶπα, δροῦν μόνο ὡς ξενιστές).
6. Ὅλοι οἱ ἰοί μεταδίδονται μέ σωματικά ὑγρά ἀσθενοῦς (π.χ. αἷμα ὅπως
στό AIDS, σάλιο καί ἐκκρίσεις ὅπως
στόν Covid-19 ἀλλά καί τήν γρίππη), ἐφ᾽
ὅσον ἔλθουν σέ ἄμεση ἐπαφή μέ κάποια «πόρτα εἰσόδου» στόν ὀργανισμό
(π.χ. ἀνοιχτή πληγή στό AIDS, στοματική κοιλότητα, βλεννογόνος μύτης ἤ ματιῶν σέ γρίππη καί Covid-19).
Ἑπομένως, μόνο ἄν κάποιος βήξει
ἤ φτερνιστεῖ πάνω μας, μποροῦμε νά
κολλήσουμε, καί στήν περίπτωση φυσικά πού μέ ἄπλυτα χέρια ἀγγίξουμε
τό στόμα, τή μύτη ἤ τά μάτια μας. Τά
περί 8 καί 18 μέτρων προσωπικά θά μέ
ἔκαναν νά γελάσω, ἄν δέν ἔκρυβαν πίσω
ὑστερόβουλες σκέψεις ὅσων τά λένε.
Αὐτά ἀφοροῦν βασικότατες γνώσεις γιά ἕνα τριτοετῆ φοιτητή Ἰατρικῆς.
Ἄν τώρα κάποιος ἀκόμα καί μέ
τόν τίτλο τοῦ ἐκπροσώπου ὁποιουδήποτε φορέα ὑγείας, ἑλληνικοῦ ἤ
διεθνοῦς, βγεῖ καί πεῖ ἄλλα, ἄς ἔχουμε στό μυαλό μας ὅτι μπορεῖ νά μήν
μιλάει ἀπό μόνος του ἀλλά γιά συμφέροντα τρίτων.
Τό ἀφήνω ἐδῶ, δέν μπορῶ νά γίνω
πιό σαφής...
Πᾶμε τώρα καί σέ 2-3 ἀκόμα παραδοχές πού θά μᾶς ἀνοίξουν λίγο περισσότερο τά μάτια (ἐλπίζω)...
1. Τό τέστ ταυτοποίησης τοῦ ἰοῦ μέ
τή μέθοδο PCR δέν εἶναι οὔτε εἰδικό γιά
τόν Covid-19 οὔτε ἐνδεικτικό ἐνεργοῦ

* Τό ἄρθρο ἀναρτήθηκε στίς 24.4.2020 μέ ὑπότιτλο «Ἀπάντηση στήν τρομοκρατία τῆς
῾῾πληροφόρησης᾽᾽».
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λοίμωξης. Τί σημαίνει αὐτό; Σημαίνει ὅτι
ὁποιοσδήποτε κορωνοϊός μπορεῖ νά
δώσει θετικό τό τέστ ἀκόμα κι ἄν εἶχε
προσβάλει τόν ὀργανισμό ἕνα τρίμηνο
καί παραπάνω πρίν (καί φυσικά πλέον
ἔχει ἀποδράμει). Μπορεῖ μέ λίγα λόγια
νά ἀνιχνευτοῦν ὑπολείμματα γενετικοῦ
ὑλικοῦ (RNA) ὁποιουδήποτε κορωνοϊοῦ (ἀπό τούς ὁποίους προσβαλλόμαστε
πολύ συχνά καί τά θεωροῦμε «γριπποῦλες») ἀκόμα κι ἄν ἔχουμε ἀναρρώσει
πλήρως καί δέν εἴμαστε πλέον φορεῖς!!!
Γιά φαντάσου...
2. Ἔχει γίνει ἐπισήμως παραδεκτό
(καί ὄχι μόνο στή χώρα μας) ὅτι ἔχουν
δηλωθεῖ ἀποβιώσαντες ὡς ἀπώλεια κορωνοϊοῦ ἀκόμα καί μετά θάνατον, ἐνῶ
ἡ αἰτία θανάτου ἦταν προφανέστατη
(ἐγκεφαλικό, ἀνακοπή κλπ.).
Αὐτό φυσικά δέν συνέβαινε οὔτε μέ
τή γρίππη οὔτε μέ ἄλλα λοιμώδη νοσήματα. Ἄν συνδυάσουμε λοιπόν αὐτό τό
γεγονός μέ τά ὅσα ἀναφέρθηκαν παραπάνω σέ σχέση μέ τά τέστ καταλαβαίνουμε ὅτι ὡς «νεκροί ἀπό κορωνοϊό»
μπορεῖ νά θεωρηθοῦν καί ἄνθρωποι πού
ἔπαθαν ἐγκεφαλικό στά 85 τους καί εἶχε
τύχει νά μολυνθοῦν ἀπό ὁποιονδήποτε
κορωνοϊό ἀκόμα καί πρίν ἀπό τά Χρι-
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στούγεννα!!! Γιά φαντάσου.
3. Ἔχει ἐπίσης γίνει ἐπισήμως παραδεκτό (καί ὄχι μόνο στή χώρα μας) ὅτι
τά πραγματικά κρούσματα τοῦ ἰοῦ εἶναι
ἴσως καί 10 φορές περισσότερα (τό λιγότερο). Καί φυσικά, ὅταν κάποιος «ἰνστρούχτορας» τό δηλώνει αὐτό, κανείς
δημοσιογράφος δέν τόν ρωτάει τό ἁπλό
«Ἄρα, ἡ θνησιμότητα τοῦ ἰοῦ εἶναι 10
φορές μικρότερη, ἄρα πολύ μικρότερη
ἀπό ἄλλες ἰογενεῖς λοιμώξεις;»
Εἶναι προφανές γιατί δέν τό ρωτάει
κανείς (προφανές φυσικά σέ ὅσους θέλουν νά βάζουν τό μυαλό νά σκέφτεται).
Κλείνω μέ μιά μικρή παραπομπή
στόν Ἱπποκράτη (στό ὄνομα τοῦ ὁποίου ὁρκίζονται ὅλοι ὅσοι πρόκειται νά γίνουν γιατροί)...
Ὁ ὅρκος τοῦ Ἱπποκράτη λοιπόν
δηλώνει εὐθαρσῶς ὅτι κανείς γιατρός ἤ
λειτουργός ὑγείας δέν ἔχει δικαίωμα
νά χορηγήσει διά τῆς βίας ὁποιοδήποτε φάρμακο σέ ἀσθενῆ ἤ ὑγιῆ, ἐφ᾽
ὅσον αὐτός δέν θέλει νά τό πάρει καί
ἀρνεῖται κατηγορηματικά.
Ἄς τό ἔχουν αὐτό ὑπ᾽ ὄψιν ὅσοι ὀνειρεύονται μαζικούς ἐμβολιασμούς ὑποχρεωτικούς διά νόμου.

UUUUUUU
Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ DNA
τοῦ κ. Δημητρίου Γάκη, Χειρουργοῦ, Διευθυντοῦ Ε.Σ.Υ.
«Τί δουλειά ἔχει ὁ Bill Gates μέ τά
ἐμβόλια καί μέ τήν ἀγορά καί ἀνάπτυξή

τους, μιά ἑταιρεία, ἡ ὁποία προωθεῖ τό
γενετικό ἐμβόλιο, τό ἀφήνω στή κρίση

* Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα συνέντευξης στό ραδιόφωνο «Ράδιο ἐνημέρωση» τῆς
Κατερίνης, ὅπου ὁ κ. Γάκης συζήτησε μέ τόν Καθηγητή Πανεπιστημίου π. Θεόδωρο Ζήση, τόν
παιδίατρο κ. Ἀπόστολο Ζέρβα καί τόν κ. Γεώργιο Φουστάνη, ἀπόστρατο ἀξιωματικό, γιά τόν
κορωνοϊό. Συντονιστής ἦταν ὁ δημοσιογράφος κ. Ἠλίας Χρυσικός.
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σας.
Θά ἤμουν πολύ καθησυχασμένος, ἄν
ἐπρόκειτο γιά ἐμβόλια, τά ὁποῖα εἶχαν
νά κάνουν μέ παραδοσιακό τρόπο παρασκευῆς.
Ἡ τεχνολογία πού χρησιμοποιοῦν
τώρα εἶναι ἡ γενετική· εἶναι τεχνολογία
DNA ἤ RNA.
Μά τό RNA, τό ὁποῖο τό λανσάρουν
σάν ἀθῶο, ἔχει τή δυνατότητα μέ τήν
βοήθεια ἑνός ἐνζύμου νά μπορεῖ τό RNA
αὐτό νά μεταφέρει κάποιες πληροφορίες. Μποροῦν δηλαδή νά πειράξουν τό
τελικό ἄκρο τοῦ DNA.
Τό πείραμα αὐτό βραχύνει τό
προσδόκιμο ζωῆς!
Κάτι τό ὁποῖο θά κάνει πολύ χαρούμενες τίς ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες.
Αὐτή ἡ παρέμβαση μπορεῖ νά τροποποιήσει τόν γενετικό μας κώδικα DNA.
Εἶναι ἕνα ἐφιαλτικό σενάριο.

Καί τό Ρωσσικό ἐμβόλιο εἶναι ἐπίσης
γενετικό ἐμβόλιο· εἶναι ἐμβόλιο RNA.
Ἕνα τέτοιο ἐμβόλιο ἔχει διπλό ὄφελος γιά τά Οἰκονομικά Συμφέροντα.
Πρῶτον δέν θά πληρώσουν ἔξοδα
Νοσηλείας καί δεύτερο μέ τήν βράχυνση
τοῦ προσδόκιμου ζωῆς γιά καρδιολογικούς λόγους, π.χ. μέ αἰφνιδίους θανάτους, ἐκεῖ δέν θά πληρώνουν καί συντάξεις.
Καταλάβατε γιατί τό ἐμβόλιο εἶναι δωρεάν ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη
καί ὑποχρεωτικό μέ ἀντισυνταγματικό νόμο μέ 2 χρόνια φυλάκιση;
Καταλάβατε γιατί θά μᾶς συλλαμβάνουν, γιά νά μᾶς δώσουν μέ τό Νόμο
4682/2020 ὑποχρεωτικά δηλαδή διά
τῆς βίας θεραπεία καί ἐμβόλια;
Φανταστεῖτε καί τί ἄλλα ῾῾ὑλικά᾽᾽
μποροῦν νά χώσουν μέσα στό ἐμβόλιο!»

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ*
τοῦ Dr Sergio Ρesta, ὀγκολόγου
Ὁ κορωνοϊός εἶναι ἡ μόνη ἀσθένεια
ὅπου οἱ γιατροί ἀναζητοῦν τούς ἀσθενεῖς καί ὄχι τό ἀντίστροφο. Ἕνα ἀνεξήγητο θαῦμα.
Οἱ ἄνθρωποι χρειάζονται σιγουριά
καί παρηγοριά, κάτι, γιά νά πιστέψουν.
Ὁ κορωνοϊός ἀντιπροσωπεύει τή νέα
τους πίστη, ἡ ὁποία ἑνώνει καί συγκεντρώνει ὅλους τούς ἀπελπισμένους καί
τούς κάνει ἴσους στήν ἴδια μοίρα.
Ὁ κορωνοϊός περιέχει ὅλα τά χαρακτηριστικά ἑνός κοσμικοῦ καί γήϊ-

νου θεοῦ:
Ἀόρατος
Πανταχοῦ παρών
Ἀλάνθαστος
Ἀνεξήγητος ἀπό τήν Ἐπιστήμη
Παντοδύναμος
Μιά θρησκεία ἀπό κάθε ἄποψη,
ἡ ὁποία σίγουρα δέν στερεῖται τελετουργικῶν πρακτικῶν: φορώντας μάσκες, πλένοτας τά χέρια ἐπανειλημμένα,
χαιρετώντας ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ τόν
ἀγκώνα, διατηρώντας τήν ἀπόσταση.

* Ἀπό τό filoinikodimou.blogspot.com/2020/08/blog-spot_686.html.
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Ἀφθονοῦν ἐπίσης οἱ διηγήσεις γιά
τήν μυστηριώδη προέλευσή της, τῶν
θαυμάτων καί τῶν θρυλικῶν πράξεων:
ἡ προέλευση ἀπό τίς νυχτερίδες, οἱ νεκροί τῆς Μπέργκαμο, ἡ μεταδοτικότητα
μέ μόνη τήν ἐπαφή τῶν χεριῶν.
Καί σέ μία θρησκεία πού σέβεται τόν
ἑαυτό της, δέν θά μποροῦσαν νά λεί-
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ψουν οἱ ἱερεῖς πού κηρύττουν ὅλες τίς
ὧρες, οἱ ὁποῖοι ἐκπροσωποῦνται ἀπό
ἰολόγους [καί δημοσιογράφους], ἐνῶ οἱ
νοσοκόμες μέ τίς μάσκες καί τά λευκά
γιλέκα εἶναι οἱ νέες Ἑστιάδες Παρθένες.
Τέλος, τό ἐμβόλιο εἶναι ἡ ὑπόσχεση τῆς αἰώνιας σωτηρίας.

XXXXXXXXXXXXX
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ-ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ*

Ὅλα ὅσα ἀκοῦμε σήμερα, ζητοῦν νά
μᾶς πείσουν ὅτι δέν ὑπάρχει διέξοδος.
Προσπαθοῦν νά μᾶς ἀφαιρέσουν τήν πίστη, τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη, νά φέρουν στίς ψυχές ἀπόγνωση. Ἡ μεγάλη
ἐπιτυχία, ἡ νίκη τοῦ κακοῦ εἶναι τό
ὅτι φέρει σέ πολλές ψυχές τήν ἀπαισιοδοξία. Ἄν ἡ πατρίδα μας βρίσκεται
σέ μία δυσχερῆ θέση, τό ἐπέτρεψε ὁ
Θεός, ὄχι γιά νά ἀπελπισθοῦμε, ἀλλά
γιά νά ἐργασθοῦμε σωστά. Ἄν ἔχει ἐπικρατήσει ἕνα πνεῦμα ἀπαισιοδοξίας σέ
πολλούς, εἶναι, διότι ἡ διαπαιδαγώγηση
πού ἀσκεῖται σήμερα μέ ὅλους τούς τρόπους καί κυρίως τήν τηλεόραση ἀφαιρεῖ
ἀπό τίς ψυχές, ἰδίως τῶν νέων, τίς τρεῖς
αὐτές ἀρετές, τήν πίστη, τήν ἐλπίδα, καί
τήν ἀγάπη. Καί ἐκεῖ ἀκόμη, πού ἔχουν
βλαστήσει, οἱ ρίζες τους εἶναι τόσο ἐπιφανειακές, ὥστε, μέ ὅσα ἀκούει κανείς,
εὔκολα ξερριζώνονται.
Καί ἡ ἴδια ἡ οἰκονομική κρίση στήν
Ἑλλάδα πρῶτα ἐμπεδώθηκε σέ ψυχολογικό ἐπίπεδο ἀπελπισίας καί ἔπειτα ἐκδηλώθηκε σέ οἰκονομικά μεγέθη. Πρῶτα
ἔγινε ἡ ἐπέλαση τοῦ φόβου ὅτι ἐπέρχεται οἰκονομική κρίση καί ὕστερα ἀρχί-

σαμε νά τήν ζοῦμε σάν μιά ἀνεξέλεγκτη
κατάσταση. Πρῶτα κατέρρευσε τό ἠθικό
καί ἔπειτα ἀκολούθησαν ὅλες ἐκεῖνες οἱ
διεργασίες, οἱ ὁποῖες ὄχι μόνο δέν ἀνέστειλαν τήν κρίση ἀλλά καί ἔφεραν τό
ἀντίθετο ἀποτέλεσμα, τήν ἔκαναν νά
μοιάζει σάν ἕνας καταρράκτης πού ἦταν
προετοιμασμένος, γιά νά ὁδηγήσει τήν
Ἑλλάδα στήν ἄβυσσο.
Ἀπό τήν ὥρα πού κυριεύεται κάποιος ἀπό τήν μελαγχολία, ἀπομονώνεται ἐσωτερικά ἀπό τούς ἄλλους, καί ἐνῶ
βλέπει ἐπερχόμενη τήν λαίλαπα τοῦ κακοῦ, παραδίδεται σ᾽ αὐτό ἀμαχητί. Δέν
διακρίνει τί θά μποροῦσε νά κάνει. Δέν
αἰσθάνεται ὅτι ἔχει ἄλλους δίπλα του,
γιά νά συνεργασθεῖ μαζί τους καί ἀπό
κοινοῦ νά κάνουν τίς σωστές ἐνέργειες, γιά νά ἀποτραπεῖ τό κακό, γιά νά
σβήσει ἡ φωτιά, πού ἀπειλεῖ τό σπίτι
του, τήν πατρίδα του καί τήν ζωή του.
Χρειάζεται νά ἀναπτυχθεῖ ἕνα πνεῦμα
ἐνδιαφέροντος τοῦ ἑνός γιά τόν ἄλλο,
μεταξύ ὅλων ἐκείνων πού σκέπτονται
φιλάδελφα, πού στέκονται χριστιανικά,
πού σκέπτονται πνευματικά. Χρειάζεται
νά ἔρθουμε σέ ἀληθινή κοινωνία μετα-

* Ἀνάρτηση τῆς 17.9.2012 στό alopsis.gr. Ἀποτελεῖ ἀνώνυμο σχόλιο στό βιβλίο τοῦ Ἁγ.
Νικολάου Βελιμίροβιτς μέ τίτλο Ὁμιλίες γιά τήν ἀπαισιοδοξία καί τήν αἰσιοδοξία, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, 2012. Τό σχόλιο εἶναι ἰδιαίτερα ἐπίκαιρο σήμερα.
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ξύ μας γιά νά νιώσουμε τήν πνευματική
ζεστασιά, πού ἀπομακρύνει τήν παγωνιά τῆς ἀπαισιοδοξίας. Ἄν ἡ ἑλληνική
κοινωνία εἶναι αὐτήν τήν στιγμή ἕνας
μεγάλος ἀσθενής, μιά ἀσθένειά της
πού χρήζει ἀμέσου φροντίδος καί θεραπείας, εἶναι ἡ ἀσθένεια τῆς ἀπαισιοδοξίας.
Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ἐμπνεόμενος ἀπό πνεῦμα φιλάδελφο, καθώς
ἔπρεπε νά λειτουργήσει ἡ παιδεία ἀλλά
δέν ὑπῆρχαν μετά τήν ἀπελευθέρωση ἀρκετοί δάσκαλοι, ἐνεπνεύσθη τήν
λεγόμενη ἀλληλοδιδακτική μέθοδο,

ὅπου ὁ μαθητής μετέδιδε σέ ἕναν ἄλλον
ὅ,τι ἔμαθε ἀπό τόν δάσκαλο. Αὐτό πού
πῆρε κανείς δίνοντάς το σέ ἕναν ἄλλο,
ὄχι μόνο δέν μειώνεται ἀλλά καί αὐξάνεται καί ἐμπεδώνεται καί διασφαλίζεται.
Ἔτσι εἶναι ἡ ἀγάπη: Τήν ὥρα πού δίδεται καί δίδει, δέν ἐλαττώνεται οὔτε στερεύει ποτέ. Ὅπως ἕνα ἀναμμένο κερί:
ἡ φλόγα του δέν ἐλαττώνεται, ὅταν μέ
αὐτήν ἀνάψει ἕνα ἄλλο κερί, ἀλλά καί
ἄν πάει νά σβήσει τό ἄλλο κερί, πού
ἄναψε δεύτερο, θά βοηθήσει νά μείνει
ἀναμμένο τό πρῶτο. [...]

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ*
τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ἐπισκόπου Ἀχρίδος
Ἡ αἰσιοδοξία ἑνός παράλυτου ἀνθρώπου εἶναι τό σημερινό θέμα μου καί
στηρίζεται σ᾽ ἕνα πραγματικό γεγονός.
Ὑπάρχει ἕνας ἀνάπηρος ἄνθρωπος πού
εἶναι συγχρόνως καί αἰσιόδοξος ἄνθρωπος, ἕνας βαριά ἀνάπηρος ἄνθρωπος
πού συγχρόνως εἶναι ἰδιαίτερα αἰσιόδοξος ἄνθρωπος! Ἀκούγεται παράδοξο, θά
πεῖτε. Ὄχι, δέν ὑπάρχουν παράδοξα. Ἄν
ὥς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης βασιλεύει ἡ λογική, δέν ὑπάρχει περιθώριο γιά
παράδοξα. Πραγματικά δέν ὑπάρχει περιθώριο. Τά παράδοξα ὑπάρχουν φαινομενικά. Ἄν ὅμως πιστεύουμε πώς ὑπάρχουν, οἱ αἰτίες τῆς πίστης μας δέν εἶναι
φανερές, ἐνῶ οἱ συνέπειες τῆς πίστης
εἶναι φανερές...
Ὑπάρχει ἕνας ἀνάπηρος ἄνθρωπος
γεμάτος αἰσιοδοξία, τόν ὁποῖο γνωρίζω

καί ἔχω δεῖ μέ τά ἴδια μου τά μάτια.
Εἶναι ἕνας στρατιώτης πού πληγώθηκε στόν τελευταῖο πόλεμο [ἐνν. τόν Α´
Παγκόσμιο]. Μιά ἐχθρική σφαίρα διαπέρασε τό σῶμα του, τόν πλήγωσε δίπλα
στή μέση του. Οἱ γιατροί τοῦ εἶπαν πώς
κόπηκαν πολλά νεῦρα καί πολλοί μῦς
καταστράφηκαν μέ ἀποτέλεσμα νά παραλύσουν τά πόδια του. Ὁ ἄνθρωπος
αὐτός δέν αἰσθάνεται πιά τά πόδια του.
[...]
Λέγει: «Ἡ ἀρρώστια δέν εἶναι μεγάλο κακό καί ὁ θάνατος ἐπίσης δέν εἶναι οὔτε μεγάλο οὔτε μικρό κακό. Δέν
αἰσθάνομαι τά πόδια μου καθόλου.
Δέν στηρίζουνε αὐτά ἐμένα, ἀλλά ἐγώ
αὐτά. Ἀλλά ὑπάρχει κάτι πού στηρίζει
καί μένα, ὅπως ἐγώ κρατῶ τά παράλυτά μου πόδια. ῎Αν δέν ὑπῆρχε αὐτό, θά

* Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἁγίου μέ τίτλο Ὁμιλίες καί μελέτη γιά τά σύμβολα καί σημεῖα, ἐκδόσεις Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη, 2014, σσ. 11-13.
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ἤμουν ὅλος παράλυτος. Αὐτό πού μέ
κρατᾶ εἶναι ἡ ἐσωτερική ψυχική μου
αἰσιοδοξία. Ἡ ψυχή μου γιά καιρό ἦταν
παράλυτη. Ἡ ὀπτική τῆς ψυχῆς μου κυρίως ἦταν παράλυτη, ἐπειδή δέν μποροῦσε νά βλέπει τήν ὀμορφιά καί τό νόημα αὐτῆς τῆς ζωῆς. Ἡ ψυχή μου περιφερόταν στό σκοτάδι καί τῆς φαινόταν
ὅλος ὁ κόσμος σκοτεινός. Ἡ μοναδική
της δραστηριότητα ἦταν ἡ ὑποταγή στό
σῶμα, ἡ σκλαβιά στό σῶμα. Τό σῶμα μου
ἔσερνε τήν ψυχή πίσω του, ὅπως τραβᾶ
ὁ κυνηγός τόν σκύλο του ἀπό τό λουρί.
Ἡ ψυχή μου χοροπηδοῦσε, χόρευε στή
σκόνη καί στή λάσπη ἀκολουθώντας τό
σῶμα, ὑπακούοντας πάντα τή θέληση
τοῦ σώματος. Ἤμουν ὑγιής, ἀλλά δέν τό
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αἰσθανόμουν. Εἶχα μάτια, ἀλλά δέν ἔβλεπα. Οἱ ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου ἐνῶ μέ ἄγγιζαν
χαρούμενο, ἐγώ κατσούφιαζα καί δέν τίς
ἔβλεπα. Τά ἀστέρια μέ ἔβλεπαν, ἀλλά
ἐγώ τά ἀπεχθανόμουν καί τά φοβόμουν.
Σάν τυφλοπόντικας ἤμουν, πού κάποιος
μέ ἔβγαλε ἔξω στό φῶς καί στόν ἀέρα
καί μπερδεμένος τριγύριζα ἀπό ἐδῶ καί
ἀπό ἐκεῖ. Τρέμοντας ἔσκαβα τή γῆ, γιά
νά ξεφύγω ἀπό τόν ἥλιο καί νά χωθῶ
πάλι στό σκοτεινό χῶμα τῆς γῆς.
Δόξα τῷ Θεῷ ἔγινε αὐτός ὁ πόλεμος! Καί δόξα τῷ Θεῷ ὁ ἐχθρός μ᾽ αὐτόν
τόν τρόπο μέ ἔκανε παράλυτο! Αὐτός ὁ
ἐχθρός εἶναι γιά μένα ὁ μεγαλύτερος
εὐεργέτης. Ἔχασα τά πόδια, ἀλλά
κέρδισα τήν ψυχή». [...]


 E £ NIK H M N H M H 
28 Ὀκτωβρίου 1940

Η ΥΨΗΛΟΤΑΤΗ ΚΟΡΥΦΗ*
τοῦ Στρατῆ Μυριβήλη
«Εἴκοσι ὀχτώ τοῦ Ὀχτώβρη!
Εἶναι τρανή τούτη ἡ ἡμερομηνία, καί
γιά πολλούς αἰῶνες δέν εἶναι γιά νά
σβήσει τό μεγάλο ἄστρο της πάνω ἀπό
τήν Ἑλλάδα.
Σηκώθηκε ὄρθια μιά ὁλάκερη φυλή,
καί ἔγραψε τίς ἐντολές της μέ φωτιά καί
μέ αἷμα. Γεννήθηκε ἕνα πρωΐ μέσα στήν
κραυγή τῶν σειρήνων, τῶν σαλπίγγων
καί τῶν τραγουδιῶν. Οἱ καμπάνες ὅλης
τῆς Ἑλλάδας τή φώναξαν μέ τά χάλκινα
στόματά τους, καί οἱ πανέλληνες ἀπάντησαν μ᾽ ἕνα ὁμόψυχο «παρών»!

Ἔρχεται μιά μέρα στή ζωή τῶν
Ἐθνῶν, πού οἱ αἰῶνες ἐλέγχουν τά χαρτιά τῆς ἱστορικῆς ταυτότητας. Τέτοια
μέρα γιά τήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ μέρα τῆς
Σαλαμίνας, ἡ μέρα τοῦ Μαραθώνα, ἡ
μέρα τοῦ τελευταίου Κωνσταντίνου, ἡ
μέρα τῆς 25ης Μαρτίου. Στήν πραγματικότητα εἶναι ἡ ἴδια μέρα τοῦ ἐλέγχου,
πού κάθε τόσο ξανάρχεται μέ ἄλλο ὄνομα μέσα στήν ζωή καί τήν ἱστορία μας.
Τέτοια εἶναι καί ἡ μέρα τῆς 28ης Ὀχτώβρη. Αὐτή τή μέρα δώσαμε ἀκόμα μιά
φορά ἐξετάσεις μπροστά στό Θεό καί

* Ἀποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία τοῦ Στρατῆ Μυριβήλη στήν ἐπετειακή συνεδρίαση τῆς
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν γιά τήν ἐπέτειο τοῦ ΟΧΙ τό 1960. Τή βρήκαμε στό zoiforos.gr
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μπροστά στούς ἀνθρώπους. Δείξαμε τήν
ταυτότητά μας τήν Ἐθνική καί βρέθηκε
ἐντάξει.
Ἡ Ἑλλάδα πραγματοποίησε τοῦτο
τόν ἄθλο ὅλες τίς φορές πού ἡ καμπάνα
τῆς μοίρας σήμανε μέσα στούς αἰῶνες
τήν κρίσιμη ὥρα της. Εἶπε τό «μεγάλο
ναί καί τό μεγάλο ὄχι» τοῦ ποιητῆ, χωρίς
νά διστάσει. Γιατί ἡ ἀπάντηση εἶναι καθορισμένη ἀπό αἰῶνες μέσα στή συνείδησή της. Καμμιά ἀμφιβολία, καμμιά μικροψυχία, κανένας ὑπολογισμός, κανένα
παζάρεμα. Δέν σκλάβωσε καμμιά φορά
τό μεγάλο πέταγμα τῆς καρδιᾶς της, μέ
τίς πεδοῦκλες τῆς στενόκαρδης λογικῆς
τῶν πιθανοτήτων καί τῆς στατιστικῆς.
Ρίχτηκε πάνω στή βαρβαρότητα μέ πόδι
χορευτικό καί ἀνάλαφρο. Ρίχτηκε τήν
κάθε φορά μ᾽ ἕνα ἄνθισμα καρδιᾶς τόσο
ἀνοιξιάτικο, τόσο νεανικό. Καί αὐτό εἶναι τό μεγάλο της μυστικό. Τά αἰώνια
νειάτα της.
Τό ἑλληνικό γένος ἔχει τοῦτο τό προνόμιο. Νά ζεῖ αἰώνια μέσα στήν ἐφηβική
του ἡλικία, ἕτοιμο τήν πᾶσαν ὥρα γιά
τίς πιό ὑψηλές καί τίς πιό θανάσιμες
τρέλλες...
Ἕνα ἐπεισόδιο ἀπό τό μέτωπο...
Ἐπῆγα νά γνωρίσω ἕνα συνταγματάρχη πού διοικοῦσε τόν τομέα τῆς μάχης πού εἶχα ἐπισκεφθεῖ. Ἦταν ἕνας
ὡραῖος τύπος ἡρωϊκοῦ πολεμιστῆ, ἀπ᾽
αὐτούς πού εἶχαν διακριθεῖ στόν ἀγῶνα.
Ὅλοι οἱ Ἀθηναῖοι τόν ξέρουμε.
Τοῦ ἔλεγα τίς ἐντυπώσεις μου ἀπό
τή γραμμή προκαλύψεως. Ἄκουσε σιωπώντας τά καταπληχτικά πράγματα
πού διηγόμουνα καί κατόπιν εἶπε.
– Ἄν θέλεις νά γνωρίσεις ἕνα σεμνό
ἥρωα, θά ἀνεβεῖς τή λαγκαδιά καί θά
ρωτήσεις στά πολυβόλα ποῦ εἶναι τό
ἀντίσκηνο τοῦ λοχαγοῦ.

Τί ἔκαμε αὐτός ὁ λοχαγός, ρώτησα.
– Θά σοῦ πῶ ἀμέσως ἀπάντησε.
Ἕνα βράδυ ἔγινε ἀνάγκη νά στείλω ἕνα
τμῆμα γιά ἐνίσχυση στό δεξιό ἄκρο τοῦ
τομέα μου. Ὅμως, γιά νά τό κάνω αὐτό,
θά ᾽πρεπε νά ἀφήσω ἀκάλυπτες τίς θέσεις πού κρατοῦσε αὐτό τό τμῆμα στή
γραμμή μας. Ὁ ἐχθρός, ὅπως εἶδες, εἶναι
πολύ κοντά μας. Ἄν ἐδοκίμαζε νά εἰσβάλει ἀπό τό κενό πού θά δημιουργοῦσε
στήν παράταξή μας ἡ ἀπουσία τοῦ τμήματος πού ἔγινε ἀνάγκη νά στείλω στό
δεξιό, ὑπῆρχε φόβος νά σπάσει ἡ γραμμή. Φώναξα λοιπόν τό λοχαγό πού σοῦ
εἶπα, τοῦ ἐξήγησα τήν κατάσταση καί
τόν ρώτησα.
– Μπορεῖς νά μοῦ κρατήσεις μέ τά
πολυβόλα σου ἀπόψε, ὅλη τή νύχτα
ὥσπου νά ξημερώσει, αὐτές τίς θέσεις
πού μένουν ἀκάλυπτες; Ἦταν ἕνα ἀνώμαλο ὀρεινό τόξο, κάπου 800 μέτρα.
Ἦταν μία νύχτα μέ παγερή χιονοθύελλα. «Μπορῶ, συνταγματάρχα μου» ἀπάντησε. «Μπορεῖτε νά μείνετε ἥσυχος».
«Μά», τοῦ λέω, «ξέρω τίς ἀποστάσεις.
Θά πρέπει νά τοποθετήσετε τά πολυβόλα σας σέ πολύ ἀραιή παράταξη».
«Ξέρω καί ἐγώ τίς θέσεις», μοῦ ἀπαντᾶ, «ξέρω ὅμως καί τούς ἄντρες μου».
«Πήγαινε, καί ὁ Θεός βοηθός», τοῦ λέω.
Ἄρχιζε νά ξημερώνει ἡ μέρα, ὅταν ξαναφάνηκε στή σκηνή μου ὁ λοχαγός. Ὅταν
τόν εἶδα, τόν ἐγνώρισα ἀμέσως. Τό πρόσωπό του, τά μουστάκια του, τά φρύδια
του, τά ματόκλαδά του ἦταν μιά φρικτή
προσωπίδα ἀπό παγωμένο χιόνι. Ἔβαλε
τό χέρι στό γεῖσο, χαιρέτησε καί εἶπε:
«Λαμβάνω τήν τιμή νά σᾶς ἀναφέρω, κ.
Συνταγματάρχα, ἡ διαταγή σας ἐξετελέσθη».
Ἦταν καταπληκτικός. Ἄν δέν ἦταν
ἡ πειθαρχία στή μέση, θά τόν ἀγκάλιαζα καί θά τόν φιλοῦσα. Ὕστερα ἔμα19
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θα τίς λεπτομέρειες. Ἔμεινε ἄυπνος μέ
τούς πολυβολητές του ὅλη τήν νύχτα
στό ὕπαιθρο μέσα στή χιονοθύελλα. Οἱ
στρατιῶτες, γιά νά μήν παγώσουν ἀκίνητοι τόσες ὧρες, εἶχαν ἀρχίσει ἕνα τρελλό
χορό γύρω στά πολυβόλα τους. Ἄν τούς
ἔβλεπε κανείς μέσα στή φοβερή ἐκείνη
νύχτα νά χοροπηδᾶνε ἐξάλλου, θά τούς
ἔπαιρνε γιά μανιακούς. Αὐτός ὁ χορός
βάσταξε ὥς τό πρωΐ. Καί ὅταν ὁ λοχαγός
ἔβλεπε πώς μπορεῖ νά ἀχρηστευτοῦν τά
χέρια τους ἀπό τήν παγωνιά, τούς ἔλεγε.
– Ἄϊντε τώρα παιδιά, νά ρίξουμε
καμμιά ταινία [οἱ σφαῖρες τοῦ πολυβόλου εἶναι σέ ταινία] στό γάμο τοῦ καραγκιόζη νά ζεστάνουμε τά δάχτυλα.
Καί ἄρχιζαν νά κακαρίζουν τά πολυβόλα, ὥσπου ν᾽ ἀνάψη ἡ κάνη τους, καί
οἱ φαντάροι, σταματοῦσαν τό χορό καί
φούχτιαζαν τό ζεστό σίδερο, νά ξεμουδιάσουν τά δάχτυλα ἀπ᾽ τό κρύο.
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Ἐθνική Συνείδηση
Τί εἶναι λοιπόν αὐτή ἡ δύναμη πού
τή λέμε «Ἐθνική Συνείδηση»; Εἶναι αὐτή
πού ἐμφανίζεται σέ μιάν ὥρα πού δέν
τήν ξέρει κανείς, ὅταν ξαφνικά ἀκουστεῖ
ἡ καμπάνα τῆς Μοίρας, νά σημάνει τά
ριζικά τῶν λαῶν. Τότε τά ἄτομα πού
ἀποτελοῦν τήν ἐθνικήν ὁλότητα πετοῦν θεληματικά ἕνα μεγάλο μέρος ἀπό
τά προνόμια καί τά προσωπικά γνωρίσματα τῆς ψυχικῆς φυσιογνωμίας, πού
ἔχουν καταχτήσει μέσα στήν κοινωνική
ζωή. Ὑποταγμένα σέ μιάν ἀνίκητη κετρομόλο δύναμη, τά ἀσύνδετα καί κοινιορτοποιημένα ἄτομα, ἀναζητοῦν τόν
πυρήνα τῆς ὁμογένειας, κινημένα ἀπό
τό ἀρχαῖο ἔνστιχτο τῆς ἄμυνας. Πυκνώνουνται ἐκεῖ γύρω στό ἐθνικό κέντρο,
καί ἐνσωματώνονται, ὅσο μποροῦν πιό
ἀδιάσπαστα, γιά νά δώσουν τό μεγάλο
«παρών» μπροστά στόν κίνδυνο. Ἕνας
λαός, ἕνα ἔθνος, ἔχει τόσο περισσότε-

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας
Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύπρου 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 Παρακαταθήκη, 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 «Ἀποστολέας» 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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ρα βιολογικά νιάτα, ὅσο πιό γρήγορα
θά μπορέσει αὐτή τήν κρίσιμη ὥρα νά
κάνει τά ἄτομα πού τό ἀποτελοῦν, νά
προσαρμοστοῦν στήν ὁμαδική ὁλότητα. Ἀπό τό «ἐγώ» στό «ἐμεῖς».
Αὐτό τό εἴδαμε νά γίνεται μέ καταπληχτικόν τρόπο τή μέρα τῆς 28ης τοῦ
Ὀχτώβρη. Ἕνα μεγάλο ρίγος πέρασε πέρα

γιά πέρα πάνω ἀπό τή χώρα. Ἔτρεξε
ἀπό τή μεγάλη πολιτεία τῆς Ἀθήνας, ὥς
τό τελευταῖο χωριό τοῦ ἐλεύθερου καί
τοῦ ἐν διασπορᾷ Ἑλληνισμοῦ. Τό ἱερό
σῶμα τῆς Ἑλλάδας, ὁλάκερο, ἔνιωσε τό
μυστικό σπασμό. Δονήθηκε συνθετικά
ὥς τό τελευταῖο ἐθνικό μόριο».


 E I ¢HC EIC & CX O § IA 
Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση ἔλαβε
ἔμπνευση ἀπό τήν Ἀμερικανική!
«Σέ λίγο θά γιορτάσουμε τά 200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, μιά
Ἐπανάσταση ἡ ὁποία ἐπνεύστηκε ἀπό
τήν Ἀμερικανική Ἐπανάσταση».
Αὐτή τήν ἀπίστευτη, ἀνιστόρητη δήλωση ἔκανε ὁ πρωθυπουργός τῆς μάσκας, ὁ κ. Μητσοτάκης, προσφωνώντας
τόν Ἀμερικανό Ὑπουργό Ἐξωτερικῶν
κ. Πομπέο στή Στρατιωτική Βάση τῆς
Σούδας στήν Κρήτη στίς 29 Σεπτεμβρίου
2020.
Τί θά τοῦ ἀπαντοῦσαν οἱ ἥρωες τοῦ
᾽21;
vvv
Γ. Κασιμάτης: Παραβίαση ὅλων τῶν
θεμελιωδῶν ἀρχῶν νομιμότητας
Παραθέτουμε μικρό ἀπόσπασμα ἀπό
ἐμβριθές ἄρθρο τοῦ ἀκούραστου καί μέ
νεανικό ζῆλο καί ἐγρήγορση καθηγητοῦ
τοῦ Συνταγματικοῦ Δικαίου Γεωργίου
Κασιμάτη μέ τίτλο: «Ἡ κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ στό πλαίσιο τῆς γενικῆς κρίσης»
(στό kassimatisdimokratia.gr, Σεπτέμβριος 2020). [...]

Τρίτον, γιά τήν ἐπιβολή τῶν μέτρων
[γιά τόν κορωνοϊό] χρησιμοποιήθηκαν
ἐπιτυχῶς καί στίς δύο κρίσεις [οἰκονομική καί κορωνοϊοῦ] σέ πλήρη ἔκταση οἱ μέθοδοι τοῦ κοινωνικοῦ σόκ
καί τῆς κοινωνικῆς φοβίας, κυρίως
δέ τῆς πλύσης ἐγκεφάλου. Μέ αὐτές
τίς μεθόδους, πού ἐφάρμοσαν ὅλες οἱ
κυβερνήσεις τῆς Δύσης καί ἄσκησε τό
σύνολο τῶν ΜΜΕ, προβλήθηκε μέ τόν
πιό ἐκφοβιστικό καί τρομοκρατικό τρόπο μιά καταστροφική ἐπικινδυνότητα
τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί τῆς ἐπιδημίας, πάντοτε δέ μέ ἀσαφεῖς ἐπεξηγήσεις,
χωρίς τεκμηρίωση καί μέ ἀποκλεισμό
κάθε διαλόγου, πού θυμίζουν μεθόδους ὁλοκληρωτισμοῦ. Τέταρτον, καί
στίς δύο κρίσεις ἔγινε καί γίνεται συνεχῶς, γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς
ἀνθρωπότητας, τόσο ἐκτεταμένη (ἀπό
ὅλη τή Δύση) παραβίαση ὅλων τῶν
θεμελιωδῶν ἀρχῶν νομιμότητας: τῶν
ἀρχῶν προστασίας τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς δημοκρατικῆς ἀρχῆς, χωρίς
καμμιά ἀντίδραση σέ ἐθνικό καί σέ διεθνές ἐπίπεδο καί μέ πλήρη ἀπώλεια τῆς
κοινωνικῆς εὐαισθησίας. [...]
vvv
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Ἀναπάντηττα ἐρωτήματα
στήν κ. Κεραμέως

Μάσκα-φίμωτρο: Στά ζῶα ΟΧΙ,
στούς ἀνθρώπους ΝΑΙ

Παραθέτουμε ἀπόσπασμα ἐνδιαφέροντος ἄρθρου τοῦ δικηγόρου Ἀθηνῶν
κ. Δημητρίου Νικ. Δασκαλάκη μέ τίτλο
«Πολιτική Ἀνυπακοή. Ἀξιόποινη πράξη
ἤ Δημοκρατικὴ καὶ Ἠθικὴ ὑποχρέωση;»
(27.9.2020):
[...] »Γιατί τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καί
προσωπικῶς ἡ κ. Κεραμέως δέν μερίμνησαν ἔγκαιρα γιά μεγαλύτερες αἴθουσες
καί ἀτομικά θρανία ἀνά μαθητή, ὥστε
νά ἀποφεύγεται ὁ συγχρωτισμός; Γιατί
τό Ἰταλικό Ὑπουργεῖο Παιδείας παρήγγειλε 2,4 ἑκατομμύρια ἀτομικά
θρανία γιά τούς Ἰταλούς μαθητές καί
ἡ ἡγεσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου
ἐπέδειξε κραυγαλέα ἀδιαφορία γιά τούς
Ἕλληνες μαθητές; [...] Γιατί τό Ὑπουργεῖο ἐξάντλησε τήν πολιτική του μόνο
στήν ὑποχρεωτικότητα τῆς χρήσης μάσκας, χωρίς νά ἐξετάσει ἄλλες πιθανές
καί ἐφικτές λύσεις; Γιατί οἱ πολιτικές
ἡγεσίες ἐπικαλοῦνται κατά τό δοκοῦν
τό «εὐρωπαϊκό κεκτημένο», ἐνῶ σέ ἄλλες περιπτώσεις τό ἀποσιωποῦν;
»Γιατί, ἐνῶ ὁ Π.Ο.Υ. ἐξέδωσε ἀναλυτικές ὁδηγίες γιά τήν ἐφαρμογή τῆς
μάσκας μεταξύ τῶν ὁποίων περιλαμβάνεται ὡς κύρια καί πρωταρχική ὑποχρέωση, νά μήν ἀγγίζουν ποτέ τά παιδιά
μέ τά χέρια τους τό πρόσθιο τμῆμα τῆς
μάσκας, ἡ κ. Κεραμέως, στήν τηλεοπτική της συνέντευξη, οὖσα ἐνήλικη,
ἄγγιξε τήν μάσκα της τοὐλάχιστον
δύο φορές μπροστά στίς κάμερες καί
ἑπομένως δέν καθίσταται φανερό ὅτι θά
πράξουν τό ἴδιο καί ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνήλικα παιδιά πού βρίσκονται στήν
ἐφηβεία;

«Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ἡ διεθνής
νομοθεσία γιά τήν εὐζωΐα τῶν ζώων
(“animal welfare”) ἀπαγορεύει τό φίμωτρο καί κάθε ἄλλου εἴδους ἀντικείμενο,
πού παρακωλύει τήν ἐλεύθερη ἀναπνοή
καθαροῦ ἀέρα καί τήν λήψη τροφῆς,
γιατί προκαλεῖ δυσφορία καί ψυχική
διαταραχή στά ζῶα. Πῶς εἶναι, λοιπόν,
δυνατόν σεῖς νά θέλετε μέ τόση αὐταρχικότητα νά ἐπιβάλετε στούς πολίτες
σας τήν μάσκα–φίμωτρο, καθιστώντας
μας ὑποδεέστερους τῶν ζώων;» (Ἀπό τό
ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ κ. Κωνσταντίνου
Βαθιώτη, Ἀναπλ. Καθηγητῆ Νομικῆς
Σχολῆς Δ.Π.Θ. μέ τίτλο: Πρωθυπουργική
τρομοκρατία).

vvv
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Γεν. Λύκειο Ν. Μουδανιῶν:
Νά ἐπανέλθει ἡ προσευχή καί
ὁ ἐθνικός ὕμνος
Νά πού τά παιδιά «μᾶς δείχνουνε
τό δρόμο», ὅπως λέγει καί ὁ Λεωνίδας
Μπαλάφας, στό τραγούδι του «Κατάληψη». Ἕνα ἀπό τά αἰτήματα τῆς κατάληψης τοῦ Γενικοῦ Λυκείου Νέων
Μουδανιῶν Χαλκιδικῆς εἶναι καί τό νά
ἐπανέλθει ἡ πρωϊνή προσευχή καί ἡ
ἔπαρση καί ὑποστολή τῆς σημαίας μέ
ἀνάκρουση τοῦ ἐθνικοῦ ὕμνου. Σίγουρα
καί σέ ἄλλα ὑπό κατάληψη σχολεῖα θά
ὑπάρχουν παρόμοια αἰτήματα.
vvv
Ε.Λ.Μ.Ε. Κέρκυρας: «Δέν θά γίνουμε
χαφιέδες τῶν ἀγωνιζόμενων μαθητῶν»
Ἀπό Ἀνακοίνωση τῆς Ε.Λ.Μ.Ε. (Ἕνωση Λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαιδεύσεως)
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Κέρκυρας μέ ἡμερομηνία 3.9.2020: «Οἱ
ἐκπαιδευτικοί δέν πρόκειται νά παίξουν
τό ρόλο τοῦ παιδονόμου οὔτε πρόκειται
νά γίνουν χαφιέδες τῶν ἀγωνιζόμενων
μαθητῶν, δέν πρόκειται νά καταστοῦν
μηχανισμός ἀπεργοσπασίας σέ βάρος
τῶν μαθητικῶν κινητοποιήσεων.
»Αὐτό τό ρόλο τόν ἀφήνουμε στήν
κυβέρνηση καί στά γνωστά δημοσιογραφικά της παπαγαλάκια, πού τό τελευταῖο διάστημα δίνουν τά ρέστα τους
ἐνάντια στή νεολαία. Οἱ μαθητές ὑποκινοῦνται ἀπό τίς ἀνάγκες τους καί ἀπό
τήν 6μηνη κυβερνητική ἀπραξία, σέ ἀντίθεση βέβαια μέ τούς καθοδηγούμενους
ἀπό τήν Ὑπουργό καί τήν Κυβέρνηση
εἰσαγγελεῖς, ἀσφαλίτες καί «ἀγανακτισμένους πολίτες», πού ἀναζητώντας
ρόλο ὕπαρξης, τά βάζουν μέ 15χρονα».
«Ἀφελής» ἀπορία «Π»: Γιατί τόσα
χρόνια, πού οἱ καταλήψεις στά σχολεῖα
στήν ἀρχή κάθε ἔτους θεωροῦνταν κάτι
σάν ἔθιμο, κανένας εἰσαγγελέας δέν ἐνδιαφερόταν;
vvv
Γονεῖς μήν ὑπογράψετε «Πιστοποιητικά Κοινωνικῶν Φρονημάτων»
Τόν γύρο τοῦ διαδικτύου κάνει ἡ κατάπτυστη «ὑπεύθυνη δήλωση», πού κάποιοι νοσηροί «ἐγκέφαλοι» στό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀποφάσισαν νά ζητήσουν
ἀπό τούς γονεῖς νά ὑπογράψουν.
Στήν «ὑπεύθυνη δήλωση» ὑπάρχουν
δύο ἐπιλογές: Α) «Συμφωνῶ μέ τήν ἀπόφαση τοῦ παιδιοῦ μου γιά κατάληψη
τοῦ [τάδε σχολείου] καί μέ τόν συγκεκριμένο τρόπο διαμαρτυρίας» καί Β) «Δέν
συμφωνῶ μέ τήν κατάληψη τοῦ [τάδε
σχολείου] ἀπό τούς μαθητές καί μέ τόν
συγκεκριμένο τρόπο διαμαρτυρίας».
1η Ἀπορία «Π»: Καλά, τόσο ἀνόη-

τους θεωροῦν τούς γονεῖς;
2η Ἀπορία «Π»: Ἡ κ. Κεραμέως
γιατί δέν ὑπογράφει δήλωση, ὅπως τῆς
ζητήθηκε ὅτι οἱ μάσκες δέν ἐγκυμονοῦν
κινδύνους γιά τήν ὑγεία τῶν παιδιῶν;
Ἐπισήμανση «Π»: Δέν εἶναι ἄσχετη,
φυσικά, καί ἡ ἐπιμονή τοῦ Ὑπουργείου
γιά ἐγκατάσταση καμερῶν στίς σχολικές
τάξεις, μέ πρόσχημα τό νά μποροῦν καί
μέσῳ διαδικτύου κάποιοι μαθητές νά
παρακολουθοῦν τά μαθήματα.
vvv
Οὐαί ὑμῖν νεοταξίτες ὑποκριτές...
Ἡ ὑποκρισία τους συναγωνίζεται
ἐκείνη τῶν Γραμματέων καί Φαρισαίων,
πού σταύρωσαν τόν Χριστό. Ὁ λόγος γι᾽
αὐτούς πού καταδυναστεύουν τή ζωή
μας καί προκαλοῦν καθημερινά τή νοημοσύνη μας μέ τίς πράξεις καί τίς δηλώσεις τους γιά τόν κορωνοϊό.
Ἔτσι, ἐνῶ κατήργησαν τίς παρελάσεις μέ ἀπόφαση τοῦ πρωθυπουργοῦ
στίς 5.10.2020 «λόγῳ κορωνοϊοῦ», δύο
μέρες μετά (7 Ὀκτωβρίου) ἐπέτρεψαν
ὀγκώδεις διαδηλώσεις (15-20 χιλιάδες
ἄτομα, ὁ ἕνας πάνω στόν ἄλλον), μπροστά στό Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν, τήν ἡμέρα
πού θά ἀνακοινωνόταν τό ἀποτέλεσμα
τῆς δίκης τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» γιά τή
δολοφονία Παύλου Φύσσα.
Ὁ κ. Γκίκας Μαγιορκίνης, πού διαδέχθηκε τόν κ. Τσιόδρα στήν τρομολαγνική
«ἐνημέρωση», ὁμολόγησε τά ἑξῆς:
«Ἡ συγκέντρωση τῆς Τετάρτης [ἔξω
ἀπό τό Ἐφετεῖο], ἔχει τή δυναμική νά
κάνει ἕνα γεγονός ὑπερμετάδοσης. Σέ
παγκόσμια κλίμακα δέν δίνουν ὅλες οἱ
συγκεντρώσεις ὑπερμεταδόσεις. Ἀπευχόμαστε αὐτό τό σενάριο ἀλλά δέν μποροῦμε νά τό ἀποκλείσουμε. Εἶναι κάτι
τό ὁποῖο θά παρακολουθήσουμε στενά».
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Νίκος Χαρδαλιάς:
«Μέ ἀνησύχησε ἡ εἰκόνα, ἔχω τοποθετηθεῖ γιά τέτοιου εἴδους ἐκδηλώσεις.
»Ἀντιλαμβανόμενος τήν πρόθεση
ὅλων ὅσων ἦταν ἐκεῖ, σέ κάθε περίπτωση, ὅμως, αἰσθάνομαι, καί ἀπό ὅτι μοιράζομαι μέ τούς ἐπιδημιολόγους, αὐτό
μπορεῖ νά δημιουργήσει κάποια μικρή,
μεγάλη ἔξαρση. Κάθε μεγάλος ἤ μικρός
συγχρωτισμός δημιουργεῖ κινδύνους».
Συνεπῶς, ὁμολογοῦν οἱ ἴδιοι ὅτι
μέ τό πού ἐπέτρεψαν τίς διαδηλώσεις
μπροστά στό Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν, ἐξέθεσαν τήν δημόσια ὑγεία σέ σοβαρό κίνδυνο (σύμφωνα πάντα μέ τό δικό τους
σκεπτικό). Νά δοῦμε τί θά ἀπολογηθοῦν
στήν νέα μήνυση, πού τούς ἔγινε.

Φαίνεται ξεκάθαρα γιά μιά ἀκόμη
φορά, ὅτι ἐφαρμόζεται προκλητικά εἰς
βάρος τῶν χριστιανῶν καί πατριωτῶν
ἡ πολιτική τῶν δύο μέτρων καί δύο
σταθμῶν.
Δηλαδή, μᾶς λένε, στίς λιτανεῖες καί
στίς παρελάσεις κολλάει ὁ ἰός.
Ἐνῶ στίς «ἀντιφασιστικές» διαδηλώσεις, δέν κολλάει.
Πλησιάζει ἡ ἑορτή τοῦ πολιούχου
τῆς Θεσσαλονίκης Ἁγίου Δημητρίου στίς
26 Ὀκτωβρίου, ὅπου δέν θά ἔχουμε λιτανεία, οὔτε παρέλαση στίς 28 Ὀκτωβρίου καί ἀπό τήν ἄλλη μεριά πλησιάζει
ἡ ἐπέτειος τῆς «17 Νοέμβρη», ὁπότε θά
ἔχουμε διαδηλώσεις. Ἐκεῖ δέν κολλάει...
Οὐαί ὑμῖν νεοταξίτες ὑποκριτές...
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