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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

Ἡ παρούσα Φωτεινὴ Γραμμὴ ἔχει περιεχόμενον Ἀπρι-
λίου -Ἰουνίου 2020.

Ἔχομε μεγάλες καθυστερήσεις :  Λόγοι ὑγείας, ἐλλείψεως 
παντελῶς ἐθελοντῶν ἀλλὰ καὶ πεπειραμένου προσωπικοῦ, 
μὲ πολυτονικὸν ἤ ἔστω μὲ σωστὴ ὀρθογραφία καὶ κάποια 
ταχύτητα (καὶ ὄχι σὰν τήν «κουτσὴ χελώνα»), μὲ σωστὰ ἑλ-
ληνικὰ καὶ ὄχι ἀφόρητον λεξιπενίαν δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ 
ἐκδώσωμε ἐγκαίρως τὸ τεῦχος 83.

Εὐελπιστοῦμε ὁ Θεὸς νὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του καὶ νὰ ἐπι-
ζήσωμε καὶ νὰ εὑρεθοῦν πεπειραμένοι ἐθελοντὲς καὶ προ-
παντὸς προσωπικὸν μὲ σωστὰ ἑλληνικά.

Οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι θὰ προσέλθουν διὰ ἐργασίαν θὰ 
πρέπῃ νὰ χαρακτηρίζωνται ἀπὸ εὐθύτητα, κατανόησιν εἰς 
τὴν ποικιλία τῶν δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας, αὐθόρ-
μητη προθυμία εἰς ἔργα ἀγαθοεργίας καὶ ὄχι νὰ προσπαθοῦν 
νὰ μᾶς ξεγελοῦν μὲ «κουτοπονηριά», διότι δόγμα μας εἶναι :
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Ὑπενθυμίζομε εἰς τοὺς φίλους ὅτι ἀναζητοῦμεν προσω-
πικὸν μὲ εὐρείαν ἀντίληψιν, μὴ καπνιστές, μὲ ὄχημα (δι-
αθέτομε καὶ ἀσφαλῆ χῶρον σταθμεύσεως) καὶ ὅταν παρί-
σταται ἀνάγκη νὰ μεταβαίνῃ πρὸς ἐκτέλεσιν ἐργασιῶν τοῦ 
Ὁμίλου τῶν κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν δραστηριοτήτων 
μας, νὰ τοῦ πληρώνωμε τὰ πάντα (διόδια, καύσιμα, ὀρυκτέ-
λαια, σταθμεύσεις ὀλίγων λεπτῶν κλπ. κλπ.) διὰ νὰ μὴ παι-
δεύωνται οἱ συνεργάτες μας ἀλλὰ νὰ ἀποδίδουν, πρέπει νὰ 
παίρνωμε τὸν ἀέρα τῆς ἐργασίας καὶ ὄχι ἡ ἐργασία νὰ μᾶς 
παίρνῃ τὸν ἀέρα ! ! ! ! ! . . . 

Σχεδὸν ὁ καθένας ἀσφαλῶς θὰ γνωρίζῃ πρόσωπα, ὄχι 
μόνον νέους ἀλλὰ καὶ μεσήλικας, ἄρρενες καὶ θήλεις γύρω 
εἰς τὰ 45 - 50 ἐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἀρχίσουν ἀπὸ 
γενικῶν καθηκόντων, ἀπὸ ὀρθόδοξον πότισμα δένδρων 
καὶ ἑκατοντάδων ἀνθέων καὶ λοιπὲς ἐξωτερικὲς ἐργασίες 
καὶ νὰ ἐξελιχθοῦν εἰς στελέχη μὲ ἦθος ἐργασίας, εὐσυνει-
δησίαν, ἀφοσίωσιν, καὶ ἰδανικὴ ἀγάπη, ἰδίως διὰ γραφικὲς 
καὶ λοιπὲς ἐσωτερικὲς ἐργασίες. Ἡ ἡλικία μας καὶ τὸ συμ-
φέρον μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ χάνωμεν τὸν πολυτιμό-
τατον καὶ ἐλάχιστον χρόνον μας. Οἱ περισσότεροι ἐργοδό-
τες, δυστυχῶς, προτιμοῦν νεαρὲς καὶ τοιουτοτρόπως δυσκο-
λεύονται οἱ μεσήλικες νὰ εὕρουν ἐργασίαν καὶ νὰ ριζώσουν. 
Ἐδῶ ἔχομε ὀκτάωρον, πενθήμερον, νόμιμον ἀσφάλειαν, δὲν 
προσφέρομεν μισθούς πείνας, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν ἀρ-
χὴν μισθὸν ὑψηλότερον ἀπὸ τοὺς ἐπικρατούντας μισθοὺς 
τῆς ἀγορᾶς καὶ μετέπειτα νὰ κάνωμεν συνεχῶς αὐξήσεις 
διὰ νὰ αἰσθάνωνται οἱ συνεργάτες μας ἱκανοποιημένοι ὅτι 
δὲν λαμβάνουν τὰ περισσότερα χρήματα «διὰ τὴν ὀμορφιά 
τους» ἀλλά, κυρίως, διὰ τὴν εὐφυίαν των, τὴν διαρκῆ προ-
σπάθεια των νὰ ἀναδειχθοῦν μόνιμα στελέχη διὰ ὅλους 
τοὺς φορεῖς μας, ἰδιαιτέρως δὲ νὰ δύνανται νὰ ἐργάζωνται 
ἀπὸ μόνοι των, μὲ σωστὲς πρωτοβουλίες ! ! ! ! ! 

Δόγμα μας πρέπει να είναι :  
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Ἡ τάξις ἐξοικονομεῖ χρόνον καὶ νεῦρα.
Δηλαδὴ νὰ ἐφαρμόζωμεν τό : «πάντα εὐσχημόνως καὶ 

κατὰ τάξιν γινέσθω» (Α΄ Κορινθ. 14, 40) καὶ ὄχι μὲ τρισά-
θλιες καὶ ἐμετικὲς προχειρότητες  -  χάος καὶ ὄλεθρον.

Νὰ ἔχωμεν ζῆλον κατ᾽ ἐπίγνωσιν ! ! ! ! ! ! ! ! !
Νὰ γνωρίζωμεν τί ζητοῦμεν καὶ ὄχι νὰ ἐφαρμόζεται αὐτὸ 

τὸ ὁποῖον λέγει ἡ λαϊκὴ μούσα :   «ἐσὺ δὲν ξέρεις τί ζητᾶς, 
δὲν ξέρεις τί γυρεύεις» («Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε……» Μαρκ., 
10,  38-42 ) ! ! ! ! !

Εἶναι πολὺ λυπηρὸν τὸ γεγονὸς, σήμερον εἰς τὸν αἰῶνα 
τῶν ταχυτήτων νὰ πνιγώμεθα εἰς μίαν κουταλιὰ ὕδατος, νὰ 
ἐφαρμόζεται τό :  «τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ 
πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἳνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλ-
μοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι 
αὐτούς» (Ἰωάννης 12, 40), τὸ ὁποῖον τὸ μεταφράζει ὁ θυ-
μόσοφος ἑλληνικὸς λαός :

«δὲν ὑπάρχει περισσότερον κωφὸς ἀπὸ αὐτὸν ποὺ 
δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ, δὲν ὑπάρχει τυφλότερος ἀπὸ 
αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ δῇ καὶ  δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀδαὴς 
ἀπ’αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ . . . . » ! ! ! ! ! .

Μὲ χιλιάδες ἄλλες ρήσεις τοῦ Εὐαγγελίου ἤ συμβουλὲς τῶν 
ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων ἤ ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων Ἁγίων 
Πατέρων μαθαίνομεν ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς πῶς πρέ-
πει νὰ ἐξαγοράζωμεν τὸν καιρόν, διότι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰ-
σίν καὶ πρέπει πάντα νὰ εἴμεθα ἐπιδεκτικοὶ μαθήσεως ἀνα-
φωνοῦντες τά :  « Ὤ ἐλεήμων αὐστηρότης», διότι «βίος ἀνεξέ-
λεγκτος βίος ἀβίωτος» καὶ νὰ διδασκώμεθα, ὅπως ὁ Τω-
βὶτ συνεβούλευεν τὸν υἱόν του Τωβίαν μὲ τό : «καὶ ὅ 
μισεῖς, μηδενὶ ποιήσης τέκνον μου» (Παλαιὰ Διαθήκη, 
Βιβλίον τοῦ Τωβίτ, Κεφ. Δ, 15). 

Ὁ δὲ ἀρχαῖος ἡμῶν πρόγονος Σωκράτης μᾶς λέγει 
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ὅτι πρέπει εἰς ὅλες τὶς πράξεις μας νὰ ἐνεργῶμεν μὲ νοῦν 
καὶ ὄχι ὅπως μερικοί «δοκησίσοφοι» ἰθύνοντες, οἱ ὁποῖοι 
κατασπαταλοῦν τὸν ἱδρώτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμέ-
νου, πτωχοτάτου ἑλληνικοῦ λαοῦ, τοποθετοῦντες φοίνικες 
εἰς γλάστρες ὅπου μὲ τὰ ποτίσματα ρυπαίνονται οἱ κεντρι-
κοὶ λεωφόροι καὶ οὕτω καθ’ἑξῆς ἤ νὰ πεζοδρομοῦν τὴν κε-
ντρικοτάτην Λεωφόρον Πανεπιστημίου, χωρὶς νὰ ἔχουν οἱ 
ἄφρονες (ἀνεγκέφαλοι) προβλέψει, ποῦ θὰ διοχετευθοῦν οἱ 
τεράστιοι «ποταμοί» ὀχημάτων ἀπὸ νότον πρὸς βορειοδυ-
τικά, χωρὶς νὰ ἔχουν κάνει τὴν παραμικρὰν πρόνοιαν, δη-
λαδὴ νὰ πνίγεται ἡ Ἀθήνα μας καθὼς καὶ οἱ κάτοικοι της, 
οἱ ἐργαζόμενοι καὶ οἱ διερχόμενοι εἰς τὰ καυσαέρια. Καὶ 
ὅταν τὰ καυσαέρια τοὺς δημιουργήσουν χρόνιες πνευμο-
νοπάθειες καὶ οἱ κακοῦργοι, μιὰ ὥρα ἀρχύτερα, τοὺς ἀπο-
στείλουν εἰς τὰς αἰωνίους μονάς φορτώνουν τοὺς θανά-
τους των εἰς τὸν κορωνοϊὸν καὶ τὶς αἰφνίδιες καὶ ἐπικίνδυ-
νες μεταλλάξεις αὐτοῦ ! ! ! ! !

 Ὁ πρόγονος μας Σωκράτης μᾶς διδάσκει ἐπίσης 
ὅτι :  «Ἑλοίμην ἄν ἀδικεῖσθαι ἤ ἀδικεῖν»  ( Ἐὰν ἔπρεπε νὰ 
διαλέξω νὰ ἀδικοῦμαι ἤ νὰ ἀδικῶ, θὰ προτιμοῦσα νὰ ἀδι-
κοῦμαι παρὰ νὰ ἀδικῶ), ὤ τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ τοῦ 
ἀλτρουϊσμοῦ βάθος ἀμέτρητον ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Συμφώνως μὲ τὴν ἐντολὴν τοῦ Παντελεήμονος Θεαν-
θρώπου Χριστοῦ μας :  «τέλειοι γίνεσθε ὅτι ἐγὼ τέλειος εἰμί» 
(Ματθ. 5, 48 ) ! ! ! ! ! ! ! ! !

Εἰς τὸ διερρεῦσαν διάστημα αὐτὸ περιοριζόμεθα 
μόνον εἰς ἄρθρα μας εἰς τὸ διαδίκτυον διὰ διάφορα 
ἐπίκαιρα θέματα. Καὶ τοῦτο τὸ ἐπιτυγχάνομε νηπτόμενοι 
κάθε 5-10 ἤ 20 λεπτὰ τῆς ὥρας,  ἐπαγρυπνοῦντες, μήπως 
προλάβωμεν μερικὰ σταχυολογήματα ὑπὸ μορφὴν τηλε-
γραφημάτων νὰ τὰ δημοσιεύωμεν. 
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Εἰς τὸ παρὸν τεῦχος ἀναπτύσσομεν ἀναλυτικῶς τὸ καυ-
τὸν πρόβλημα τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τὰ δεινὰ τοῦ Πάσχα τοῦ 
2020, εὐχόμενοι νὰ μὴ τὰ ζήσωμεν πάλι ! ! ! ! !

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ   
Παρ’ὅλες τὶς νυχθημερὸν προσπάθειες μας, μὲ γραπτὰ 

καὶ παραστάσεις πρὸς ὅλους τοὺς ἰθύνοντες καὶ τὸν Λαόν, 
τὸ πρόβλημα δὲν ἔχει ἐπιλυθῆ. Εἰς ἑπόμενον τεῦχος θὰ τὸ 
ἀναλύσωμεν λεπτομερέστατα ! ! ! ! !

Οἱ πιέσεις καὶ προσπάθειες μας ἐπικεντρώνονται 
νὰ κατασκευασθῇ ἐπὶ τέλους εἰς τὸ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ 
ΑΡΕΩΣ  τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη - Καποδιστρίου 
καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενε-
σίας, ἐκεῖ ὅπου ὁ τότε Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος μέ-
γας Ἐθνάρχης Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ τότε Πρόεδρος 
τῆς Δημοκρατίας καὶ ἐπὶ ἕξ φορὲς διατελέσας Πρωθυ-
πουργὸς τῆς Ἑλλάδος  Ἀλέξανδρος Ζαΐμης ἔθεσαν τὴν 
30ην Μαρτίου 1930 τὸν θεμέλιον λίθον, εἰς τὶς ἀπο-
ψιλωμένες  ἐκτάσεις τοῦ Πεδίου τοῦ Ἀρέως ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ὅλοι οἱ νουνεχεῖς διερωτῶνται :
Τόσον γερὰ δόντια ἔχουν οἱ ἔμποροι ναρκω-

τικῶν, λευκῆς σαρκός, ὅπλων καὶ πράτουν τὸ 
πᾶν νὰ διαιωνίζεται κάθε παρανομία καὶ δι’ 
αὐτὸ ἀντιδροῦν οἱ ἰθύνοντες ἁρμόδιοι -ἀναρ-
μόδιοι καὶ ἀνευθυνοϋπεύθυνοι διὰ τὴν πραγ-
ματοποίησιν τοῦ Τάματος τῶν Ἡρώων τοῦ 21 
εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως ; ; ; ; ; ; ; ; ;  
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«ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΕΠΙΔΗΜΙΑ» *
14.3.2020

Ὁ ἀνεπανάληπτος ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγε-
λίου, πρώην ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ θρυλικὸς 
Γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ὁμιλὼν πρὸ 30 
ἐτῶν προφητικῶς καὶ σαφέστατα γιὰ τὴν φρικτοτάτη 
ἐπιδημία διαλαλοῦσε ὅτι θὰ εἶναι ἀπείρως χειρότερη 
τῆς κοινῆς γρίπης καὶ θὰ ἔρθῃ «ἐξ ἀνατολών» ! ! ! ! !

Ἀκούσατέ το :

α) https://www.youtube.com/watch?v=fzQLDUv_U0c

β) ΟΛΟΚΛΗΡΗ H ΟΜΙΛΙΑ :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1968&v=-
Delpcxi5Y10&feature=emb_logo

* https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/θα-ερθει-ε-
πιδημια-14-3-2020/

«ΘΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ !»
Μήπως θὰ εἶναι καὶ σὲ αὐτὸ πραγματικὸς προφήτης ὁ π. 

Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης ;

Oἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας δὲν καταλαβαί-
νουν τίποτε. Σὰν νὰ μὴ εἶναι  Ἕλληνες. Τὶ τοὺς περιμένει ;

Μήπως θὰ βγῆ ἀληθινὸ αὐτὸ ποὺ ἔλεγε (μεταξὺ τῶν 
πολλῶν ἄλλων σοφῶν ἐκφράσεων του) ὁ πρώην Μητρο-
πολίτης  Φλωρίνης, ὁ ἀκάματος ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ 
Εὐαγγελλίου κυρὸς Αὐγουστίνος Καντιώτης : 

«Θὰ φεύγουν μὲ τὰ Ἑλικόπτερα...» .
Ἴδ. Video :
https://www.youtube.com/watch?v=PJ750LdyVBs&-

feature=emb_title
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ΠΑΣΧΑ 2020  ΕΥΧΕΣ
ΟΜΩΣ ΕΦΕΤΟΣ ΤΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ  

ΘΑ ΚΑΝΩΜΕ; ; ; ; ; ; ; ; ;
11.4.2020 

Ἀντιστάσεις εἰς τὴν Πατρίδα μας ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν 
Σαουδικὴ Ἀραβία.

Θεία Λειτουργία εἰς Ἱερὸν Ναὸν τῆς Γεωργίας 
(Ὅταν ἐπιποθῇς εὑρίσκεις τὸν τρόπον)
https://www.youtube.com/watch?time_contin-

ue=167&v=HHUiQa6-Oeo&feature=emb_logo

Εἰς ὅλους τοὺς ἀγαπητοὺς φίλους τοῦ Ὁμίλου τῶν 
κοινωφελῶν φορέων μας :

Α) Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
Β) Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευμα-

τικῶν Ἀξιῶν, 
Γ) Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

εὐχόμεθα ἐκ μέσης καρδίας Χρόνια Πολλὰ καὶ πᾶν 
ἀγαθόν, καὶ ὁ Θεὸς νὰ μᾶς τὰ φέρῃ ὅλα κατ’εὐχὴν 
διὰ νὰ ἔχωμε εὐλογημένον, χαρούμενον καὶ εἰρηνι-
κὸν Ἅγιον Πάσχα καὶ καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὶς ψυχές 
μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Ὀρθοδο-
ξίαν μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα ! ! ! ! ! . . . .

1. Ἄς ἀρχίσωμε ἀπὸ τὰ εὐχάριστα ! ! ! ! ! . . . .
ὡς π.χ.: 
α) ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. κ. 

Παῦλος, εἰς τὸν ὁποῖον ἀξίζουν συγχαρητήρια! ! ! ! ! . . . . . 
Ἀντιμετώπισε γενναίως τοὺς ἀστυνομικούς, οἱ ὁποῖοι 

εἰσέβαλαν εἰς τὸν Ναόν (Παλαιὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν 
Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου Δράμας), ὅπου ἐλειτουργοῦσε 
μὲ 3 - 4 ἄτομα!!!!!..... 
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Τὸν ἀνάγκασαν νὰ διακόψῃ τὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ 
ἐκεῖνος τοὺς ἀπήντησε μὲ πραότητα καὶ πατρικὴν συμ-
βουλὴν :  «ἤλθατε νὰ μὲ συλλάβετε; περιμένετε νὰ τελειώσῃ 
ἡ Θεία Λειτουργία καὶ μετὰ νὰ μὲ συλλάβετε » ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Αὐτὰ τὰ παιδιὰ τοῦ λαοῦ, παρ’ὅλον ὅτι εἶχαν ἐντολὴν νὰ 
ἐφαρμόζουν πιστώτατα τὶς αὐστηρότατες ἐντολές τῶν προϊ-
σταμένων των, ἐν τούτοις ἡ χριστιανική τους ἀνατροφὴ καὶ 
εὐσυνειδησία τοὺς ἐπέβαλε νὰ φύγουν ἄπρακτοι ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

β) Ὁ μουσουλμάνος ἀξιωματοῦχος - κυβερνήτης 
Τούρκι Μπὶν Ταλὰλ τῆς ἐπαρχίας Asir (νότια Σαου-
δικὴ Ἀραβία) παροτρύνει ἐνθέρμως τοὺς μουσουλμάνους 
νὰ προσεύχωνται εἰς τὴν Ὑπεραγίαν ἡμῶν Θεοτόκον διὰ νὰ 
μεσολαβῇ εἰς τὸν Υἱόν της γιὰ τοὺς λυτρὼσῃ ἀπὸ τὸν κο-
ρωνοϊόν ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ἀντιθέτως, ἰδικοί μας Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπο-
λῖτες κ.λπ. προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν τοὺς παπικοὺς 
ὡς ποδηγέτας ὑπερτονίζοντας  : «καθολικὴ ἐκκλησία»  (; ; ; ) 
πρᾶγμα ποὺ σημαίνει παπικὴ ἐκκλησία» (; ; ; ) συμπεριλαμ-
βανομένων τῶν περίπου 3.500 δογμάτων, λουθηριανῶν, 
προτεσταντῶν, εὐαγγελικῶν κ.λπ. αἱρέσεων ποὺ ἐγκατέλει-
ψαν τὸν πάπα καὶ ὅλο αὐτὸ τὸ συνονθύλευμα εὑρίσκει πάλι 
στέγην ὑπὸ τὴν παπικὴν ἐκκλησίαν ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

 
Ἀλλὰ τί περιμένει κανείς, ὅταν Πατριάρχες, Ἀρχιε-

πίσκοποι, Μητροπολῖτες κ.λπ. δὲν γνωρίζουν ἐμπρά-
κτως δυστυχῶς ἀκόμη οὔτε τὸ 2ον ἄρθρον τοῦ Πι-
στεύω μας ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Ἔχουν ὑποστεῖ τέτοιον ἐθισμὸν καὶ τοιαύτην πλύσιν 
ἐγκεφάλου, ὥστε ὁ νοῦς των ἔχει γίνει «κουρκούτι» 
ἢ μᾶλλον«ξινόγαλο»,«πιπιλίζοντες»«καθολικὴ ἐκκλη-
σία». «Νανουρίζονται», «ἀποκοιμιῶνται» καὶ «ἀγουρο-
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ξυπνᾶν»  μὲ τοὺς ἐφιάλτες, τοὺς ὁποίους θὰ ἔβλεπαν 
εἰς τὸν ὕπνον δηλαδὴ κλαυθμυρίζουν διὰ τήν «καθο-
λικὴ ἐκκλησία» πάντοτε μετὰ τοῦ συνονθυλεύματος 
τῶν χιλιάδων προτεσταντικῶν αἱρέσεων ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Ἀντίθετα. Ποῦ καταντήσαμε οἱ πιστοὶ χριστια-
νοί ; ; ; ; ; . . . . . 

Ἐντολῇ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος τουτέστιν σχε-
δὸν 100% ἰδιοκτησίας Rothschild, ἀπὸ Παρασκευὴ 
10.4.2020 μέχρι καὶ τὴν 14ην Ἀπριλίου 2020 (δὲν εἶ-
ναι πρωταπριλιάτικον ψέμα) ἔχουν κλειστὰ ὅλες τὶς 
τράπεζες τῆς Ἑλλάδος χάριν ἀλληλεγγύης – συνεορ-
τασμοῦ Ὀρθοδόξων μετὰ τῶν προτεσταντῶν, παπι-
κῶν (ποὺ ἔχουν τὸ ἐρχόμενον Σαββατοκύριακον Πά-
σχα)  - «ἀγάλια - ἀγάλια τῆς ἀγουρίδας τὸ ζουμὶ γί-
νεται μέλι» ! ! ! ! ! ! ! !

Μόνον ἡ πλειοψηφία τῶν μετοχῶν τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης 
τῆς Ἑλλάδος δὲν ἀνῆκε εἰς τοὺς Rothschild.  Ἐπειδὴ ὅμως 
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος παρεσύρθη τόσον πολὺ ἀπὸ χειρί-
στους συμβούλους καὶ συνεργάτες, οἱ ὁποῖοι πάντοτε ἐνδι-
αφέρονται νὰ ἐξασφαλίζουν μέχρι καὶ τὰ τετρασέγγονα καὶ 
στάκτη καὶ μπαρούτι νὰ γίνουν ὅλα τὰ ἄλλα (ἀκόμη καὶ εἰς 
βάρος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πατρίδος), ἐπείσθη νὰ ἐπεν-
δύῃ εἰς ὁμόλογα δημοσίου ἢ νὰ τὰ παίζουν εἰς τὰ χρηματι-
στήρια καὶ περιῆλθον σὺν τῷ χρόνῳ οἱ μετοχές της, τὰ κε-
φάλαιά της μὲ τὶς «τρικλοποδιές» αὐξήσεως κεφαλαίων καὶ 
ἔτσι περιήρχοντο οἱ μετοχὲς τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν Ἐθνικὴν 
Τράπεζα εἰς χεῖρας τῶν Rothschild! ! ! ! ! ! ! ! ! !

γ) Ὁ Δήμαρχος Ἑλληνικοῦ -  Ἀργυρουπόλεως κ.Ἰω-
άννης Κ. Κωνσταντάτος παρηγόρησε τοὺς εὐλαβεῖς 
χριστιανοὺς ὅτι θὰ πάῃ ἀπὸ τὸ ἀεροπλάνον νὰ πάρῃ 
τὸ Ἅγιον Φῶς καὶ νὰ τοὺς τὸ μεταφέρῃ εἰς τὰς οἰκίας 
των ! ! ! ! ! . . . . .
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 Ὅμως τοῦ τὸ ἀπηγόρευσαν καθὼς καὶ σὲ ὅλη τὴν  Ἑλ-
λάδα μ α ς ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ἐφέτος Πάσχα ἀκόμη καὶ χωρὶς τὸ Ἅγιον Φῶς!! ! ! ! ! ! ! ! !

2. Τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἱ.Μητροπόλεως 
Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς ἀπέστειλαν ἔγγραφον εἰς 
τὸν Μητροπολίτην των, παρακαλοῦντες αὐτὸν νὰ ἐπι-
τρέπεται νὰ εἰσέρχωνται οἱ εὐλαβεῖς εἰς τοὺς Ναούς, 
ἔστω καὶ εἰς ὥρας μὴ τελέσεως τῆς Θείας Λειτουργίας,  
τηροῦντες αὐστηρῶς τὰ μέτρα ἀσφαλείας ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

https://www.paratiritis-news.gr/article/224282/Ro-
dopi-Polites-diamarturontai-gia-tis-akolouthies-kek-
lismenon-ton-thuron?fbclid=IwAR0Jl5zpMyMirsw4wn-
0WXJ-WXVss-PbV1_DEULkGK7CUTkPfL6t1XjfF2_Y

3. Ἄς προσευχώμεθα νὰ εὐδοκιμοῦν προσφυγὲς 
πιστῶν χριστιανῶν εἰς τὰ δικαστήρια, ὥστε τηρου-
μένων τῶν προστατευτικῶν ἀποστάσεων, νὰ ἐπιτρέ-
πεται νὰ γίνωνται Θεῖες Λειτουργίες, νὰ μεταλαμβά-
νουν οἱ πιστοὶ ποὺ ἔχουν προετοιμασθῆ πρὸς τοῦτο 
καὶ ἂς ἐξέρχονται καὶ τηρουμένων τῶν ἀποστάσεων 
νὰ ἀκούουν ἔξω ἀπὸ τοὺς Ναοὺς τὴν ὑπόλοιπον Θείαν 
Λειτουργίαν, γιὰ νὰ εἰσέρχωνται νέοι ἐκκλησιαζόμε-
νοι, νὰ μεταλαμβάνουν καὶ νὰ ἐξέρχωνται ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

4.Ὁ Θεὸς νὰ φωτίζῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς κυ-
βερνήτας, πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν καὶ κατα-
χθονίων δυνάμεων ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Υ.Γ.  ΑΝΗΚΟΥΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ!
«ΠΑΡΤΥ ΟΡΓΙΩΝ»
ΣΠΑΝΕ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ!

1. Ὅπως ἀπεκάλυψε ὁ Πρόεδρος τῶν Εὶδικῶν Φρουρῶν 
κ. Βασίλειος Ντούμας (θερμὰ συγχαρητήρια), ἐπιτήδειοι 
ἀπευθύνουν διαδικτυακὰ καλέσματα, στέλνοντες ἀκόμη 
καὶ προσκλήσεις εἰς τὸ διαδίκτυον μὲ ἀγγελίες γιά 
«πάρτι ὀργίων σὲ βίλλες». Καλοῦνται τὰ ζεύγη νὰ προ-
σέρχωνται καὶ νὰ βλέπῃ ἡ σύζυγος μὲ ποιά «λυσσα-
σμένη» θὰ πάῃ ὁ σύζυγος της καὶ ὁ σύζυγος νὰ βλέπῃ 
μὲ ποῖον θὰ «κερατωθῇ» ἀπὸ τὴν σύζυγο του ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

(http://www.palo.gr/athlitika-nea/poios-korwn-
oios-parti-orgiwn-spane-tin-karantina/24516508/)

2. Ἄς δοξάζωμεν δισεκατομμύρια φορὲς κάθε στιγμὴ 
πού, παρ’ὅλα αὐτὰ τά «ἀλληλοκερατώματα», ὁ  Μέγι-
στος Δωροδότης καὶ Μακρόθυμος, Φιλάνθρωπος καὶ 
Πολυέλεος Κύριος μᾶς ἀνέχεται ἀκόμη καὶ δὲν ρίχνει 
λάβα νὰ μᾶς κατακάψῃ ὅπως τὴν Πομπηία καὶ θειάφι 
καὶ θεῖον πὺρ ὅπως εἰς τὰ Σόδομα, εἰς τὴν Γομορρίαν 
κ.λπ.! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

 
*https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/τα-

μα-του-εθνουσ-ευχεσ-ομωσ-εφετοσ-τι-αν/
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ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ  
ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ 

 ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ….
(https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/ταμα-του-ε-

θνουσ-συμπαρασταση-στουσ-κα/)  12.4.2020

1.Τώρα βασανίζουν τὴν φαιά των οὐσία, ὄχι μόνον οἱ 
ἀδαεῖς κυβερνῆτες ἀλλὰ καὶ οἱ φίλοι συνοδικοὶ τοῦ Μα-
καριωτάτου μας, πῶς νὰ δικαιολογηθοῦν τὰ ἀδικαιολό-
γητα ! ! ! ! ! ! ! ! !

2. Χιλιάδες ἄνθρωποι παραγγέλνουν βρώματα (ἐδέσματα) 
καὶ πώματα διὰ νὰ ἱκανοποιοῦν τὴν γαστέρα (κοιλιά) καὶ 
τὸ ὑπογάστριον ! ! ! ! ! ! ! ! !

Διὰ τὴν ψυχὴν καὶ τὸ πνεῦμα, γιὰ ὅλους αὐτoὺς 
τοὺς πανεπιστήμονες καὶ τοὺς ὀλιγογράμματους ἀν-
θρώπους, οἱ ὁποῖοι νοσταλγοῦν καὶ λαχταροῦν πότε 
θὰ ἔχουν τὴν εὐλογίαν τῆς Ἐκκλησίας νὰ καταλύσουν 
τὸ Ἄχραντον Σῶμα καὶ τὸ Πανάγιον Αἷμα τοῦ Θεαν-
θρώπου Χριστοῦ μας, νὰ μὴ τοὺς ἐπιτρέπουν οὔτε νὰ 
μεταλάβουν ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

3. Οὔτε νὰ ἐπιτρέψουν εἰς τοὺς Δημάρχους νὰ μετα-
φέρουν εἰς τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Δήμου των τὸ Ἅγιον 
Φῶς ἀπὸ πολυκατοικίαν εἰς πολυκατοικίαν διὰ νὰ τὸ 
λάβῃ τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα, ἀφοῦ δὲν θὰ τὸ λάβουν 
ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, ὅταν ὀλίγον πρὸ τῆς 12ης ὥρας ἀνοίγουν 
τὴν  Ὡραίαν Πύλην καὶ ψάλλουν τὸ χαρμόσυνο γεγονός : 
«Δεῦτε λάβετε Φῶς...» ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

4. Ὁποία ἀνηθικότης καὶ ἀντιχριστιανικὴ συμπεριφορὰ 
τῶν ἰθυνόντων ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 

Νὰ μὴ ἐπιτρέπεται εἰς τοὺς εὐλαβεῖς Μητροπολίτες καὶ 
κληρικοὺς ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα νὰ τη-
ροῦν μὲν τὰ μέτρα ἀλλὰ νὰ μεταρσιοῦνται μὲ τὴν πιστὴν τέ-
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λεσιν τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων των; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
5. Εἰς τὸν κάθε Ἱερὸν Ναὸν ὀφείλουν οἱ συμμετέ-

χοντες νὰ ἀνακαλοῦν εἰς τὴν τάξιν αὐτοὺς ποὺ ἔχουν 
μέν «φόβον Θεοῦ» ἀλλ’οὐ κατ’ἐπίγνωσιν καὶ νὰ τοὺς 
τιθασεύουν, ἄν δὲν συμμορφώνονται ! ! ! ! ! ! ! ! !

Καὶ ἄν μερικοὶ συνεχίζουν νὰ εἶναι «ἀγύριγα κε-
φάλια», ἀνώμαλα «παρτσακλά» ποὺ χοροπηδᾶν (καὶ 
ἀνεγκέφαλοι Ἕλληνες ξεφτυλίζουν τὶς ἰδέες, τοὺς θε-
σμοὺς καὶ τὰ σύμβολα καὶ χειροκροτοῦν αὐτὰ τά «παρ-
τσακλά»), τότε νὰ τοὺς παραδίδουν στὴν Ἀστυνομία 
καὶ νὰ τοὺς ἐκβάλλουν ἔξω ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

6. Ἄν δὲν πάρουν διαφορετικὰ τὸ Ἅγιο Φῶς, τότε 
θὰ ὑποχρεωθοῦν οἱ πιστοὶ  νὰ στήνωνται ἔξω ἀπὸ τὶς 
ἐκκλησίες ἢ στὶς διασταυρώσεις μεγάλων ὁδῶν, μή-
πως δοῦν  κανένα αὐτοκίνητο ποὺ νὰ ἔχῃ τὸ Ἅγιον 
Φῶς καὶ νὰ ἐκλιπαροῦν νὰ τοὺς μεταδώσῃ τὸ Ἅγιον 
Φῶς, μὲ κίνδυνον νὰ παρασυρθῇ καὶ καμιὰ γριούλα 
ἀπὸ διερχόμενον ὄχημα (ἑνὸς κακοῦ δοθέντος,  μύ-
ρια κακὰ  ἕπονται) ! ! ! ! ! ! ! ! !

7. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ αὐτοὶ ποὺ κάθε χρόνον δὲν 
μποροῦν νὰ συγκρατηθοῦν καὶ τρέχουν μετὰ τό «Χριστὸς 
Ἀνέστη» νὰ φᾶνε τὴν μαγειρίτσα των καὶ ὅλα τὰ ἄλλα λου-
κούλλεια γεύματα, λὲς καὶ εἶχαν νὰ φᾶνε ἀπὸ τὴν Ἐθνικήν 
μας Ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ἐφαρμοζομένου τοῦ ψαλμι-
κοῦ: «Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ 
αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες 
αὐτόν» ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Ἂχ τί ἐγκληματίες εἶναι οἱ πνευματικοί μας τα-
γοὶ. Ὄχι μόνο σταυροφορία ἀφυπνίσεως διὰ τῆς κα-
τηχήσεως δὲν κάνουν ἀλλὰ ἀπεναντίας συμμαχοῦν 
μὲ τοὺς διαστρεβλωτὲς τῆς ἀληθείας καὶ ὑπερθεμα-
τίζουν ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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8.Μὲ κάθε ἐπιφύλαξιν παραθέτομε τὸ ἄκρως ἀχα-
ρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον Video : 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΕΣ
https://www.youtube.com/watch?v=YEUkBQfUp-

jM&feature=emb_logo
ποὺ αὐτὲς τὶς μέρες κυκλοφορεῖ στὶς διάφορες ἱστοσελί-

δες, facebook, twitter, κ.λπ. καὶ διέσυρον, δυστυχῶς, ἀφα-
ντάστως τὴν ἐσχάτη φήμη τοῦ Μακαριωτάτου μας δηλαδὴ 
ὅλης τῆς πνευματικῆς τροφοῦ μας, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας μας ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

9.  Ἂν δὲν εἶναι ἀλήθεια αὐτά, γιατί ὁ Μακαριώτατός μας 
δὲν ἀπομακρύνει τούς «κολλητούς του» ποὺ τὸν ἔχουν δέ-
σμιον γιὰ νὰ ἐκμεταλλεύωνται περαιτέρω τὴν ὅλην κατάστα-
σιν ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Ἐὰν ὅλα αὐτὰ ἔχουν δόσεις ἀληθείας, γιατί τὸ προσωπι-
κόν του περιβάλλον καὶ οἱ ὁμοϊδεᾶται του δὲν τοῦ κρούουν 
τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου νὰ ἀποσυρθῇ σὲ κάποιο ταπει-
νὸν κελάκι ἰσογείου ἢ ἐν πάσῃ περιπτώσει καὶ κτηρίου ποὺ 
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διαθέτει καὶ ἀναβατόρια, διὰ νὰ κλαίῃ διὰ τὶς ἁμαρτίες του 
καὶ διὰ τὶς ἁμαρτίες ὅλων μας, μήπως εἰλικρινὰ δάκρυα με-
τανοίας σώσουν αὐτὸν καὶ ὅλους μας, ὅπως ὁ Θεὸς ἔσωσεν 
τὴν Νινευήν, ὅπου ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι μέχρι καὶ τὰ ζῷα 
των ἔκαναν τὴν σωτἠριον νηστείαν καὶ μετάνοιαν καὶ τοι-
ουτοτρόπως ἐσώθη ἡ Νινευή, πόλις ἄνω τῶν 150.000 ψυ-
χῶν ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

10. Πιέζουν καὶ τὸν ἅγιον Πατρῶν  νά «κουκουλωθῇ» καὶ 
τὸ ἀνουσιούργημα, ποὺ ἐγένετο εἰς τὴν Ἁγία Τριάδα Προσφυ-
γικῶν ἔξω ἀπὸ τὴν Πάτραν πρὸς Ἠλείαν, νὰ διακοπῇ ἡ Θεία 
Λειτουργία ἀπὸ τὴν Ἀστυνομίαν, εἰς χῶρον ὅπου θὰ ἠδύνα-
ντο νὰ χωρέσουν δεκαπλάσιοι εὐλαβεῖς χριστιανοὶ καὶ μάλι-
στα μὲ αὐστηροτάτην  τήρησιν τῶν μέτρων ἀσφαλείας, ἀπο-
στάσεων 2 μέτρων (καὶ ὅλοι ἔχουν τὶς ἀποδείξεις τῶν 150 
εὐρὼ προστίμου εἰς χεῖρας των); ; ; ; ; ; 

Τὴν αὐστηρότητα αὐτὴν ἐμεῖς τὴν ὑπερθεματίζομε 
ἀπολύτως. Τονίζομε πάλι ὅτι κακομαθημένοι καὶ ἀτί-
θασοι, ποὺ δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς κανόνες ἐναντίον τῆς 
πανδημίας, πρέπει νὰ ἀποβάλωνται ἄμεσα ἀπὸ τοὺς 
ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως τοῦ Ναοῦ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

11. Κατατρέχουν καὶ τὸν εὐλαβῆ καὶ ταπεινὸν ἐργά-
την τοῦ Εὐαγγελίου, Ψυχίατρον καὶ Διδάκτορα Θεολο-
γίας, τὸν Αἰδεσιμολογιώτατον π. Στυλιανὸν Καρπαθίου 
- πατέρα ἑπτά (7) τέκνων- , ὁ ὁποῖος εἰσῆλθε εἰς τὸν Ἱ.
Ναὸν Προφήτου Ἠλιοῦ Ἠλιουπόλεως, μετὰ περίπου 20 
ἀτόμων (ἱεροψαλτῶν, ἐκκλησιαστικῶν συμβούλων, νεωκόρων, 
μερικῶν εὐλαβῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι ἔκλεισαν τὴν θύ-
ραν τοῦ Ναοῦ καὶ παρέμεναν ἔξω μέχρι νὰ ὁλοκληρώσουν 
τὴν Θείαν Λειτουργίαν καὶ μετὰ νὰ μεταλάβουν τῶν ἀχρά-
ντων μυστηρίων.  Ὅταν ἦρθε ἡ Αστυνομία, οἱ ἀστυνομικοί 
μας ἔχοντες ρίζες Ὀρθοδόξου ἀνατροφῆς ἐπροτίμησαν τελι-
κῶς νὰ ἀναχωρήσουν ἄπρακτοι ! ! ! ! ! ! ! ! ! !



16

12. Οἱ ἀναλυτικοὶ λόγοι διὰ τοὺς ὁποίους ἀντιτίθεται 
ὁ ἡρωικὸς καὶ εὐλαβὴς π. Παῦλος Καλλίκας, ἐφημέριος 
Ἐνορίας Ποταμοῦ Κυθήρων εἰς τὸ κλείσιμο τῶν Nαῶν: 

«Θὰ εἶμαι ἐκεῖ…»   3.4.2020

Τοῦ π. Παύλου Καλλίκα, ἐφημερίου Ἐνορίας Ποτα-
μοῦ Κυθήρων 

ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙ (στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μου) 
γιὰ τοὺς ἑξῆς λόγους:

1. γιατί εἶμαι παπάς,
2. γιατί Ἐφημερεύω γιὰ ὅλους τοὺς Ἐνορίτες μου,
3. γιατί εἶμαι παντὸς καιροῦ καὶ παντὸς …ἰοῦ,
4. γιατί δὲν ἔχω μάθει νὰ ἀφήνω τὴν σκοπιά μου,
5. γιατί δὲν ἔχει βρεθεῖ ἀκόμη ὁ λαϊκὸς ποὺ θὰ μοῦ βγάλῃ 

τὸ πετραχήλι,
6. γιατί δὲν ἔχει βρεθεῖ ὁ νόμος ποὺ θὰ κανονίσῃ πότε καὶ 

μὲ ποιοὺς θὰ λειτουργῶ,
7. γιατί θέλω νὰ εἶμαι εἰλικρινὴς μὲ τὸν ἑαυτό μου καὶ μὲ 

αὐτὰ ποὺ κηρύττω καὶ πρεσβεύω,
8. γιατί δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ ἀπαρνοῦμαι, ἔστω καὶ προσω-

ρινά(;), τὴν βασικὴ ποιμαντική μου εὐθύνη,
9. γιατί δὲν θέλω νὰ στραγγαλίζω, γιὰ χάρη τους, τὴν ἱε-

ρατική μου συνείδηση,
10. γιατί δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ κρύβομαι σὲ ἕνα «δημοκρα-

τικὸ» καὶ «ἀντιρατσιστικὸ» κράτος.
11. γιατί προτιμῶ νὰ δώσω ἀπολογία ἐδῶ, σὲ ἀνθρώπους, 

καὶ ὄχι στὴν ἄλλη ζωή.
12. γιατί μοῦ ἀρέσει τὸ « ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε».

 («Καὶ ὀφείλει νὰ τὸν μεταχειρίζεται ὁ καθεὶς (τὸν θυμὸ) 
ἐναντίον τῶν δαιμόνων, ἀνθρώπων αἱρετικῶν, καὶ παντὸς 
κωλύοντος ἀπὸ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ» Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχα-
στής )  ! ! ! ! !
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ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ (οἱ ἐναπομείναντες λίγοι χρι-
στιανοί)

1. γιατί εἶμαι Ποιμένας τους,
2. γιατί εἴμαστε Ἐκκλησία (κλῆρος καὶ λαός), καὶ ὄχι προ-

τεσταντικὴ παραφυάδα.
3. γιατί μᾶς ἀρέσει ὁ ἐνοριακὸς συγχρωτισμός, καὶ ὄχι….
ὁ ἀπομονωτισμός.
4. γιατί ἔχουμε «κολλήσει» τὸν Υἱό,
5. γιατί κοινωνοῦμε τὴν Ζωή, ἄρα δὲν φοβόμαστε τὸν θά-

νατο,
6. γιατί καὶ ἂν ἔρθει ὁ θάνατος, «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων 

ἕνεκεν».
7. γιατί ἡ Ἀγάπη μας (ὁ Χριστός) εἶναι ἀσυγκρίτως τερά-

στια μπροστὰ στὴν ἐγωιστική «ἀγάπη» τοῦ σημερινοῦ κόσμου.
8. γιατί ἡ μεγάλη Ἑβδομάδα δὲν εἶναι ἄδεια γιὰ νὰ μετα-

τίθεται, οὔτε ἄδεια (κενή) γιὰ νὰ παραγκωνίζεται.
9. γιατί δὲν ἀνεχόμαστε ἄλλες «ἐπεμβάσεις» ἀπὸ τὸ Κρά-

τος στὴν Ἐκκλησία.

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΓΡΑΦΩ ΑΥΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ;

1. γιὰ νὰ δώσω ἕνα κόλαφο (ἀπὸ τὸν τελευταῖο παπαδάκο) 
στὴν κυβέρνηση, ποὺ νομίζει ὅτι μπορεῖ νὰ κανονίζει τὰ τῆς 
λειτουργικῆς ζωῆς τῆς Ἐνορίας μου,

2. γιατί ποτὲ ἕνας Ἱερέας δὲν φιμώνεται,
3. γιατί ποτὲ ἕνας Ἱερέας δὲν σκιάζεται, παρὰ μόνο τὸν Θεό,
4. γιατί εἶναι τιμὴ καὶ καμάρι ἕνας Ἱερέας νὰ διώκεται γιὰ 

τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
5. γιατί δημόσια σπιλώνεται καὶ συκοφαντεῖται ἡ Ἐκκλη-

σία τοῦ Χριστοῦ,
6. γιατί δημόσια μου ἀρέσει νὰ ὁμολογῶ Χριστό, γιὰ νὰ 

μὲ ὁμολογήσῃ καὶ Ἐκεῖνος.
7. γιατί μπορεῖ νὰ «κολλήσω» καὶ κανένα ἄλλο παπά.     

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! ! !
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Υ.Γ. καταφέρομαι αὐστηρὰ καὶ μόνο στὰ μέτρα κατὰ τῆς 
Ἐκκλησίας, καὶ ὄχι στὰ γενικότερα μέτρα.

13. Ἱερέας ἀπὸ χωρίον τῆς Εὐβοίας κατατρέχεται 
ἀπὸ μιαρὰ ἀριστερὰ πρόσωπα διότι μετέλαβε πιστούς. Συνε-
λήφθη καὶ ὡδηγήθηκε στὸ Ἀστ. Τμ. Δίρφυων - Μεσσαπίων 
Εὐβοίας ! ! ! ! ! . . . .  https://www.mixanitouxronou.gr/syn-
elifthi-iereas-poy-koinonoyse-pistoys-stin-eyvoia/

14. Ὅσοι γνωρίζομεν παρόμοιες περιπτώσεις, ὀφείλομεν 
νὰ συμπαραστεκόμεθα μὲ ὅλα τὰ νόμιμα μέσα ! ! ! ! ! . . . .
Ὡς πιστὰ μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς 
Ἐκκλησίας ὀφείλομεν καὶ ἐμεῖς νὰ ἐπικροτῶμεν -νὰ συμπαρα-
στεκόμεθα σὲ τέτοιους θαρραλέους, φωτισμένους  κληρικοὺς 
& λαϊκούς. Πρέπει πάντοτε νὰ συμπαραστεκόμεθα σὲ τέτοιους 
ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ μὴ παρουσιάζωνται 
οἱ τραγικὲς αὐτὲς παραστάσεις μονόπλευρες ἀπὸ ραδιοφωνι-
κοὺς καὶ τηλεοπτικοὺς σταθμοὺς ποὺ διασύρουν καὶ δυσφη-
μοῦν ἀνθρώπους καὶ τὴν Ἐκκλησίαν ! ! ! ! ! ! ! ! !  Καὶ βέβαια 
ἐπιβάλλεται πάντοτε νὰ λαμβάνωνται ὅλα τὰ ἀπαραί-
τητα μέτρα καὶ νὰ διαφωτίζωνται οἱ πιστοί ! ! . 

15. Εἶναι ἡ κατεξοχὴν ἀνηθικότης νὰ ἀπαγορεύεται 
καὶ τὸ κτύπημα καμπανῶν, νὰ ἀπαγορεύωνται τὰ με-
γάφωνα ἔξω ἀπὸ τοὺς Ναοὺς καὶ ἀντὶ νὰ ἀνοίγουν τὰ 
καταστήματα μετὰ τὴν 12ην ὥρα τῆς Μεγάλης  Παρα-
σκευῆς νὰ ἀνοίξουν ἐφέτος ἀπὸ τῆς 7.00 τὸ πρωί,   δη-
λαδὴ νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὸ λαὸν καὶ διὰ τὸν κορε-
σμὸν τῆς κοιλίας καὶ τοῦ ὑπογαστρίου ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

16. Ὁ λαλίστατος πρ. Πρωθυπουργός, δεινότατος χειρι-
στὴς τοῦ λόγου, Εὐάγ. Βενιζέλος καὶ οἱ ὁμοϊδεάτες – συντρό-
φια του τολμοῦν νὰ μιμοῦνται τὸν Gebels, γιὰ νὰ ὑφίστανται 
οἱ  Ἕλληνες  τοιαύτην  πλύσιν ἐγκεφάλου,  νὰ γίνωνται οἱ  Ἕλ-
ληνες βασιλικότεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικότεροι τοῦ πά-
πα! ! ! ! ! ! ! ! ! ! (ἴδ.https://www.youtube.com/watch?v=hMyv-
VLhtaoE&feature=emb_logo ἰδίως μετὰ τὸ 8:34 λεπτό).
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ΠΟΛΥ ΒΑΡΕΙΑ ΕΦΕΤΟΣ  
Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

15.4.2020 

Εὐχόμεθα καὶ πάλι σὲ ὅλους τοὺς ἀγαπητοὺς φίλους τοῦ 
Ὁμίλου τῶν κοινωφελῶν φορέων μας:

Α) Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
Β) Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν 

Ἀξιῶν, 
Γ) Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ 
τοῦ περιοδικοῦ μας Φωτεινὴ Γραμμή,

Χρόνια Πολλὰ καὶ πᾶν ἀγαθόν, καὶ ὁ Θεὸς νὰ μᾶς τὰ 
φέρῃ ὅλα κατ’εὐχὴν διὰ νὰ ἔχωμε εὐλογημένον, χαρούμε-
νον καὶ εἰρηνικὸν Ἅγιον Πάσχα καὶ καλὴν Ἀνάστασιν εἰς 
τὶς ψυχές μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Ὀρ-
θοδοξίαν μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα. 

1. Ἂν ἐτηρεῖτο ἡ κειμένη νομοθεσία δὲν θὰ παρίστατο 
ἀνάγκη νὰ γράφωνται ὅλα αὐτὰ τὰ κατεβατά, οὔτε κὰν ἀκόμη 
καὶ αὐτὸ τό «προλογάκι». 

Ὅμως ἐκ τοῦ πονηροῦ κατηργήθη ἡ σύγκλησις τῆς νο-
μίμου Ἱεραρχίας μὲ διάφορα σατανικὰ φληναφήματα ! ! ! ! ! 

Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε, Σεβασμιώτατοί μας, υἱικῶς, 
ὅπως ἀπαιτήσετε νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὴν νομιμότητα καὶ νὰ 
παραδειγματιζόμεθα ἀπὸ τοὺς ὁμοδόξους μας τῆς ὑφηλίου. 

Ἄς παραδειγματισθοῦμε ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα Πατρι-
αρχεῖα Ἱεροσολύμων, Γεωργίας, Βουλγαρίας, Μόσχας 
καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν, Σερβίας, Ρουμανίας, τὴν νό-
μιμη Ἀρχιεπισκοπὴ Οὐκρανίας τοῦ Μητροπολίτου 
Ὀνούφριου κ.λπ. τῆς ὑφηλίου. 
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Σὲ ἐμᾶς, δυστυχῶς, θὰ κλείσουν ἀκόμη καὶ τὰ Κοι-
μητήρια, τὴν Μεγάλην Παρασκευὴν 17.4.2020, ἡ ὁποία 
ἔχει καθιερωθῆ ἀπὸ γενεὲς γενεῶν ὡς ἡμέρα μνήμης 
τῶν ἀειμνήστων κεκοιμένων μας ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Δὲν ἐπιτρέπουν, οὔτε οἱ καμπάνες νὰ χτυπήσουν, 
οὔτε τὸ Ἅγιον Φῶς νὰ διανεμηθῇ ἀπὸ τοὺς Δήμους, 
οὔτε εἰς τὰ Κοιμητήρια νὰ μεταβοῦν δυστυχισμένες μητέ-
ρες, σύζυγοι, ἀδέλφια, ἐγγόνια νὰ ἐπισκεφθοῦν τοὺς ἰδικούς 
των καὶ νὰ ἀφήσουν ἕνα λουλουδάκι (μιὰ καὶ δὲν τοὺς ἐπι-
τρέπεται νὰ τὸ τοποθετήσουν εἰς τὸν Τίμιον Σταυρὸν ἤ εἰς 
τὸν Ἐπιτάφιον τοῦ Θεανθρώπου)! ! ! ! ! . . . . . 

Ἀλλὰ προσφέρουν πολλὰ ἑκατομμύρια εὐρὼ διὰ 
νὰ βολευθοῦν οἱ τεμπέληδες ποὺ περιθάλπονται ἀπὸ 
τὸν ΟΑΕΔ καὶ ποὺ εἰσπράττουν «μαῦρα» ἀπὸ παρά-
νομες ἐργασίες καὶ πληθώραν ἄλλων νομίμων ἢ πα-
ρανόμων ἐμπορίων.

Ἀντίθετα τήν «Ὀργάνωση Μαχητικοῦ Ἀντιφασι-
σμοῦ»  ποὺ διατυμπανίζει ὅτι «ἡ Πρωτομαγιά δὲν εἶ-
ναι ἀργία ἀλλὰ ἀπεργία» καὶ ποὺ διακηρύττουν «Πρέ-
πει νὰ σπάσουμε τὴν σιωπὴ καὶ τὴν συναίνεσιν» καὶ 
καταλήγουν :  «νὰ χτίσουμε ἐργατικὲς ἀπεργίες καὶ 
συγκεντρώσεις τὴν Παρασκευὴ 1 Μαίου» τοὺς ἄφη-
σαν τὴν Μεγάλη Τρίτη 14.4.2020 νὰ συγκεντρωθοῦν 
εἰς τὴν ὁδὸν Σταδίου (ἐν μέσῳ κορωνοϊοῦ) ἔξω ἀπὸ 
τὸ Ὑπουργεῖον Ἐργασίας ! ! ! ! !

Ἀλλά, οἱ ἄνανδροι δὲν ἐπέτρεψαν εἰς τοὺς συμπαθέστα-
τους Ρομά τῆς Ἁγίας Βαρβάρας Ἀττικῆς, οἱ ὁποῖοι τηροῦ-
σαν τὶς νόμιμες ἀποστάσεις μεταξύ των, νὰ συνεχίσουν νὰ 
προσεύχωνται εἰς τὴν Ὑπεραγίαν ἡμῶν Θεοτόκον καὶ τοὺς 
ἐδίωξαν ! ! ! ! !
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Ἐμεῖς εἴμαστε πάντοτε ὑπὲρ τῆς τηρήσεως τῶν νο-
μίμων μέτρων.  Ὅσοι  δὲν θέλουν νὰ συμμορφώνω-
νται μὲ τὰ νόμιμα μέτρα, νὰ ἀνακαλοῦνται εἰς τὴν τά-
ξιν ἀπὸ τὸν Ἐκκλησιαστικὸν Συμβούλιον καὶ ἂν δὲν 
θέλουν νὰ συμμορφωθοῦν , τότε νὰ καλεῖται ἡ Ἀστυ-
νομία καὶ νὰ τοὺς παραλαμβάνῃ! ! ! ! ! !

Ὅμως ἡ πραγματικότητα καὶ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι οἱ πε-
ρισσότεροι θάνατοι, ποὺ ἀποδίδονται εἰς τὸν κορωνοϊόν, 
ἔχουν αἰτία ἄλλα βαρύτατα νοσήματα, ὅπως παλαιὰ ὅταν 
ἐπήγαινες μὲ μίαν ασθένειαν εἰς τὸ νοσοκομεῖον καὶ ἔφευ-
γες ἤ μὲ πολλὲς ἀσθένειες καὶ ξεψυχοῦσες στὸ σπίτι σου ἤ 
ἔφευγες ἀπ΄ εὐθείας γιὰ τὰς αἰωνίους μονάς.

Μήπως γιὰ ὅλους τοὺς φουκαράδες ποὺ δὲν ἔχουν χρή-
ματα, ἰσχύν καὶ δόξαν ἐφαρμόζεται ἡ νοσταλγία καὶ τὸ οἰκο-
νομικὸν μέτρον τῶν ἰθυνόντων, νὰ πεθαίνουν ἰδίως οἱ ἠλι-
κιωμένοι γιὰ νὰ γλυτώνωμε τὶς συντάξεις ; ; ; ; ; ; ; ; ; 

Εἰς τὶς Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας τοποθετοῦνται καὶ 
διασωληνώνονται κυρίως οἱ ἔχοντες καὶ οἱ κατέχοντες ! ! ! ! !

Ποῦ καταντήσαμε ; ; ; ; ; ;

Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἐμεῖς,  ὄχι μόνον δὲν ἐπικροτοῦμε 
ἀλλὰ ἀπεναντίας μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας δι-
ατυμπανίζομε ὅτι οἱ  λαϊκὲς κατακτήσεις δὲν πρέπει νὰ 
ἀποδομηθοῦν. Πρέπει νὰ παραμείνουν, νὰ διατηρηθοῦν 
καὶ νὰ ἐπαυξηθοῦν, διότι γι’ αὐτὲς χύθηκαν ποταμοὶ αἱμά-
των ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Πολὺ λυπούμεθα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ φεύγουν ἀπὸ 
τὴν ζωήν, ἀλλὰ ἡ πικρὴ ἀλήθεια εἶναι ὅτι κάθε στιγμὴ εἰς 
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ὅλην τὴν γὴν φεύγουν ἀπὸ τὴν ζωὴν δεκάδες χιλιάδες ἄν-
θρωποι.

Τὸ μεγάλο πρόβλημα εἶναι ποῦ πᾶν. Εἰς αἰώνια ἀνάπαυ-
σιν ἤ εἰς αἰώνια κόλασιν ; ; ; ; ; ; ;

2. Ἀπὸ τοὺς πολιτικοὺς ἄνδρες τῶν ὁμοδόξων χωρῶν, 
ὡς π.χ. ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τῆς Λευκορωσίας Ἀλέξανδρον 
Λουκασένκο, τὸν Βούλγαρον Πρωθυπουργὸν Μπόϊκο Μπο-
ρίσοφ, τὸν Πρόεδρον τῆς Ρωσίας Βλαντιμὶρ Πούτιν ἔρχο-
νται ἀνακοινώσεις, ὅτι ὑπερθεματίζουν νὰ εἶναι ἀνοικτὲς 
οἱ Ἐκκλησίες ! ! ! ! ! !

3. Οἱ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πιστεύουν ἀκρα-
δάντως ὅτι οἱ ἐξουσίες εἶναι ἐντεταλμένες ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ 
ἐπαινοῦν τοὺς ἀγαθοποιοὺς καὶ νὰ στηλιτεύουν τοὺς κα-
κούς, πράγμα ποὺ καὶ ἐμεῖς ὑπεθεματίζουμε μὲ ὅλην τὴν 
δύναμιν τῆς ψυχῆς μας καὶ εἴμεθα πάντοτε ὑπὲρ τῆς εὐνο-
μίας, τῆς αὐστηρᾶς τηρήσεως τῆς τάξεως καὶ τῆς αὐστηρο-
τάτης πειθαρχίας ! ! ! ! .

Ὅμως ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ πρέπει νὰ λησμονοῦμε ὅτι 
ἡ ἄκρα δικαιοσύνη καταντᾶ ἄκρα ἀδικία (Summum 
jus sum injuria), ὅπως ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία εἰς 
τὶς Ἅγιες Γραφές (Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη) καὶ οἱ 
ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι καὶ ὁ θυμόσοφος ἑλληνικὸς 
λαός, λίαν ρεαλιστικὰ μᾶς διδάσκουν ! ! ! ! !

4. Οἱ ταγοὶ τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νὰ ἐνδιαφέρωνται ὄχι 
μόνον διὰ τὴν πνευματικὴν κατήχησιν τοῦ χριστεπωνύ-
μου πληρώματος ἀλλὰ  καὶ διὰ τὴν σωματικὴν ἀκεραιό-
τητα καὶ ὑγείαν τοῦ λαοῦ. Ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν 
Παῦλος κηρύττει ὠμὰ καὶ ρεαλιστικά: «τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ 
ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;» (Κο-
ρινθ. Β’, 11, 29).
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Πρὸς τοῦτο ὀφείλομε ὅλοι νὰ ἔχωμε ἀλληλεγγύην πρὸς 
τοὺς ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ τολμοῦν καὶ 
μοχθοῦν γιὰ τὸ ποίμνιόν των ὅπως π.χ.:

5. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας κ.κ. 
Νεκτάριος, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε τὴν Θείαν Λειτουργίαν 
τὴν Κυριακὴν τῶν Βαΐων 12.4.2020 καὶ τὴν καθιερω-
μένην λιτάνευσιν τοῦ ἱεροῦ σκηνώματος τοῦ Ἁγίου 
Σπυρίδωνος ἐντὸς τοῦ Ναοῦ παρουσίᾳ τῆς Δημάρχου 
κ. Μερόπης Ὑδραίου καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτι-
κού Συμβουλίου κ. Δημητρίου Μεταλληνοῦ. 

Ὅμως, ὅπως ἀνεκοίνωσε ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Κερκύρας:
«…Τὸ πρωὶ τῆς Μεγάλης Δευτέρας 13 Ἀπριλίου 2020 δέ-

χθηκε ὁ Σεβασμιώτατος στὸ γραφεῖο του στὸ Ἐπισκοπεῖο 
ἀνακριτικοὺς ὑπαλλήλους ἐκ τοῦ Ἀστυνομικοῦ Τμήματος 
Κερκύρας, πρὸς τοὺς ὁποίους κατέθεσε ἀπολογητικὸ ὑπό-
μνημα, μὲ τὴν παραγγελία τοῦ Εἰσαγγελέα Πρωτοδικῶν κ. 
Διονυσίου Λαμπρίδη.

Κατόπιν, καθὼς τυπικῶς συνελήφθη μὲ τὴν διαδικασία 
τοῦ αὐτοφώρου, ὡδηγήθηκε στὸν Εἰσαγγελέα, στὸν ὁποῖο 
ἔδωσε ἐξηγήσεις γιὰ τὶς ἀποδιδόμενες σὲ αὐτὸν κατηγορίες 
περὶ παραβάσεως τῆς ΚΥΑ 6ης Ἀπριλίου 2020……Κατόπιν 
τούτων ὁ Μητροπολίτης ἀφέθηκε ἐλεύθερος καὶ ὡρίστηκε 
τακτικὴ δικάσιμος γιὰ τὴν 25 Μαΐου 2020…».

(λεπτομέρειες  ἴδ.  https://imcorfu.gr/ /δελτιο-τυπου-13-
04-2020-δεν-θα-γινει-η-λιτανει/).

Τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας ἐπενέβη καὶ χαρακτήρισε 
«ενδεικτική καταπίεση» την ποινική υπόθεση εναντίον του 
Μητροπολίτη Κερκύρας Νεκτάριου και αξιωματούχων της 
ελληνικής πόλης της Κέρκυρας, οι οποίοι επέτρεψαν την 
εκτέλεση της λειτουργίας υπό καραντίνα ! ! ! ! ! . . . . .
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(ἴδ.https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/patriar-
heia/6935057_parembasi-patriarheioy-moshas-gia-tis-di-
oxeis-ieromenon-stin-ellada).

Ἡ ἀλληλεγγύη τῶν Ἑλλήνων Μητροπολιτῶν, Συνοδικῶν 
ἀλλὰ καὶ τοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλη-
σίας ποῦ ; ; ; ; ; ; ; ;

6. Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαυροβουνίου 
κ. Ἀμφιλόχιος, τὸν ὁποῖον συνέλαβαν μαζὶ μὲ ἄλλους 
πέντε ἱερεῖς τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων 12.4.2020, ἐπειδὴ 
λειτούργησε σὲ μοναστήρι. Ἀπειλεῖ νὰ ξεσηκωθῇ ὁ κόσμος 
ἄν δὲν τὸν ἐλευθερώσουν… . .

(λεπτομέρειες ἴδ. :http://aktines.blogspot.com/2020/04/
blog-post_59.html#more).

Ἔκλεισαν φυλακὴ τὸν Σεβασμιώτατο οἱ λαθρέμποροι Μαυ-
ροβουνίου, οἱ ὁποῖοι ἔχουν φασιστικὴν νοοτροπίαν-συμπε-
ριφέρονται ὅπως οἱ Νέρωνες, οἱ Καλιγοῦλες ὅλοι αὐτοὶ οἱ 
ἀπαίσιοι καὶ φρικτότατοι διῶκτες τῶν χριστιανῶν,  ἐμφο-
ροῦνται ἀπὸ φασιστικὲς ἰδέες καὶ ἀρχές ! ! ! ! !

Συγχαίρομε καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας ποὺ τάσσε-
ται ἀλληλέγγυον πρὸς τὸν Μητροπολίτην Μαυροβουνίου 
κ.κ. Ἀμφιλόχιον. 

7. Τὸν Τριμυθοῦντος κ. Βαρνάβα, ὁ ὁποῖος διευ-
κρινίζει :

  «...Κρίναμε ἀναγκαῖο καὶ σημαντικὸ τὴν Παρασκευὴ 
9/4/20 ὅπως δώσουμε γραπτὲς ὁδηγίες καὶ παραινέσεις πρὸς 
τοὺς ἱερεῖς τῆς καθ’ ἡμᾶς Μητροπόλεως ὅπως, σὲ συνεργα-
σία μὲ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἐπιτρόπους, διαχειριστοῦμε 
καὶ ἱκανοποιήσουμε τὰ ἐπίμονα αἰτήματα, ἀλλὰ καὶ ἀναφαί-
ρετα δικαιώματα, ,,ἐκκλησιαστικῷ καὶ νομικῷ δικαίῳ,, τῶν 
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πιστῶν μας, τὰ ὁποῖα ἐπικεντρώνονταν κυρίως στὴ μετά-
ληψη τῶν ἀχράντων μυστηρίων κατὰ τὶς Ἅγιες ἡμέρες τῶν 
Παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

Ὡς ἐκ τούτου, δὲν προσκαλέσαμε, ὅπως κατηγορηθή-
καμε, μὲ ,,Ἐγκύκλιο τοὺς πιστούς,, σὲ ἄρνηση ἢ ἀψήφηση 
τῶν περιοριστικῶν διαταγμάτων, ἐξάλλου ὁλόκληρο μῆνα, 
ἀκόμη καὶ χθὲς Κυριακὴ τῶν Βαΐων, δὲν παρουσιάστηκε 
κανένα φαινόμενο παράβασης στοὺς ἱεροὺς Ναούς μας...».

(ἴδ : http://trelogiannis.blogspot.com/2020/04/blog-
post_950.html)

8. Ὁ  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νε-
όφυτος ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα ἐπιμένει νὰ συμμορφώνεται 
πρὸς τὶς θεῖες ἐντολές :

Α) «Ἀλλ’ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται». (Τιμόθ. Β’, 2, 9).

Β) Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»   (Πράξ. 
5, 29)

Γ) «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγε-
λίζεται  ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω»  
(Γαλάτας 1, 8).

Δ) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ 
ὁ Θεός.» (Β΄ Κορινθ., 9, 7).

Ε) «ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. 15, 5).

ΣΤ) «καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ 
σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε·» (Πρὸς Ἐφεσίους Ε, 11)

Ζ) «κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως, ἀκαίρως, ἔλεγ-
ξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ δι-
δαχῇ. » (Τιμόθεον Β΄ 4, 2).

Η) «…ἐγὼ εἰμὶ ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς 
ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ.» (Ἰωάν. 14, 6)
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Θ)  «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, 
καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 
28)! ! ! ! ! . . . . .

καὶ πληθώρα ἄλλων διδασκαλιῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ 
τῶν Ὀρθοδόξων Πατέρων .

Τοιουτοτρόπως ἐδέχθη καὶ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων 
12.4.2020 εἴσοδον τῶν ἀστυνομικῶν εἰς τὸν Ναὸν τὴν ὥραν 
τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Εὐγγελίου.

Ὁλόκληρον τὸ σχετικὸν video :
https://www.youtube.com/watch?v=7TCychgKo_c&fea-

ture=emb_logo

9. Συγχαίρομε καὶ τὸν ταπεινότατον καὶ εὐλαβέστα-
τον ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου π. Γεώργιον Σχοινάν, ὁ 
ὁποῖος σίτιζε ἀκόμη καὶ τοὺς ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλ-
λοφύλων ἀνεξαρτήτως φυλῆς, φύλου, χρώματος, θρησκείας 
κ.λπ. ζητιανεύων τὰ διάφορα ἀγαθὰ γι’ αὐτούς.

Ἴδ. video π. Γεώργης ο Σχοινάς : ο διωκόμενος παπάς 
των φτωχών:https://www.youtube.com/watch?time_contin-
ue=88&v=YEquoYdjG-A&feature=emb_logo

Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ τεράστιον θρησκευτικὸν καὶ φιλανθρωπι-
κὸν ἔργον του εἰς τὴν Ἑλλάδα, βοηθᾶ καὶ τὶς ἱεραποστολὲς 
εἰς τὴν Ἀφρικὴ ὅπου συνεισφέρει εἰς τὴν ἀνέγερσιν Ὀρθο-
δόξων Ναῶν. 

(ἴδ ἄρθρο στο NEWSBREAK : https://www.newsbreak.gr/
ellada/92333/papa-giorgis-koinonise-pistoys-koykaki-apa-
gorefsi-koronoios-papas-georgios-sxoinas/

ὅπου ἀναδημοσιεύει συνέντευξιν τοῦ π. Γεωργίου 
εἰς τὴν Κυριακάτικη Δημοκρατία εἰς τὸν σοβαρότα-
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τον δημοσιογράφον Διευθυντὴν κ. Δημήτριον Ριζού-
λην τὸ ἔτος 2014.

Τὸν πατέρα αὐτόν, ἀντὶ νὰ τὸν ἀξιοποιήσῃ ὁ Μακαριώ-
τατός μας ὡς ἀνιδιοτελῆ καὶ ἰδανικὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγε-
λίου, τὸν ἀφήνει ἡ Ἱερὰ Συνοδος τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ Ἀρ-
χιεπισκοπὴ τελείως ἀνυπεράσπιστον.

O temnpora O mores !   Ποῦ καταντήσαμε ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

10. Τὸν π. Ἀναστάσιον Γκοτσόπουλον, εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν 
Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν. Συγχαίρομε αὐτὸν καὶ τὴν πανά-
ξιαν Πρεσβυτέρα του, ἡ  ὁποία πάντα τοῦ συμπαρίσταται.

11. Τοὺς ἱερεῖς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, 
οἱ ὁποῖοι ἐλειτούργησαν τὴν Παρασκευὴν 10.4.2020, 
νομότυπα, κεκλεισμένων τῶν θυρῶν χωρὶς τὴν παρουσίαν 
πιστῶν καὶ μετεδόθη ζωντανὰ ἀπὸ τὸν τηλεοπτικὸν σταθ-
μὸν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν καὶ μετά, βάσει τῆς ἐγκυ-
κλίου τῆς ΔΙΣ, ἄνοιξαν νομότυπα τὸν Ναὸν γιὰ κατὰ μόνας 
προσευχὴν τῶν πιστῶν. Ἀστυνομικοὶ μετέβησαν μὲ ἄγριες 
διαθέσεις εἰς τὴν ὁδὸν Μαιζῶνος εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν τῆς Εὐαγ-
γελιστρίας. Ἐλάχιστος κόσμος εὑρίσκετο εἰς τὸν Ναὸν καὶ 
ὅλοι διέθεταν τὰ νόμιμα ἔγγραφα ἐξόδου. 

12. Τὸν σπουδαιότατον καὶ ἀκούραστον ἐργάτην τοῦ 
Εὐαγγελίου - ἀεὶ μαχητὴν Πανοσιολογιώτατον Ἀρχι-
μανδρίτην π. Θεόκλητον Τσίρκαν, ἐξ Ἰωαννίνων, πτυ-
χιοῦχον τῆς Παντείου καὶ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνι-
κοῦ & Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος 
διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φω-
κίδος, ἐφημέριος τῶν Ἱ. Ναῶν Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου καὶ 
Ἁγ. Ἀντωνίου Βριλησσίων, Προϊστάμενος τοῦ Λογιστηρίου 
τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ Διευθυντὴς τῆς Ριζα-
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ρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς, ἰσάξιος συνεχιστὴς τοῦ ἔρ-
γου τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου, Διευθυντὴς τοῦ Θεολογικοῦ Οἰκο-
τροφείου τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος. Εἰς τὴν Ἐξωτερικὴ Ἱεραποστολὴ ἠργάσθη δεκαε-
τίες ὁλόκληρες ἀόκνως εἰς τὴν Περσία, Κορέα, Γκάνα, Κέ-
νυα, Ουγκάντα, Τανζανία, Ἰνδονησία. 

13. Ὅλους τοὺς γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους σύγχρονους 
μάρτυρας καὶ νὰ ταχθοῦμε  ἀλληλέγγυοι διὰ νὰ μὴ ἀκού-
σωμεν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τῆς Δευτέρας τοῦ Θεανθρώπου 
Χριστοῦ μας Παρουσίας «διὰ διασυρομένους, κατασυκοφα-
ντουμένους, ἀδικουμένους, καθυβριζομένους, ὑμεῖς ἀδια-
φορήσατε»! ! ! ! ! . . . . .

Διότι ὁ Χριστός μας μᾶς τὸ τονίζει μὲ τὶς περικοπὲς τοῦ 
Εὐαγγελίου του:

α) «Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου 
ἐτήρησαν καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν». ( Ἰωά. 15, 19-21 )

β) Μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ 
εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ᾽ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν 
ἐμοῦ. Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθαι ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς•οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ 
ὑμῶν (Ματθαῖος 5, 11-12).

  
γ) «Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὃτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσο-

νται καιροὶ χαλεποὶ· ἒσονται γὰρ οἱ ἂνθρωποι φίλαυτοι, φι-
λάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπει-
θεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, 
φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἒχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, 
τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνήμενοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου».  
(Β’ Τιμόθεον 3, 1-5).
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δ) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν» (Ρωμ. ιδ, 23).

ε) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ 
ὁ Θεός.» (Παῦλος, Β΄ Κορινθ. 9, 7).

στ) «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰω. 15, 5).

ζ) καὶ πληθώρα ἄλλων διδασκαλιῶν τῆς Ἁγίας Γραφῆς, 
τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ἐν γένει ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων 
ποιμεναρχῶν ἀλλὰ καὶ σοφοτάτων ἀρχαίων ἡμῶν προγό-
νων καθὼς καὶ πολὺ μελετημένων διδαχῶν τοῦ θυμόσο-
φου ἑλληνικοῦ λαοῦ.

14. Ἂς ἐκφράσωμε, ὅλοι ἐμεῖς ποὺ διατεινόμεθα ὅτι ἐμ-
φορούμεθα ἀπὸ τὸ χριστιανικὸν πνεῦμα ἀγάπης, τὴν εἰλι-
κρινή μας συμπαράστασιν πρὸς ὅλους αὐτοὺς τοὺς συγ-
χρόνους μάρτυρας, πρὶν κλείσωμε τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ δὲν 
προλάβωμε νὰ εἴπωμε «Κύριε ἐλέησον» καὶ «μνήσθητι μου 
Κύριε ἐν τῇ Βασιλείᾳ σου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ»! ! ! ! ! . . . . .

15. Ἐπειδὴ παντοῦ ὑπάρχουν καὶ τά «παρτσακλά» ὑποκεί-
μενα, πρέπει ὅλοι ἐμεῖς νὰ τὰ ἀνακαλοῦμε εἰς τὴν τάξιν ! ! ! . . .

16. Μόνον ὁ θρυλικὸς ἀείμνηστος Γέρων Αὐγουστῖ-
νος Καντιώτης πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κα-
τώρθωσε καὶ κατετρόπωσε ὄχι μόνον τὴν μπότα τοῦ φασί-
στα Μουσολίνι, τοῦ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ, τὴν πανσλαβικὴν 
προπαγάνδαν τοῦ συνονθυλεύματος τῶν Σκοπίων, ἀλλὰ καὶ 
ἐκχριστιάνισε ἀκόμη καὶ 101 ΡΟΜΑ καὶ τοὺς ἔκανε πρό-
τυπα νομοταγῶν πολιτῶν, ὅπως ἐκτενῶς ἀναφέρομε εἰς τὸ 
ἄρθρο μας : https://www.fotgrammi.gr//uncategorized/τα-
μα-του-εθνουσ-ρομα-ταλαιπωροι-με-κορ/
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Ἐνίκησε ἀκόμη καὶ τοὺς ἀριστερίζοντες κρυπτοκεφαλαι-
οκράτες,  τοὺς ἔχοντας καπιταλιστικὲς νοοτροπίες καὶ κα-
ταθέσεις, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς συνταγματάρχες, οἱ 
ὁποῖοι παρεδέχοντο ὅτι «παντοῦ ἐπικρατήσαμε ἐκτὸς τῶν 
περιοχῶν γύρω ἀπὸ τὴν Φλώρινα.  Ἐκεῖ θριαμβεύει μόνο ὁ 
Αὐγουστίνος» ! ! ! 

Ἀκόμη καὶ οἱ ἄσπονδοι ἐχθροὶ τοῦ ἰδανικοῦ ἐργάτη τοῦ 
Εὐαγγελίου Γέροντος Αὐγουστίνου ἄρχισαν νὰ τονίζουν: 
«ἂν ὑπῆρχε σήμερα ὁ Αὐγουστίνος, δὲν θὰ συνέβαιναν τέ-
τοια παρατράγουδα» ! ! ! ! ! . . . . . 

Οἱ Στρατηγοὶ Βασίλειος Βασίλαρος καὶ Παναγιώτης 
Μπενηψάλτης ἀνεδείχθησαν διὰ τῶν μαχῶν καὶ διὰ τῶν 
παρασήμων τῆς ἀξιοκρατίας καὶ ὄχι τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ 
φαυλοκρατίας, ὅπως νεώτεροι ἀξιωματικοί μας διὰ τῶν σχο-
λῶν τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῶν μέσων τῶν διαφόρων κομ-
μάτων. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ παλαιοὶ ἀξιωματικοί μας δὲν ἀνῆκαν 
σὲ κόμματα καὶ δὲν κομμάτιαζαν ὅπως σημερινοί. Γι’ αὐτὸ 
ἐτόνιζαν εὐθαρσῶς διὰ τὸν Αὐγουστῖνον: «πρῶτα πρέπει 
νὰ πλένουμε μὲ ἀκουαφόρτε τὸ στόμα μας καὶ μετὰ νὰ πιά-
νουμε τὸ ὄνομα τοῦ Αὐγουστίνου στὸ στόμα μας ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

17. Δὲν συμφωνοῦμε οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις νὰ ἀποδομη-
θοῦν. Πρέπει νὰ παραμείνουν, νὰ διατηρηθοῦν καὶ νὰ ἐπαυ-
ξηθοῦν, διότι γι’ αὐτὲς χύθηκαν ποταμοὶ αἱμάτων ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΟΥΝ
Δυστυχῶς ὅσον ἐμεῖς ἀσχολούμεθα μὲ τὸν ΚΟΡΩ-

ΝΟΪΟΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΚΤΟΥΝ. 
Καὶ μᾶς προκαλοῦν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριά-

στως μὲ ἀμέσως ἤ ἐμμέσως τὶς εὐλογίες τοῦ ΝΑΤΟ 
καὶ τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης, ἰδίως τῆς φίλης Γερμα-
νίας, Angela Merkel κλπ. ἀμετανοήτων φασιστῶν.

Καθ’ ὅλον τὸ 24 ωρο, ἐπὶ πολλὲς ἡμέρες μᾶς κατέκαιαν 
καὶ τὸ τελευταῖον δένδρον, γιὰ νὰ μείνῃ ἀποψιλωμένος ὁ 
Ἔβρος μας καὶ μᾶς κατέστρεφαν παντοιοτρόπως τὶς περι-
φράξεις μας.

Ἀκόμη καὶ μὴ ἐπανδρωμένα drones ἔστελναν ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Εὐτυχῶς ἐπολέμησαν γεναιότατα τὰ παληκάρια 
μας, ὄχι μόνον οἱ στρατιῶτες τῆς ξηρᾶς ἀλλὰ καὶ οἱ βα-
τραχάνθρωποι, ἰδίως οἱ ἀστυνομικοί μας τοῦ  Ἔβρου, 
οἱ ψαράδες μας, οἱ ἀγρότες μας. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ 
Θεοῦ ἀντέδρασαν μὲ κάθε σύνεσιν καὶ θείαν φώτισιν, νὰ 
ἀποφευχθῇ ἡ γενίκευσις τοῦ πολέμου καὶ νὰ μὴ σκοτωθοῦν 
οἱ ἐξαπατηθέντες λαθρομετανάστες καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύ-
λων, ὅτι δῆθεν μέσῳ τῆς Ἑλλάδος θὰ ἔφθαναν εἰς τούς «πα-
ραδείσους» τῆς κεντρικῆς καὶ βόρειας Εὐρώπης ! ! ! ! ! . . . . .

Νὰ μὴ σκοτωθοῦν καὶ οἱ καταπιεζόμενοι πτωχότατοι 
Τοῦρκοι ἀπὸ τὸν αἱμοδιψῆ καὶ σχιζοφρενῆ σύγχρονον φί-
λον τῶν ἰσχυρῶν τῆς ὑφηλίου, ποὺ τὸν χάϊδευαν συνεχῶς 
ἀντὶ νὰ τοῦ τρίξουν τὰ δόντια ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

Πρὸς τοῦτο πρέπει πρῶτα πρῶτα νὰ δοξάζωμε τὸν Θεὸν 
καὶ νὰ εὐχαριστοῦμε τὸν μέγιστον δωρεοδότην φιλάνθρω-
πον καὶ φιλεύσπλαχνον Σωτῆρα Χριστόν μας, τὸ δεύτερον 
πρόσωπον τῆς Ἁγ. Τριάδος ποὺ δὲν ἔρριξε λάβαν νὰ μᾶς κα-
τακάψῃ ὅπως τὴν Πομπηίαν, θειάφι καὶ πὺρ ὅπως εἰς τὰ 
Σόδομα καὶ τὴν Γομορρίαν, ἀλλὰ μᾶς ἔσωσε ὅπως τὴν με-
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γαλούπολιν τῶν 150.000 ψυχῶν Νινεϋί, τῆς ὁποίας οἱ κά-
τοικοι (ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι ἀπὸ τὸν Βασιλέα μέχρι καὶ 
τὰ κτήνη αὐτῶν) δὲν ἔφαγαν καὶ δὲν ἤπιαν τρεῖς ἡμέρες 
ἀπολύτως τίποτε καὶ ὁ Προφήτης Ἰωνᾶς εἶχε καταγανακτή-
σει ἐναντίον τῆς Νινεϋὶ καὶ ἤθελε νὰ καταστραφῇ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Ἐμεῖς δὲν ἐκάναμε οὐδεμίαν μετάνοιαν καὶ οὐδεμίαν 
νηστείαν.

Ἀπεναντίας μοχθοῦμε πῶς θὰ λάβωμε μερικὰ 800 άρια 
ἤ ἀνάλογα ποσά ! ! ! ! ! . . . . .

Οἱ ἰθύνοντες διαθέτουν ἀφειδῶς ἑκατομμύρια Εὐρὼ γιὰ 
νὰ εὐφρανθοῦν οἱ λαμβάνοντες παντὸς εἴδους ἐπιχορηγή-
σει ς ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Καὶ ὅταν προκηρυχθοῦν ἐκλογές, νὰ λάβουν τὴν ἀπόλυ-
τον  πλειοψηφίαν! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Καὶ γιὰ αὐτὰ τὰ ποσὰ θὰ ληφθοῦν θαλασσοδάνεια 
καὶ γιὰ τὴν ἐξόφλησιν αὐτῶν θὰ ὑποθηκεύωνται τὰ 
πάντα γιὰ 99 ἔτη καὶ θὰ εἴμεθα ὑπὸ ἐπιτροπείαν τῶν 
«φίλων» μας ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

Κατ’ἐκτίμησιν τοῦ σπουδαίου γεωπολιτικοῦ κ. Ἰωάννη 
Μάζη, καθηγητοῦ Οἰκονομικῆς Γεωγραφίας καὶ Γεωπολι-
τικῆς Θεωρίας τοῦ Ἐθνικοῦ & Καποδιστριακοῦ Πανεπι-
στημίου Ἀθηνῶν, ὑπάρχει ἐνδεχόμενο μέσα εἰς τὸ Πάσχα 
ὁ Ερντογάν νὰ κάνῃ νέα «κίνησιν» κατὰ τῆς Ἑλλάδος (FO-
CUS FM 103.6)! ! ! ! ! . . . . .
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ΑΝΟΙΞΤΕ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!!!
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΝΑ ΔΟΥΜΕ !!!

Στίχοι & Μουσική: Μιχάλης Ταμπουράς 

… Ανοίξτε μου την εκκλησιά να μπω να τον θρηνήσω
όπως του πρέπει του Χριστού να τον μοιρολογήσω.

Δεν θα ‘χεις Παναγία μου κανένα στο πλευρό σου
στον πόνο τον αβάσταχτο για τον μοναχογιό σου.

Δεν με αφήνουμε Χριστέ να Σε μοιρολογήσω,
μήτε και κάτω απ’ το σταυρό να’ ρθω να ξαγρυπνήσω.

Πως το επέστρεψες Θεέ φέτος αυτό να γίνει πάνω στον
ξύλινο Σταυρό το τέκνο Σου να μείνει.

Δεν θα Σε βγάλουνε Χριστέ απ’ την Ωραία Πύλη,
μόνος Σου πάνω στο Σταυρό και δίπλα ένα καντήλι.

Αμέτε να χτυπήσετε πένθημα τις καμπάνες
μόνη της στέκει στο Σταυρό Του Θεανθρώπου η Μάνα.

Δεν θα Αποκαθηλώσουνε το Άγιό Σου Σώμα.
Πως θα σε αντέξει ο Σταυρός που τον κρατά το χώμα.

Ελάτε όλοι δίπλα μου όσοι Τον αγαπάτε
να το βροντοφωνάξουμε πως σήμερα κρεμάται.

Την Μέγα την Παρασκευή αφήστε με να πάω
να κατεβάσω απ’ το Σταυρό Εκείνον που αγαπάω.

Να μπει στον Επιτάφιο τα εγκώμια να πούνε
την άλλη μέρα απ’ το πρωί Ανάσταση να δούμε.

Χριστέ μια χάρη σου ζητώ.
Δεν ξέρω αν θα μπορέσεις
άσπλαχνα φέτος φέρθηκα
και να με συγχωρέσεις... “

Άσπλαχνα και υποκριτικά Σου φερόμασταν
Χριστέ μου και να μας συγχωρέσεις...»
Video : ( https://www.youtube.com/watch?v=PKIrgUHh-
qVs&feature=emb_logo)
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ΓΕΡΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΨΑΛΑ 
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 

“ΚΥΡΙΕ, ΣΩΣΟΝ ΛΑΟΝ ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΟΝ” 
(διὰ τὴν ἀντιγραφήν : ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ)

Στίς κρίσιμες ἡμέρες πού διανύομε καί στήν ἱερότητα 
τῶν ἡμερῶν τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἐπιβάλλεται μᾶλλον 
σιωπή καί προσευχή.

Ὅμως ἐπειδή προσφάτως στό Διαδίκτυο κυκλοφορήθη-
καν κάποιες ἀπόψεις μέ τόν ὄνομά μου, πρός ἀποκατάσταση 
τῆς ἀληθείας, γιά νά μήν προκύψη ζημία, ἀναφέρω τά ἑξῆς: 

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

Ἐπίσης χωρίς τήν ἀδειά μου ἀνήρτησαν συζητήσεις μου 
μέ ἀνακριβεῖς καί ἀντικρουόμενες ἀπόψεις μου γιά τόν κο-
ρονοϊό, οἱ ὁποῖες προκάλεσαν ἐρωτηματικά. Ἡ ἄποψή μου 
φαίνεται ξεκάθαρα σέ ὅσα ἀκολουθοῦν, εἶναι ἐντελῶς προ-
σωπική, χωρίς διάθεση νά τήν ἐπιβάλλω καί σέ ἄλλους.

Στά τόσα δυσβάσταχτα προβλήματα πού ἔχουν οἱ ἄνθρω-
ποι, τώρα προστέθηκε καί ἡ ἀπειλή τοῦ ἰοῦ, πού κατήντησε 
ἐφιάλτης. Πιό πολύ ὑποφέρουν οἱ ἄνθρωποι ἀπό τόν φόβο, 
τόν πανικό καί τόν ἀκούσιο ἐγκλεισμό, παρά ἀπό τόν ἰό.

Ἡ πολιτεία πῆρε μέτρα προστασίας, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία 
ἔχει τά δικά της ἐφόδια γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, πού 
τώρα ταπεινωμένη ὅσο ποτέ ἄλλοτε, ἀποδυναμωμένη καί 
δεσμευμένη ἀπό τήν πολιτεία, ἀδυνατεῖ νά τά παράσχη 
στούς πιστούς της.

Παλαιότερα σέ παρόμοιες περιπτώσεις θανατηφόρων 



35

ἐπιδημιῶν τελοῦσε ἁγιασμούς καί ἔκανε λιτανεῖες ἱερῶν 
εἰκόνων καί ἁγίων λειψάνων. Γιατί καί σήμερα νά μήν γί-
νωνται αὐτά; «Μή οὐκ ἰσχύει ἡ χείρ Κυρίου» νά μᾶς βοη-
θήση καί σήμερα;

Στό χωρίο μου τήν τρίτη δεκαετία τοῦ 20ου αἰῶνος ἔπεσε 
λοιμώδης νόσος ἀπό τήν ὁποῖα πέθαναν 50 μικρά παιδιά 
σέ λίγες ἡμέρες. Δέν προλάβαιναν νά ἀνοίγουν τάφους.

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

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

Οὔτε ὁ Διοκλητιανός, οὔτε οἱ Τοῦρκοι, οὔτε οἱ κομμου-
νιστές στήν Ρωσσία, οὔτε οἱ Γερμανοί στά χρόνια τῆς κα-
τοχῆς κατάφεραν νά παύσουν τήν θεία Λειτουργία καί τήν 
προσέλευση τῶν πιστῶν γιά τήν θεία Κοινωνία.

Καί τώρα μέ τόν φόβο τοῦ ἰοῦ ἔκλεισαν οἱ Ναοί καί στε-
ροῦνται οἱ πιστοί τήν σωστική χάρη τῶν Μυστηρίων, πού 
τόση ἀνάγκη τήν ἔχουν. Ἀντιθέτως, τήν ἴδια ὥρα πού ἐδῶ 
ὅλα σιωποῦν ἀπό φόβο, στίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες τῆς Σερ-
βίας, Βουλγαρίας καί Γεωργίας γίνεται ἡ λατρεία ἀπρόσκο-
πτα, οἱ ναοί εἶναι ἀνοιχτοί, τελεῖται ἡ θεία Λειτουργία καί 
δέν φοβοῦνται οἱ πιστοί μήν προσβληθοῦν ἀπό τόν ἰό. 

Τά μέτρα προστασίας πού ἐπιβάλλει ἡ νῦν κυβέρνηση εἶ-
ναι ἀντισυνταγματικά, δυσβάσταχτα, ὑπερβολικά καί ἄνισα 
πρός τούς Ἕλληνες Ὀρθοδόξους, ἐνῶ ἔχουν δημιουργήση 
ἕνα κλῖμα τρομοκρατίας, τό ὁποῖο ἐπιδεινώνουν τά ΜΜΕ.

Ναί, ὑπάρχει ὁ ἰός καί ἐπιβάλλεται νά προστατεύσωμε 
τήν ὑγεία μας καί τήν ὑγεία τῶν ἄλλων.  Ὅμως ὁ φόβος πρέ-
πει νά ἐκλείψη, διότι στήν κατάσταση τοῦ φόβου ὁ ἄνθρω-
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πος δέν μπορεῖ νά σκεφθῆ καί νά ἐνεργήση λογικά καί δι-
ακριτικά.

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

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

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

Εἶναι βέβαιο ὅτι θά εἰρήνευε τούς ἀνθρώπους καί θά βο-
ηθοῦσε νά ἀποβάλλουν τόν φόβο καί πιό πολύ θά ἐλυπεῖτο 
γιά τό κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν. Εἶναι ἀταίριαστος αὐτός ὁ 
φόβος γιά τούς χριστιανούς πού ἐμπνέονται ἀπό τό παρά-
δειγμα τοῦ Θεανθρώπου καί ἀπό τούς Μάρτυρες τῆς πί-
στεώς μας.

Ἀπό πολλούς ἀναμένεται ἐναγωνίως ἡ νίκη τοῦ κορονο-
ϊοῦ μέ τήν ἐφεύρεση τοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά εἶναι ὑποχρε-
ωτικό γιά ὅλους. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά κάνωμε τό ἐμβόλιο.

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

Ὅπως ἐπίσης ἔπαθαν σκλήρυνση κατά πλάκας πολλοί 
πού ἔκαναν τό ἐμβόλιο τῆς ἡπατίτιδας Β’ καί τό ἴδιο συμ-
βαίνει καί μέ ἄλλα ἐμβόλια. Ἄν δέν φυλάξη ὁ Θεός, τί μπο-
ροῦν νά κάνουν τά ἐμβόλια καί τά φάρμακα;
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Ὁ ἄθεος Καζαντζάκης γιά νά προφυλαχθῆ ἀπό τήν χολέρα 
σέ ταξίδι του στό ἐξωτερικό, ἔκανε ἐμβόλιο καί πάλι νόσησε.

Ἐμεῖς ἔχομε ἀνώτερα ἐμβόλια καί «φάρμακα ἀθανασίας», 
τά ἅγια Μυστήρια. Γιατρούς δοκιμασμένους καί εἰδικούς 
γιά τόν ἰό, τόν ἅγιο Χαράλαμπο, τόν ἅγιο Βησσαρίωνα Δου-
σίκου, πού εἶναι γιά τήν πανώλη καί τόσους ἄλλους Ἁγίους. 
Τώρα ὅμως μέ τίς αὐστηρές  ἀπαγορεύσεις ὁ λαός παραμέ-
νει ἀβοήθητος καί ἀπαρηγόρητος. 

Καί ἐνῶ ὅλοι ἀγωνίζονται γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ 
ἰοῦ, κάποιοι, ἄλλα ἔχουν κατά νοῦ καί κάπου ἀλλοῦ ἀπο-
βλέπουν. Κορυφαῖοι γιατροί καί ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν 
ὅτι αὐτά πού γίνονται εἶναι τέστ πειθαρχίας γιά νά χειρα-
γωγοῦν τούς ἀνθρώπους ἐκεῖ πού θέλουν.

Αὐτό φαινόταν παράξενο καί ἀπίθανο μέχρι πρότινος 
ἀλλά δέν εἶναι φαντασία, διότι οἱ ἄνθρωποι πλέον τό λένε 
δημόσια: «Ἡ πανδημία τοῦ κορονοϊοῦ ἀνέδειξε τήν ἀνάγκη 
μιᾶς παγκόσμιας δημοκρατικῆς διακυβέρνησης» (Γιώργος 
Παπανδρέου) καί προτείνουν «νά ἔχη ὁ κάθε ἄνθρωπος ἕνα 
μικροτσίπ γιά νά ἔχη βιομετρικά δεδομένα σέ σχέση μέ τόν 
ἰό ἤ μέ ἄλλες ἐπιδημικές μετρήσεις» (Εὐάγγελος Βενιζέλος).

Αὐτοί μιλοῦν ἀνοιχτά γιά σφράγισμα καί παγκόσμια δι-
κτατορία, ἀλλά ἐμεῖς καταλαβαίνομε; Καί τί κάνομε; Ἄν καί 
τόσα εἶχε γράψει καί πῆ ὁ ὄσιος Παΐσιος γι᾽ αὐτό τό θέμα.

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

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

Ἐπέτρεψε ὁ Θεός γιά τίς ἁμαρτίες μας αὐτήν τήν με-
γάλη δοκιμασία.
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Ἔχομε ἀνάγκη ἀπό εἰλικρινῆ μετάνοια, ὑπομονή ἀνεξά-
ντλητη καί προσευχή ἀδιάλειπτη, ἡ ὁποία ἐνισχύει τήν Πί-
στη μας. Εὐχόμαστε ἀδελφικά καλή Ἀνάσταση μέ τίς ὁποιεσ-
δήποτε συνθῆκες.

Ὁ Ἀναστάς, ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί Νικητής τοῦ θανά-
του νά παρηγορήση, νά φωτίση μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεώς 
Του ὅλους μας καί νά δώση δύναμη καί ἀντοχή στόν λαό 
Του. Μέ τήν χάρη Του νά φθάσωμε στήν ἡμέρα τῆς ἀπολυ-
τρώσεώς μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀπό ὅλα τά δεινά. Ἀμήν.

Μέ πόνο ψυχῆς
καί εἰλικρινή φιλαδελφία.

Ἱερομόναχος Εὐθύμιος

Καλύβη Ἀναστάσεως – Καψάλα 

Ἅγιον Ὄρος      01-14 / 04 / 2020

*  https://www.fotgrammi.gr/ uncategorized/ταμα-του-ε-
θνουσ-πολυ-βαρεια-εφετοσ-η-με/

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΚΑΤΑΦΟΡΤΟΣ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟΣ 

ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΦΕΤΕΙΝΟ ΠΑΣΧΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

       23.4.2020

Πολλὰ καὶ διάφορα διεδραματίσθησαν κατὰ τὴν ἐφετει-
νὴν Ἁγίαν Τεσσαρακοστὴν καὶ τὸ Ἅγιον Πάσχα. Σταχυολο-
γοῦμε μερικά.
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ΟΣΟΙ ΠΟΝΕΣΑΝ… ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ…
21.4.2020

Όσοι πέρασαν με πόνο αυτή τη φοβερή Μ. Τεσσαρακοστή.

Όσοι έκλαψαν ή απλά δάκρυσαν και λυπήθηκαν κατά-
βαθα για όλα αυτά τα μέτρα για την Εκκλησία και το λαό…

Όσοι μίλησαν ειλικρινά ο ένας στον άλλο και εξέφρασαν 
τη θλίψη τους για τις κλειστές εκκλησίες.

Όσοι προσευχήθηκαν και ζήτησαν δικαιοσύνη από τον 
Αληθινό και Ζωντανό Θεό…

Όσοι δεν κατάπιαν αμάσητα τα δελτία ειδήσεων των 
ακριβοπληρωμένων καναλιών…

Όσοι δεν σταμάτησαν τη νηστεία της Μ. Τεσσαρακο-
στής, αν και ήξεραν ότι δεν θα μεταλάβουν.

Όσοι μπήκαν στον κόπο να ψάξουν μέσα στο απέραντο 
διαδίκτυο, αλλά και μέσα στην ψυχή τους την αλήθεια για 
τη δοκιμασία.

Όσοι δεν φοβήθηκαν την εξουσία, αλλά και την επικιν-
δυνότητα ενός ιού, και είπαν: «Δεν πειράζει, εγώ θα εκκλη-
σιασθώ, θα μεταλάβω κι ας πεθάνω για τον Χριστό».

Όσοι κουράστηκαν και περπάτησαν και κινδύνεψαν για 
να βρούνε κατακόμβες, για να μη χάσουν τη Θ. Κοινωνία…

Όσοι δεν συμβιβάστηκαν με την τηλεόραση και τον 
εγκλεισμό και πήγαν να συμπαρασταθούν στους μοναχι-
κούς ιερείς και σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη.
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Όσοι δεν λυπήθηκαν να ξυπνήσουν νωρίς τα παιδιά τους 
και να τα πάνε έστω έξω από το ναό να τα κοινωνήσουν.

Όσοι ιερείς τόλμησαν να πειθαρχήσουν στο Θεό και όχι 
στον Καίσαρα και λειτούργησαν μετά δακρύων το Σώμα και 
το Αίμα του Χριστού κάπου μέσα στα αχανή αστικά κέντρα, 
μέσα σε σπίτια, σε υπόγεια, σε δάση και ησυχαστήρια, «εν 
σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης» (Εβρ. ια΄ 38).

Όσοι αξιώθηκαν να κοινωνήσουν με ταπείνωση και με 
καρδιακό πόνο και για όλους εκείνους που δεν μπόρεσαν, 
αν και ήθελαν να μετάσχουν του Ποτηρίου της Ζωής.

Όσοι δεν λογάριασαν τα 150 ή τα 300 €, ακόμη και το 
πεντοχίλιαρο, υπέρ Χριστού και Εκκλησίας.

Όσοι δυσκολεύτηκαν επειδή ζούνε σε ακραία φτώχεια 
και έμειναν λόγω προστίμων κλεισμένοι στα σπίτια τους 
παρά τη θέλησή τους.

Όσοι επίσκοποι και ιερείς έσπασαν τον αποκλεισμό, ή 
έκλαψαν με το λαό, ή έστω φώναξαν και διαμαρτυρήθηκαν 
και «ορκίστηκαν» να μη ανεχθούν άλλη τέτοια ταπείνωση 
για την Νύμφη του Χριστού Εκκλησία.

Όσοι, έστω εκ των υστέρων, κατάλαβαν το λάθος και 
την αδικία που υπέστη η Εκκλησία και ενώ βιάστηκαν να 
τοποθετηθούν, τώρα ανακρούουν «εν μετανοία πρύμναν».

Όσοι άκουσαν τους Γεροντάδες του Αγίου Όρους και 
έβαλαν προτεραιότητες Θεού στην προκείμενη συγκυρία.

Όσοι αστυνομικοί δεν βιάστηκαν να αντιδράσουν στα 
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τηλέφωνα και στα βιντεάκια των καταδοτών και προδοτών 
και σεβάστηκαν την εκκλησία και τη συνείδησή τους.

Όσοι ένιωσαν τον εμπαιγμό στο πετσί τους, αλλά δεν 
τόλμησαν να τον κοινοποιήσουν προς τα έξω από κάποιον 
υπολογισμό για τη δουλειά ή την οικογένειά τους.

Όσοι μέρα νύχτα έμειναν στο σπίτι τους και προσεύχο-
νταν, επειδή τα παιδιά τους επηρεασμένα από τα φοβικά 
συνθήματα της τηλεενημέρωσης δεν τους άφησαν να ξε-
μυτήσουν από το σπίτι.

Όσες ζύμωναν πρόσφορα αυτές τις μέρες και τα πήγαι-
ναν έξω από τους ναούς να διαβασθούν, χωρίς οί ίδιες να 
μπορούν να λειτουργηθούν.

Όσοι ξεροστάλιαζαν έξω από τις κλεισμένες εκκλησιές 
πότε θ΄ανοίξουν να ασπαστούν το Σταυρό και τον Επιτάφιο.

Όσοι περίμεναν με λαχτάρα το άγιο Φως που όμως δεν 
έφτασε ποτέ στην πόλη τους.

Όσοι κληρικοί δεν συμβιβάστηκαν ποτέ με τις άδειες εκ-
κλησιές και τέλεσαν με συνοχή καρδίας καθ΄υπακοή τις μο-
ναχικές ακολουθίες χωρίς να μπορέσουν να δώσουν ποτέ 
μια εξήγηση σε όλο αυτό που γινόταν.

Όσοι αρχιερείς ζήτησαν συγγνώμην από το Θεό και το 
λαό και δεσμεύτηκαν ότι θα μιλήσουν και θα ορθοτομήσουν 
στην κατάλληλη ώρα.

Όσοι έδωσαν υπόσχεση στον εαυτό τους και στο Θεό να 
αγωνιστούν για μια «Ζώσα και ελεύθερη Εκκλησία».
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Όσοι δεν ξεγελάστηκαν και δεν είπαν στις όποιες δημο-
σκοπήσεις ότι « εκείνο που μας έλειψε ήταν το κομμωτή-
ριο» και όχι η Εκκλησία.

Όσοι αναγκάστηκαν να μείνουν μόνοι στα χωριά τους 
χωρίς τα παιδιά και τα εγγόνια τους ή αποκλεισμένοι σε 
άλλα σπίτια και δωμάτια από τον φόβο δήθεν της μεταδο-
τικότητας της νόσου.

Όσοι έσπασαν το φράγμα του ήχου και άνοιξαν τέρμα 
μεγάφωνα, τηλεοράσεις, κόρνες ναών και κοινοτικών γρα-
φείων, για να ακούσουν οι πολλοί το Μήνυμα της Αναστά-
σεως.

Όσοι ιερείς πήγαν τελικά και κοινώνησαν αρρώστους, 
ετοιμοθανάτους κλπ και έκαναν το αυτονόητο καθήκον τους.

Όσοι κράτησαν κλειστό το στόμα τους και δεν μαρτύρη-
σαν σε επικίνδυνους την Εκκλησία της Ερήμου.

 δεν συμβιβάστηκαν με την αισχροκέρδεια και κράτησαν 
τις τιμές στα ράφια των καταστημάτων τους αμετακίνητες.

Όσοι δεν κολακεύτηκαν και δεν βολεύτηκαν με τα 400, 
600, 800 € και ησύχασαν λέγοντας ότι καλά περάσαμε και 
φέτος το Πάσχα.

Όσοι σκέφτονται να αντισταθούν στον επερχόμενο υπο-
χρεωτικο πονηρό (;) εμβολιασμό.

Όσοι τέλος παρά την οποιαδήποτε διαφορετική νοοτρο-
πία και ιδεολογία υποστήριξαν το δίκιο της Εκκλησίας του 
Χριστού.
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Όλοι αυτοί, και όσοι άλλοι, τους οποίους δεν κατανονο-
μάσαμε «δι΄ άγνοιαν ή λήθην ή πλήθος ονομάτων», όλοι 
αυτοί που δεν συμβιβάστηκαν με τους «εχθρούς του Σταυ-
ρού του Χριστού» (Φιλιπ. γ΄18), όλοι αυτοί, δεν θα χάσουν 
τον ουράνιο μισθό τους, τη δικαίωση των πόθων τους, τη 
δόξα της Αναστάσεως, τη χαρά της Εκκλησίας, τα Τίμια 
Δώρα του Χριστού μας.

Καθόλου απίθανο, ότι όλοι αυτοί δε θα χάσουν και την 
επαλήθευση των προφητειών και την Αναστάσιμη Θεία Λει-
τουργία της Ορθοδοξίας μας στην Μεγάλη Εκκλησία στην 
Αγιά Σοφιά, στην πόλη των Ονείρων μας.

«Δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητας 
είδε το πρόσωπον Αυτού» (Ψαλμ. ι΄7).

«Θεός εστι ο δικαιών» (Ρωμ. η΄33).
ΠΗΓΗ : http://xrestia.gr/οσοι-πονεσαν-αυτον-τον-καιρο/

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Κ.Κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ὡμίλησε μὲ μεγίστην πικρίαν γιὰ τὴν τρισαθλίαν ἐπικρα-

τοῦσαν κατάστασιν, τονίζων, μεταξὺ τῶν ἄλλων, τὴν ἀτυχῆ 
ἀπόφασιν νὰ μείνουν κλειστὰ τὰ Κοιμητήρια τὴν Μεγάλην 
Παρασκευήν:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=sb-
Bxk8Yoan0&feature=emb_logo

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΑΝΘΗΣ κ.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗΣ
γιὰ νὰ ἀπαλύνῃ ἐλάχιστα τὸν πόνο τοῦ χριστεπωνύμου 

πληρώματος, ἄναψε 6.000 κεράκια τὴν Μεγάλην Παρα-
σκευὴν εἰς τὸν χῶρον τῶν Κοιμητηρίων, ἐφ’ὅσον οἱ ἀντί-
χριστοι ἀπηγόρευσαν μέχρι καὶ τὶς εἰσόδους εἰς τὰ Κοι-
μητήρια τὴν Μεγάλην Παρασκευήν, ὅπου ἠμποροῦσαν οἱ 
εὐλαβεῖς νὰ προσέρχωνται τηροῦντες τὶς προφυλακτικὲς 
ἀποστάσεις τῶν 2 μέτρων γιὰ νὰ προσφέρουν ἕνα λουλου-
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δάκι ποὺ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ βάλουν στὸν Ἐσταυρωμένον, 
ἔστω νὰ τὸ τοποθετήσουν τουλάχιστον εἰς τὰ προσφιλῆ των 
πρόσωπα. Ἀξίζουν συγχαρητήρια εἰς τὸν κ. Δήμαρχον. Μα-
κάρι νὰ εἶχαν καὶ ἄλλοι Δήμαρχοι ἦθος ἐργασίας, εὐσυνει-
δησίαν καὶ εὐαισθησίαν καὶ νὰ συμπεριφέροντο ἀναλόγως 
πρὸς τὸν Δήμαρχον Ξάνθης ! ! ! ! ! . . . . .

Ὅμως τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα ἔχει ξυπνήσει πρὸ 
πολλοῦ καὶ δὲν κατατρομοκρατεῖται ἀπὸ τοὺς ἐργολαβικῶς 
διαστρεβλωτὰς τῆς ἀληθείας, ἰδιοτελεῖς δημοσιογραφίσκους, 
οἱ ὁποῖοι ἀπὸ καθαρὰν ἰδιοτέλειαν διαστρεβλώνουν συστη-
ματικῶς τὴν ἀλήθεια ! ! ! ! ! . . . . .

Τό «πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα» εἶναι νοοτροπία τῶν «κα-
θολικῶν» (;;;) καὶ τῶν συνοδοιπορούντων, περίπου 3.500 
φατριῶν, λουθηριανῶν, προτεσταντῶν, εὐαγγελιστῶν κ.λπ. 
αἱρετικῶν ποὺ συμμαχοῦν μὲ τὸν πάπα καὶ ἐφαρμόζουν τὸ 
σατανικὸν δόγμα τοῦ πάπα :

«πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα, ἐγὼ ἐρευνῶ δι’ ἐσὲ καὶ σὺ ὀφεί-
λεις νὰ κάνῃς τυφλὴ ὑπακοή » ! ! ! ! ! . . . . .

Αὐτοὶ ποὺ χαίρονται καὶ εἶναι εὐτυχέστατοι ἀκόμη καὶ τὸ 
καθ… τοῦ ΠΑΠΑ νὰ κρατοῦν, ἄρχισαν νὰ λέγουν ὅτι οἱ Μω-
αμεθανοὶ διδάσκουν τό «πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα», ἐνῷ οἱ πά-
ντες γνωρίζουν ὅτι ὁ πρῶτος διδάξας αὐτὸ εἶναι ὁ ΠΑΠΑΣ. 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ.ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Οἱ ἀδελφὲς μοναχὲς ἔκαναν λιτανεία τῆς ἱερᾶς εἰκόνος 

«Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου» σὲ ὁδοὺς τῆς Φλωρίνης ! ! ! ! ! . . . . .
(ἴδ.Video:https://www.youtube.com/watch?time_contin-

ue=8&v=MwWDBI2D8CQ&feature=emb_logo
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ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ  
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΜΕΣΙΣΤΙΕΣ 

ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ
Παρ’ ὅτι τό: Ἄρθρον 6 - Νόμος 851/1978 - Σημαιοστο-

λισμός – Ἀπονομὴ Τιμῶν καὶ Σεβασμοῦ πρὸς τὰς Σημαίας 
ὁρίζει :  «…6. Κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς 
αἱ Σημαῖαι τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ παρόντος 
ἐπαίρονται μεσιστίως … » ! ! ! ! ! . . . . . .

Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ  
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

Ὁ παπά-Θανάσης Ραμανζάνης ἀπὸ τὴν ἐνορίαν τῶν 
Νέων   Μουδανιῶν Χαλκιδικῆς, παρὰ τὶς ἀπαγορεύσεις, 
ἐτοποθέτησε τὸν Ἐσταυρωμένον τὴν Μεγάλην Πέμπτην, 
γιὰ νὰ προσκυνήσουν ὅλοι οἱ Μουδανιῶτες, εἰς τὴν πλα-
τείαν τοῦ χωριοῦ καὶ αὐτὸ τὸ ἐδέχθησαν μὲ χαρὰν οἱ πι-
στοί!!!!!.....(ἴδ.Video:https://www.youtube.com/watch?time_
continue=3&v=TXCkO0-T55o&feature=emb_logo).

ΝΕΑΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΙΕΡΕΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΨΑΛΛΕΙ ΤΟ «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»!!!!!.....

(Video:https://www.youtube.com/watch?time_contin-
ue=6&v=byi-V5YTQb4&feature=emb_logo)

ΣΥΝΕΛΑΒΑΝ ΙΕΡΕΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 
Συνέλαβαν τὸν ἱερέα Ἱ. Ναῶν Ἁγίου Σπυρίδωνος, Ἀπο-

στόλου Τίτου καὶ Ἁγίου Διαδόχου Ἠγουμενίτσας π. Θεό-
δωρο Ζώη, πατέρα 11 παιδιών ἐπειδὴ ἄφησε πιστοὺς 
νὰ προσκυνήσουν τὸν ἐπιτάφιο. Κατὰ πληροφορίες εἶναι 
60 ἐτῶν, ἄξιος καὶ ταπεινὸς λειτουργὸς καὶ ἐργάτης τοῦ ὑψί-
στου. Μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἡγεῖται ἐκστρατείας συλλογῆς 
ἄνω τῶν 3.000 φιαλῶν αἵματος ἐτησίως, μαγειρεύει ὁ 
ἴδιος γιὰ τὰ συσσίτια τῆς ἀγάπης, στέλνει φαγητὸ εἰς 



46

τοὺς κρατουμένους, ἀδιακρίτως χρώματος, φυλῆς καὶ 
καταγωγῆς, βοηθᾶ ἀναξιοπαθοῦντας, φροντίζει τοὺς 
ἀστέγους ὁ ἴδιος καὶ ἐνημερώνει τὶς ἔγκυες προκει-
μένου νὰ συλλεχθοῦν βλαστοκύτταρα ποὺ θὰ βοηθή-
σουν τὰ παιδιά, ἐάν ἀσθενήσουν…. Προσφέρει τὰ ἔξοδα 
θρησκευτικοῦ γάμου, γιὰ νὰ ἀποτρέψῃ τὰ νέα ζευγάρια 
νὰ πραγματοποιοῦν πολιτικοὺς γάμους, χρησιμοποιώντας 
ὡς δικαιολογία οἰκονομικοὺς λόγους. Διαθέτει Δανειστικὴ 
Βιβλιοθήκη καὶ τὸν ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ τοῦ Ναοῦ, ἂν 
κάποιος μαθητὴς ἢ φοιτητὴς χρειάζεται τὸ διαδίκτυο γιὰ 
τὴν μελέτη του.,  Διαθέτει μέχρι ὀρθοπεδικὸ ἀερόστρωμα 
γιὰ κατακοίτους ! ! ! ! ! . . . . .

Ι.ΝΑΟΣ ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΙΚΕΡΜΙ
Ὁ Ἱερεὺς π. Δημήτριος Δερζιώτης ἄνοιξε τὸν Ναὸ 

διὰ νὰ προσκυνήσουν οἱ πιστοὶ τὸν Ἐπιτάφιον καὶ 
προσήχθη εἰς τὸ Ἀστυνομικὸν Τμῆμα τῆς περιο-
χῆς ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . . . . .

Ο ΙΕΡΕΥΣ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
Ν. ΡΟΕΙΝΟΝ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 
Π.ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟΝ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ! ! ! ! ! . . . . .

(Ἴδ.Videohttps://www.youtube.com/watch?time_contin-
ue=1&v=-M1S7bLqKrI&feature=emb_logo)

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18.4.2020
ΣΤΗ Γ΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΣΩΤΗΡΙΑ».

Εὐλαβεῖς ἰατροὶ καὶ νοσηλευτὲς συγκεντρώθηκαν σὲ εξώ-
στη καὶ ἔψαλαν ἐνσυνειδήτως ἀναστάσιμα ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . . . . .

(Ἴδ.Videohttps://www.youtube.com/watch?v=-HihaQLoy-
9g&feature=emb_logo
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
(ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ)

 κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΕΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΠΑΣΧΑ 2020
Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ  

ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΧΩΡΕΣ
Οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος πρέπει νὰ αἰσχύνωνται 

γιὰ τὴν διαβολικὴν ἐμμονήν των νὰ ἀπαγορεύωνται 
τὰ πάντα, ὅ,τι ἔχει σχέσιν μὲ τὶς θρησκευτικὲς ἐκδη-
λώσεις εἰς τὴν χώραν μας ! ! ! ! ! ! ! ! ! . . . . .

Ἀντιθέτως παντοῦ, μέχρι καὶ τὴν μακρυνὴν Βο-
ρείαν Κορέαν ὁ δικτάτωρ ΚΙΜ ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΝ ἄφησε 
ἀνοικτὲς τὶς ἐκκλησίες νὰ προσέρχωνται οἱ χριστια-
νοὶ γιὰ τὰ θρησκευτικά των καθήκοντα ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! . . . . .

ΚΛΕΙΝΟΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΝ ΜΑΣ  
ΜΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ  

ΤΟΥ ΕΜΒΕΡ ΧΟΤΖΑ
Ὁ Χότζας, διὰ νὰ πετύχῃ ἡ προπαγάνδα του τῆς ἀθεΐας 

καὶ ἰδίως ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἔλεγε νὰ προσευχη-
θοῦν τὰ παιδάκια εἰς τὸν Χριστόν. Τὰ παιδάκια δὲν ἔβλε-
παν τίποτε ! ! ! ! ! . . . . .

Μετὰ νὰ παρακαλοῦν τὸν Ἐμβέρ Χότζα νὰ τοὺς δώσῃ 
διάφορα δωράκια καὶ γλυκίσματα ! ! ! ! ! . . . . . 

Τότε ἀπὸ εἰδικὲς ὀπὲς ἀπὸ τὴν ὀροφὴν ἐρρίπτοντο κα-
ραμέλες, σοκολατάκια κλπ δωράκια ! ! ! ! ! . . . . .

Τὸ ἴδιον ἔκαναν καὶ οἱ σταλινιστὲς Ἰνστρούκτορες. Ἐκή-
ρυτταν τὴν ἀθεΐα καὶ ἐπειδὴ  τά ‘σκιαζε ἡ φοβερὰ καὶ τὰ 
πλάκωνε ἡ σκλαβιά, οὐδεὶς τολμοῦσε νὰ τοὺς καταρρίψῃ τὶς 
ἀθεϊστικές καὶ ἀντιχριστιανικἐς διακηρύξεις τους ! ! ! ! ! . . . . .
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Εἰς μίαν κατάμεστον τεραστίαν αἴθουσαν τῶν διαστρο-
φέων τῆς ἀληθείας ἕνας ἁπλοϊκὸς χριστιανὸς ἔλαβε τὸν λό-
γον καὶ εἶπε :  Ἐγὼ εἶμαι ὀλιγογράμματος καὶ δὲν ἔχω ρητο-
ρικὲς δυνατότητες ὅπως ὁ λαλίστατος διαφωτιστής. 

Ἕνα πράγμα μπορῶ νὰ σᾶς πῶ:  «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕ-
ΣΤΗ » ! ! ! ! ! . . . . .

Τότε τὸ πολυπληθὲς ἀκροατήριο ἀνταπαντᾶ: «ΑΛΗΘΩΣ 
ΑΝΕΣΤΗ » ! ! ! ! ! . . . . .
(* Περισσότερα εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας : https://www.fot-
grammi.gr/φωτεινή-γραμμή/ταμα-του-εθνουσ-χριστοσ-α-
νεστη-καταφο/)

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ

25.4.2020

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ! ! ! ! ! . . . . .
«Από τον δρόμο με αγάπη, Μια μουσική βόλτα στην 

Αθήνα με ένα φορτηγό και την Άλκηστι Πρωτοψάλτη» (Ἀνα-
πληρωτὴ Ὑπουργὸ Τουρισμοῦ στὴν ὑπηρεσιακὴ Κυβέρνηση 
τῆς Βασιλικῆς Θάνου), ἀπὸ τὸ ΓΚΑΖΙ μέχρι τοῦ ΜΑΞΙΜΟΥ, 
παρόντων τοῦ Πρωθυπουργοῦ μας καὶ τοῦ Δημάρχου Ἀθη-
ναίων ! ! ! ! ! . . . . .

Μήπως ὁ ἔχων φωτογένεια καὶ ὁ συνοδευόμενος ἀπὸ 
τὸν φωτογράφο του, πιθανὸς μελλοντικὸς Ὑπουργὸς Ὑγείας, 
ἔκανε ἀνακωχὴν μὲ τὀν κορωνοϊὸν καὶ ὁ κορωνοϊὸς ἐπέ-
τρεψε  νὰ εὐλογοῦνται τέτοιες πορεῖες μὲ φορτηγὸ σὲ δρό-
μους γεμάτους κόσμο, μὴ τηρουμένων τῶν ἀποστάσεων 
διὰ τὴν καλλιτέχνιδα ; ; ; ; ; . . . . .
(Ἴδ.Video:https://www.youtube.com/watch?v=Af_BQB4RrIE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=CFjr_
JG_x8w&feature=emb_logo
(Σὰν νὰ βλέπουμε λίγο κόσμο…).
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ; ; ; ; ; . . . . .
Ἀντιθέτως, ὅμως, τὸ ἀγροτικὸν φορτηγάκι, τὸ ὁποῖον με-

τέφερε τὴν θαυματουργὸν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Τρυπη-
τῆς εἰς ἔρημους δρόμους τοῦ Αἰγίου τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς 
της ἔλαβε πρόστιμον 500 Εὐρὼ καὶ ἀφαίρεσιν τῶν πινακί-
δων του ! ! ! ! ! . . … 

(Ἴδ.Video : https://www.youtube.com/watch?time_con-
tinue=5&v=RBo3jvRxXF8&feature=emb_logo)

Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ..! 
ΠΑΣΧΑ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΜΑΧΑΛΑ

Βρισκόμαστε στα 1890.

Οι Έλληνες της Τουρκίας «υπό την κραταιά αιγίδα του Ευ-
σπλαγχνικωτάτου καὶ Γαληνοτάτου Άνακτος της σκιάς του Θεού 
(Ζίλ–Ιλλάχ) επί της γής, του Αβδούλ Χαμὶτ Χάν», ζούσαν και 
περνούσαν «κακά, ψυχρά κι ανάποδα»!

Αλλά, για νά ’μαστε και δίκαιοι, απολάμβαναν ωστόσο και 
κάποιες σχετικές ελευθερίες· κι έτσι, κατόρθωναν να επιπλέουν 
κοινωνικά και οικονομικά, ώστε και Σχολεία λαμπρά να διατη-
ρούν και πλούσιους Ναούς να έχουν και ανθηρότατες επιχει-
ρήσεις να προβάλλουν.

Στο Ναό της Παναγίας της συνοικίας του Γαλατά, στην Κων-
σταντινούπολη, εφημέρευε ο γέρων παπα–Μελέτιος, ο οποίος 
διέμενε με την οικογένειά του σε μια κατοικία που βρισκόταν 
εκεί στο προαύλιο του Ναού.

Ο παπα–Μελέτιος ήταν ένας ενάρετος και ευσεβής λευίτης, 
που απολάμβανε τον σεβασμό και την βαθειά εκτίμηση του ποι-
μνίου του για τον ασκητικό του βίο και για την περιφρόνησή 
του προς το χρήμα. Κυρίως γι’ αυτό τον λόγο διορίστηκε και 
ως εξομολογητής των ενοριτών του.

Πλησίαζαν τότε οι μέρες του χαρμόσυνου Πάσχα.
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Το Σάββατο του Λαζάρου, ο παπα–Μελέτιος, εξαντλημένος 
από την αδιάκοπη εξομολόγηση των πιστών, ήπιε ένα τσάι που 
του ετοίμασε η παπαδιά και ξάπλωσε στο κρεβάτι.

Ο «ύπνος των δικαίων» δεν άργησε να κλείσει τα βλέφαρα 
του αγαθού αυτού πρεσβυτέρου, ενώ η παπαδιά ασχολιόταν 
ακόμη με την τακτοποίηση του νοικοκυριού της, καθώς και 
στο πώς να βάλει τα παιδιά της να κοιμηθούν.

Μεσάνυχτα. Ο π. Μελέτιος κοιμάται βαθειά, όταν ξαφνικά 
χτύπησε το κουδούνι της πόρτας.

Η παπαδιά, συνηθισμένη σε τέτοιες παράταιρες επισκέψεις, 
πήγε ν’ ανοίξει. Κι ο παπα–Μελέτιος, αφού ξύπνησε, ανακά-
θισε στο κρεβάτι του. Δυο νέοι, καλοντυμένοι και ευπρεπείς, 
μπήκαν μέσα, χαιρέτισαν με σεβασμό, και του είπαν: «Πάτερ, 
έχουμε έναν άρρωστο ετοιμοθάνατο και σε παρακαλούμε να 
κάμεις τον κόπο να πας να τον μεταλάβεις».

Δεύτερη λέξη δεν τους άφησε να πουν ο παπα–Μελέτιος.
Μόλις άκουσε για «ετοιμοθάνατο», σαν να άντλησε μέσα 

του καινούργιες δυνάμεις, σηκώθηκε, ντύθηκε, πήρε το Αρτο-
φόριο κι ένευσε στους δύο νέους να προηγηθούν στην πορεία 
προς τον «ετοιμοθάνατο».

Έξω από την πόρτα τούς περίμενε ένα αμάξι.
Μπήκαν και οι τρεις μέσα και ξεκίνησαν.
Ούτε καν τους ρώτησε «ποιός» είναι ο άρρωστος και «πού» 

κατοικεί!
Το αμάξι άρχισε το δρόμο του στα άνισα καλντερίμια του 

Γαλατά, πέρασε τη γέφυρα και χώθηκε στο δαίδαλο των στε-
νών δρόμων της «Σταμπούλ», έκανε αρκετή διαδρομή μέχρι που 
σταμάτησε έξω από την πόρτα ενός μεγαλοπρεπούς ανακτόρου.

Η θύρα άνοιξε αθόρυβα και οι νέοι παρακάλεσαν τον γέρο-
ντα να κατεβεί.

Τον βοήθησαν ν’ ανέβει τις μαρμάρινες σκάλες.
Και τον οδήγησαν σε μια πολυτελή αίθουσα υποδοχής, όπου 

εκεί, ένας σεβάσμιος γέροντας Μολλάς (μορφωμένος μουσουλ-
μάνος) με κατάλευκη γενειάδα, με πολύπτυχο σαρίκι στο κε-



51

φάλι και με ποδήρη τζουμπέ, σηκώθηκε και μ’ ένα ευγενέστατο 
«Μπούγιουρουν, εφέντη!» (=«Περάστε, κύριε!») υποδέχθηκε τον 
ξένο και του υπόδειξε μια πολυθρόνα για να καθήσει.

Ψύχραιμος ο παπα–Μελέτιος για τα όσα παράξενα έβλεπε, 
κάθισε. Οι νέοι αποσύρθηκαν κι έμειναν μόνο οι δύο πρεσβύ-
τες άνδρες.

Ο Τούρκος διέταξε να φέρουν καφέ και η μόνη λέξη που 
απηύθυνε στον παπα–Μελέτιο ήταν: «Ραχάτ ολ, εφέντημ!» 
(«Ησυχάστε, κύριε!»).

Πέρασε αρκετό διάστημα.
Ο π. Μελέτιος ήπιε τον καφέ του, και ατάραχος περίμενε να 

δει το τέλος της ασυνήθιστης αυτής «περιπέτειας».

Κατόπιν, ο Τούρκος ένευσε στον π. Μελέτιο να τον ακολου-
θήσει. Διέσχισαν ένα μακρύ διάδρομο, κατέβηκαν πολλές σκά-
λες και, τελευταία, μπήκαν σε μια υπόγειο εκκλησία· λαμπρο-
στολισμένη, ολόφωτη, με καντήλες ολόχρυσες, με πολυτελέστα-
τους πολυέλαιους, με μανουάλια που είχαν μεγάλες λαμπάδες, 
με ωραιότατες εικόνες, με θαυμάσιο τέμπλο και, μέσα σ’ αυτήν 
την εκκλησία, έβλεπες ένα πολυποίκιλο πλήθος από κάθε λο-
γής ανθρώπους: άνδρες, γυναίκες, παιδιά, αξιωματικοί, ανώ-
τεροι κρατικοί υπάλληλοι (πασάδες και μπέηδες), σαρικοφόροι 
σεβάσμιοι γέροντες.

Κατάπληκτος, ο παπα–Μελέτιος, προχώρησε προς την Ωραία 
Πύλη…

Τότε, ο Μολλάς ο οδηγός του, απευθύνθηκε προς αυτόν σε 
άπταιστα Ελληνικά και του είπε: «Πάτερ, σου κάνουν κατάπληξη 
ολ’ αυτά που βλέπεις;

Όμως, μην ανησυχείς καθόλου!
Ξέρετε από την εδώ ιστορία ότι η συνοικία της Αγίας Σο-

φίας έχει αποικισθεί όλη από Ελληνικές οικογένειες, κυρίως 
της αριστοκρατίας του Γένους και των Γραμμάτων, οι οποίοι 
εξισλαμίστηκαν βιαίως.

Δεν υπάρχει λόγος να πούμε πολλά.
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Από τότε, αυτοί που με τη βία εξισλαμίστηκαν, διατήρησαν 
υψηλές θέσεις στο Οθωμανικό κράτος, στο Στρατό, στο Ναυ-
τικό, στη Διοίκηση.

Δεν λησμόνησαν, όμως, ποτέ την ένδοξη καταγωγή τους, σαν 
Έλληνες, όπως και την αμώμητη θρησκεία των Πατέρων τους.

Κρυφά, όσο μπορούμε, εξακολουθούμε να λατρεύουμε τον 
Ιησού Χριστό και να εκτελούμε τα θρησκευτικά μας καθήκοντα.

Και μυστικά, σαν Έλληνες, βοηθούμε το Πατριαρχείο σε κρί-
σιμες στιγμές.

Αυτό, λίγοι το ξέρουν.
Καταλαβαίνεις πως είμαστε υποχρεωμένοι στα φανερά να 

φαινόμαστε τάχα σαν φανατικοί μωαμεθανοί, ακριβώς για να 
μη δώσουμε λαβή σε παρεξηγήσεις.

Κάθε χρόνο, όμως, μαζευόμαστε όλοι εδώ για να εξομολο-
γηθούμε σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, για να μεταλάβουμε και να 
εορτάσουμε το Πάσχα του Χριστού.

Για φέτος, λοιπόν, εσύ θα είσαι ο σεβαστός εφημέριός μας 
και μαζί θα εορτάσουμε τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού.

Είθε κάποτε, ελεύθεροι κι εμείς, να συνεορτάσουμε μαζί με 
όλους τους υπόλοιπους Έλληνες αδελφούς μας, τις άγιες αυ-
τές εορτές!».

Ο παπα–Μελέτιος έμεινε άναυδος!
Με δάκρυα στα μάτια, ευλόγησε τους καρτερικούς εκείνους 

μάρτυρες της Πίστεως και, χωρίς δισταγμό, άρχισε το Εθνικο-
θρησκευτικό του έργο.

Όμως, η οικογένεια του παπα–Μελέτιου ανησύχησε για την 
παράταση της απουσίας του και ειδοποίησε αμέσως το Πατρι-
αρχείο.

Εκεί, όμως, την καθησύχασαν την παπαδιά και την συνέ-
στησαν να μην αναφέρει την απουσία του ιερέα–συζύγου της 
στην Τουρκική Αστυνομία.

Συγχρόνως δε, ο Ελληνικός Τύπος ελάμβανε μυστικές οδη-
γίες να μην αναφέρει απολύτως τίποτε για την παράδοξη αυτή 
«απαγωγή» του παπα–Μελέτιου.



Όλη την Εβδομάδα των Παθών ο π. Μελέτιος, ήταν συνε-
χώς απασχολημένος στο να εξομολογεί και να μεταλαμβάνει 
τους Κρυπτοχριστιανούς μέσα στην υπόγεια και κρυφή τους 
Εκκλησία. Ιερούργησε σε όλες τις τελετές της Μεγάλης Εβδο-
μάδος και, φυσικά, και στην λαμπροφόρο Ανάσταση, μέσα σε 
μια ατμόσφαιρα άρρητης θρησκευτικής ανάτασης.

Ο γέροντας ιερεύς του Χριστού, π. Μελέτιος, νόμιζε ότι ονει-
ρευότανε! Ένοιωθε ότι βρισκόταν μέσα σε μια θεία μυσταγωγία, 
την οποία αυτός ποτέ του δεν φαντάστηκε πριν! ! ! ! ! !

Ευλόγησε τους καρτερικούς Χριστιανούς αδελφούς του, τους 
ενθάρρυνε σ’ αυτό το μαρτυρικό τους αγώνα και τους στερέωσε 
στην αγία Πίστη μας, την οποία τόσο απαρασάλευτα και με μύ-
ριους κινδύνους αυτοί για χρόνια τηρούσαν μυστικά.

Κι όσο περισσότερο ερχόταν σ’ επαφή μαζί τους, τόσο πε-
ρισσότερο αισθανόταν τον εαυτό του υπερήφανο και γιατί ήταν 
Έλληνας και γιατί είχε τέτοιους γενναίους και ακατάβλητους 
αδελφούς.

Την νύχτα της πρώτης ημέρας, μετά την Ανάσταση, γύρω 
στα μεσάνυχτα, οι ίδιοι πάλι εκείνοι νεαροί, παρέλαβαν τον 
παπα–Μελέτιο και τον έφεραν πίσω στο σπίτι του.

Οι γνώστες αυτής της «περιπέτειας» του παπα–Μελέτιου 
ήταν πολύ λίγοι και το πράγμα, όπως ήταν φυσικό, κρατήθηκε 
μυστικό.

Πόσο, όμως, αυτό το γεγονός μιλάει κατευθείαν στην καρ-
διά του κάθε Έλληνα ! ! ! ! ! !

Και πόσο υπερήφανοι, τελικά, πρέπει να είμαστε όλοι εμείς 
για τους ήρωες αυτούς ομοεθνείς μας, οι οποίοι, διατηρούσαν 
–και διατηρούν!– άσβεστη τη λαμπάδα της Χριστιανοσύνης και 
δε λησμόνησαν ποτέ την καταγωγή και την εθνικότητά τους! –

Πραγματικοί μάρτυρες της Πίστεως!...

Παντελή Η. Μελανοφρύδη (1885–1967):
Ποντιακή Εστία 13 (1962), σελ. 6587–6589.
(Πηγή:http://trelogiannis.blogspot.com/2020/05/blog-post_315.html)
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ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ,  
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ, ΑΡΜΕΝΙΩΝ

19.5.2020  * 

1. Πάντα τονίζομε ὅτι τὴν 19ην Μαΐου δὲν τελοῦμε ποτὲ 
τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγ. Παύλου, διότι ὑποστηρίζομε καὶ συμπα-
ραστεκόμεθα εἰς τὶς ἐκδηλώσεις τῶν ἀδελφῶν Ποντίων – 
Μικρασιατῶν καὶ Ἀρμενίων.

2. Καὶ ἐφέτος ἡ σκέψις μας εἶναι εἰς ὅλους αὐτοὺς τοὺς 
ἀδελφούς μας, οἱ ὁποῖοι κατακρεουργήθησαν ἀπὸ τὶς ὀρ-
δὲς τῶν φυλῶν τῆς ἀνατολῆς ποὺ συσπείρωσαν οἱ τοῦρκοι 
ἐναντίον τῶν χριστιανῶν.  

3. Πάντοτε οἱ τοῦρκοι ἦσαν τά «χαϊδεμένα παιδιά» τῶν 
μεγάλων δυνάμεων καὶ πρόσφατα τῶν ἐξουθενωτικῶν να-
τοϊκῶν δυνάμεων.

4. Σήμερα δὲν γνωρίζομε τὶ σκέπτονται καὶ τὶ ζητοῦν ὁ 
Ἐρντογκάν καὶ οἱ περὶ αὐτόν.

5. Τοῦρκοι τζιχαντιστές, ὀργανωνόμενοι ἀπὸ τοὺς γό-
νους τῶν Οὔνων καὶ τοῦ Ἀτίλλα σὲ ὀρδές, ἔσπειραν τὸν ὄλε-
θρο τῆς συστηματικῆς γενοκτονίας τῶν Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν καὶ τῶν Κοπτῶν Ἀρμενίων κυρίως ἀπὸ τὸ 1914 
μέχρι τὸ 1923 ! ! ! ! ! 

6. Ἔτσι οἱ «φίλοι» μας οἱ Τοῦρκοι, τὰ «φίδια τὰ κολοβά» 
καθημερινῶς ἀποθρασύνονται νὰ μὴ ἀναγνωρίζουν τὴν Κύ-
προ μας, νὰ κατατρομοκρατοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλλη-
νες μὲ τὸ διαβόητο casus belli καὶ δεκάδες τουρκικὰ ἀερο-
πλάνα, ἐξοπλισμένα καὶ μή, νὰ παραβιάζουν καθημερινῶς 
τὸν ἐναέριο καὶ τὸν ὑδάτινο ἑλληνικὸ χῶρο καὶ νὰ πετοῦν 
ἐπάνω ἀπὸ τὰ σπίτια τῶν Ἑλλήνων τῶν νησιῶν μας ! ! ! ! ! 

Καὶ δὲν τολμοῦμε νὰ ἐφαρμόσωμεν τὸ ἑλληνικὸ δίκαιο 
καὶ νὰ ἐπεκτείνωμεν τὰ σύνορά μας στὰ 12 μίλια ἀπὸ τὶς 
ἀκτές μας. 
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Ἔστω καὶ ἐὰν ἔχωμεν πληρώσει ἀκόμη καὶ μὲ τὶς ζωὲς 
τῶν παιδιῶν μας.

7. Στὰ ἐθνικὰ θέματα ὅλοι πρέπει νὰ εἴμεθα ἑνωμένοι. 
Ὡς γνωστόν, ὅποτε οἱ Ἕλληνες, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, ἦσαν 
ἑνωμένοι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἔκαναν θαύματα. Ὅποτε 
ὅμως ὑπῆρχε διχόνοια, ἐπήρχετο ὄλεθρος καὶ συμφορά ! ! ! ! . 

8. Ἄς γίνει λοιπὸν μόνιμο σύνθημά μας : «Ἡ ἰσχὺς 
ἐν τῇ ἑνώσει». Ἕλληνες ἑνωμένοι, ποτὲ νικημένοι, μὲ 
τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ! ! ! ! ! 

9. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς συστηματικῆς γενοκτονίας, 
ἀναγκάσθηκαν οἱ ἁπανταχοῦ  Ἕλληνες στὴν Ἐγγὺς καὶ Μέση 
Ἀνατολὴ νὰ δεχθοῦν εἴτε τὴν ἀπώλειαν τῆς γλώσσης των, 
εἴτε τῆς πίστεως των, εἴτε τῆς καταγωγῆς των. Ἐν τούτοις 
παντοῦ ὑπάρχουν ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ποὺ ἐμφανίζονται 
σιγά – σιγά ! ! ! ! ! ! 

Ἄπειροι Καππαδόκες, ὡς π.χ. ὁ φίλος μας Καθηγη-
τὴς τῆς χειρουργικῆς κ. Βασίλειος Κέκης, ὁ εἰς Στουτ- 
γάρδην σπουδάσας Δρ. γεωλόγος Παρασκευὰς Παν- 
τζαρτζὴς καὶ ἄλλοι διὰ νὰ ἐρευνοῦν καὶ νὰ στηρίζουν 
ἀμέσως ἤ ἐμμέσως τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν καταγωγὴν 
τῶν δυστυχισμένων αὐτῶν Ἑλλήνων Ποντίων, ἐπὶ 
δεκαετίες ἀγωνίζονται μὲ ἔρευνες, διαλέξεις, ἐπὶ τό-
που ἐπισκέψεις νὰ διατηροῦν ζωντανὴ τὴν μνήμην 
ὄχι μόνον τῆς καταγωγῆς των, τῆς προελεύσεως των 
καὶ τοῦ ἀνυπόφορου μωαμεθανικοῦ τουρκικοῦ ζυγοῦ 
ἀλλὰ καὶ τῶν ἀλύτρωτων πατρίδων («῎Ολβιος, ὅστις 
τῆς ἱστορίης ἔσχε μάθησιν», Εὐριπίδης).

   

* https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/γενο-
κτονια-ποντιων-μικρασιατων-αρμε/
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Η ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ – ΕΚΤΑΣΙΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ *

1.6.2020

Εἰς τὴν μοναδικὴν καὶ ἐμνευσμένην ὁμιλίαν ὁ εἰς πά-
ντα διαπρέψας ἀείμνηστος ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγε-
λίου πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος 
Καντιώτης, τὴν 18.3.1964 εἰς τὴν Ἀθήνα, ἀπὸ θεῖον πὺρ 
ἐμπνεόμενος, προφήτευσε μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα γιὰ τὴν 
πραγματοποίησιν τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΤΟΥ ΤΑ-
ΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821 ΕΙΣ ΤΟ ΡΙΖΑΡΕΙΟΝ ΑΛ-
ΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ.

Ὁλόκληρος ἡ ὁμιλία του εἰς τὸ video: 
https://www.youtube.com/watch?v=G-i_07XHBZk&fea-

ture=youtu.be

Ἰδιαιτέρως ἀπὸ τὸ 17ο λεπτὸ τῆς ὥρας καὶ μετά.

* https://www.fotgrammi.gr/work/η-ριζαρειοσ-σχολη-
εκτασισ-και-το-ταμ/

καὶ
https://www.fotgrammi.gr/work/σεβασμιωτατοσ-πρω-

ην-φλωρινησ-κυροσ-α/ 
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ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΛΟΓΑ

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΓΟΡΤΥΝΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ 

Κ.Κ.ΙΕΡΕΜΙΟΥ
 ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ*

16.6.2020

Μετὰ τὴν ἀστραπὴ ἔρχεται καὶ ἡ βροντή.

Μετὰ τὴν μοναδικὴν καὶ ἐμπνευσμένην ὁμιλίαν τοῦ 
Σεβασμιωτάτου πρώην Φλωρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου Κα-
ντιώτη τῆς 18.3.1964 εἰς τὴν Ἀθήνα, διὰ τὴν ὑποχρέωσιν 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ  ΤΑΜΑ ΤΩΝ 
ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821, ἀκολούθησε καὶ ἡ βροντή :

Ὁ ἀγωνιστὴς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος 
καὶ Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ἱερεμίας τὴν παρελθοῦσα Κυριακὴν 
14.6.2020 μνήμη τῶν Ἁγίων Πάντων, εἰς τὴν σπουδαιοτά-
την ἐκδήλωσιν εἰς τὴν Στεμνίτσαν Ἀρκαδίας, ἐνώπιον τῶν 
ἀρχῶν καὶ προσωπικοτήτων τῆς Ἀρκαδίας, καὶ συγκεκρι-
μένως κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ κηρύγματός του εἰς τὶς ἐπε-
τειακὲς ἐκδηλώσεις τῆς Συστάσεως τῆς Α’ Πελοποννησια-
κῆς Γερουσίας, ἐτάχθη ἀνοικτὰ καὶ ἀναφανδόν, ὑπὲρ τῆς 
ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μέ-
χρι ποὺ δυστυχῶς ἀνέφερε λίαν ἐπαινετικῶς : «Ὁ φίλος μου 
Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος προτίθεται νὰ διαθέσῃ ὅλα τα 
χρήματά του γιὰ αὐτὸ τὸ Τάμα ! ! ! ! .

Συγκεκριμένως  ἀνέφερε:
«…Οἱ  Ἥρωες…ἔκαναν τὰ κορμιά τους κόσκινο ἀπὸ τὰ βό-
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λια τῶν Τούρκων. Ὅταν ἔφθασε ἡ μέρα νὰ χαροῦν τὴν λε-
φτεριά, συνεδρίασαν καὶ εἶπαν......,  αὐτὰ εἶναι γραμμένα, 
καὶ εἶπαν νὰ ἐλευθερωθῶμεν καὶ νὰ κάνωμεν τάμα, τὸ τάμα 
ὅλων καὶ νὰ κάνουμε ἕνα μεγάλο Ναὸ στὴν Ἀθήνα καὶ νὰ 
γράφῃ: “Ἡ Ἑλλὰς εὐγνωμονοῦσα τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ τῷ 
ἐλεθερώσαντι ἡμᾶς προσφέρωμεν τοῦτο τὸν Ναόν’’. Περά-
σαν ἀπὸ τότε, πόσα χρόνια. Κτίσαμε λούξ πολυκατοικίες, με-
γάλα κτήρια γιὰ νὰ ἔρχωνται οἱ πριμαντόνες καὶ τὰ καθάρ-
ματα τῆς Εὐρώπης καὶ νὰ ὀργιάζουν στὸν τόπο μας…………..
καὶ τὸ Κράτος τὸ τάμα δὲν τὸ κάνει. …..( ! ! ! ) ,  ζητῶ τὴν πα-
ρέμβασιν τῶν ἀρχόντων τοῦ τόπου μας …, ὥστε νὰ ἐκπλη-
ρωθῇ τὸ τάμα, ἀφοῦ, ἡ μὴ ἐκπλήρωσίς του ὁδηγεῖ σὲ κακὰ 
γιὰ τὸ λαό μας, γιατὶ μᾶς βρῆκαν τὰ κακά. «Σὲ μικρὸ παιδὶ 
καὶ σὲ Ἅγιο μὴ τάξεις…» Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι σὰν ἔθνος 
νὰ κτίσωμεν Ναό ν ! ! ! ! !

Καὶ ξέρω φίλο μου, τὸν Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλο ποὺ 
λέει πόσα ἑκατομμύρια θέλετε;  Τάχω, τὰ προσφέρω. Νὰ 
εὕρωμεν οἰκόπεδο. Γίνονται συνεδρίες, Ἱερᾶς Συνόδου καὶ 
τὰ λοιπά. Ψάχνουν 10 χρόνια νὰ βροῦν οἰκόπεδο. Τὸ χρέος 
παραμένει. Νὰ παρακαλέσωμεν, ἐγὼ εἶμαι μικρούλης, τὶ νὰ 
κάνω ;  Καὶ σεῖς ἀπὸ τὴν θέσιν σας κάνετε ὅ,τι μπορεῖτε ! ! ! ! ! »

Ἀποσπάσματα εἰς τὸ κατωτέρω video τὸ ὁποῖο δυστυχῶς δὲν 
ἔχει καλὴ ἀκουστική:  

https://www.youtube.com/watch?time_contin-
ue=314&v=EA-x3yXzm08&feature=emb_logo

Ἰδιαιτέρως γιὰ τὸ Τάμα ἀναφέρει μεταξὺ τῶν λεπτῶν 2 
καὶ 5,5.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερεμίας εἶναι ἀνέκαθεν θερμότα-
τος ὑποστηριστὴς τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη ! ! ! ! ! ! .

* https://www.fotgrammi.gr/περιοδικό-φωτεινή-γραμμή/
το-ταμα-του-εθνουσ-εγειρεται-παλι-με-φλ/
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ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΜΑΧΗΣ 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ (24.6.1827)

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΤΡΑΧΗΛΟΥ 
ΚΑΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ *

Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ  
Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

21.6.2020 

Καὶ ἐφέτος ἠξιώθημεν νὰ ἑορτάσωμεν τὴν ἐπέτειον τῆς 
μάχης τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου καὶ μάλιστα μέσα εἰς ἕνα κλῖμα 
ἰδιαίτερα συγκινητικόν, μετὰ τὴν ὑποχρεωτικὴν (χωρὶς τὴν 
ἑκουσίαν συγκατάθεσίν μας) ἀπομάκρυνσίν μας ἀπὸ τὰ θρη-
σκευτικά, ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ δρώμενα λόγῳ κορονωϊοῦ. 

Κατὰ τὴν πολυαρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν ἐχοροστά-
τησαν ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ Χρυσόστομος καὶ ὁ Μη-
τροπολίτης Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ Ἱερώνυμος, συμ- 
προσευχομένου τοῦ Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων & 
Αἰγιαλείας κ.κ Ἀμβροσίου. Εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν συμ-
μετεῖχον οἱ πανοσιολογιώτατοι ἀρχιμανδρίτες, Πρωτοσύ-
γκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας π. 
Ἰωακείμ καὶ οἱ ἡγούμενοι τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μεγάλου Σπη-
λαίου π. Καλλίνικος καὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας π. 
Ευσέβιος, καθὼς καὶ πλῆθος ἄλλων ἱερέων.

Τόσον ὁ χοροστατὼν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πα-
τρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὅσον καὶ ὁ νῦν Μητροπολίτης Κα-
λαβρύτων κ.κ. Ἱερώνυμος ἐπέμεναν νὰ προσέλθῃ ὁ Σεβα-
σμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας 
κ.κ. Ἀμβρόσιος νὰ λάβῃ τὸν λόγον. Καὶ τοιουτοτρόπως ὁ Σε-
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βασμιώτατος κ.κ. Ἀμβρόσιος ἠναγκάσθη νὰ προσέλθῃ καὶ 
νὰ ὁμιλήσῃ ἐκ μέσης καρδίας, κατενθουσιάζων τὸ χριστε-
πώνυμον πλήρωμα καὶ τοὺς προσκυνητές :

(Ἴδ.Video: https://www.youtube.com/watch?v=dNfrX79Y6lM).

Κύρια ὁμιλήτρια ἦταν ἡ Ἀντιπρόεδρος τῆς Παγκαλαβρυ-
τινῆς  Ἑνώσεως Δρ. τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀναστα-
σία Μπαλασοπούλου, μὲ θέμα «Ἡ νικηφόρος μάχη τοῦ Με-
γάλου Σπηλαίου ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐπανασύνδεσης τῶν 
Ἑλλήνων». 

Ὅπως κάθε ἔτος, ἔτσι καὶ ἐφέτος ἡ ἀναπαράστασις τῆς 
μάχης ὑπῆρξε ἐπιτυχὴς καὶ ἐνθουσίασε τοὺς θεατές.

Οἱ Σεβασμιώτατοι καὶ ὅλοι ὅσοι ὡμίλησαν καὶ ἐχαιρέ-
τησαν ἐτόνισαν ὅτι: «Ἡ ἱστορία εἶναι γιὰ τὴν φέρνωμεν εἰς 
τὴν μνήμη μας καὶ ὄχι γιὰ τὴν ξαναγράφωμεν». 

Συγχαίρομεν τὸν Πρόεδρον καὶ τὸ Δ.Σ. τῆς Παγκαλαβρυ-
τινῆς Ἑνώσεως γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ διοργάνωσιν.

Προσεφέρθη γεῦμα εἰς τὸ Grand Chalet καὶ ὁ Σεβασμι-
ώτατος Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος 
ἔκλεισε μὲ τὴν εὐχὴ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους τὸ Τάμα 
τοῦ Ἔθνους ! ! ! ! ! .

(Ἴδ..Videohttps://www.youtube.com/watch?v=97GLiyXV-
VfE&feature=emb_logo

 
*https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/ταμα-του-ε-

θνουσ-επετειοσ-νικηφορου-μα/
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