
«Ρίχνει ἄπλετον φῶς κάθε στιγμήν» 

Ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἀείμνηστος 
π. Μητροπολίτης Φλωρίνης 

κυρὸς Αὐγουστίνος Καντιώτης, 

ὁ μέγιστος Μακεδονομάχος, 
μέχρι τὰ βαθειὰ γεράματα του 

ἔτρεχε διὰ τὸ κοινὸν καλόν, 
ὅπως ἐδῶ στὰ χιόνια, 

ἐφαρμόζων τὸν παιάνα του:

Τίποτε στὸν δρόμο 
δὲ μᾶς σκιάζει,

οὔτε ἡ μπόρα, οὔτε τὸ χαλάζι.
Ἔχουμε μαζί μας τὸ Χριστό,

σύντροφο χαρᾶς, 
πατέρα κι ἀδερφό.

Ἐμπρός, μὲ μιὰ ψυχή, 
μᾶς περιμένει ἡ γῆ...
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 84

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ
ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ 

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Προγραμματίζονται ἐκδηλώσεις διὰ τὴν 200ην Ἐπέτειον
τοῦ 1821 ἄνευ Οὐδεμιᾶς Oὐσιαστικῆς Ἀναφορᾶς εἰς τὴν
Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 καὶ τοὺς Ὁραματισμοὺς τῶν
Ἡρώων τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ.  

Ἠδύναντο καὶ ὤφειλον οἱ Ἁρμόδιοι νὰ Συνειδητοποιήσουν
ὅτι Ἐπιβάλλεται νὰ Πραγματοποιηθῇ, ἐπὶ τέλους, τὸ Πα-
νελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
τὸ ὁποῖον εἶναι τὸ μόνον ποὺ θὰ Ἀναζωογονήσῃ τὸ Κατα-
τρωθὲν Ἠθικὸν καὶ Ἐθνικὸν Σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ
ἐπανέλθωμε εἰς τὶς Ρίζες μας διὰ νὰ Λυτρωθῶμεν ἀπὸ τὸ
Βάραθρον τῆς Ἀβύσσου. Ἀντιθέτως, βαυκαλιζόμενοι, προ-
βαίνουν ἀναιδῶς εἰς μὲ προχειρότατες καὶ ἀηδιαστικὲς
Ἑορταστικὲς Ἐκδηλώσεις ποὺ Ὀνειρεύονται ὅτι θὰ ζήσουν
νὰ τὶς πραγματοποιήσουν, ἀδιαφοροῦντες, ἐὰν ὅλη αὐτὴ
ἡ σκηνοθεσία ὁμοιάζει μὲ ἕνα Περιοδεῦον Θέατρον Σκιῶν
ἤ «λούνα πάρκ» ἤ γελοιοποιημένον Περιοδεύοντα Θία-
σον ! ! !

Αὐτοὶ οἱ Ἐξωμόται  ἔφθασαν μέχρι τοῦ Σημείου νὰ Βυσσο-
δομοῦν καὶ νὰ Διασύρουν τὸν Ἅγιον τῆς Πολιτικῆς Ἰωάν-
νην Καποδίστριαν, ὡς «Φασίσταν» καὶ λοιπὰ Σατανικὰ
Φληναφήματα.

Ἐνορχηστρωμένα ἔχουν λάβει ὅλοι τὴν Ἰδίαν Γραμμήν, μὲ
πᾶν  θεμιτὸν καὶ Ἀθέμιτον μέσον, νὰ προβάλλουν τὴν κ.
Γιάνναν Ἀγγελοπούλου νὰ συνεχίζῃ Παντοιοτρόπως  νὰ
Κατασπαταλᾶ τὸν Ἱδρῶτα τοῦ Βαρύτατα Φορολογουμέ-
νου Πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
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Ἐνορχηστρωμένα ὁ Οἶστρος τῶν Κουκουλωμάτων εἶναι
προαποφασισμένος μὲ ἕνα Λαβύρινθον Προεδρικῶν Δια-
ταγμάτων, Νόμων, ΦΕΚ καὶ Ἀποφάσεων πχ. μέχρι καὶ ὁ
Προκαθήμενος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν τὴν Ἐγκωμιάζουν
καὶ Ἀποθεώνουν καὶ  Ἰσχυροποιοῦν τὴν κ. Γιάνναν Ἀγγε-
λοπούλου δι' αὐτὰς τὰς θέσεις, διὰ τὰ καλά.

Παρὰ τὴν γενικὴν κατακραυγὴν, διὰ τὴν Ἐπιλογὴν τῶν
Προσώπων αὐτῶν,  ὡς μελῶν τῆς  Ἐπιτροπῆς «Ἑλλὰς
2021», οἱ Ἰθύνοντες δὲν θέλουν νὰ Ἀντιληφθοῦν ἀπολύτως 
τίποτε ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

Ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι λαοὶ ἔκτισαν τὸ Τάμα των καὶ μεγαλο-
πρεπεῖς Ναοὶ κοσμοῦν ἤδη ἕτοιμοι τὴν Μόσχαν, τὸ Βελι-
γράδι, τὸ Βουκουρέστι, τὴν Τιφλίδα κλπ.
Ἐμεῖς εἰς τὴν Ἀθήνα, διατὶ νὰ ὑστερῶμεν ; ; ; ; ;

Εἶναι τραγικὸν νὰ συσχετίζωμεν τὸ δρᾶμα, ποὺ διεβίωσαν
οἱ συνάνθρωποί μας εἰς τὴν  μακρυνὴν Κίναν καὶ δὲν εἶναι
καιρὸς διὰ τέτοιους συνειρμούς. Ὅμως, ἄς σκεφθῶμεν, ὅτι
ἐντὸς διαστήματος δέκα (10) ἡμερῶν κατεσκεύασαν Νοσο-
κομεῖον ἐνώπιον τῆς τεράστιας ἀπειλῆς τοῦ βιολογικοῦ
θανάτου.
Ἐμεῖς τὶ κάμνομεν, τόσα χρόνια, ἐνώπιον τῆς ἀπειλῆς τοῦ
ἠθικοῦ - πνευματικοῦ - ἐθνικοῦ θανάτου, ποὺ μᾶς κατα-
τρώγει ; ; ;
Περιμένομεν κάποιαν ἠθικήν - πνευματικήν - ἐθνικὴν ἐπι-
δημίαν καὶ ὁμαδικοὺς «θανάτους» διὰ νὰ ἀφυπνι -
σθῶμεν ; ; ; ; ;
Ἤ τὰ 250.000.000 ἐποίκων καὶ ἐπιδρομῶν ἀλλοφύλων καὶ
ἄλλα 250.000.000 μετακινήσεων λόγῳ κλιματικῆς
ἀλλαγῆς ; ; ; ;
Μὴ γένοιτο !
Καλοῦμεν πάντα ἁρμόδιον καὶ μὴ ἁρμόδιον νὰ ἀφυ-
πνισθῇ!!!....
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΝ 
ΔΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ 

ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ -
ΕΚΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ,

ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ *

Λεπτομέρειαι εἰς σχετικὰ Σταχυολογήματα εἰς προηγού-
μενα τεύχη τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα
μας www.fotgrammi.gr :  ΙΟΥΝΙΟΣ  2020

1) Η΄ Ψήφισμα τῆς εἰς τὸ Ἄργος Δ΄Ἐθνικῆς τῶν Ἑλλή-
νων Συνελεύσεως
https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/η-ψηφισμα-
τησ-εισ-το-αργοσ-δ-εθνικησ-τω/
2) Βασιλικὸν Διάταγμα ἀπὸ 25.1.1834 (ΦΕΚ 5/29.1.1834)
https://www.fotgrammi.gr/work/βασιλικο-διαταγμα-απο-25-
11834-φεκ-5-29-1-1834/
3) Βασιλικὸν Διάταγμα ἀπὸ 3.4.1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838)
https://www.fotgrammi.gr/work/βασιλικο-διαταγμα-απο-3-
41838-φεκ-12-11-4-1838/
4) ΑΠΟΦΑΣΙΣ Δ.Ι.Σ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ἀπὸ 8.6.2012
https://www.fotgrammi.gr/work/αποφασισ-δ-ι-σ-για-το-
ταμα-απο-8-6-2012/
5) ΑΠΟΦΑΣΙΣ Δ.Ι.Σ. ΔΙΑ ΣΥΣΤΑΣΙΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑ
ΤΟ ΤΑΜΑ (2012)
https://www.fotgrammi.gr/work/αποφασισ-δ-ι-σ-για-συστα-
σιν-επιτροπησ-γ/
6) ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ
(2019)  
https://www.fotgrammi.gr/work/επανασυστασισ-της-επιτρο-
πησ-για-το-τα/
7) ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 853 Β/1997
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https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/φεκ-συστα-
σεωσ-ιδρυματοσ-προασπισεωσ/
8) Περιοδικά «Φωτεινὴ Γραμμή» 

τεῦχος 69 (Δεκέμβριος 2016) 
9) τεῦχος 70 (Μάρτιος 2017)
https://www.fotgrammi.gr/work/εξωφυλλο-περιοδικου-φω-
τεινη-γραμμη-τ/
10) ΕΝΘΥΜΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ Ι.ΝΑΟΥ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟ-
ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ,
ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 
https://www.fotgrammi.gr/φωτεινή-γραμμή/καρτα-εγκαι-
νιων/ 
11) ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ εἰς
ΑΡΟΑΝΙΑΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 
https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/ενθυμια-εγκαινιων-
ι-ναου-οσιομαρτυρο/

*https://www.fotgrammi.gr/ work/θεμα-ενημερωτικο-για-το-
πανελληνιο-ιε/ 

Ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρον τὸ Video μὲ τὴν Μοναδικὴν καὶ
Ἐμπνευσμένην Ὁμιλίαν τοῦ πρώην Μητροπολίτου Φλω-
ρίνης κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη, τὴν 18.3.1964 εἰς τὴν
Ἀθήνα, ὅπου, ὑπὸ  Θείου πυρὸς ἐμπνεόμενος  προεφήτευσε
μέ ἀδιάσειστα στοιχεῖα, διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ΤΑ-
ΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ
1821.

Ὅλη ἡ ὁμιλία εἰς τὸ κατωτέρω video: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = G -
i_07XHBZk&feature=youtu.be

Ἰδιαιτέρως  δέ, ἀπό τοῦ  17ου λεπτοῦ τῆς ὥρας καὶ μετά.
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ΜΕΡΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
PANAYIOTIS TELEVANTOS 
Wednesday, June 10, 2020
ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 
Ἡ  Ἀντικατάστασις τῆς Επιτροπῆς, διὰ τοὺς  Ἑορτασμοὺς
τοῦ 1821 εἶναι  Μονόδρομος καὶ ἡ  Ἀνέγερσις τοῦ Τάματος
τοῦ Έθνους Ἀπολύτως Ἐπιβεβλημένη διὰ νὰ Ἑορτασθοῦν
τὰ 200 χρόνια  ἀπὸ τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821.                     
Posted by Panayiotis Televantos at 8:02 AM 

Labels: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
ΕΛΛΑΣ, ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Ο Β΄, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 
http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2020/06/blog-
post_82.html

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  
ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΝ

ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ  *        
14.6.2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διὰ τοὺς Ἀκριβοδικαίους Ἐκτιμητὰς καὶ τοὺς Νοῦν ἔχον-
τας, κατὰ Σωκράτη, δὲν θὰ Ὑπάρχῃ ἄλλος Ἁγιοτόκος
τόπος, ἐκτὸς τοῦ σπηλαίου τῆς Βηθλεέμ, τοῦ Θεοβαδίστου
Ὄρους Σινᾶ, τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, ὅπου Έβαπτίσθη ὁ
Θεάνθρωπος καὶ ἔκτοτε ὅλοι οἱ Εὐλαβεῖς Προσκυνηταὶ μὲ
Συντριβὴν Καρδίας, ἀλλὰ καὶ πρὸ Χριστοῦ Ταπεινοὶ καὶ
Ἀγαθοπροαίρετοι Ἄνθρωποι  Ἐβαπτίζοντο ὑπὸ τοῦ Ἰωάν-
νου τοῦ Βαπτιστοῦ (ἀλλὰ ἄνευ Ἀφέσεως τῶν Ἁμαρτιῶν
των), τοῦ Περιβολιοῦ τῆς Παναγίας - τοῦ Ἁγιωνύμου Ἄθω,
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ἤ  τοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας μεγίστου Ὀρθόδοξου Ἱεροῦ
Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

Βέβαια δὲν Ἀναφερόμεθα Ἐκτενῶς καὶ Λεπτομερῶς εἰς τε-
μένη μὴ χριστιανικῶν Ναῶν, εἰς τὰ ὁποῖα Μεταφέρονται
μὲ Σαπιοκάραβα, ὡς Σαρδέλαι οἱ Προσκυνηταί των. Χάριν
τῆς Ἐγκυκλοπαιδικῆς Ἐπιμορφώσεως εἰς τὶς Ἔρευνές   μας
κάμνομεν μίαν γενικὴν Ἀναφοράν, διότι πολλὰ ἐξ αὐτῶν
εἶναι Τεράστια Οἰκοδομήματα καὶ μάλιστα μερικὰ μὲ Ἀμυ-
θήτους Θησαυρούς ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

Ὅμως ἐκεῖ μεταβαίνει ὁ μέγιστος Ὄχλος τῶν ἐν λόγῳ Θρη-
σκειῶν, ὁ ὁποῖος εἶναι Ἱκανώτατος νὰ Αἱματοκυλήσῃ
Ὁλόκληρον τὴν Ὑφήλιον, ἐὰν ὑπάρχῃ Ἀμφισβήτησις, ὅτι
κάποια θρὶξ εἶναι ἢ δὲν εἶναι τοῦ Μεγάλου Λάγνου Μωά-
μεθ ἤ κάποιο Σχέδιον Προσβάλλει ἤ δεν προσβάλλει τὴν
Θρησκείαν τοῦ Ἰσλάμ. Διὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὶς τρισά-
θλιες ἀδυναμίες του ἔχει δώσει τὸ ἐλεύθερον καὶ εἰς τοὺς
τρισαθλίους Ἀδιστάκτους Πολεμιστάς του νὰ Ἁρπάζουν
πᾶν  Θηλυκὸν ἄτομον μέχρις Ἀνηλίκων Κορασίδων (ἡ
ἰδική  του σύζυγος  ἦτο μόλις 8 ἐτῶν, διὰ νὰ τοῦ Ἀνοίγῃ
τὴν Ὄρεξιν) ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

Τὶς μεγάλες Γυναῖκες τὶς Χρησιμοποιοῦν διὰ Ὑποτυπώδεις
– Ρυπαρὲς Ἐργασίες, τὶς Ἀμείβουν ἐνίοτε καὶ μὲ Εἰδικὰ Θέλ-
γητρα Κυρίως αὐτές, ποὺ δύνανται νὰ τεκνοποιοῦν ! ! ! ! ! !
! ! ! !  

Ὡς γνωστόν, ὁ μέγιστος Συνεργάτης τῶν Γερμανῶν ἐπὶ κα-
τοχῆς προσέφερε Σαπιοκάραβα, διὰ τὴν Δωρεὰν Μετα-
φορὰν τέτοιων Παθιασμένων, διὰ νὰ πετύχῃ τὸν Σκοπόν
του, διὰ νὰ λάβῃ τὴν Ἀποκλειστικότητα τῶν καθαρῶν Σα-
ουδαραβικῶν Πετρελαίων, νὰ σπάσῃ τὸ embargo διὰ Ν.
Ἀφρικὴ καὶ νὰ θησαυρίσῃ. Ἂν ἕν τοιοῦτον Σαπιοκάραβον
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βούλιαζε, θὰ Προσέφερε τὰ Δυστυχισμένα αὐτὰ Παθια-
σμένα Πλάσματα, ὡς Λιβάνι θυμιατοῦ εἰς τὸν Βωμὸν τοῦ
ὁλοκαυτώματός των ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

Ἂς ὄψωνται  οἱ Ἀποικιοκράται, οἱ ὁποῖοι ἀπέστελλον τοὺς
Μισιοναρίους τους νὰ ἀφιονίζουν τοὺς Δυστυχισμένους
Ἰθαγενεῖς. Μετὰ ἀπέστελλον τοὺς Παμπονήρους Ἐμπό-
ρους των καὶ τοὺς Ἐξηπάτων  λαμβάνοντες παρὰ τῶν Δυ-
στυχισμένων Ἰθαγενῶν πολυτιμότατα Μαργαριτάρια, Κο-
ράλια, Ἐλεφαντοστά, σπανιώτατα Ἀπολιθώματα, Χρυσὸν
καὶ Ἄργυρον Ἀνταλάσσοντες αὐτὰ  μὲ μερικὰ Μέτρα Ὑφα-
σμάτων εἰς πολὺ Φανταχτερὰ Χρώματα ἱκανοποιοῦντες
τοιουτρόπως τὶς Ἀδυναμίες τῶν Ἰθαγενῶν. Ὅταν δέ, σὺν
τῷ Χρόνῳ, Ἀφυπνίζοντο καὶ αὐτοὶ οἱ Ὑπανάπτυκτοι ἢ
ἔστω ἀναπτυσσόμενοι Ἰθαγενεῖς καὶ ἐβροντοφώνουν :
«δὲν πάει ἄλλο ἔχομεν καὶ ἐμεῖς Δικαίωμα νὰ ἐπιβιώνωμεν
καὶ νὰ Ἀναπτυσσώμεθα», Κατεπίεζε ἡ Ἀνυπόφορος Σκλα-
βιὰ καὶ ὁ Ζυγὸς τῶν Σκλάβων ἦτο Ἀφόρητος, καὶ ἐπνί-
γοντο εἰς τὸ αἷμα αὐτὲς  οἱ Ἐξεγέρσεις. Ἐνίοτε ἐξηγείροντο
μερικοὶ Ἀρματωλοὶ καὶ τότε οἱ Ἀδίστακτοι Ἀποικιοκράται
ἐφήρμοζον τὴν Ἐπικήρυξιν Κεφαλῶν, Ἐξεμεταλλεύθησαν
τὴν ἐν λόγῳ Κατάστασιν καὶ οἱ Ἀνθρωποέμποροι κυρίως
Ἑβραῖοι καὶ Μετέφεραν Ἑκατομμύρια Δυστυχισμένους
Ἰθαγενεῖς ἰδίως ἐκ τῆς Ἀφρικῆς Μελαμψοὺς  καὶ Μαύρους
εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας Ἀμερικῆς. Ἔκτοτε διαπιστώ-
νομεν ὅτι τὰ Εἰδικὰ Ὑποδήματα τῶν Ἀστυνομικῶν εἶναι
πάρα πολὺ Ἀδίστακτα καὶ Σκληρὰ καὶ ὀλίγον κατ' ὀλίγον
ἔχομεν τοὺς Ἀπαισίους Ἐμφυλίους Πολέμους καὶ τὶς Ἀπάν-
θρωπες Ἀγριότητες τῶν Ἀστυνομικῶν, ἐναντίον τῶν Με-
λαμψῶν καὶ Μαύρων Φυλῶν !  ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Ὅταν Κατεστάλησαν ὅλες οἱ Ἀντιστάσεις, οἱ Στρατιῶτες,
συνηθισμένοι νὰ ἔχουν Πολλαπλάσια Ἔσοδα καὶ ἐκ τῶν
Κεφαλῶν τῶν Ἀντιδρώντων, ἐσχημάτισαν ἀπὸ Ράκη Ὑφα-
σμάτων ἕν Εἶδος Μπάλας καὶ ἐξ αὐτοῦ ἀνεδείχθη ἡ Ποδο-
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σφαίρα (τὸ ποδόσφαιρον), ἀρχικῶς μὲ ἐλαφρὲς Φουσκω-
μένες Σαμπρέλες, μετά, ἀπὸ ὅλον καὶ Ἐλαφρότερα Ὑλικά,
Πολυουρεθάνη, Ἀφρολέξ κλ.π. Ἐν Συνεχείᾳ ἀπὸ Λαστιχέ-
νιες Μπάλες, μετὰ ἀπὸ Δερμάτινες Μπάλες. 

Αὐτὰ τὰ Βάρβαρα «Ἀθλήματα» τὰ Ἐκμεταλλεύονται Διά-
φορες Ὁμάδες τῆς Ποδοσφαίρας καὶ τοῦ Μπάσκετ καὶ ἔχει
καταντήσει τὸ Ὄπιον τοῦ Λαοῦ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Φυσικὸς δὲ Νόμος εἶναι πᾶσα Δρᾶσις νὰ Ἐπιφέρῃ Ἀντίδρα-
σιν καὶ πᾶσα  Βία νὰ προκαλεῖ Βίαν. Οἱ Ἄνθρωποι Γίνονται
Παλιμβάρβαροι καὶ δὲν Ὑπάρχει τὸ Δόγμα: «ὅπου ὑπάρχει
Καλόπιστος Διάλογος, Φυγαδεύεται ὁ Διάβολος καὶ ὅπου
δὲν Υπάρχει Καλόπιστος Διάλογος, Βασιλεύει ὁ Διάβολος»
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους Πρέπει νὰ Πραγματοποιηθῇ Ὁπωσ-
δήποτε, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ ὅπου ὁ Πρωθυπουργὸς
τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ τότε Πρόεδρος
τῆς Δημοκρατίας καὶ Ἐπὶ Ὀκτὼ Φοράς διατελέσας Πρω-
θυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Ἀλέξανδρος Ζαΐμης Ἔθεσαν τὴν
30 Μαρτίου 1930 τὸν Θεμέλιον Λίθον, εἰς τὶς ἀποψιλωμένες
ἐκτάσεις τοῦ Πεδίου τοῦ Ἄρεως ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Δηλαδὴ Πρέπει νὰ Κατασκευασθῇ μία Νέα Ἁγία Σοφία,
Βάσει τῶν Συγχρόνων Ἐπιτευγμάτων τῆς Τέχνης καὶ τῆς
Ἐπιστήμης διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν τά :

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 
ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
α)  «Νενίκηκα σέ, Σολομών!», Ἰουστινιανὸς μὲ τοὺς Ἀνθέ-
μιον καὶ Ἰσίδωρον.
β) «Νενίκηκα σὲ Περικλέα!» μὲ τοὺς Ἀρχιτέκτονάς σου
Ἰκτῖνον, Καλλικράτην.
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γ) «Νενίκηκα σὲ Ἀδριανέ!» μὲ τὰ Ποσειδώνια Κτίσματά
σου καὶ τὴν Πύλην σου (ἁψῖδα), πρὸ τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἀρχαίου
Ὀλυμπίου Διὸς μὲ τὸν Ἀρχιτέκτονά σου Cossutius.

δ) «Νενίκηκα σὲ ἀρχιτέκτονα Πολύκλειτε Νεώτερε!» μὲ τὸ
Θέατρον τῆς  Ἐπιδαύρου. 

ε) «Νενίκηκα σὲ Παλαιολόγε!» μὲ τὰ Προσκτίσματά σου εἰς
τοῦ Μυστρᾶ μὲ τοὺς Ἀρχιτέκτονάς σου….. 

στ) «Νενίκηκα σὲ Δελφοί!» μὲ τοὺς Μυθικοὺς Ἀρχιτέκτο-
νας σου Τροφώνιον καὶ Ἀγαμήδην! 

ζ) «Νενίκηκα σὲ ἀρχιτέκτονα Χάρη!» μὲ τὸν Κολοσσὸν τῆς
Ρόδου! 

η) «Νενίκηκα σέ, Μέγα Ἀλέξανδρε!» μὲ τὸν Φάρον τῆς Ἀλε-
ξανδρείας καὶ τοὺς ἀρχιτέκτονάς σου Δεινοκράτην καὶ Σω-
στράτη!

θ) «Νενίκηκα σέ, Κροῖσε!» μὲ τὸν Ἀρχιτέκτονα Χερσιφρονά
μὲ τὸ Ναὸν τῆς Ἀρτέμιδος εἰς τὴν Ἔφεσον!

ι) «Νενίκηκα σέ, Γλύπτη Φειδία!» μὲ τὸ Περίφημον Ἄγαλμα
τοῦ Διὸς εἰς τὴν Ὀλυμπίαν!

ια) «Νενίκηκα σέ, Μαύσωλε!» μὲ τὸ Μαυσωλεῖον τῆς Ἁλι-
καρνασσοῦ καὶ τοὺς δύο Ἀρχιτέκτονας Πυθέα καὶ Σάτυ-
ρον!

ιβ) «Νενίκηκα σὲ Χέοπα!» μὲ τὴν Μεγίστην Πυραμίδα τῆς
Γκίζας – Χέοπος Ἀρχιτέκτονα Χεμιούνου!

ιγ) «Νενίκηκα σέ, Ναβουχοδονόσορα!» διὰ τοὺς Κρεμα-
στοὺς Κήπους τῆς Βαβυλῶνος μὲ τοὺς Ἀρχιτέκτονάς σου...

ιδ) Ἄς κάμωμεν Μνείαν καὶ εἰς τοὺς Ἀρχαιοτέρους Χριστια-
νικοὺς Ναοὺς τῆς Ἱστορίας:

Ι) Ἱ.Ναὸς Dura-Europos, Συρία
Ἡ Παλαιοτέρα Χριστιανική Ἐκκλησία (ἀπὸ τοῦ 235 μ.Χ.).
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Τὸ Κτίριον εἶναι Ἁπλοῦν εἰς τὸ Σχέδιον, ἀλλὰ ἔχει Πολυα-
ρίθμους Τοιχογραφίας ποὺ Περιλαμβάνουν Εἰκόνας τοῦ
Καλοῦ Ποιμένος, τοῦ Δαβίδ καὶ τοῦ Γολιάθ, τοῦ Ἀδὰμ καὶ
τῆς Εὔας καὶ τοῦ Ἰησοῦ ποὺ Θεραπεύει τοὺς Ἀσθενεῖς!
(https://www.google.gr/search?q=dura+europos+syria&sxsrf=ALeKk00Fr2U1
WR-EgPnrxjjvzcuiDa5NOw:1591304759883&source=lnms&tbm=isch&sa=X
&ved=2ahUKEwjawMSXiOnpAhXN8qYKHbuECEcQ_AUoAnoECBc-
QBA&biw=1920&bih=920#imgrc=WEoX5MGkI2-sZM)

ΙΙ) Ἱ. Ναὸς Megiddo – Tel Megiddo, εἰς τὴν Κοιλάδα Jezreel
Ἰσραὴλ
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Megiddo Ἐκτίσθη τὸν 3ον αἰῶνα. Ἡ Ἀρχαι-
ολογικὴ Σκαπάνη τὸ ἔφερε πλήρως εἰς φῶς τὸ ἔτος 2005.
Ἕν τεράστιον Μωσαϊκὸν σχεδὸν 600 Τετραγωνικῶν Πο-
διῶν (περίπου 180 Τετραγωνικὰ Μέτρα)  Κοσμεῖ τὸν Ναό!
(https://gr.depositphotos.com/stock-photos/megido.html)

ΙΙΙ) Etchmiadzin Cathedral – Etchmiadzin, Ἀρμενία
Ὁ Καθεδρικὸς Ναὸς Etchmiadzin εἶναι ὁ Παλαιότερος Ἱ.
Ναὸς τῆς Ὑφηλίου, ὁ ὁποῖος Κατεσκευάσθη ὑπὸ  τοῦ Κρά-
τους. Εὑρίσκεται εἰς τὴν Ἀρμενίαν (τὴν Πρώτην Χριστια-
νικὴν χώραν τοῦ κόσμου) καὶ Ἐξακολουθεῖ νὰ λειτουργῇ
(δὲν ἔπαυσε νὰ λειτουργῇ οὔτε ἐπὶ Κομμουνιστικοῦ κα-
θεστῶτος, εἶναι ἡ Ἕδρα τῆς Ἀρμενικῆς Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας. Ἐκτίσθη παρὰ τοῦ Ἅγιου Γρηγορίου τοῦ Φω-
τιστοῦ (301 - 303 μ.Χ.) μὲ τὴν Ἀρμενικὴν Τεχνοτροπίαν (δη-
λαδὴ Μέγα Ὕψος , Ὑλικὰ ἐκ Πέτρας). Τὸν Ναὸν τὸν ἔχει
Υἱοθετήσει ἡ Unesco. Ὡς Ἀρχιτέκτων Ὀνομάζεται ὁ ἴδιος ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Φωτιστής, ὁ ὁποῖος Ἑδραίωσε τὸν Χρι-
στιανισμὸν εἰς τὴν Ἀρμενίαν καὶ εἶναι ὁ Προστάτης αὐτῆς
(ἑορτάζεται 30 Σεπτεμβρίου)! 
(https://www.google.gr/search?q=etchmiadzin+cathedral+%E2
%80%93+etchmiadzin,+%E1%BC%80%CF%81%CE%BC%CE%
B5%CE%BD%CE%AF%CE%B1&tbm=isch&sxsrf=ALeKk00ii
MfbYgeGcplEGsRBtEhmkvzU9g:1591432660098&source=lnms
&sa=X&ved=0ahUKEwi6_43T5OzpAhUtxcQBHW3NCNsQ_A
UIDigB&biw=1920&bih=920&dpr=1).
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Τότε ἦτο μία ἡ Χριστιανοσύνη καὶ δὲν ἐφηρμόζετο τό :
«ράψε, ξήλωνε, δουλειὰ νὰ μὴ σοῦ λείπει».

ΙV)Ἡ Βασιλικὴ τοῦ Ἁγίου Πέτρου – Πόλις τοῦ Βατικανοῦ

Εἰς τὴν Τοποθεσίαν αὐτὴν ὑπῆρξε, κατὰ τὴν Περίοδον τῶν
διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν εἷς ἱππόδρομος. Τὸ Ἔτος 324 μ.Χ.
ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας ἔκτισεν Ἕν μνημεῖον εἰς τὸ
Σημεῖον Μαρτυρίου τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου καὶ ἕνα
Ἀρκετὰ Μεγάλον Ναὸν Τύπου Πεντάκλιτης Βασιλικῆς. Ὁ
Ναὸς Διετηρήθη ἐπὶ Πολλὰς Ἑκατονταετίας, ἕως ὅτου, τὸ
1506 Ἄρχισε ἡ Ἀνέγερσις τοῦ Ἁγ. Πέτρου, ὅπως εἶναι Σήμε-
ρον. Τὸ πρῶτον ἀρχιτεκτονικὸν σχέδιο τῆς νέας Βασιλικῆς
Προέρχεται ἀπὸ τὸν Ἀρχιτέκτονα Μπραμάντε (Bramante)
καὶ Ἀκολούθησε Πληθώρα Ἀρχιτεκτόνων, Παραδείγματος
Χάριν Μπερνάρντο Ροσσελλίνο, Τζουλιάνο ντα Σαν-
γκάλλο, Ντονάτο Μπραμάντε, Ραφαὴλ, Τζοβάννι Τζο-
κόντο, Αντόνιο ντα Σανγκάλλο ο Νεότερος, Μπαλντασ-
σάρε Περούτσι, Μιχαήλ Άγγελος, Τζάκομο ντέλλα Πόρτα,
Τζάκομο Μπαρότσι ντα Βινιόλα, Πίρρο Λιγκόριο, Κάρλο
Μαντέρνο καὶ Τζιαν Λορέντσο Μπερνίνι ἀμειβομένων
αὐτῶν, ὄχι  μόνον ἐκ τῶν Βαρυτάτων Φόρων ποὺ Ἐπεβλή-
θησαν, ἀλλὰ κυρίως ἐκ τῆς πωλήσεως συγχωροχαρτιῶν
εἰδικῶς εἰς τὴν Γερμανίαν τὸν 16ον αἰώνα, ὑπὸ τῶν καρδι-
ναλίων καὶ ἡγεμόνων τῆς Γερμανίας, οἱ ὁποῖοι ἀπεσπά-
σθησαν μὲν ἐκ τῆς  ἑνιαίας τότε Χριστιανικῆς λατρείας,
πλὴν ὅμως καὶ οἱ Λουθηρανοὶ καὶ οἱ Καλβινισταὶ καὶ οἱ
Διαμαρτυρόμενοι ἐπέβαλον  βαρυτάτους φόρους εἰς τὸν
τράχηλον τῶν ἁπλῶν Χριστιανῶν καὶ ὠργίαζαν τὰ περι-
βόητα συγχωροχάρτια. Τὸ ἔργον Ἐνεκαινιάσθη τὴν
18.11.1626.
(https://www.google.gr/search?q=+%E1%BC%89%CE%B3%CE
%AF%CE%BF%CF%85+%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81
%CE%BF%CF%85+%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B7%CF
%83&tbm=isch&ved=2ahUKEwiA77747ezpAhXMtqQKHYf6A
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T0Q2cCegQIABAA&oq=+%E1%BC%89%CE%B3%CE%AF%C
E%BF%CF%85+%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B
F%CF%85+%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%B7%CF%83&gs_l
cp=CgNpbWcQDFD9SVidaWCgfWgAcAB4AIABnAGIAd-
cHkgEDMC43mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWc&sclient=i
mg&ei=kl_bXoDeGMztkgWH9YfoAw&bih=920&biw=1920)
Τότε δὲν ὑπῆρχαν πρωτεῖα, ἀλάθητον,  ἄσπορος σύλληψις
τοῦ Σκεύους Ἐκλογῆς τῆς Θεότητος καὶ ἕτερα τοιαῦτα σα-
τανικὰ φληναφήματα, οὔτε καὶ αἱ ἀπεσπασμέναι  ἐκ τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς
ἑνιαίας Χριστιανοσύνης «ἐκκλησίαι». 

V) Ἱ. Ναὸς τοῦ Ἁγίου Πέτρου – Ἀντακιά, Τουρκία
Εὑρίσκεται εἰς τὴν Ἀντιόχειαν, ἡ ὁποία παρεχωρήθη τὸ
1939 εἰς τὴν Τουρκίαν.
Ὁ Ναὸς εἶναι κτισμένος τὸ 38-39 μ.Χ, μὲ Σκαλιστὴ πέτρα
κατὰ μῆκος τοῦ βουνοῦ Starius! 
(https://el.wikipedia.org/wiki/Αντάκια#/media/Αρχείο:St._Pie
rre_Kilisesi.jpg). [ἴδε φωτογραφίαν εἰς ὀπισθόφυλλον]

ιε) Ἀναφερόμεθα καὶ εἰς μερικοὺς Γοτθικοῦ Τύπου Ναούς.

Ὁ Ντὸμ ἢ Καθεδρικὸς Ναὸς τῆς Κολωνίας (Γερμ. Kölner
Dom)
εἶναι ἕν ἐκ  τῶν μεγαλυτέρων  καὶ πλέον φημισμένων  οἰκο-
δομημάτων Γοτθικοῦ Ρυθμοῦ Παγκοσμίως. Εἶναι Παπικὸς
Ναὸς μὲ Ἅγιο Προστάτη τὸν Ἀπόστολο Πέτρο. Τὸ 1996 ἀνε-
κηρύχθη ὑπὸ τῆς UNESCO εἰς Μνημεῖον Παγκόσμιας Κλη-
ρονομίας. 
Κατεσκευάσθη ἐκ τῆς ἐμπορίας συγχωροχαρτιῶν, ποὺ ἐπέ-
βαλον οἱ Καρδινάλιοι, τὰς βαρύτατας φορολογίας ποὺ ἐπέ-
βαλον οἱ Ἡγεμόνες, οἱ ὁποῖοι, καίτοι Ἀπεσπάσθησαν ἐκ
τῆς Παπικῆς Ἐκκλησίας Συμπράττουν  εἰς Διαφόρους Τε-
λετάς, εἴτε Λουθηρανοὶ εἶναι αὐτοὶ εἴτε Καλβινισταί εἴτε οἱ
λεγόμενοι Εὐαγγελικοί ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
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Ἔχει ὕψος 157,38 Μέτρα καὶ εἶναι ὁ Δεύτερος Ὑψηλότερος
Ναὸς τῆς Γερμανίας μετὰ τὸ Μίνστερ τῆς Οὒλμ (161,53
Μέτρα) καὶ ὁ Τρίτος Παγκοσμίως. Μέχρι τὸ 1884 ἦτο τὸ
Ὑψηλότερον Κτίριον τοῦ Κόσμου. Ἡ τεραστία ἐπιφάνεια
τῆς δυτικῆς προσόψεως ἔχει, μαζὶ μὲ τοὺς δύο Πύργους,
Ἐμβαδὸν 7.100 τ.μ. καὶ εἶναι μέχρι Σήμερα Μοναδικὴ εἰς
Μέγεθος. Εὑρίσκεται εἰς Ἀπόστασιν μόλις 200 μέτρων ἀπὸ
τοῦ ποταμοῦ  Ρήνου, εἰς τὸ βόρειον τμῆμα τῶν πρώην ρω-
μαϊκῶν τειχῶν τῆς πόλεως, παραπλεύρως τοῦ  Κεντρικοῦ
Σιδηροδρομικοῦ  σταθμοῦ τῆς Κολωνίας, τὸ Μουσεῖο
Λούντβιχ καὶ τὸ Ρωμαιογερμανικὸν Μουσεῖον. Εἶναι ἐξ
ἄλλου τὸ Μεγαλύτερον Ἀξιοθέατον τῆς Γερμανίας. Τὸ 2001
εἶχε 5.000.000 Ἐπισκέψεις, τὸ 2004 ἄνω τῶν 6.000.000 Ἐπι-
σκεπτῶν ἐξ  Ὅλου τοῦ  Κόσμου» ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Εἶναι ἐπίσης Ἀσυνήθιστο εἰς τὸ μεγαλεῖον, τὸ μέγεθος καὶ
τὸν Χρόνον Κατασκευῆς του. 
Ὁ Θεμέλιος Λίθος ἐτέθη τὴν 15ην Αὐγούστου 1248, ἐνῷ τὸ
Πρεσβυτέριον ἐνεκαινιάσθη τὸ 1322. Ὁ Καθεδρικὸς Ἐκτί-
σθη Σταδιακῶς μέχρι περίπου τὸ 1520. Ἔπειτα, παρέμεινεν
ἡμιτελὴς μέχρι τοῦ 19ου Αἰῶνος, ὅταν οἱ Ρομαντικοὶ Ἐνδιε-
φέρθησαν πάλι δι' αὐτόν. Τελικά, τὸ 1880, μετὰ ἀπὸ Παρέ-
λευσιν Περισσοτέρων τῶν 600 Ἔτῶν, Ὡλοκληρώθη Σύμ-
φωνα μὲ τὰ Αὐθεντικὰ Γοτθικὰ σχέδια ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
(https://www.youtube.com/watch?v=OGQZGXsvHek)

Ἡ Παναγία τῶν Παρισίων, Γνωστὴ καὶ ὡς Notre Dame
(Νοτρ Νταμ) ντὲ Παρὶ ἢ ἁπλούστερα Νοτρ Νταμ
εἶναι ὁ Μητροπολιτικὸς Ρωμαιοκαθολικὸς Ναὸς τῆς πό-
λεως τῶν Παρισίων καὶ ἀποτελεῖ ἕν ἐκ τῶν πλέον θαυ-
μαστῶν Ἀρχιτεκτονικῶν μνημείων τοῦ λεγομένου ὀξυκο-
ρύφου ἢ Γοτθικοῦ Ρυθμοῦ. Εὑρίσκεται εἰς τὴν νησῖδα Île de
la Cité (ιλ ντὲ λὰ Σιτέ) τοῦ Ποταμοῦ Σηκουάνα, εἰς τὸ Κέν-
τρον τῆς Γαλλικῆς Πρωτευούσης.
Ἡ Κατασκευή του Ἄρχισε τὸ 1163 καὶ τὸν Θεμέλιον Λίθον
Ἔθεσεν ὁ Πάπας Ἀλέξανδρος ὁ Γ΄ καὶ ὁ Βασιλεὺς Λουδοβί-



κος ὁ Ζ΄ τῆς Γαλλίας. Ὁ Ναὸς Ἀποπερατώθη περὶ τὰ μέσα
τοῦ 13ου αἰῶνος.
Τὴν 15 Ἀπριλίου 2019, κατὰ τὴν Διάρκεια Ἀποκαταστά-
σεως τοῦ Ναοῦ Κατέρρευσεν ἕνεκα Πυρκαϊᾶς  ἡ Ὀροφὴ
τοῦ Ναοῦ.
(https://www.google.gr/search?q=panagia+tvn+parisivn&sxsrf=AL
eKk02ePcd_O7Lg1S3rcUFG2vzdDI_U1A:1592134163312&source=l
nms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjhtPT5mYHqAh-
WRsnEKHX4YC5cQ_AUoAXoECCAQAw&biw=1600&bih=798)

ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΑ ΤΕΜΕΝΗ
Ὅπως τὰ κατωτέρω, τὰ ὁποῖα ἔχουν Οἰκοδομηθῆ ἐκ τῶν
Λαφύρων  τῶν Ἀρχαίων - τῶν πρὸ Χριστοῦ ἀρχαίων ναῶν,
τῶν κατακομβῶν τῶν Πρώτων Χριστιανικῶν Αἰώνων καὶ
ἐν Συνεχείᾳ μὲ τὴν Ἐπιβολὴν τοῦ Μωαμεθανισμοῦ.
Κατωτέρω καταγράφονται κάποια Σπουδαῖα Κτήρια Μου-
σουλμανικῶν Τεμενῶν, ὡς π.χ. :

α) Τὸ Μέγα Τζαμὶ Χασάν Β΄  εἰς τὴν Καζαμπλάκαν (Μέγας
Λιμὴν καὶ Οἰκονομικὴ Πρωτεύουσα τοῦ Μαρόκου)        
Ἐσχεδιάσθη ὑπὸ τοῦ Γάλλου Ἀρχιτέκτονος Michel Pinseau.
Ἀποτελεῖ ἕν Θρησκευτικὸν καὶ Πολιτιστικὸν συγκρότημα,
ποὺ Περιλαμβάνει ἕνα χῶρον προσευχῆς, ἕνα χῶρον διὰ τὸ
"Γουντοὺ" (χῶρος καθαριότητος), χαμάμ, ἕνα Μεντρεσέ
(Ἱεροσπουδαστήριον), μίαν βιβλιοθήκην καὶ ἕν Μουσεῖον.
Τὸ Τζαμὶ μπορεῖ νὰ Φιλοξενήσῃ 105.000 προσκυνητὰς καὶ
ἡ αἴθουσα διὰ τὰς Προσευχὰς 25.000 Πιστούς. Εἰς Μέγεθος,
εἶναι τὸ ἕβδομον Μεγαλύτερον εἰς τὸν Κόσμον. Διὰ τὴν Κα-
τασκευήν του, ποὺ Διήρκησεν Ἑπτὰ χρόνια, ἐδαπανήθη-
σαν 50.000.000 ὧραι ἐργασίας μὲ τὴν συμβολὴν 35.000
ἐργατῶν καὶ Τεχνιτῶν» ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
(https://www.lifo.gr/team/sansimera/41174)

https://www.tripadvisor.com.gr/ShowUserReviews-g293732-
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d 3 1 7 9 9 7 - r 3 6 3 1 1 6 9 3 9 - H a s s a n _ I I _ M o s q u e -
Casablanca_Grand_Casablanca_Region.html#photos;aggrega-
tionId=101&albumid=101&filter=7&ff=181595572

β) Τζαμὶ καὶ Μιναρὲς Κουτούμπια εἰς τὴν Πόλιν Μαρακές
τοῦ Μαρόκου
Ἡ κατασκευὴ τοῦ Koutoubia ἤρξατο τὸ 1141 ὑπὸ τοῦ Abd-
al-Mu'min. Τὰ Κυριώτερα Σημεῖα τοῦ τεμένους εἶναι ὁ Μι-
ναρὲς, ποὺ ἔχει Ὕψος 69 μέτρα, ὁ ὁποῖος ὁμοιάζει πολὺ μὲ
τὴν Giralda (καμπαναριὸ τοῦ καθεδρικοῦ ναοῦ τῆς Σεβίλ-
λης Ἱσπανία), ὅπως καὶ τὸ χρῶμα τοῦ Ναοῦ, Κατεσκευα-
σμένον ἐκ Κοκκίνης Πέτρας, ποὺ εἶναι Χαρακτηριστικόν
της Περιοχῆς ! ! ! ! ! . . . .
Τὸ Ὄνομά του Σημαίνει Τζαμὶ τῶν Βιβλιοπωλητῶν Λόγῳ
τῶν Πολυάριθμων Περιπτέρων Βιβλίων, ποὺ Περιέβαλον
τὸ Τζαμί.
Εἶναι τὸ Ὑψηλότερον Σημεῖον τοῦ Μαρόκου.
Τὸ τζαμὶ  ἔχει Πλάτος 60 μέτρα καὶ Μῆκος 90 μέτρα ! ! ! ! ! !
! ! ! !  
(https://www.tripadvisor.com.gr/ Attraction_Review-g293734-
d318046-Reviews-Koutoubia_Mosque-Marrakech_Mar-
rakech_Tensift_El_Haouz_Region.html#photos;aggrega-
tionId=101&albumid=101&filter=7&ff=456065216) 

(https://gr.dreamstime.com/ στοκ-εικόνες-μουσου-μανικό-τέ-
μενος-koutoubia-τέταρτο-νοτιο-υτικού-medina-του-μαρα-
κές-image78612266) 

γ) Μασγὶντ άλ-Χαρὰμ
Τὸ Ἱερὸν Τέμενος (ἢ τὸ Μέγα Τέμενος), Γνωστὸν καὶ ὡς τὸ
Μέγα Τζαμὶ τῆς Μέκκας, εὑρίσκεται εἰς τὴν Μέκκαν, Σα-
ουδικὴν Ἀραβίαν. Εἶναι τὸ Μεγαλύτερον Τζαμὶ εἰς τὸν Κό-
σμον καὶ Περιβάλλει ἕν ἐκ τῶν πλέον Ἱερῶν Σημείων  τοῦ
Ἰσλάμ, τὴν Κάαμπα. Οἱ Μουσουλμάνοι κατὰ τὴ Διάρκειαν
τοῦ Σαλὰτ (προσευχῆς) Στρέφονται πρὸς τὴν Κατεύθυνσιν
τῆς Κάαμπα. Εἷς  ἐκ τῶν Κανόνων τοῦ Ἰσλὰμ Ὁρίζει, ὅτι ὁ



Μουσουλμάνος Πρέπει νὰ Πραγματοποιήσῃ Ἅπαξ  εἰς τὴν
ζωὴν του τὸ Προσκύνημα εἰς τὴν Μέκκαν (χατζ) καὶ ἂν
εἶναι δυνατὸν νὰ περιφερθῇ πέριξ τῆς Κάαμπα (ταγουάφ)
! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
Τὸ Σημερινὸν Κτήριον Καλύπτει Ἔκτασιν ἐμβαδοῦ 356.800
Τετραγωνικῶν Μέτρων (356,8 Στρέμματα), Συμπεριλαμβα-
νομένων Ἐσωτερικῶν καὶ Ἐξωτερικῶν Χώρων Προσευχῆς
καὶ μπορεῖ νὰ φιλοξενήσῃ μέχρι 2.000.000 Προσκυνητῶν,
κατὰ τὴν Περίοδον τοῦ Χατζ, μία ἐκ τῶν Μεγαλύτερων
Ἐτησίων Συναθροίσεων Ἀνθρώπων εἰς τὸν κόσμον. Εἰς
Ἀντίθεσιν πρὸς πολλὰ ἄλλα Τζαμιά, Ἄντρες καὶ Γυναῖκες
Προσεύχονται μαζὶ εἰς τὸ Μασγὶντ αλ-Χαράμ ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
(https://www.google.gr/search?sxsrf=ALeKk03iuLj0p4mbzji1i3c
aHwWpgYUEeQ:1591943662201&source=univ&tbm=isch&q=%
CE%9C%CE%B1%CF%83%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CF%8
4+%CE%B1%CE%BB-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC
%CE%BC&s a =X&ved = 2 a hUKEw iD i PO j 1 P vpAh -
WLqaQKHTa7CrIQsAR6BAgJEAE)

δ) Τὸ ἱερὸν τοῦ Imam Reza εἰς τὸ Mashhad τοῦ Ἰράν
Εἶναι ἕν Συγκρότημα, ποὺ περιέχει τὸ μαυσωλεῖον τοῦ
Imam Reza, τοῦ 8ου Ἰμάμη τῶν Twelver Shi'ah. Εἶναι τὸ με-
γαλύτερον τζαμὶ εἰς τὸν Κόσμον, ἀνὰ Περιοχήν. Εἰς τὸ Συγ-
κρότημα Περιλαμβάνονται ἐπίσης τὸ Τζαμὶ Goharshad, ἕν
Μουσεῖον, μία Βιβλιοθήκη, Τέσσαρες Αἴθουσαι Συνεδρίων,
Νεκροταφεῖον, τὸ Πανεπιστήμιον Ἰσλαμικῶν Ἐπιστημῶν
Razavi, μία τραπεζαρία, διὰ Προσκυνητάς, Τεραστίαι
Αἴθουσαι Προσευχῆς καὶ ἄλλα Κτήρια ! ! ! ! . . .

Τὸ συγκρότημα εἶναι ἕν Τουριστικὸν Κέντρον εἰς τὸ Ἰρὰν
καὶ ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς «ἡ καρδία τοῦ Σιιτικοῦ Ἰράν»,
μὲ 25.000.000 Ἰρανοὺς καὶ μὴ Ἰρανοὺς Σιῖτες νὰ τὸ Ἐπισκέ-
πτωνται κάθε Χρόνο. Τὸ συγκρότημα Διευθύνεται ἀπὸ τὸ
Ἵδρυμα Astan Quds Razavi ! ! ! ! ! ! ! ! ! !  

Τὸ ἴδιον ἱερὸν καλύπτει Ἔκτασιν 267.079 τετραγωνικῶν μέ-
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τρων, ἐνῷ οἱ ἑπτὰ Αὐλὲς ποὺ τὸ Περιβάλλουν Καλύπτουν
Ἔκτασιν 331.578 Tετραγωνικῶν μέτρων, συνολικοῦ ὕψους
598.657 Tετραγωνικὰ Mέτρα. 

Καθ' ἕκαστον ἔτος ἡ τελετὴ τῆς «Καθάρσεως» Ἑορτάζεται
εἰς τὸ Ἱερό του Imam Reza ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
(https://www.youtube.com/watch?v=upcHZTD-HvY)

ε) Τὸ Τσαμλιτζὰ Τζαμὶ (Camlica) εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν.
Αὐτὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο τζαμὶ τῆς Τουρκίας τὸ ὁποῖον
χωρεῖ  63.000 Ἀνθρώπους ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Τὸ Ἐπιβλητικὸν Κτίσμα, ποὺ «δένει» ἀπόλυτα μὲ τὸ ὅραμα
τοῦ Νεο - Ὀθωμανισμοῦ, εὑρίσκεται  εἰς τὴν ἀσιατικὴν
πλευρὰν τῆς Πόλεως, εἰς τὸν ὁμώνυμον λόφον Τσαμλιτζά. 
Ὅπως Ἀναφέρει τὸ Πρακτορεῖον Anadolu, ἡ Ἀρχιτεκτονικὴ
τοῦ τεμένους, ποὺ Ἤρχισε νὰ Κτίζηται τὸ 2013, εἶναι 
Βασισμένη  εἰς Ὀθωμανικοὺς καὶ Σελτζουκικοὺς Ρυθμοὺς
καὶ εἶναι ὁρατὸν ἐκ πάσης πλευρᾶς τῆς Κωνσταντινουπό-
λεως) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
Μεταξύ ἄλλων ἐνδιαφερόντων στοιχείων, τὸ Τσαμλιτζὰ
Τζαμὶ περιλαμβάνει ἕν Μουσεῖον Ἰσλαμικῆς Τέχνης, Βι-
βλιοθήκην, ἕν Συνεδριακὸν Κέντρον. 
Τὸ τέμενος ἔχει ἕξ μιναρέδες, μὲ τοὺς τέσσερας ἐξ αὐτῶν νὰ
ἔχουν Ὕψος 107.1 Μέτρων -ὡς Φόρος Τιμῆς εἰς τὴν Νίκην
τῶν Σελτζούκων εἰς τὴν Μάχην τοῦ Ματζικὲρτ τὸ 1071) ! ! !
! ! ! ! ! ! ! 
Ὁ Βασικός του Θόλος ἔχει ὕψος 72 Μέτρων, Ἀντιπροσω-
πεύων τὰ 72 Ἔθνη ποὺ ζοῦν εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν,
ἐνῷ ὁ Δεύτερος Θόλος ἔχει Ὕψος 34 Μέτρων, ὅπως καὶ ὁ
Ἀριθμὸς 34 ποὺ φέρουν αἱ Πινακίδες Κυκλοφορίας τῶν
Ὀχημάτων τῆς Πόλεως. 
Τὸ Χαλὶ ποὺ Καλύπτει τὸ Τέμενος εἶναι Ἐκτάσεως 17.000 τε-
τραγωνικῶν Μέτρων καὶ εἶναι Χειροποίητον ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
(https://www.iefimerida.gr/news/483750/ayto-einai-megalytero-
tzami-tis-toyrkias-hora-63000-anthropoys-eikones-vinteo)



ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Οἱ Χριστιανοὶ τότε θὰ Ἠδύναντο νὰ Κρατήσουν εἴτε τὴν
γλώσσα των καὶ νὰ ἀλλαξοπιστήσουν, εἴτε τὴν θρησκείαν
των καὶ νὰ Γίνωνται Μάρτυρες, ἐὰν δὲν Ἠσπάζοντο τὸν
Μωαμεθανισμόν, ἀρνούμενοι τὴν Ἱστορίαν των καὶ τὴν
Καταγωγήν των, Ἐκπαιδευόμενοι ὡς Φρικτότατοι καὶ
Ἀπαίσιοι Γενίτσαροι, ὅπως ὁ Ὁμόαιμός μας σχιζοφρενὴς
σύγχρονος Χίτλερ  Ἐρντογάν πού τό «παίζει» ὡσάν «παρ-
τσακλός», πού τὸν καταχειροκροτοῦν οἱ πάντες) ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ 
Ὅταν δὲ ὁ Ἐρντογάν περιέρχεται εἰς ἀδιέξοδον, ὅπως π.χ.
διὰ τὴν Μετατροπὴν τῆς Ἁγίας τοῦ Θεοῦ Σοφίας εἰς Κων-
σταντινούπολιν, τότε ὁρίζει νὰ ἀποφανθῇ τὸ Συμβούλιο
τῆς Ἐπικρατείας τῆς Χώρας του, μὲ Ἔμμεση Ρητὴν Εν-
τολὴν νὰ ἀπορρίψῃ τὸ αἴτημά του καὶ νὰ διατυμπανίζῃ,
ἀνὰ τὴν Υφήλιον ὅτι: «εἴμεθα  Δημοκρατία, σεβόμεθα την
Ἀπόφασιν - Ἐτυμηγορίαν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας
καὶ δὲν ἐνεργῶμεν αὐταρχικά».
Ἐσχάτως πιέζεται ὁ Ἐρντογάν ν' ἀνοίξῃ ἡ Θεολογικὴ
Σχολή τῆς Χάλκης. Ἐμεῖς, ἔχοντες ὑπ'ὄψιν Φρικτοτάτας
καὶ Σατανικωτάτας Συμπεριφορὰς Ἀποφοίτων – Διπλωμα-
τούχων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, πρέπει νὰ
εὐχώμεθα καὶ νὰ προσευχώμεθα, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Σχολὴ πρέ-
πει νὰ μετατραπῇ εἰς Μουσεῖον ὅλων τῶν Κειμηλίων καὶ
Ἀνεκτιμήτων Θησαυρῶν τῶν Χριστιανῶν Πόντου, Καππα-
δοκίας, Συρίας κ.λπ. Χριστιανικῶν Ναῶν καὶ Προ- χριστια-
νικῶν Ναῶν τοῦ 12θέου καὶ ὑπὸ τὴν ΟΥΝΕΣΚΟ μὲ Συμβού-
λους καὶ Ἀρχαιολόγους Ἕλληνας νὰ καταγραφοῦν ὅλοι
αὐτοὶ οἱ Ἀνεκτίμητοι Θησαυροὶ καὶ νὰ κατοχυρωθοῦν μὲ
ἀποφάσεις τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ ὅλων τῶν Διεθνῶν
Ὀργανισμῶν, ὅτι διὰ αὐτοὺς τοὺς Θησαυροὺς ἐπ΄οὐδενί
λόγῳ,  ἐπιτρέπεται νὰ ἰδιοποιῆται ὑπὸ ἄλλων καὶ νὰ δια-
στρεβλώνεται ἡ Ἱστορία ! ! ! ! ! . . .
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Ἴσως θὰ ἠδύνατο νὰ μετατραπῇ καὶ εἰς Γυμνάσιον ἤ Λύ-
κειον Ὑποψηφίων Θεολογικῶν Σχολῶν καὶ Χριστιανικῶν
Ἱεροδιδασκαλίων, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ φοιτήσουν εἰς
Ὀρθοδόξους Θεολογικάς Σχολάς, Ἀκαδημίας  κ.λπ.
Ἡ Τουρκία νὰ ὑποχρεωθῇ νὰ καταγράφῃ τὰς Ἑλληνικὰς
Θέσεις καὶ Ἀπόψεις, ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει ἡ Ἑλλὰς νὰ δια-
γράψῃ ὅλας αὐτὰς τὰς Διαστρεβλώσεις, ποὺ ἔγραψαν
Τοῦρκοι Ἱστορικοὶ καὶ δυστυχέστατα οἱ Ἕλληνες τὰς
υἱοθέτησαν, ὡς  δῆθεν Ἀπαύγμασμα τῆς Ἱστορίας καὶ τῆς
Ἀληθείας. Μέχρι καὶ σήμερον ὁ Ὁμοαῖμός μας μέγιστος
Διαστροφεὺς τῆς Αληθείας, Ἐξωμότης Δημήτριος Κιτσί-
κης (εἶναι Ἕλλην ( ; ; ; ; ; ) Ἱστορικός, Τουρκολόγος καὶ Διε-
θνολόγος Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀττάβας
στὸν Καναδᾶ), ποὺ εἰς  τὸν σύγχρονον Σχιζοφρενῆ Χίτλερ
Ταγίπ  Ερντογὰν προσφέρει ἀφθονώτατον Λιβανωτόν, εἰς
τοὺς Σφαγεῖς τῶν Προγόνων μας καὶ σημερινοὺς Κατατρο-
μοκράτας «Φίλους».

Νὰ ἀφαιρεθῇ ἡ Διαστρέβλωσις τῆς Ἱστορίας, ὅτι «ὁ Κολο-
κοτρώνης ἦτο αἱμοσταγής» καί «ὅτι μερικοὶ ‘’Ξεβράκωτοι’’
διετάραξαν τὴν ἁρμονικωτάτην Συμβίωσιν Χριστιανῶν
καὶ Μουσουλμάνων » ! ! ! ! ! . . .
Αὐτὰς τὰς Απόψεις ἐνστερνίζονται καὶ μερικὰ ἄλλα «Παρ-
τσακλά», ποὺ θὰ ἦσαν εὐτυχισμένα νὰ κρατοῦν τό «Κα-
θοίκι» τοῦ Πάπα καὶ νὰ προσκυνοῦν συνεχῶς καὶ ἀκατα-
παύστως τὴν Παντόφλα του ! ! ! ! ! . . .

Ἐμεῖς ὀφείλομεν νὰ ἀνακαλῶμεν ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀδι-
στάκτους Διαστροφεῖς τῆς Ἀληθείας εἰς τὴν τάξιν καὶ νὰ
τοὺς τονίζωμεν ὅτι οἱ Ἥρωες τῆς Ἀπελευθερώσεως τῆς
Ἑλλάδος καὶ ἐμμέσως τῶν Βαλκανίων ἀπὸ τοῦ ἀφορήτου
Μωαμεθανικοῦ – Τουρκικοῦ Ζυγοῦ ἦσαν οἱ Φουστανελά-
δες μας, οἱ ὁποῖοι ἐπέφεραν καὶ τὸ Ἔπος τῆς Πίνδου καὶ
τῶν Ἀλβανικῶν Βουνῶν. Αἱ Ἄσημοι καὶ Ἡρωίδες Γυναῖκες
τῆς Πίνδου δὲν μετέφεραν μόνον Τρόφιμα, Φανέλες, Κάλ-



τσες κ.λπ. διὰ νὰ λυτρώνουν τοὺς Ἥρωάς μας εἰς τὴν Πίν-
δον, εἰς τὰ Βουνὰ τῆς Ἀλβανίας, ἀλλὰ μετέφεραν καὶ Πολε-
μοφόδια, διὰ νὰ καταγάγουν τὸν Θρίαμβον καὶ εἰς τὰ ἀλβα-
νικὰ Ὄρη καὶ νὰ ἀναφωνοῦν οἱ Ξένοι, ὅπως ὁ Τσώρτσιλ: 
«μέχρι τοῦδε ἐλέγομεν ὅτι οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν ὡς
Ἥρωες, τώρα θὰ λέγωμεν ὅτι οἱ Ἥρωες πολεμοῦν ὡς
Ἕλληνες » ! ! ! ! ! . . . . .

Ὅταν δὲν τρίζουν τὰ Δόντια στὸν Ἐρντογὰν νὰ σεβασθῇ
τὴν Ἱστορικότητα τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἡ ὁποία ἀνήκει εἰς
τὴν ΟΥΝΕΣΚΟ καὶ εἶναι ὑπὸ τὴν Προστασία της, ἢ ὅταν ὁ
Πατριάρχης Μόσχας καὶ Πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ.κ. Κύριλ-
λος ἐπεμβαίνει δυναμικά, τότε ὑπαναχωρεῖ Καταχρώμενος
τῆς Ἐπιεικείας καὶ τῆς εἰρηνικῆς Συνυπάρξεως, ποὺ δείχνει
ἡ Ἑλλάς μας ! ! ! ! ! . . . .

Ὅταν ὁ «μεγάλος Ἀνδρέας» ἔλεγε: «βυθίσατε τὸ ΧΟΡΑ»
(Τουρκικὸν Ὠκεανογραφικὸν Πλοῖον ποὺ ὑπὸ τὸ Πρό-
σχημα τῶν Ἐρευνῶν, οἱ Τοῦρκοι ἀμφεσβήτησαν τὰ Ἑλλη-
νικὰ Χωρικὰ Ὕδατα), οἱ Τοῦρκοι δὲν ἐτόλμων νὰ ἐξέλθουν
τῶν Δαρδανελίων ! ! ! ! . . . .

Ὅταν ὅμως οἱ Τοῦρκοι συμπεριεφέρθησαν ἄκρως ἐγκλη-
ματικῶς εἰς τὰ Ἴμια μὲ τὸ Ἀνθρωπάκι, ποὺ ὀνομάζεται
Ἀαρών Ἀβουρή (Κωνσταντίνος  Σημίτης), ποὺ εἶχε νο-
σφισθῆ ὁ Πατήρ του τὰ ἑκατομμύρια Χρυσὲς Λίρες, δίδων
εἰς τοὺς Ἀγωνιστάς – Πατριώτας Ψιχία καὶ ἐδικαιολόγει
τὶς Ἐγκληματικὲς Ἐνέργειες τῶν Τούρκων μὲ τὸ Ποταπὸν
καὶ καθ’ ὁλοκληρίαν Σατανικὸν «εὐχαριστοῦμεν τὰς Ἡνω-
μένας Πολιτείας», τότε αὐτομάτως οἱ Τοῦρκοι ἐγλυκάθη-
σαν καὶ συνέχισαν τὸ Βιολί των νὰ μᾶς προκαλοῦν συ-
νεχῶς, προτάσσοντες πάντοτε τὸ casus belli, ἐπειδὴ δυ-
στυχῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα μας ἐπρυτάνευε τὸ Ἀνθελληνικώ-
τατον Σύνθημα: «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν». Οἱ δὲ Φίλοι,
τουτέστιν «τὰ Φίδια μας τὰ Κολοβὰ» τῆς ΕΟΚ καὶ τοῦ
ΝΑΤΟ ποὺ οὐσιαστικὰ εἶναι ὄντως «τὸ ἴδιο Συνδικάτο»,
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ὅταν διαμαρτυρώμεθα, μᾶς ἔλεγαν αὐτὰ τὰ Κολοβά μας
Φίδια: «εἰς τὰς Συμμαχίας δὲν ἐπιτρέπονται Διαπληκτι-
σμοί, βρέστε τα μεταξύ σας»!!!!!.....

Η ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ – 
Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
Ὅλα αὐτὰ τὰ Σατανικὰ Φληναφήματα ἐπίκραιναν καὶ πι-
κραίνουν τοὺς Ἕλληνας Πατριώτας εἰς το ἄκρον ἄωτον
καὶ ἐνίσχυον καὶ ἐνισχύουν τὴν ἄκραν Ἀριστεράν. Οὐδεὶς
εἶχε καὶ ἔχει τὸ Σθένος νὰ κατατροπώνῃ τοὺς Πάντας, εἰ
μὴ μόνον ὁ Ἀνεπανάληπτος Ἰδανικὸς Ἐργάτης τοῦ Εὐαγ-
γελίου, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης, κυρὸς Αὐγου στῖ -
νος Καντιώτης, ὡς ἀναλυτικῶς ἀναπτύσσομεν κατωτέρω
εἰς τὸ Κεφάλαιον «ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΚΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ - ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ
ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ».

Η ΑΙΣΧΡΟΤΑΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑ-
ΛΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΉΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ
ΜΑΣ ΕΙΣ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΘΕΡΕΤΡΟΝ - ΑΙ (ΑΚΑΡΠΟΙ ΔΥ-
ΣΤΥΧΩΣ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ  
Ὁποῖον Αἶσχος, νὰ βασίζεται μία Χώρα εἰς τὸν Τουρισμὸν
καὶ νὰ ἐξαρτᾶται ἡ ὡραιοτάτη Ἑλλάς μας ὑπὸ τῶν Λυσ-
σωδῶν σεξουαλικῶν Ἐπιθυμιῶν καὶ Παραφροσύνης   Ἀνω-
μάλων Τουριστριῶν - Τουριστῶν. Ἂς ὄψωνται οἱ Ἰθύνοντες
Γραφειοκράτες τῶν ἑκάστοτε Καθεστώτων καὶ Κυβερνή-
σεων. Ἀκόμη καὶ οἱ Ἰθύνοντες περὶ τοῦ Τρισκαταράτου
Τουρισμοῦ, καὶ ἐπὶ ἐποχῆς Συνταγματαρχῶν, Μανδαρίνοι
καὶ Ἀνίκανοι ὄντες νὰ υἱοθετήσουν τὶς Ἀποφάσεις τῶν
Οἰκονομικῶν Ὑπουργείων-Συνεργασίας τῆς Γερμανίας
ποὺ ἤθελαν νὰ ἐκπαιδεύουν ἐτησίως, ἄνω τῶν 100 Στε-
λεχῶν τῆς Οἰκονομίας εἰς ὅλους τοὺς Τομεῖς, ἐπάσχιζαν νὰ
ἀποτρέψουν αὐτὲς τὶς Ἐκπαιδεύσεις τοιούτων Στελεχῶν
καὶ τὶς τορπίλλιζαν παντοιοτρόπως!!!!!....



Λίαν περιληπτικὰ ἀναφέρομεν, ὅτι Φιλέλληνες, στελέχη
τῶν διαφόρων Γερμανικῶν Ὑπουργείων Οἰκονομικῆς Συ-
νεργασίας ὅπως π.χ. τοῦ Ηelmut Jelden, τοῦ Διευθυντοῦ τῆς
Ὑπηρεσίας Μετεκπαιδεύσεων Carl Duisberg Geselschaft,
τοῦ οἰκογενειακοῦ μας Φίλου Ηans Ρlaklepa δεν ἐτόλμων
νὰ συνεδριάζουν εἰς τὰ Ὑπουργεῖα των ἀλλὰ εἰς τὸ ἐν
Βόννῃ Κεντρικόν μας Γραφεῖον, Fürstenstrasse 1, ἔναντι τῆς
κεντρικῆς Εἰσόδου τοῦ κεντρικοῦ Παλατιοῦ τοῦ Καρδινα-
λίου (σήμερον λειτουργεῖ, ὡς Πανεπιστήμιον) ! ! ! ! ! ! . . . .
Ὁ μόνος ποὺ ἦταν Ξύπνιος, ἦταν ὁ πρώην Μητροπολίτης
Χανίων καὶ Κισσάμου κυρὸς  Εἰρηναῖος, ὁ ὁποῖος ἔλαβε
Χρήματα καὶ Ἀπείρους Ἐνισχύσεις παρὰ  τῶν  Γερμανῶν
καὶ ἀνέδειξε τὴν περίφημον ΑΝΕΚ Ἐκμεταλλευόμενος τάς
ἡμετέρας Προσπάθειας. Τοιουτοτρόπως, τά «Κοπέλια»
ἤρχισαν μεταφέροντα  Ἀνθρώπους καὶ διάφορα Αγαθὰ εἰς
τὸ Εσωτερικὸν καὶ εἰς τὸ Εξωτερικὸν καὶ ἀνεπτύχθη ρα-
γδαίως ἡ Παραγωγὴ τῆς Κρήτης μας ! ! ! ! . . . .
Ἂν ὁ Θεὸς μᾶς ἐπιτρέψη νὰ ζήσωμεν  ἐκ τῶν δεκάδων
Ἀσθενειῶν ποὺ ὑποφέρομεν (μόνον ἐκ Κορωναϊοῦ, δὲν ὑπο-
φέρομεν, δόξα τῷ Θεῷ), θὰ προσπαθήσωμεν νὰ ἀναπτύ-
ξωμεν τὸ Μεγαλεπήβολον καὶ Κολοσσιαῖον Ὅραμα διὰ
τὴν Ἑλληνικὴν Οἰκονομίαν. 

Α Μ Η Ν  Γ Ε Ν Ο Ι Τ Ο ! ! ! ! ! . . . .

*https://www.fotgrammi.gr/uncategorizeduncategorized/ταμα-του-
εθνουσ-σταχυολογηματα-αδιασ/         
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ΕΤΗΣΙΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΝ
ΠΑΡΗΛΘΕΝ ΕΝ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΜΑΣ

ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ 
Κ.Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ (9.7.2019) *

ΑΝΤΙ «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» 
09.07.2020

Ἀγαπητὰ Μέλη καὶ Φίλοι - ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, χαίρετε
πάντοτε.

Εἴθε τὸ Παράκλητον Πανάγιον Πνεῦμα νὰ μᾶς λυτρώνῃ,
νὰ μᾶς ἐλεῇ καὶ νὰ μᾶς καθοδηγῇ: «τὶ μὲ δεῖ ποιεῖν καὶ λέ-
γειν» (εὐχὴ Ζ’ τῆς Ἀκολουθίας τῆς Θείας Μεταλήψεως τοῦ
Συμεὼν τοῦ Νέου Θεολόγου), δηλαδὴ τὶ πρέπει νὰ πράττω-
μεν καὶ νὰ λέγωμεν.

Καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὰς Ψυχάς μας, τοὺς Οἰκείους μας,
Φίλους καὶ Ἐχθρούς μας, τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν Ὀρθοδο-
ξίαν μας καὶ ὅλην τὴν Οἰκουμένην, διότι «πολὺ Μαυρίλα
πλάκωσε, Μαύρη σὰν Καλιακούδα» καί «πάντα δὲ ταῦτα
ἀρχὴ ὠδίνων» (Ματθ., 24, 8)!!!!..... Ὅ μή γένοιτο ! ! !

1. Οἱ περισσότεροι ἤδη ἔχουν ἐξαφανισθῆ ἐκ τοῦ  Κλεινοῦ
Ἄστεως μεταβαίνοντες εἰς τὰ Χωρία των ἢ εἰς τὰς Ἐξοχάς
των εἰς τὴν Ἑλλάδα ἢ τὸ Ἐξωτερικόν, διὰ νά «βγάλουν τὸ
ἄχτι τους» ἐξ αἰτίας τῶν Ἀποκλεισμῶν (ἴδ. «ΘΑ ΕΡΘΗ ΕΠΙ-
ΔΗΜΙΑ», πρώην ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ἀείμνη-
στος θρυλικὸς Γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, 1990)
14.3.2020
https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/θα-ερθει-επι-
δημια-14-3-2020/



Δι’ αὐτὸν τὸν λόγον, δυστυχῶς, δὲν θὰ λάβουν χώραν αἱ
βάσει τοῦ Καταστατικοῦ μας Τακτικαὶ Ἐτήσιαι Γενικαὶ Συ-
νελεύσεις, διὰ τὸ Ετος 2020, αἱ ὁποῖαι ἔχουν καὶ μέσῳ
Νόμων (Νόμοι 4690 /ΦΕΚ 104Α /2020  & 4722/ΦΕΚ 177Α /2020)
ἀναβληθῆ διὰ ὅλα τὰ Σωματεῖα. 

2. Ἐμεῖς δυστυχῶς, θὰ συνεχίσωμεν νὰ ἐργαζώμεθα ἐντα-
τικώτατα Νιπτόμενοι συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως διὰ νὰ
ἀντέξωμεν μέχρι 23 ἢ καὶ 24 ὧρες ἐργασίας τὸ 24ωρο, δη-
λαδὴ ἀπὸ Βαθέος Ὄρθρου μέχρι τῶν Πρώτων Πρωινῶν
Ὠρῶν, διὰ νὰ ἴδωμε τί «Στραβὸ καὶ Ἀνάποδο» ἔχομεν νὰ
ἀντιμετωπίσωμεν, ἐφ’ὅσον καὶ ὁ Διάβολος καὶ οἱ Λεγεῶνες
αὐτοῦ μᾶς δημιουργοῦν συνεχῶς ἀπεριγράπτους καὶ ἀνυ-
ποφόρους Σωματικὰς καὶ Ψυχικὰς Ἀλγηδόνας. 

3. Εἰς τὰ διάφορα Ἄρθρα μας, εἰς τὴν Ἱστοσελίδα μας, ἐνη-
μερώνομε διὰ τὰ ἐν τῷ μεταξὺ Τεκταινόμενα σχετικῶς μὲ
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, διατηροῦντες μίαν Ἐκεχειρίαν
ἀπὸ τοῦ Θέρους τοῦ 2019.

4. Ὅπως ἔχομεν ἀπὸ πέρισυ ἀνακοινώσει, κατόπιν συνεν-
νοήσεως μὲ τὰ Δ.Σ. μας, ἀπεφασίσαμεν νὰ μὴ συγγράψω-
μεν καὶ ἀναρτήσωμεν μέχρι περίπου ἀρχῶν  Ὀκτωβρίου
2019 οὐδέν  ἐπὶ πλέον, εὐελπιστοῦντες, ὅτι μέχρι τότε θὰ τύ-
χωμεν, ἐπὶ τέλους τῆς Κατανοήσεως ἐκ μέρους τῆς Πολι-
τειακῆς, Πολιτικῆς, Νομοθετικῆς – Διοικητικῆς καὶ Ἐκτε-
λεστικῆς, τῆς Πνευματικῆς καὶ Θρησκευτικῆς Ἡγεσίας,
μὴ προφασιζομένων τῶν ἀρχῶν αὐτῶν, ὅτι δῆθεν ἐμεῖς
ἐναντιωνόμεθα.
Τὴν Ἐκεχειρία, αὐτὴν διετηρήσαμεν μέχρι προσφάτως.

5. Ἐπειδὴ ὅμως ἤδη ἐφθάσαμεν εἰς τό «παρὰ 5΄» τῆς Ἐπε-
τείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καί, δυστυχῶς, ὅλαι
αἱ Ἀνωτέρω εἰς τὴν Παράγραφον (4) Ἡγεσίαι, ὄχι μόνον
ἀγνοοῦν τὰς ἄνω τῆς 12 ετίας Προτάσεις μας (δηλαδὴ τῆς
Πραγματοποιήσεως τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟ-
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ΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ἄνευ
Οἰκονομικῆς Ἐπιβαρύνσεώς των, ἀλλὰ μόνον μὲ Ἔξοδα
ἰδικά μας), ὑποχρεούμεθα νὰ σταματήσωμε τήν (οὕτως ἤ
ἄλλως λίαν ἐκτεταμένην χρονικά) ἐκεχειρίαν καὶ νὰ ὁμι-
λήσωμεν μὲ τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν Γλῶσσαν τῆς Ἀληθείας
διὰ τὰ Γενόμενα καὶ Τεκταινόμενα Ἐπίκαιρα Γεγονότα. 
Τοῦτο τὸ πράττομεν μὲ μεγάλην Λύπην μας, εἴμεθα σφό-
δρα Περίλυποι, ἄχρι Θανάτου καὶ ὡς ἐκ τούτου ἔχομεν συ-
νεχῶς «Γολγοθάδες» Μεγάλης Παρασκευῆς.

6. Ἄς παρακαλουθήσωμεν τὰ Γεγονότα ἱστορικῶς: 
Α) Εἰς τὰ Πλαίσια τῶν Τεράστιων Προσπαθειῶν μας διὰ
τὴν ἐπὶ τέλους Ἀπαγκίστρωσιν καὶ Ἀπελευθέρωσιν ἐκ τῶν
ἐμποδίων ποὺ ἀνυψώνονται καὶ πολλαπλασιάζονται, ἀπη-
υθύνθημεν κατὰ μῆνα Ἀπρίλιον τοῦ 2019 εἰς τὸν Μακαριώ-
τατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ.
Ἱερώνυμον καὶ τὸν προσεκαλέσαμεν εἰς τὴν Ἱερὰν Πανή-
γυριν τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροα-
νίαν Καλαβρύτων. 
Β) Ὁ Μακαριώτατος ἀφ’ ἑνὸς μὲν μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθμ.
ΕΞ/Γ/3209/2019/15.4.2019 Ἔγγραφόν του μᾶς ἀνεκοίνωσεν,
ὅτι θὰ προσπαθήσῃ νὰ προσέλθῃ καὶ ἀφ’ἑτέρου δὲ μᾶς
ἐζήτησε μίαν Συνάντησιν παρόντος  καὶ τοῦ τότε Σεβα-
σμιωτάτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου. 
Μετὰ πολλὰς Ἐπικοινωνίας μᾶς ὡρίσθη ἡ 9.7.2019, Παρόν-
των τοῦ τότε Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας
κ.κ. Ἀμβροσίου, τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Δ.Ι.Σ. Πανοσιο-
λογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου καὶ νῦν Θεοφιλεστάτου Ἐπι-
σκόπου Ὠρεῶν κ.κ. Φιλοθέου, τοῦ πολιοῦ Νομικοῦ - Θεο-
λόγου κ. Παντελεήμονος Κοναξή, Πρέσβεως Καλῆς Θελή-
σεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τῆς Γεν. Γραμματέως
καὶ τοῦ Προέδρου μας.
Γ) Ἐπαναλαμβάνομεν τὸ Ἱστορικὸν τῆς συναντήσεως τῆς
9.7.2019. 



Κατὰ τὴν πραγματοποιηθεῖσαν Συνάντησιν εἰς τὴν Ἱερὰν
Σύνοδον τὴν 9.7.2019 ἐπανελάβομεν τὸν Διακαέστατον
Πόθον καὶ σφοδρὰν Ἐπιθυμίαν μας, νὰ προσφέρωμεν ὑπὲρ
τῆς Πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὅλον
τὸν Μόχθον τοῦ Βίου μας, τὸν ὁποῖον ἀπεκτήσαμεν μὲ ἀπε-
ριγράπτους Σωματικὰς καὶ Ψυχικὰς Ἀλγηδόνας ἀλλὰ καὶ
Στερήσεις μιᾶς Ζωῆς ὁλοκλήρου, ἄνω τῶν 80 ἐτῶν, ὅπως
καὶ μέχρι τώρα τὸν διαθέτομεν, διὰ τὸ Κοινὸν Καλόν, πρὸς
Δόξαν Θεοῦ.

Ὅπως ἔχομεν τονίσει κατὰ Κόρον, πρὸς πᾶσαν Κατεύθυν-
σιν, τὰ Πάντα τὰ διαθέτομεν ἐμεῖς. Τὸ μόνον, ποὺ αἰτού-
μεθα ἐδῶ καὶ πολλὰ Έτη εἶναι ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτο-
στατῇ Εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ Διευκολύ-
νουσα καὶ ἄς μὴ διαθέσουν, οὔτε μία Τρύπια Πεντάρα,
οὔτε ἕνα Σεντς. Ἐμεῖς ἀναλαμβάνομεν τὰ Πάντα, ἐνῷ ἡ
Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία νὰ μὴ δώσουν οὔτε μία Πεντάρα,
διὰ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ
Ἔθνους καὶ τὰ Προσκτίσματά του.  

Ἐπανελάβομεν δέ: «Διακαέστατος Πόθος μας εἶναι νὰ κλεί-
σωμεν τοὺς Ὀφθαλμούς μας καὶ νὰ ἀπέλθωμεν ἐκ τοῦ μα-
ταίου τούτου Κόσμου, ὡς Ἄγνωστοι Στρατιῶται καὶ νὰ μὴ
ἀκουσθῇ τὸ Ὄνομά μας, οὔτε μετὰ Θάνατον. Ὑμεῖς Μακα-
ριώτατε, θὰ δοξασθῆτε, διότι ἐπὶ τῶν Ἡμερῶν σας θὰ
πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολον Μνημεῖον Δοξολο-
γίας, Εὐχαριστίας καὶ Εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν
Σωτῆρα Χριστόν, καὶ θὰ σᾶς εὐγνωμονοῦν Γενεαὶ Γενεῶν.
Θὰ μείνετε εἰς τὴν Ἱστορίαν ἐς ἀεί. Εἶναι ὅμως θλιβερόν, ὄχι
μόνον Δημόσιαι ἀλλὰ καὶ Ἐκκλησιαστικαὶ Ἐκτάσεις νὰ
παραχωρῶνται διὰ Τεμένη, διὰ τοὺς ἀκραίους Ἐποίκους
καὶ Ἐπιδρομεῖς Ἀλλοφύλους καὶ διὰ τοὺς Ἥρωας τῆς
Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας νὰ μὴ διατίθηται οὔτε μία
Σπιθαμὴ Γῆς ! ! ! !  Ὁποία Ἀνηθικότης».
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Δ) Ὡς πρὸς τὴν Διοίκησιν τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ἰσχύουν οἱ Αποφάσεις Δ.Σ. καὶ Γεν. Συνελεύσεων.

Ἐπανειλημμένως ἔχομεν κοινοποιήσει τὶς Αποφάσεις τῶν
Γενικῶν μας Συνελεύσεων καὶ τῶν Διοικητικῶν μας Συμ-
βουλίων, ὅτι τὸ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ θὰ διοικῆται ὑπὸ 40 μελοῦς
Διοικητικοῦ Συμβουλίου, μὲ Πρόεδρον τὸν ἑκάστοτε Ἀρχιε-
πίσκοπον Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος ἤ τὸν Ἐπιχώριον Μη-
τροπολίτην (ἄν δὲν ἀνεργεθῆ εἰς τὸ Κέντρον τῆς Ἀθήνας,
ἀλλὰ εἰς Περιοχὴν τῆς Περιφερείας Ἀττικῆς) καὶ τοὺς Ἁγί-
ους Συνοδικούς (ὄχι Ἀρεστοὺς τῶν Ἀναγνωστοπουλαίων
ἢ τοῦ Ἱδρύματος ἢ τοῦ Σωματείου,  ἀλλὰ ὅλους τοὺς Συνο-
δικοὺς Μητροπολίτας) ἕξ (6) τῶν Παλαιῶν καὶ ἕξ (6) τῶν
Νέων Χωρῶν, τὸν ἑκάστοτε Περιφερειάρχην Ἀττικῆς καὶ
Δήμαρχον Ἀθηναίων (ἢ τὸν Ἐπιχώριον Δήμαρχον, ἄν γίνῃ
ἐκτὸς τῆς Πρωτευούσης Ἀθηνῶν καὶ ἐντὸς τῆς Περιφε-
ρείας Ἀττικῆς), Πρυτάνεις ΕΚΠΑ καὶ ΕΜΠ, Εἰσαγγελέα
Ἀρείου Πάγου καὶ Προέδρους Ἀρείου Πάγου, Συμβουλίου
τῆς Ἐπικρατείας, Νομικοῦ Συμβουλίου καὶ Ἐλεγκτικοῦ Συ-
νεδρίου τοῦ Κράτους καὶ τὰ ὑπόλοιπα Μέλη θὰ εἶναι ἐκ
τοῦ Ὁμίλου  τῶν Κοινωφελῶν Φορέων μας καὶ Πρέσβεις
Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅλοι
Άτομα μὲ Ἀρίστην ἔξωθεν Καλὴν Μαρτυρίαν. 
Καὶ μελλοντικῶς νὰ διαχειρίζωνται ὡσαύτως οἱαδήποτε
Ποσὰ εἰσπράττονται καὶ νὰ καταμετρῶνται αὐτὰ εἰς Φω-
ταγωγουμένας καὶ Βιντεοσκοπουμένας Αἰθούσας. 
Ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ νὰ ἐπαγρυπνῇ,
ὥστε καὶ ἡ τελευταία Δεκάρα νὰ διατίθηται διὰ τὴν Οἰκο-
δόμησιν, Συντήρησιν καὶ Λειτουργίαν Ὀρφανοτροφείων,
Γηροκομείων καὶ λοιπῶν Εὐαγῶν Ἱδρυμάτων, διὰ Ἀνακού-
φισιν Δεινοπαθούντων Συνανθρώπων μας, πρὸς Δόξαν
Θεοῦ καὶ ὄχι νὰ τὰ νοσφίζωνται «Ἡμέτερα» «Τρωκτικά»
τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας.



Νὰ παρακολουθῶνται, ὄχι μόνον ὑπὸ τῶν Μελῶν τῶν Δι-
οικητικῶν μας Συμβουλίων καὶ ὑπὸ Ἐξελεγκτικῶν Ἐπι-
τροπῶν, ἀλλὰ καὶ ὑπὸ Δικαστῶν, Ἀστυνομικῶν, Δημοσιο-
γράφων κλπ, διὰ νὰ μὴ παρασύρωνται μερικοὶ καὶ πί-
πτουν εἰς τὸν Πειρασμόν, νά «χώνωνται» Χονδρὰ Ποσά «εἰς
Φαρδειὰ Μανίκια» δυστυχισμένων Ἀργυρολατρῶν, ὅπως
ἐγένετο καὶ εἰς τὸ Προσκύνημα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς
Τεμπῶν.

Τοιουτοτρόπως θὰ δυνηθῶμεν νὰ κατασκευάσωμεν ὄχι
Μίαν ἀκόμη ἀλλὰ 25 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ.
Περὶ αὐτοῦ ἔχομε γράψει καὶ θὰ ἐπανέλθωμε. 

Ε) Κατὰ τὴν Συνάντησιν αὐτὴν ὁ Μακαριώτατος
ἐπανῆλθεν εἰς παλαιοτέραν Πρότασιν τῆς ΔΙΣ (Ίούνιος
2012) νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Ἔργον εἰς :  
«…Ἐκκλησιαστικὰ Ἀκίνητα ὂπισθεν τῆς “Σωτηρίας”…».
Ὅμως ὁ ἴδιος ταυτοχρόνως ἀνέφερεν, ὅτι αὐτὰ ἔχουν Πρό-
βλημα, διότι εἶναι Ἀναδασωτέα καὶ Διεκδικούμενα ὑπὸ
τοῦ Κράτους!!!!....

ΣΤ) Ἐμεῖς ἐπεμείναμεν καὶ πάλιν διὰ τὸ ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ
ΑΡΕΩΣ, ὅπου ὡς γνωστόν, τὴν 30.3.1930 ἐτέθη ὁ Θεμέλιος
Λίθος ὑπὸ τοῦ τότε Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ ὀκτὼ
(8) φορὲς διατελέσαντος Πρωθυπουργοῦ Ἀλεξάνδρου
Ζαΐμη καὶ τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου,
συμφώνως πρὸς τὰ Στοιχεῖα τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ
Κράτους.

Ζ) Παρ’ὅτι ἡ Θέσις «ὂπισθεν τῆς Σωτηρίας» εἶναι «ὑπεράνω
πάσης Οὐτοπίας» καί «Ὀνείρου Ἐαρινῆς Νυκτός», ἐν τού-
τοις ἐδέχθημεν νὰ μεταβῶμεν νὰ μᾶς δείξῃ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος
τοὺς προσφερομένους Χώρους «ὂπισθεν τῆς Σωτηρίας».
Εἰς τοιαύτας Περιπτώσεις ἀναμένει κανεὶς ἐπίσημα Τοπο-
γραφικὰ μὲ Δορυφορικὰς Συντεταγμένας (ΕΣΧΑ) κάποιων
Σοβαρῶν Μηχανικῶν, προσαρτωμένων Συμβολαίων καὶ
λοιπῶν Ἀπαιτουμένων Σχετικῶν Ἐγγράφων, Δασαρχείων,
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Κτηματολογίων, Ὑποθηκοφυλακείων καὶ κυρίως τὰ Συμ-
βόλαια.
Ἀντὶ τούτων, προσῆλθεν εἷς Εὐγενέστατος Νεαρὸς Τοπο-
γράφος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ποὺ ἀναμένει τὴν Μονιμοποί-
ησίν του, μὲ ἕνα Ἁπλούστατον Ἀποτύπωμα ὑπὸ τοῦ
Google, χωρὶς Σφραγίδα καὶ Υπογραφήν, δηλαδὴ κάτι ποὺ
δύνανται νά «κατεβάσουν» ἀκόμη καὶ Μειράκια τοῦ Δη-
μοτικοῦ Σχολείου, ποὺ ἔχουν μία μικρὰν Πεῖραν  εἰς τὸ Δια-
δίκτυον.  
Ἡ Επίσκεψις «ὂπισθεν τῆς Σωτηρίας» ἐγένετο τέλη Ἰουλίου
2019.

Τὸ Συμπέρασμα, τὸ ὁποῖον ἐξήχθη ἐξ αὐτῆς  τῆς  Ἐπισκέ-
ψεως ἦτο χειρότερον ἐκείνου  ποὺ εἶχε ἐξαχθῆ τὸν Ἰούνιον
τοῦ 2012 :

Τὰ Μικρὰ Δενδρύλια ἐκ Πεύκης ἀνεπτύχθησαν τόσον
πολύ (20 Φορὲς περισσότερον ἀπὸ ὅ,τι ἦσαν, διότι ἀπομυ-
ζοῦν τὰ Ὕδατα τῶν πλησίον ἐκεῖ εὑρισκομένων Πηγῶν
τοῦ Ἰλισσοῦ) καὶ ἐνδιαμέσως εἶναι Πολυτελῆ, Πολυώροφα
Ἐρευνητικὰ Κέντρα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ Ψυχια-
τρικὰ Κέντρα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Ἀμφότερα, οὔτε τὸ Δάσος οὔτε τὰ Ἐρευνητικὰ Κέντρα εἶναι
ἐπιτρεπτὸν νὰ καταστραφοῦν, διὰ νὰ κτισθῇ τὸ Τάμα. 

Η) Μὲ τὸ ὑπ΄ἀρ. 766 / 29.7.2019 Ἔγγραφόν μας πρὸς τὸν Πα-
νοσιολογιώτατον Ἀρχιμανδρίτην, Ἀρχιγραμματέα τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ νῦν Θεο-
φιλέστατον Ἐπίσκοπον Ὠρεῶν κ. κ. Φιλόθεον ἐξεφράσαμε
τοὺς ἀνωτέρω ἐντόνους Προβληματισμούς μας, τονίζοντες
ὅτι «δὲν εἴμεθα Σκοταδισταὶ νὰ ἐπιτρέψῃ ἡ Συνείδησίς μας
νὰ ὑφαρπάσωμεν τοὺς Χώρους τῶν Ερευνητικῶν Κέντρων
τῆς Ἀκαδημίας, οὔτε τῆς Πανεπιστημιακῆς Ψυχιατρικῆς
Κλινικῆς. Αὐτὰ τὰ Κέντρα προσφέρουν πολὺ σπουδαιότε-
ρον Πνευματικὸν καὶ Κοινωνικὸν Έργον ἀπὸ ὅ,τι μερικὰ
Κέντρα ποὺ ἀνήκουν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν...»



Θ) Ἔκτοτε ἡ Πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας παραμένει ἀμετάβλη-
τος, παρὰ τὴν Θετικὴν Γνωμάτευσιν τοῦ Νομικοῦ Συμβού-
λου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ἐλλογιμωτάτου κ. Θεοδώρου Πα-
παγεωργίου (ὑπ’ἀρ. 1240/1204/25.6.2012).

7. Ἐν τῷ μεταξὺ, ἐξηκολουθήσαμεν πιέζοντες τὴν Ἐκκλη-
σίαν καὶ τὴν Πολιτείαν - Κυβέρνησιν, Περιφέρειαν, Δῆμον
Ἀθηναίων κ.λπ., μέχρι καὶ εἰς τὴν Πρόεδρον τῆς Δημοκρα-
τίας κ. Αἰκατερίνην Σακελλαροπούλου ἀπηυθύνθημεν μὲ
τὰ Έγγραφά μας 396/11.5.2020 καὶ 486/1.6.2020, ἀποστείλαν-
τες εἰς αὐτὴν καὶ τὸ ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 4025/3385/17 ἀπὸ 15.9.2015
Συνταρακτικὸν Ἔγγραφον τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου Κρήτης κ. κ. Εἰρηναίου, πρὸς τὸν Προκάτοχον
αὐτῆς πρώην Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, κ.
Προκόπη Παυλόπουλον, ὁ ὁποῖος δυστυχῶς, ὡς γνωστόν
ΟΥΔΕΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΔΕΙΞΕ.

30

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΗΣ ΚΑΡΔΙΑ,
ΜΥΑΛΟ ΚΑΙ ΚΟΤΣΙΑ.

ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΑΣ.
ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΕΠΤΕΣΑΙ.

ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΗΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. 
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8. Ἐκτὸς τοῦ ἀνωτέρω ἀναφερομένου Συνταρακτικοῦ Εγ-
γράφου ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 4025/3385/17 ἀπὸ 15.9.2015 τοῦ Σεβα-
σμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. κ. Εἰρηναίου πρὸς
τὸν πρώην Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προ-
κόπην Παυλόπουλον, εἰς τὴν Ἱστορίαν θὰ παραμείνῃ καὶ
ἡ ὑπ’ ἀρ. πρωτοκ. 621/26.5.2011 Εἰσήγησις τοῦ τότε Συνοδι-
κοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ.κ. Σερα-
φεὶμ, πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(ΔΙΣ), ὅπου ὁ Ἐμβριθὴς Θεολόγος – Νομικὸς κ.κ. Σεραφεὶμ
ἀποδεικνύει ὅτι τὸ Ἵδρυμά μας δύναται νὰ πραγματοποι-
ήσῃ τὸ Τάμα.

Συγκλονιστικό έγγραφο του Αρχιεπισκόπου Κρήτης 
6 Ιουνίου 2020 admin 73 Views Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, τάμα του έθνους
Πλησιάζει ἡ ἐπέτειος τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΛΙΓΕΝΕΣΙΑΣ.

… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

https://new-economy.gr/2020/06/06/
sigklonistiko-eggrafo-tou-arxiepiskopou-kritis/
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ΕΥΛΟΓΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
9. Παρά πάντα ταῦτα, διὰ Μωαμεθανικὰ Τεμένη, Μωαμε-
θανικὰ Κοιμητήρια ὑπάρχουν Δημόσιαι Κρατικαί καὶ
Ἐκκλησιαστικαὶ Ἐκτάσεις. Διὰ τὸν Θεοδωράκην Κολοκο-
τρώνην, Καποδίστριαν καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους Ἥρωας τῆς
Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν ὑπάρχει οὔτε Σπιθαμὴ
Γῆς ; ; ; ; ; . . . . .

Βαβαὶ τῆς Ἀναισχυντίας ὅλων τῶν Ἰθυνόντων.
Ποῦ κατηντήσαμεν ; ; ; ; ; . . . . .

10. Μόνον διὰ Σπατάλην περαιτέρω Δισεκατομμυρίων
ἐνδιαφέρονται ὅλοι αὐτοὶ οἱ Ἰθύνοντες διὰ νὰ προετοιμά-
ζουν Χοροὺς καὶ Πανηγύρεις διὰ νὰ βολεύεται ὁ Ἑσμὸς τῶν
Ἀφισοκολλητῶν, Συνδικαλιστῶν καὶ Λοιπῶν τῶν διαφό-
ρων Παρατάξεων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς Δόγμα των «ὅσα λέ-
γονται νὰ μὴ γίνωνται καὶ ὅσα γίνονται νὰ μὴ λέγων-
ται » ! ! ! ! ! . . . . .  

11. Ὡς γνωστόν, διὰ τὴν 200ην Επέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας
Παλιγγενεσίας, ἐδόθησαν καὶ δίδονται Ὑπερεξουσίαι εἰς
τὴν κ. Γιάνναν Ἀγγελοπούλου (Πηγή: iefimerida.gr -
https://www.iefimerida.gr/ellada/i-gianna-aggelopoyloy-epike-
falis-toy-2021, 31.07.2019). 
Ἡ κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου ὡρίσθη παρὰ τοῦ Πρωθυπουρ-
γοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐπιτροπῆς «Ἑλλὰς 2021», ἡ ὁποία μαζὶ
μὲ τὸν Ἀαρὼν Ἀβουρὴ καὶ ΣΙΑ κατεσπατάλει, διὰ τοὺς
ἄκρως Ἀπρογραμματίστους καὶ Τρισαθλίους Ὀλυμπια-
κοὺς Ἀγῶνας πολλὰ Δισεκατομμύρια Εὐρὼ διὰ Γλυκί-
σματα καὶ Δῶρα (μὲ Ξένα Κόλλυβα – Πακτωλοὺς Χρημά-
των δύναταί τις ὄντως νὰ πραγματοποιήσῃ  Πολυτελέ-
στατα Μνημόσυνα καὶ νὰ ὑποθηκεύηται διαρκῶς ὁ
Πλοῦτος τῆς Ἑλλάδος διὰ 99 ἔτη καὶ νὰ τίθηται ἡ Ἑλλάς
μας ὑπὸ Ἐπιτροπείαν τῶν Ἐχθρῶν της).
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Ἐν τούτοις, ὅλαι αἱ Ἡγεσίαι ἀνέθεσαν εἰς τὴν κ. Γιάνναν
Ἀγγελοπούλου τὸ Τρικούβερτον Γλέντι – Φαγοπότι καὶ νὰ
συσκέπτεται μετὰ τοῦ Σχιζοφρενοῦς Χίτλερ, Ταγίπ Ερντο-
γάν, ἄν θὰ πραγματοποιηθῇ μία νέα Ἁγία Σοφία στὴν
Ἑλλάδα μας μὲ τὰ τεράστια Ἐπιτεύγματα τῆς Τέχνης καὶ
τῆς Ἐπιστήμης, ἤ ἄν θὰ πραγματοποιηθῇ ἤ δὲν θὰ πραγ-
ματοποιηθῇ ἡ Α ἤ ἡ Β Τελετὴ διὰ τὴν Ἐπέτειον τῆς
Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. 
(ἴδ. 
https://www.dimokratianews.gr/politiki/eortasmo-21-moysoyl-
manoys-aggelopoyloy/
&
https://www.otavoice.gr/roi-eidiseon-geniki/2020/04/diako-
modei-i-aggelopoulou-tin-orthodoksia-ti-xristianosti-mousoul-
manosti-panionios-kai-doksa-dramas-epitelous-diokste-tin/)
Φεῦ ποῦ κατηντήσαμε! 
Ὁποία Ἀνηθικότης καὶ Ἐθνικὴ Προδοσία ; ; ; ; ; … . .  
Προγραμματίζονται ἐκδηλώσεις διὰ τὴν 200ην Ἐπέτειον
τοῦ 1821 χωρὶς οὐδεμίαν Οὐσιαστικὴν Ἀναφορὰν εἰς τὴν
Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 καὶ χωρὶς τοὺς ὁραματισμοὺς τῶν
Ἡρώων τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ καὶ τοῦ
Ἁγίου τῆς Πολιτικῆς Ἰωάννου Καποδιστρίου.  

12. Προσφάτως Ἐπιφανεῖς Ἐπιστήμονες μὲ ἐπὶ κεφαλῆς
τὴν ἐπὶ τρεῖς (3) φορὲς διατελέσασαν Πρύτανιν τοῦ Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας Καθηγήτριαν Διεθνοῦς Κύρους κ.
Μαρία Νεγρεπόντη Δελιβάνη ἐδημιούργησαν μία Ομάδα,
ὁ Σκοπὸς τῆς ὁποίας συνοψίζεται εἰς τό : «ΤΙΜΗ ΣΤΟ ’21».
Εἰς τὴν Προκήρυξίν των ἀναφέρουν ὅτι θὰ προγραμματί-
σουν Ἐκδηλώσεις μὲ Ἀντικειμενικότητα καὶ χωρὶς Παρα-
χάραξιν τῆς Ἱστορίας, ἡ ὁποία γίνεται, δυστυχῶς, μὲ τὴν
«Ἑλλάδα 2021» τῶν κ. Κυριάκου Μητσοτάκη / κ. Γιάννας
Ἀγγελοπούλου.
Πολλὰ Μέλη μας καὶ Φίλοι συμμετέχουν καὶ σκεπτόμεθα
νὰ συμπράξωμεν.



13. Μία ἄλλη Ὄασις εἰς τὴν ζούγκλαν τῆς Ἐποχῆς μας καὶ
συνταρακτικὴν ὑπῆρξεν ἡ Ὁμιλία τοῦ μέλους μας πρώην
Πρωτεπιστάτου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρί-
του (Νικολοπούλου) εἰς τὴν σπουδαιοτάτην Ἐκδήλωσιν τῆς
16.2.2020 ὑπὸ τὸν τίτλον: «ΗΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΝΕΦΩΝΗΣΑΜΕΝ»,
εἰς τὸ Βελλίδειον Συνεδριακὸν Κέντρον Θεσσαλονίκης, ὅπου
ὁ πατὴρ Μάξιμος, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἐτόνισε: (46ον λεπτὸν
τῆς Ομιλίας του) «Φωτιὰ καὶ Τσεκούρι στοὺς Νενέκους»
(Προκυνημένους) καί «ἀντὶ Λιβανιοῦ ρίξτε στὰ Θυμιατά
σας Μπαρούτι, διότι μόνον τὰς Ἐκρήξεις αὐτῶν φοβοῦνται
τὰ Θηρία τοῦ Ἀγροῦ» {προσθήκη συγγραφέως «…καὶ τοῦ
Λόγγου, τῶν Δρυμῶν, τῶν Παραλιῶν καὶ τῶν Ὀρέων»}.
Εἰς ἕτερον σημεῖον (44ον λεπτόν) δὲν ἐλησμόνησε νὰ ἀνα-
φερθῇ καὶ εἰς τὸ Βαρυσήμαντον καὶ πολύ Ἐπίκαιρον μέν,
Μακροχρόνιον καὶ Δυσεπίλυτον δὲ Πρόβλημα τῆς Μὴ
Πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ
τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας,
ἀφιερῶν ἀρκετὰ Λεπτὰ τῆς Ώρας καὶ τονίζων :  «Διὰ τὸν
Χριστὸν τῶν Ἑλλήνων δὲν ὑπάρχει Οἰκόπεδον, διὰ νὰ κα-
τοικήσῃ εἰς τὰς Ἀθήνας!
Ἐνῷ γιὰ τὸν Ἀλλὰχ τῶν Μουσουλμάνων εὑρέθη καὶ μάλι-
στα εἰς Απόστασιν Βολῆς Τόξου ἀπὸ τοῦ Παρθενῶνος...
Ἀλλὰ ἐρωτῶμεν: “καὶ ἐσὺ γῆ Ἰούδα (Ματθ. 2, 6), πόλις τῶν
Ἀθηνῶν, γιατί μελετᾶς κενὰ κατὰ τοῦ διδασκάλου Χρι-
στοῦ (Πραξ. 4, 25); Σαλευθήτωσαν τὰ θεμέλιά σου, ἀπὸ τῆς
γῆς (Ὠδὴ η΄ Μεγάλης Παρασκευῆς), πρὸς γνῶσιν καὶ διόρ-
θωσιν (τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος), ἵνα μὴ τὸ κακὸν
ἀθάνατον γένηται.”». 
Εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ἠκούσθησαν Παρατεταμέναι Ζητω-
κραυγαί…
(https://www.youtube.com/watch?v=YOVa1qLHcg8&feature=e
mb_logo).
Περισσότερα :
https://www.fotgrammi.gr/work/ηρθε-το-βελλιδειο-τησ-16-2-
2020-για-να-α/
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14. Ὅμως ἡ Ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἀπογοητεύει κα-
θημερινῶς:

Α) Ὁ Μακαριώτατός μας κ. κ. Ἱερώνυμος ὁ Β΄ ἐπανέφερε
τάς περσινάς Προτάσεις.
Ἴδετε διὰ τὸ 2019: 
Ακίνητα δια την Φιλοξενίαν Προσφύγων-Μεταναστών θα
προσφέρη η Εκκλησία
https://www.cretalive.gr/ellada/akinita-gia-tin-filoxenia-pros-
fygon-metanaston-tha-prosferei-i-ekklisia)

Και η Εκκλησία διευκολύνει τον Εποικισμόν! “Ὀλα τα Ακί-
νητα” θα δώση ο κ. Ιερώνυμος δια να εισέλθουν  Μετανά-
σται! Γιατί δεν τα είχατε δώσει εις Ἐλληνας Μακαριώτατε;
https://righter.gr/2019/10/15/ke-i-ekklisia-diefkolyni-ton-epik-
ismo-ola-ta-akinita-tha-dosi-o-ieronymos-gia-na-boun-
metanastes-giati-den-ta-ichate-dosi-se-ellines-archiepiskope/

Ἴδετε διὰ προσφάτως:
Μπίζνες του Ιερωνύμου με ΜΚΟ δια Δημιουργίαν Κέντρου
Μεταναστών! 
«26|05|2020 | …έχει Σκοπόν να Εκμισθώση  Κτίριά της εις
ΜΚΟ αντί 9.000 ευρώ, προκειμένου να κατασκευασθῆ
Δομή Υποδοχής Μεταναστών εἰς  Νέαν Πέραμον».
https://www.dimokratianews.gr/ellada/mpiznes-toy-ierony-
moy-me-mko-gia-dimioyrgia-kentroy/

Β) Διερωτᾶται τὶς διὰ τὸν Μακαριώτατόν μας :  ἐνδιεφέρ-
θησαν ποτὲ οἱ Παρατρεχάμενοί σας, τὰ Ἑξαπτέρυγα, Στυ-
λοβάται καὶ Δεκανίκια καὶ ὅλοι οἱ Αὐλοκόλακες τοῦ Μα-
καριωτάτου, νὰ μάθουν ὅτι, ἐκτὸς  τῶν Ἀετονύχηδων καἰ
«Πατριαρχῶν» τῆς Διαπλοκῆς Ἐπιχειρηματίαι, ὑπῆρξαν
καὶ πάρα πολλοὶ Ἐπιχειρηματίαι ἄκρως Εὐσυνείδητοι, Φι-
λότιμοι, Ἔντιμοι, Ἀκριβοδίκαιοι καὶ μέ «εὐθεῖαν» τὴν Σπον-
δυλικὴν Στήλην τῆς Ἠθικῆς, οἱ ὁποῖοι ἐπώλησαν τὰ
Πάντα, διὰ νὰ ἔχουν νὰ πληρώσουν τὸ ΙΚΑ των, τοὺς Λο-
γαριασμοὺς τῆς ΔΕΗ, Τηλεφωνίας, ΕΥΔΑΠ, ΤΕΒΕ κ.λπ. καὶ



ἠναγκάσθησαν νὰ μένουν μὲ Ἐνοίκιον, ὅσον Καιρὸν εἶχον
τὴν Δυνατότητα νὰ πληρώνουν τὰ Ἐνοίκιά των καὶ τοιου-
τοτρόπως εἶχον «ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ » ! ! ! ! ! . . . . .  
Ἀδυνατοῦντες νὰ πληρώσουν καὶ τὰ Ἐνοίκιά των, ἔμειναν
κυριολεκτικὰ χωρὶς Ἰατροφαρμακευτικὴν Περίθαλψιν,
χωρὶς τὴν παραμικρὰν Ἀσφάλειαν, εἰς τοὺς Δρόμους.
Ἀντιθέτως ὅλοι αὐτοὶ οἱ Ἐπιδοματοῦχοι, οἱ ὁποῖοι λαμβά-
νουν παρά τοῦ ΟΑΕΔ Χρήματα, εἶναι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον,
Κομπιναδόροι καὶ ἐκβιάζουν τοὺς Πάντας, πέραν αὐτῶν
τῶν Ἐπιδομάτων νὰ ἐργάζωνται, ὡς Ἠλεκτρολόγοι,
Ὑδραυλικοί, Σοβατζῆδες, Κτίσται, Ἐλαιοχρωματισταί, Κα-
θαρίστριαι κ.λπ. νὰ τὰ παίρνουν «Μαῦρα» ! ! ! ! . . . . . Διατί,
Μακαριώτατε, δὲν ἐνδιεφέρθη ἡ Ἐκκλησία, διὰ τὴν Περί-
θαλψιν Ἑκατοντάδων ἢ καὶ Χιλιάδων Εὐσυνειδήτων Συ-
νανθρώπων μας, οἱ ὁποῖοι ἔμειναν εἰς «τὰ Κρύα τοῦ Λου-
τροῦ» ἢ εἰς «τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ » ; ; ; ; ; . . . . .
Ἕνεκα Ἐθισμοῦ ἐλησμόνησαν, ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει
την Εὐχήν : «ἀπὸ λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ,
πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέ-
μου καὶ αἰφνιδίου θανάτου » ; ; ; ; ; ; . . . . . .  (Εὐχαὶ καὶ Δεήσεις
τῆς Ἐκκλησίας).
Ὅταν ἀνήλθατε εἰς τὰ Καίρια Πόστα καὶ εἰς Ἰθυνούσαις
Θέσεις τὰ ἐλησμονήσατε ὅλα αὐτά, Μακαριώτατέ
μας ; ; ; ; ; . . . . .  
Δὲν ἠκούσατε  ποτὲ ἐσεῖς καὶ οἱ Στυλοβάται σας, Λαϊκοὶ
καὶ Κληρικοί, τὴν Προσταγὴν ὅτι: «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ
μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ
ἔστιν ἀπίστου χείρων»; ; ; ; ; . . . . . (Α΄Τιμ. 5, 8).
α) «...οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώ-
πων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν
πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 5, 16).
β) «ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ
πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκρά-
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τορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευμα-
τικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις» (Ἐφεσ. 6, 12).

Ὤ, τί Ἐκπλήξεις ἔχομεν, Μακαριώτατέ μας, νὰ ἴδωμεν ἐν
τῇ Φοβερᾷ Ἡμέρᾳ Ἐκείνῃ τῆς Κρίσεως !

«Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται
καιροὶ χαλεποὶ· ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάρ-
γυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπει-
θεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι... προδόται, προπετεῖς, τετυφωμέ-
νοι, φιλήδονοι μάλλον ἢ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσε-
βείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνήμενοι· καὶ τούτους ἀπο-
τρέπου».  (Β΄ Τιμ. 3, 1-5)......

Διατὶ Μακαριώτατέ μας, κ.κ. Ἱερώνυμε παρασύρεσθε καὶ
ἀγνοεῖτε τό: «δικαιοσύνη μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς
γῆς » ; ; ; ; ; . . . . . .  (Ἡσ. 26, 9).

Διατὶ Μακαριώτατέ μας, κόπτεσθε νὰ ἀγνοῆτε τὸ :

«…..ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς» (Ἰωάν. 5, 39 ) ; ; ; ; ;  

ἢ τό

«ἐγὼ εἰμὶ ἡ ὁδός, ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή» (Ἰωάν. 14, 6);;;;

ἤ τό

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος
ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28 ) ; ; ; ; ; … .

Τοιουτοτρόπως, σᾶς ἔχουν πάρει τὸν Ἀέρα, Μακαριώτατε,
οἱ παντὸς εἴδους Ἰθύνοντες καὶ σᾶς κυνηγοῦν μὲ τὰ Καλά-
μια, ὡς  τὰς Ἰνδικὰς Ὄρνιθας (Γαλοποῦλες ) ; ; ; ; ; .  

Γ) Εὖγε εἰς τὸν Μητροπολίτην Μεγάρων καὶ Σαλαμίνος κ.
κ. Κωνσταντῖνον, ὁ ὁποῖος, ὄχι μόνον ἀπεχθάνεται τὴν Πα-
ραχώρησιν Ἐκκλησιαστικῶν Περιουσιῶν, διὰ τοὺς Τζιχαν-
τιστὰς ἀλλά, ἀπεναντίας, ἐτάχθη μὲ τὸ Μέρος τῶν Κατα-
γανακτισμένων Χριστιανῶν τῆς Νέας Περάμου - Μεγά-
ρων.
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Δ) Μήπως ἡ Ἀπάντησις εὑρίσκεται κάπου ἐδῶ:
•Να πως το Κράτος βουλώνει το Στόμα της Εκκλησίας».
https://tasthyras.wordpress.com/2020/07/06/να-πως-το-κράτος-
βουλώνει-το-στόμα-της-ε/#more-17501

15. Συγχαρητήρια δι’ αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν Θάρρος καὶ
Παρρησίαν, ἐκ τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος, Κληρι-
κοὺς καὶ Λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι βροντοφωνοῦν «ἐπ’ οὐδενὶ
λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ διώκωνται οἱ Εὐλαβεῖς καὶ νὰ
στερῶνται τῆς Βρώσεως τοῦ Παναγίου Σώματος καὶ τῆς
Πόσεως τοῦ Παναχράντου Αἵματος τοῦ Θεανθρώπου καὶ
νὰ τοὺς ἐπιβάλλωνται Πρόστιμα καὶ νὰ ὑφίστανται Βρώ-
μικους καὶ Τρισάθλιους Σατανικοὺς Πειρασμούς. Ὅπως
π.χ. Συγχαρητήρια εἰς τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολί-
τας Κερκύρας, Κυθήρων, Σταγῶν καὶ ἄλλους, οἱ ὁποῖοι
διαμαρτύρονται διὰ τοὺς Διωγμοὺς τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅμως ἄλλοι ὡς π.χ. ὁ Σεβασμιώτατος Ἀργολίδος κ.κ. Νε-
κτάριος κ.λπ. βαρύγδουπα Ὀνόματα ἐλαφρᾷ τῇ Καρδίᾳ νὰ
τονίζουν ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν διώκεται καὶ νὰ γίνωνται Βα-
σιλικώτεροι τοῦ Βασιλέως καὶ Παπικώτεροι τοῦ Πάπα καὶ
νὰ προλαμβάνουν Ἀποφάσεις τῆς ΔΙΣ ! ! ! ! . . . .
(ἴδ.https://orthodoxostypos.gr/ἀργολίδος-ἡ-ἐκκλησία-δεν-
διώκεται/).

Ντροπή τους ! ! ! ! .
Οἱ Ὀρθόδοξοι Λαϊκοὶ καὶ Κληρικοὶ νὰ ὑφίστανται τὰ Πάν-
δεινα Μαρτύρια. 
Οἱ Μουσουλμάνοι καὶ οἱ Χότζες των νὰ εἶναι Ἐλεύθεροι καὶ
νὰ συνωστίζωνται ἀσφυκτικῶς εἰς τὰς Θρησκευτικάς των
Συναθροίσεις. Ποῖον μέγιστον αἶσχος !  

16. Τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρωμα διακηρύττει ὅτι ἡ Πνευ-
ματικὴ καὶ Θρησκευτικὴ Ἡγεσίαι πρέπει νὰ ἐρυθριοῦν,
διότι ἀφήνουν νὰ διαφθείρωνται ἀκόμη καὶ τὰ Παιδάκια
τῶν Νηπιαγωγείων καὶ τοῦ Δημοτικοῦ, νὰ διδάσκωνται
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πῶς γίνεται ἡ Διαιώνισις τοῦ Εἴδους καὶ τοιουτοτρόπως νὰ
καλλιεργῆται καὶ ἡ Ὁμοφυλοφιλία ; ; ; ; ;
Διότι μετὰ τὸ 12ον Ἔτος τῆς Ἡλικίας των νὰ ἀποφασίζουν
εἰς ποῖον Φύλον θέλουν νὰ ἀνήκουν ; ; ; ; ;
Γιατὶ ἡ Ελλαδικὴ Ἐκκλησία δὲν διδάσκεται ἐκ τῆς  μεγά-
λης Νίκης, ποὺ ἐπέτυχε ἡ Ρουμανικὴ Ἐκκλησία ; ; ; ; ; . . . . . .  

17. Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή», λόγῳ Ἐλλείψεως Προσωπικοῦ μὲ
σωστὰ Ελληνικά, ἐκδίδεται μετὰ Βίας καὶ καθυστερημέ-
νως..
Συμπληρώνομεν τὸ Κενὸν μὲ Καθημερινὰ Ἐπίκαιρα
Ἄρθρα  μας εἰς τὸ Διαδίκτυον.

18. Γενικῶς, νομίζομεν ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμε ὑπ’ὄψιν
μας καὶ νὰ προσαρμοζώμεθα, ὄχι μὲ αὐτὸ τὸ Τρισάθλιον
Δόγμα  «ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν» ἀλλὰ μὲ ὅσα ἐπροφήτευε
καὶ μὲ Στεντορείαν τὴν Φωνὴν ἐστηλίτευεν ὁ Ἀνεπανάλη-
πτος Ἰδανικὸς Ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πρώην Μητροπο-
λίτης Φλωρίνης Ἀείμνηστος κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώ-
της.

19. Μὲ τὰς Καλυτέρας Εὐχάς μας πρὸς ὅλους, σᾶς κα-
λοῦμεν νὰ μὴ ἐπαναπαυθῶμεν, ἀλλὰ νὰ ἐγερθῶμεν καὶ μὲ
Ὁμοβροντίαν νὰ ὑποστηρίξωμεν τὴν Πραγματοποίησιν
τοῦ Τάματος τῶν Ἡρώων τοῦ 21. 

Εἴμεθα ἀνὰ πᾶσαν Στιγμὴν εἰς τὴν Διάθεσιν παντὸς
Ἐνδιαφερομένου.

* https://www.fotgrammi.gr/το-τάμα-του-έθνους/ταμα-του-
εθνουσ-διορθοδοξοσ-συνδεσμο/
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ΤΡΕΙΣ (3) ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΣΥΓΚΥΡΙΕΣ ;
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ *

24.7.2020
Ἐδῶ καὶ τὸ ὀλιγότερον 15 Χρόνια προτείνομεν πρὸς πᾶσαν
Κατεύθυνσι τὴν Ἀνάγκην Πραγματοποιήσεως τοῦ Τάμα-
τος τῶν Ἡρώων τοῦ 21, δηλαδὴ ἕν Μεγαλοπρεπὲς Μνη-
μεῖον Δοξολογίας, Εὐχαριστίας καὶ Εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν
Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν. Τονίζομεν πρὸς πᾶσαν Κα-
τεύθυνσιν, ὅτι τὰ Πάντα τὰ διαθέτομεν ἐμεῖς. Τὸ μόνο ποὺ
ζητοῦμε εἶναι ἡ μὲν Πολιτεία νὰ διευκολύνη Νομοθετοῦσα,
Παραχωροῦσα καὶ σὲ μᾶς τὰ ἴδια δικαιώματα, ποὺ εἶχε χο-
ρηγήσει εἰς τὸν Χρῆστον Λαμπράκην διὰ τὸ Μέγαρον
Μουσικῆς, ἡ δὲ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ Εὐλογοῦσα...
Ἐμεῖς ἀναλαμβάνομεν τὰ Πάντα καὶ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πο-
λιτεία νὰ μὴ δώσουν οὔτε μίαν Δεκάραν διὰ τὸ Πανελλή-
νιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ τὰ
Προσκτίσματά του. 
Προσφέρομεν τὰ Πάντα ἀνιδιοτελῶς.
Μέχρι τώρα … εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων ! ! !
Μήπως τώρα εἴμεθα  εἰς την  Καμπήν τριῶν Συγκυριῶν ;

ΠΡΩΤΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ (ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ)
Πλησιάζει ἡ 200η Ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενε-
σίας. Καὶ δὲν εἶναι μία Ἡμερομηνία, ποὺ δύναται νὰ παρα-
βλεφθῇ.
ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΥΓΚΥΡΙΑ (ΤΡΑΓΙΚΗ)
Ἡ Μετατροπὴ τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς σὲ Τζαμὶ σήμερα 24.7.2020
(δὲν ὑπάρχει Πέτρα ποὺ νὰ μὴ λύγισε).
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΙΤΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ;
ΘΑ EΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ;
Σήμερα ὁ Σεβασμιώτατος Μεσογαίας κ. Νικόλαος εἶπε :

24 Ιουλίου, 2020 - 13:31
«Εκπληρώνομεν το Τάμα των Ηρωικών Προγόνων μας»
………………………….
«Ίσως τώρα είναι η κατάλληλη ώρα, εις απάντησιν της
ασεβούς προκλήσεως και προσβολής της  Τουρκίας να με-
τατρέψει τον ιστορικόν χριστιανικόν ναόν της Αγίας Σο-
φίας εἰις τζαμί, με πρωτοβουλίαν της Ιεράς Συνόδου και τη
βοήθεια της Ελληνικής Πολιτείας, σύσσωμος ο Ελληνικός
λαός να αναλάβει την ανοικοδόμησιν νέου επιβλητικού
ναού Της του Θεού Σοφίας, μάλιστα εις εκπλήρωσιν και
του παλαιοτέρου Τάματος των ηρωικών προγόνων μας...
εις την είσοδον της χώρας μας από  του  Αερολιμένος
«Ελευθέριος Βενιζέλος της  Αθήνας, επί  του  λόφου Χούζ-
μουζα Παιανίας, δηλαδή επί  του  χώρου που προ εικοσα-
ετίας ειχε  ορισθεί και δεν τελεσφόρησε να κτισθεί το Ισ-
λαμικόν Τέμενος».…………………………………………
ΠΗΓΗ :
https://www.orthodoxianewsagency.gr/agia-sofia/mitr-mesoga-
ias-ekplironoume-to-tama-ton-iroikon-progonon-mas/

Ὡρίμασε τὸ Θέμα μετὰ παρέλευσιν ἑπτὰ ἐτῶν, ὅπου εἰς τὴν
Ἡμερίδα μας εἰς τὸ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ τὴν 31.3.2013 ὁ ἴδιος έτόνι-
ζεν αὐτὴν τὴν Αναγκαιότητα ;
(ἴδ. https://www.youtube.com/watch?v=moLMOmUIaD4).

Ἐμεῖς τοῦ ἔχομεν προτείνει καὶ τὸ Ἀνενεργὸν Στρατόπεδον
τῆς Λεωφόρου Λαυρίου.

*https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/το-ταμα-του-
εθνουσ-ετοσ-2020-τρεισ-3-ευτυχε/
«Θὰ γίνῃ κάτι ἤ ὅλα αὐτὰ θὰ παραμείνουν Πυροτεχνή-
ματα » ;      



50

Η ΚΡΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑΝ
ΑΙ ΤΡΑΓΙΚΑΙ ΠΤΩΣΕΙΣ

ΕΙΣ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
ΤΟΥ 2020 ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΡΑ

ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ – ΒΛΑΣΤΑΡΙΩΝ
20.8.2020

Εἰς τὴν καθημερινὴν Ἠλεκτρονικὴν ἐφημερίδα διὰ τὴν Παι-
δείαν www.esos.gr  καὶ εἰς τὸν Σύνδεσμον :
https://www.esos.gr/arthra/68599/statistika-stoiheia-morion-
panelladikon-exetaseon-gel-kai-epal-2020
διαβάζομεν τὰ Στατιστικὰ Στοιχεῖα Μορίων Πανελλαδικῶν
Ἐξετάσεων ΓΕΛ καὶ ΕΠΑΛ 2020, τὰ ὁποῖα εἶναι ἄκρως Ἀπο-
γοητευτικά. 

Παραδείγματος χάριν ΔΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ:

ΜΟΡΙΑ
0 ΕΩΣ 7.000 16.250 ΕΩΣ 16.500 19.250 ΕΩΣ  19.500 *

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ  ΣΠΟΥΔΑΙ
23.76 % 2,22 % 0,06 %

ΘΕΤΙΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ
17,95 % 2,09 % 0,05 %

ΣΠΟΥΔΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
17,45 % 1,92 % 0,05 %

ΣΠΟΥΔΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
32,73 % 1,55 % 0,01 %

*ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΑΝΩ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ   0 , 0 0  %  ! ! ! ! !
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Εὐτυχῶς ὅμως ὑπάρχουν καὶ αἱ Ἐξαιρέσεις, ποὺ μᾶς παρέ-
χουν Ἐλπίδας. Ὅλους αὐτοὺς τοὺς Αθλητὰς καὶ Πρωτα-
θλητὰς τοῦ Πνεύματος προτιθέμεθα νὰ τοὺς ἐνισχύωμεν μὲ
Υποτροφίας ἀναλόγως, ποῦ θὰ ἐπιτύχουν, γιὰ νὰ ἀναδειχ-
θοῦν καὶ νὰ εἶναι Παραδείγματα, πρὸς Μίμησιν, διὰ ὅλα τὰ
Ἑλληνόπουλα.
Ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ παραλείψωμεν καὶ τὸ Τολ-
μηρό «Βλαστάρι» Παναγιώτη Οἰκονόμου ἀπὸ τὰ Τρίκαλλα
Θεσσαλίας, ὁ ὁποῖος, ἄν καὶ 11χρονος, «ρουφᾶ» κυριολε-
κτικῶς τὰ Κείμενα τῆς ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ καὶ τὰ δια-
δίδει παντοῦ. Ἀπὸ τὰ πλέον Ἀπίθανα Μέρη τῆς Θεσσαλίας
ἄγνωστοι μᾶς τηλεφωνοῦν Κατενθουσιασμένοι, ὅτι
ἔφθασε εἰς τὰ Χέρια των ἡ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ, καὶ εἰς τὴν
Πορείαν ἀνακαλύπτομεν ὅτι...Δράστης εἶναι ὁ 11χρονος
Παναγιώτης, ὁ ὁποῖος ἀναμένει Δέματα μας μὲ τὴν ΦΩ-
ΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ διὰ νὰ κάνῃ παντοῦ Ἱεραποστολές ! ! ! ! . .
Μᾶς ἔγραψε :

6 Σεπτεμβρίου 2020
Αγαπητό μου περιοδικό Φωτεινή Γραμμή
Χάρηκα  που σε  γνώρισα όταν  είχα περάσει μιὰ βόλτα
από τον θείο  μου στο ταχυδρομείο και μου το σύστησε.
Έγινα συνδρομητής, επειδή μου άρεσε  πάρα πολύ με την
όψη και φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. 
Μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος γραφής του περιοδικου, οι
ωραίες εικόνες  και τα πολύ ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά
θέματα.
Γνώρισα για το Τάμα του Έθνους , τον Καραϊσκάκη, τον
Αβέρωφ, τον Ζαΐμη κ.λ.π  ...
Είχα πολύ καλή επικοινωνία με το περιοδικό και σιγά-σιγά
έγινα συνδρομητής !
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνδρομή και  να  συνεχίσετε
το σπουδαίο σας έργο ! ! ! ! ! ! ! ! !

Με εκτίμηση     Παναγιώτης Οικονόμου  (11 χρονών)
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ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 
ΚΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ 

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ 
ΕΠ’ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ 10 ΕΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ

(+28.8.2010)

Ο ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ 
ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ 
ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΄21 

ΣΠΑΝΙΟΝ  VIDEO 18.3.1964

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

1. Ἀκολουθοῦμεν τὸν Ἀετὸν τῆς Ἀντικειμενικότητος Ἰωάν-
νην Χρυσόστομον: «Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν
σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομεν» ἤ τὸν Πιστὸν Μι-
μητὴν αὐτοῦ Σύγχρονον Γέροντα πρώην Μητροπολίτην
Φλωρίνης, Ἰδανικὸν Ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸν
Αὐγουστῖνον Καντιώτην, ὁ ὁποῖος ἐπανελάμβανε τὰ τοῦ
Ἱεροῦ Χρυσοστόμου θέτων κάποιον Περιορισμόν :  «ἐλεγ-
κταὶ μὲν, ἀλλὰ ὄχι ἐκπωματισταί», διότι ἀπὸ τὰς ἀπείρους
Ταλαιπωρίας καὶ Γελοιοποιήσεις, ποὺ ὑφίστατο ὁ ἐν λόγῳ
ἅγιος τῆς Ἐποχῆς μας εἶχε τρομερώτατες Καταπογοητεύ-
σεις ὑπὸ  ὅλων τῶν Ιθυνόντων, ἰδιαιτέρως δὲ ὑπὸ   τῶν
Ταγῶν τῆς Ἐκκλησίας ! ! ! ! ! . . . . . .

2. Ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν θέλομεν νὰ δημοσιεύσωμεν καὶ τὰ
ὅσα τελικῶς ἠναγκάσθη νὰ εἰπῇ ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος
Καντιώτης εἰς τὸ Θέατρον «Ἀκροπόλ», ὅπου εἶχαν «σαρδε-
λοποιηθῆ» ἀπὸ τῆς Κεντρικῆς Εἰσόδου τοῦ Συμβουλίου
τῆς Ἐπικρατείας μέχρι τῆς ὁδοῦ Κοραῆ, ἔμπροσθεν τῆς
Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης μέχρι καὶ Ἀκαδημίας -  εἰς τὸ ἄνω



53

μέρος ἐπὶ τῆς Ἱπποκράτους πολλαί Δεκάδες Χιλιάδες
Ἀκροατῶν ! ! ! ! ! . . . . . .

3. Δὲν θέλομεν νὰ ρίπτωμεν «…λάδι στὴ φωτιά»  καὶ νὰ τὰ
ἐκμεταλλεύωνται ὁ συρφετὸς τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων,
ποὺ συνεργάζονται στενώτατα μὲ ἰθύνοντας τῆς Ἐκκλη-
σίας, «…., ἒχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν
αὐτῆς ἠρνήμενοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου».  (Β’ Τιμόθεον 3,
1-5), διότι ἀργὰ ἤ γρήγορα ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀρχίσῃ νὰ ἐξυ-
γιαίνηται καὶ θὰ ἀπομακρύνωνται αὐτὰ τὰ Τρισάθλια
Ὑποκείμενα, ποὺ ἀνήκουν εἰς Ἐκκλησιαστικὰς Φατρίας
καὶ θὰ δοξασθῇ οὐσιαστικὰ ἡ Ὀρθοδοξία μας ! ! ! ! ! . . . . . .

ΑΝΑΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΟΡΜΟΥ 14.8.2018
1.Ὅπως ἔχομεν ἀνακοινώσει εἰς ἑκατοντάδας Μητροπολί-
τας, Σεβασμιωτάτους, Πανοσιολογιωτάτους, Θεοφιλεστά-
τους, Ἡγουμένους - Ἡγουμένας, Ἀρχιερατικοὺς Ἐπιτρό-
πους, Πρωτοσυγκέλλους, Πρωτοπρεσβυτέρους καὶ λοι-
ποὺς καὶ λοιπούς, ἀπὸ 1ης Ἰουλίου 2018 μέχρι καὶ 14 Αὐγού-
στου 2018 ἐνεφανίζετο ὁ εἰς πάντα Διαπρέψας Ἰδανικὸς
Ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, Ἀείμνηστος πρώην Μητροπολί-
της Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστίνος Καντιώτης καὶ μᾶς ἐτό-
νιζε κατηγορηματικῶς, καθ’ ἑκάστην  ἡμέραν :  «Μὴ ἀπο-
κάμητε, μὴ ἀποθαρρύνησθε, νὰ ἐπιμείνητε, μὴ πτοῆσθε,
μὴ σᾶς κυριεύση ἀβελτηρία καὶ ἀκηδία, ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ
τὸ θαῦμα του, θὰ νικήσητε».

2. Τὴν 14.8.2018 ἐβιώσαμεν τὴν Ἀναβλάστησιν ἑνὸς Κορμοῦ
Κούφιου καὶ πλήρως Ἀπεξηραμένου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο
εἰς τὴν Ἕδραν τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ
Ἔθνους», τοποθετημένος παραπλεύρως τῆς εἰκόνος τῆς
Παναγίας τῆς Γιάτρισσας, Δωρεᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. κ. Σεραφεὶμ εἰς τὸ Σωματεῖον
τοῦ ἒτους 2011.
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3. Γνωρίζοντες, αὐτὸν τὸν Ἀνεπανάληπτον Ἰδανικὸν Ἐργά-
την τοῦ Εὐαγγελίου ἐξ  ὅλων τῶν Ὄψεων, ἀναμένομεν νὰ
ὁλοκληρωθῇ τὸ Θαῦμα του, διότι τὴν Βλάστησιν τοῦ Κού-
φιου καὶ Θεόξερου Ξύλου τὴν εἴδομεν   ὅλοι.

4. Δυστυχῶς ὅμως, αἱ ἑκατοντάδες Ρασοφόροι πρὸς τοὺς
ὁποίους ἐμεῖς ἀπηυθυνθήμεν, ἵδρωναν τὰ ὦτα των  τόσον
πολὺ καὶ δὲν κατεδέχθη οὔτε εἷς - ἐφαρμόζοντες τά :
«...ἀγρὸν ἠγόρασα....» - νὰ προσέλθῃ νὰ βεβαιωθῇ περὶ τοῦ
λόγου τὸ ἀληθές. Ἐφοβήθησαν, μήπως τὰ Ἱδρωμένα Ὦτα
των πάθουν Ψῦξιν καὶ ὁ εἷς μετὰ τὸν ἄλλον ἐπανελάμβα-
νεν :  «....ἐρωτῶ σέ, ἔχε μὲ παρητημένον . . . » ! ! ! .

5. Τὸ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΝ αὐτὸ ΓΕΓΟΝΟΣ ἐδημοσιεύθη, κατό-
πιν Εὐλογίας τοῦ Ἁγ. Ὄρους, εἰς τὸ Περιοδικόν μας Φω-
τεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 76 σελίδες 59 – 62, ὀπισθόφυλλον καὶ
ἐξώφυλλον.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1. Οἱ Γράφοντες αὐτὰς τὰς πενιχρὰς Γραμμὰς ἐκάκιζαν
σφόδρα τὸν Ἰδανικὸν Ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου πρώην
Μητροπολίτην Φλωρίνης κυρὸν Αὐγουστῖνον Καντιώτη,
διότι ἐγκατέλειψε τὴν Ἀττικήν,  ὅπου διαβιοῖ ἄνω τοῦ 50%
τῶν Ἑλλήνων καὶ μετέβη εἰς τὴν Ἄγονη Περιοχὴν πέριξ
τῆς Φλωρίνης, τὴν Πτολεμαΐδα καὶ μικρὰς Πόλεις, ὅπου
ὠργίαζεν ἡ Σλαβικὴ Ποδηγεσία. 

Εἰς τὴν Ἀττικὴν εἶχε ἐγκαθιδρυθῆ εἰς τὰς Καρδίας ὅλων
τῶν Εὐλαβῶν, Ταπεινῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὡς Πα-
τριάρχης, Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Ἐθνάρχης καὶ οἱ περισσότε-
ροι τῶν Εὐλαβῶν ἦσαν διατεθειμένοι νὰ θυσιασθοῦν, διά
«τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν
Ἐλευθερίαν». 

2. Τώρα, ὅμως βλέπομεν, ὅτι τὸν παρεξηγήσαμεν σφόδρα
καὶ  πιστεύομεν ὅτι ἦτο Ὄργανον τῆς Θείας Προνοίας νὰ
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σωθῇ ἡ Ἑλληνικὴ Μακεδονία. Διότι ἐκεῖ ὠργίαζαν οἱ Σλα-
βόφωνοι καὶ ἐὰν δὲν ἐθηριομάχει ὁ Θρυλικὸς Γέρων
Αὐγουστῖνος, ἐπί 43 περίπου  ἔτη, ὄχι μόνον τὴν Κεντρικὴν
Μακεδονίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν Χαλκιδικήν, μέχρι τοῦ Ἀξιοῦ
ποταμοῦ, θὰ τὰ εἴχομεν ἀπολέσει. Καὶ ἀνατολικώτερα τοῦ
Ἀξιοῦ θὰ ὠργιάζαν, οἱ ἕτεροι Σλαβόφωνοι, οἱ Βουλγαρό-
φωνοι - Βούλγαροι τοῦ Πυρῆνος. Καὶ ἡ Ἀνατολικὴ Θράκη
θὰ εἶχε ἑνωθῆ μὲ τὴν Δυτικὴν Θράκην, ὁπότε τὰ Ἀνθελλη-
νικὰ Σχέδια τῶν Καταχθονίων Σκοτεινῶν Δυνάμεων θὰ
εἶχον ὑλοποιηθῆ, πρὸ πολλῶν Δεκαετιῶν. Θὰ εἴχομεν τε-
ράστια Προβλήματα, θὰ ἀφηνίαζαν οἱ Πολιτικοί μας μὲ
τάς Ἀκραίας Ἀπάτριδας Συμπεριφοράς των.   Εὐχαρίστως
θὰ ἐδέχοντο, ὄχι μόνον τὰς Συρρικνώσεις τῶν Κοινωνικῶν
Κατακτήσεων, ἀλλὰ καὶ τῆς Πατρίδος μας.

3. Τώρα ἔχουν ἐπικρατήσει ὅλαι αὐταὶ αἱ Ἀποφάσεις τοῦ
Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ καὶ Μαρξισμοῦ, ὅπως μᾶς τὰς προεῖπε
ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, κυρία Ἄννα
Ψαρούδα Μπενάκη τὴν 12η Μαρτίου τοῦ 2006, κατὰ τὴν
Ὁρκωμοσίαν τοῦ τότε Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρα-
τίας Καρόλου Παπούλια. Δηλαδή, ὅτι ὅλαι αἱ Λαϊκαὶ Κα-
τακτήσεις, ὑπὲρ τῶν  ὁποῖων ἐχύθησαν Ποταμοὶ Αἱμάτων,
διὰ τὴν Ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος «πηγαίνουν Χαμένες».
Πειθήνια Οργανα καὶ Γενίτσαροι τοῦ Πνεύματος τῶν Κα-
ταχθονίων Σκοτεινῶν Δυνάμεων ἀποστατοῦν  συνεχῶς.
(ἴδ. https://www.youtube.com/watch?v=VCuxEGKJXRQ)

4. Ὅπως ἐγράψαμεν εἰς τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ
Γραμμή», θὰ ἔπρεπε ἤδη οἱ Περιφερειάρχαι, Αἱρετοὶ καὶ
ὑπὸ τῆς Πολιτείας Διοριζόμενοι, τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινω-
νιῶν καὶ ὅλοι οἱ Δήμαρχοι νὰ ἀνεγείρουν  Ἀδριάντας τοῦ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ εἰς κάθε Ὁδικὸν Κόμβον,
ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὴν Φλώριναν καὶ νὰ τὸν ἀνακηρύξουν,
ὡς Ἀνεξίτηλον Ὁλοκαύτωμα καὶ Σωτῆρα τῆς Δυτικῆς καὶ
Κεντρικῆς Μακεδονίας.
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ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, 
ΟΙ ΚΑΤΑΤΡΕΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΜΑ
1.Ἐπὶ τῇ  Εἰδήσει ὅτι ὁ ἐν λόγῳ Ἀκάματος Ἐργάτης τοῦ
Εὐαγγελίου θὰ μετέβαινε νὰ ἐνθρονισθῇ εἰς τὴν Φλώριναν,
Εὐλαβεῖς καὶ Ταπεινοὶ Χριστιανοὶ μετέφεραν εἰς ἔμπρα-
κτον Ἐκδήλωσιν τῆς Ἀγάπης καὶ τῆς Εὐγνωμοσύνης των
Τάπητες καὶ ἑκατέρωθεν ἑκατοντάδας χιλιάδας Ἀνθοδέ-
σμας εἰς τοὺς Δρόμους, ποὺ θὰ διήρχετο, ὅπως τὸ Εὐαγγέ-
λιον διηγεῖται διὰ τὸν Θεάνθρωπον Χριστόν, ὅτι ὑπὸ
Μικρῶν καὶ Μεγάλων  Ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ ἐξεπέμπετο
ἀντήχησις τοῦ αἴνου  : «Ὠσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος
ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ » ! ! ! ! . . . .

2. Ἄλλους, ὅμως, Χαιρεκάκους καὶ Ἀνθρώπους τοῦ Σατανᾶ,
ὅπως οἱ Γραμματεῖς, οἱ Φαρισσαῖοι καὶ οἱ Υποκριταὶ καὶ
οἱ Σύγχρονοι Ἰοῦδες, τοὺς εἶχε τόσον πολὺ κατακυριεύσει
ὁ Ἀντικείμενος ἡμῶν Διάβολος καὶ αἱ Λεγεῶνες αὐτοῦ,
ὥστε ἐβυσσοδόμουν ἐναντίον του, ὅπως μὲ τὸ νά, « ψ ο-
φήσῃ ἡ Γίδα τοῦ Γείτονα » ! ! ! ! ! . . . . .
Ἀντὶ νὰ παρακαλέσουν τὸν Μέγιστον Δωρεοδότην, Φιλάν-
θρωπον καὶ Φιλεύσπλαχνον  Θεὸν νὰ  δώσῃ καὶ εἰς Αὐτοὺς
τινά Δυνατότητα νὰ μιμῶνται τὸν Αὐγουστῖνον, ἀπεναν-
τίας τὸν ἐσπίλωναν παντοιοτρόπως :

Α) «Ἀφοῦ δὲν τὸ κάνω ἐγώ, νὰ μὴ τὸ κάνῃ κανένας»,

Β) «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους
ἀφίετε εἰσελθεῖν.» (Ματθ. 23, 14),

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

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

3. Μετὰ τὴν Ἐνθρόνισίν του δὲν κατεκυριεύθη ὑπὸ τῶν Πει-
ρασμῶν τοῦ Σατανᾶ διὰ νὰ λέγῃ καὶ πιστεύῃ, ὅτι εἶναι
Ἴσος μὲ τὸν Θεόν, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἀμέσως
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ἐπώλησε τὴν Mercedes τῆς Μητροπόλεως. Ἀγόρασε ἕνα
Φορτηγόν, εἰς τὸ ὁποῖον ἐφόρτωνε Τρόφιμα, Ὁπωροκη-
πευτικά, Ξύλα κλπ Ἀγαθὰ καὶ περιώδευε καὶ τὰ δώριζε –
διένειμε σὲ Ὅλους τοὺς ἔχοντας Ἀνάγκην, ἀκόμη καὶ εἰς
τοὺς Συμπαθεστάτους ΡΟΜΑ, παρὰ τὰς Τεραστίας καὶ Δι-
σεπιλύτους Ἀντιξοότητας καὶ Προβλήματα τῶν Ἀγόνων
Περιοχῶν ποὺ ἦσαν πλήρεις ἐκ τῆς Πανσλαβικῆς Προπα-
γάνδας τοῦ Συνονθυλεύματος τῶν Σκοπίων ! ! ! ! ! . . . . .

4. Ἀντὶ νὰ τὸν συγχαροῦν καὶ νὰ τοῦ τείνουν Χείρα Συνερ-
γασίας ἢ Συμπαραστάσεως οἱ διάφοροι Πατριάρχαι, Μη-
τροπολίται, Ἐπίσκοποι – Κληρικοὶ καὶ Φορεῖς τῆς Πολι-
τείας, ἀπεναντίας τὸν κατέτρεχον ! ! ! ! ! . . . . . .  
Παραδείγματος χάριν, τοῦ ὑφάρπαζαν τὰς Ἐκκλησια-
στικὰς Ἐκτάσεις, ὡς δῆθεν Κρατικάς. 
Προσέφυγεν εἰς τὰ Δικαστήρια καὶ τοῦ ἐπεδικάσθησαν αἱ
Ἐκτάσεις ! ! ! ! ! . . . . . .

5. Τὸν κατέτρεχον, διὰ νὰ μὴ δύναται νὰ δωρήσῃ τὰ
«Πτωχὰ Σπιτάκια» εἰς τοὺς ΡΟΜΑ, ἐπειδὴ δὲν ἦσαν Ἑλλη-
νικῆς Ἰθαγενείας. Ἐφεῦρε Τρόπους νὰ τοὺς τὰ ἐνοικιάζῃ.
Τὸ ποσὸν τοῦ Ἐνοικίου τὸ ἒκανε ὡς Δωρεὰν καὶ μάλιστα
τὸ ἐπεδότει. Τοιουτοτρόπως οἱ ἐν λόγῳ Ἐπιδοτήσεις ἐχρη-
σιμοποιοῦντο ὑπὸ τῶν ΡΟΜΑ διὰ νὰ πληρώνουν τὸ Ἐνοί-
κιον καὶ διέμενον Δωρεάν ! ! ! ! ! . . . . .  

6. Ἐφρόντισε νὰ τοὺς κατηχήσῃ καὶ τοὺς ἐβάπτισεν,
ἑκατὸν ἕνα (101) Ἄτομα ΡΟΜΑ, ὁμαδικῶς  εἰς τὸ Ποταμὸν
Σακουλέβα τῆς Φλώρινης τὴν 5.5.1968. 
Σύμφωνα μὲ τὸν Σωκράτη, εἶχε Νοῦν καὶ δὲν ἤθελε νὰ ἰδιο-
ποιηθῇ τὴν Ἰδιότητα τοῦ Χωροφύλακος ἢ τοῦ Μαστιγοφό-
ρου ! ! ! ! . . . . .  
Αὐτὰς τὰς Ἰδιότητας τὰς παρεχώρησεν εἰς τοὺς Ὑπευθύ-
νους τῶν Ὁμάδων καὶ τοιουτοτρόπως ἐπειθάρχησαν
ἀκόμη καὶ οἱ πλέον Ἀτίθασοι. Ὁ Νοῦν ἔχων Αὐγουστῖνος
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ἐφήρμοσε τό «dirigieren und regieren» (δηλαδὴ νὰ διοικῇς
καὶ νὰ κυβερνᾶς ) ! ! ! ! ! . . . . . .

Τοιουτοτρόπως τοὺς μετέτρεψε εἰς Πρότυπα Πειθαρχίας,
Τάξεως, Ἡσυχίας, Εὐλαβείας, Καθαριότητος, Εὐποιΐας,
Κοινωφελῶν Έργων, διὰ τὴν Πρόοδον καὶ τὴν Εὐημερίαν
ἐν γένει τῆς Κοινωνίας ! ! ! ! ! ! . . . . . .
Τοὺς ἔκανε Ἑλληνοψύχους, παρ’ ὅλον τὸ ὅ,τι ἡ Δικτατορία
καὶ ὅλοι οἱ «Χαραμοφάηδες» Ἰθύνοντες, τὸν ἠμπόδιζον καὶ
τὸν κατεδίωκον. 

7. Ὅλοι οἱ ἄλλοι Μητροπολῖται καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος πρέπει
νὰ αἰσχύνωνται, διότι δὲν ἐμιμήθησαν τὸ Κοινωνικὸν καὶ
Ἐθνικὸν Ἔργον τοῦ κυροῦ Αὐγουστίνου. 

8. Ἀπηγόρευε δέ, σὲ ὅλους τοὺς Εὐλαβεῖς, Ταπεινοὺς καὶ
Ἑλληνοψύχους νὰ ἀποκαλοῦν τοὺς Πειθαρχημένους
ΡΟΜΑ μὲ τὰ γνωστὰ Ρατσιστικὰ Ὀνόματα, ὅπως παρα-
δείγματος χάριν : « Τ σιγγάνοι » , « Γ ύφτοι » , « Τ ουρκόγυ-
φτοι »  καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ ἐπέβαλε νὰ προσφωνοῦνται ὡς
« Ν εοφώτιστοι » .

9. Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι αὐτὸ ἐγένετο εἰς αὐτὰς τὰς Πτω-
χοτάτας Στέππας τῆς Ἑλλάδος, ὅπου δὲν ἔχει ἑκατοντάδες
Πάμπλουτους ἤ Ζάμπλουτους Ἐφοπλιστὰς καὶ Ἀποκατε-
στημένους  Δημότας μὲ τὰ Πλούσια Ἀρχοντικά, ἀλλά, ὡς
ἐπὶ τὸ πλεῖστον, Παμπτώχους Τρώγλας. 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ «ΜΑΣΚΑΡΕΜΑΤΩΝ»
ΚΑΙ ΤΩΝ «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΩΝ» 
ποὺ εἶναι, ὡς γνωστόν, ὅ,τι αἰσχρὸν ἐστὶν καὶ λέγειν.
Μπουρμπούλι εἶναι τὸ Αἴσχιστον Ἔθιμον, οἱ Μασκαρεμέ-
νοι νὰ συνέρχωνται καὶ νὰ συνουσιάζωνται μὲ οἱονδήποτε
ἤ οἱανδήποτε τὸ ζητήσει. Εἰς τὸ τέλος ὑπεχρεοῦντο νὰ
ἀπορρίπτουν τὰς Μάσκας καὶ νὰ ἀλληλοαποκαλύπτων-
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ται, ποῖος ἤ ποία ἦτο ὁ Συνουσιασθείς. Τοιουτοτρόπως
Κόραι ἔβλεπον ὅτι ὁ δεινὸς Ἐραστής των ἦτο ὁ Πατήρ των
καὶ Πατέρες ἔβλεπον ὅτι ἡ Θερμόαιμη Σεξουαλική των
Σύντροφος ἦτο ἡ ἴδια ἡ Θυγάτηρ των, « καὶ ἄνθρωπος ἐν
τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς
ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς » (ΨΑΛΜ. 48, 21).

1.Ὁ ἴδιος ἐτόνιζε κατηγορηματικῶς ὅτι ἄν ἦτο ὄντως κά-
ποια Πραγματικὴ Ψυχαγωγία διὰ τοὺς Ἀνθρώπους, ὁ ἴδιος
θὰ τὸ ὑπεστήριζεν ἐνθέρμως καὶ θὰ παρεκίνει τὸν Κόσμον
πρὸς τοῦτο.

Πολλοὶ Ἄνθρωποι διερωτῶνται, ἔπρεπε νὰ ἐνσκήψῃ ὁ Κο-
ρωνοϊός ,γιὰ νὰ σταματήσουν τά «Μασκαριλίκια » ;

2. Αὐτὸς ὁ Ἰδανικὸς Ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸς
Αὐγουστῖνος, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης διαπιστώ-
νων Ὄργια τῶν Οργίων ἐθλίβετο ἀφαντάστως καὶ ἐτόνιζε
Προσευχόμενος Θερμότατα μετὰ Δακρύων :  « Μ ακάρι, νὰ
ἦτο Ἐργάσιμος Ἡμέρα ἡ Κυριακή, ὁπότε δὲν θὰ διεπράτ-
τοντο ὅλα αὐτὰ τὰ Τρισάθλια ὄργια, ποὺ λαμβάνουν
Χώραν τὰς Κυριακάς»!

3. Παρατηρὼν δὲ τὴν μεγίστην Πρόκλησιν τῶν Ἐχόντων
καὶ Κατεχόντων, νὰ κατασπαταλοῦν Χιλιαπλάσια ἀπὸ ὅ,τι
χρειάζεται ἕνας Ανθρωπος, διὰ νὰ ἐπιβιώνῃ Ὑγιεινῶς καὶ
Θεαρέστως, ἐστηλίτευε δριμύτατα αὐτὴν τὴν Φρικτοτά-
την Ἐξοργιστικὴν Ἀνισότητα ποὺ περιγράφει ὁ Οὐρανο-
βάμων Παῦλος μὲ τό  «Ὅς μὲν πεινᾶ ὅς δὲ μεθύει» (Α΄ Κο-
ρινθ. 11, 21).

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΚΑΖΙΝΟ
1.Ἐνίκησεν ἀκόμη καὶ τοὺς Ἀριστερίζοντας Κρυπτοκεφα-
λαιοκράτας - Μαρξιστάς,  τοὺς ἔχοντας Καπιταλιστικᾶς
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Νοοτροπίας καὶ Καταθέσεις, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς
Συνταγματάρχας, οἱ ὁποῖοι παρεδέχοντο ὅτι « π αντοῦ ἐπε-
κρατήσαμεν, ἐκτὸς τῶν περιοχῶν πέριξ τῆς Φλώρινης.
Ἐκεῖ θριαμβεύει μόνον ὁ Αὐγουστῖνος » . 

2. Καὶ ὄντως ἐπὶ τῶν Ἡμερῶν του δὲν ἐπέτρεψε νὰ τολμή-
σουν οἱ Συνταγματάρχαι τὴν Ἐγκατάστασιν Καζίνο εἰς
τὴν Φλώριναν. Ὡς ἐκ τούτου ἀκόμη, τὸ Ἑλληνικὸν Κράτος
πληρώνει εἰς τοὺς Κοὲν καὶ εἰς λοιποὺς Ἰσραηλινῶν Συμ-
φερόντων Πρόστιμον, διότι ἀκόμη δὲν τοὺς ἐπετράπη ἡ
ὁριστικὴ Ἐγκατάστασις Καζίνο εἰς τὴν Φλώριναν.

3. Παντοῦ ἀλλοῦ ἐγκατέστησαν οἱ Ἰσραηλινοί, ἴσως καὶ μὲ
τὴν Συμμετοχὴν Ἑλληνικῶν «Τρωκτικῶν», τὰ οὐσιαστικὰ
Λησταρχεῖα, τὰ ὁποῖα κατ’εὐφημισμὸν ὀνομάζονται «Κα-
ζινό». 

4. Σήμερα ὅμως, μετὰ μεγίστης Προθυμίας, σπεύδει τὸ
Ἑλληνικὸν Κράτος νὰ ἀνεγείρῃ τὸ συντομώτατον Καζίνο
εἰς τὴν πρώην Ἔκτασιν τοῦ Ἑλληνικοῦ.
Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπῆρξεν ἡ Ἐντονωτάτη
Ἔκκλησις καὶ Παράκλησίς μας νὰ ἀξιοποιηθοῦν τὰ Ἀκί-
νητα τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ μὲ τὰ Χρήματα αὐτὰ νὰ γίνουν
Ἀξιόλογα Ἔργα Ἀναπλάσεως εἰς τὰς Δυτικὰς Περιοχὰς τῆς
Ἀττικῆς καὶ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ὅπου οἱ Πτωχοὶ Ἄνθρω-
ποι πνίγονται ἕνεκα τῶν Πλημμυρῶν  τοῦ Χειμῶνος καὶ
καίγονται ἐξ αἰτίας τῶν Πυρκαїῶν κατὰ τὸ Θέρος. 

5. Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοὶ ἐμφορούμενοι ὑπὸ  Πνεύματος Κα-
κοηθείας, Ἀλαζονείας καὶ Κατατρεγμοῦ, ἔπεισαν τοὺς Συν-
ταγματάρχας ὅτι ὁ Θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος ἦτο
Τρελλὸς γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν. Ὅπως προείπομεν, εἰς τὴν
Φλώριναν καὶ εἰς τὰς ἄλλας Περιοχὰς τῆς Βορειοδυτικῆς
Ἑλλάδος δὲν ἐκυριάρχουν οἱ Στρατιωτικοί, ἀλλὰ ὡμολό-
γουν ὅτι ἐκεῖ κυριαρχεῖ ὁ Αὐγουστῖνος. Διὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν
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ἀπὸ αὐτόν, ἔστειλαν τὴν 6.4.1968  Τριμελῆ Ἰατρικὴν Ἐπι-
τροπήν, ὅπως ὁ Νόμος 671/ἄρθρ. 37/ΦΕΚ 324/27.9.1943 ὥριζε,
Ἐφαρμόζοντες τὰ Τρισάθλια Σχέδια τῶν Καταχθονίων
Σκοτεινῶν Δυνάμεων, διὰ νὰ τὸν χαρακτηρίσουν ὡς Τρελ-
λόν, νὰ τὸν ἐκθρονίσουν καὶ νὰ τὸν ἐγκλείσουν εἰς Δημό-
σια Ψυχιατρεῖα καὶ Τρελλοκομεῖα. 

Ὁ Θεὸς ὅμως  ἐπετέλεσε  τὸ Θαῦμα Του: Ὁ Γέρων Μητρο-
πολίτης ἀνέβη εἰς τὸ Ὑπερῶον καὶ ἠργάζετο. Εἶχε δώσει
ὅμως καὶ Ρητὴν Ἐντολὴν εἰς τοὺς Συνεργάτας του νὰ ὑπο-
δεχθοῦν μὲ Εὐγένειαν τοὺς τρεῖς Καθηγητάς, νὰ τοὺς φι-
λοξενήσουν καὶ νὰ τοὺς στείλουν εἰς τὴν Εὐχὴν τοῦ Θεοῦ
καὶ τῆς Παναγίας. Κατὰ Πληροφορίας,  οἱ δύο Καθηγηταὶ
ηὐτοκτόνησαν καὶ ὁ εἷς ἐξ αὐτῶν εἶχεν ἐγκλεισθῆ εἰς τὸ
Δρομοκαΐτειον …

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΤΡΙΑΙ
Ὡς γνωστόν, ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος κατετρέχετο ὑπὸ τῶν
Πάντων, ἰδίως παρὰ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Φατριῶν, ὅπως
ἡ ἄκρως Καταστρεπτικὴ Φατρία τοῦ Φωστίνης, τὸ Τάγμα
τοῦ μακαρίτου Παντελεήμονος Χίου Φωστίνης, ὁ ὁποῖος
εἶχε γίνει μέχρι καὶ Τυμβωρύχος καὶ ἐτόνιζεν ὅτι ὁ
Αὐγουστῖνος ἦτο δῆθεν Γόνος Γονέων μὲ Ἀφροδισιακὰ Νο-
σήματα καὶ δὲν θὰ ἔζη οὔτε 60 Ἔτη. Ὅμως ὅλα αὐτὰ τὰ Σα-
τανικὰ Φληναφήματα ὁ Θεὸς τὰ διέψευσε καὶ ἐκοιμήθη
πλήρης Ημερῶν, εἰς Ἡλικίαν 104 Ἐτῶν.

Ὁ πρώην Πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέρων Μάξι-
μος Ἰβηρίτης μᾶς διηγεῖτο :  

Α) Σαράντα ὀκτώ (48) Ὧρες μετὰ τὴν Κοίμησίν του τὰ
Χέρια του ἦσαν τόσον Ζεστά, ὡσὰν νὰ μὴ εἶχε ἀποθάνει,

Β) Τοῦ ἐσταύρωναν τὰ Ζεστὰ Χέρια, ὡς εἴθισται, εἰς Κεκοι-
μημένους, ἐκεῖνος ἐσήκωνε τὴν Δεξιὰν Χείρα καὶ ηὐλόγει
τὰ Πλήθη, 
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Γ) τοῦ τὰ κατέβαζαν καὶ πάλι τὰ ἐσήκωνε καὶ ηὐλόγει τὰ
Πλήθη συνεχῶς.

Ὤ , τὶ ἐκπλήξεις ἔχομεν νὰ ἴδωμεν  ἐν ἐκείνῃ τῇ Ἡμέρᾳ.
Πόσοι Πατριάρχαι, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ Μητροπολίται Ψευ-
δοάγιοι θὰ κριθοῦν ὑπὸ Ρακενδύτων, ἀλλὰ Ταπεινῶν καὶ
Εὐλαβῶν Ἐπισκόπων καὶ Μοναχῶν !

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – ΕΙΡΩΝΕΣ ΚΑΙ ΣΑΔΙΣΤΑΙ
1. Λόγῳ τοῦ ἀμέτρου Ἐγωϊσμοῦ, τῆς Φιλαυτίας, τῆς Ζη-
λείας, τοῦ Φθόνου, ὄχι μόνον δὲν τὸν προέβαλλον ὡς
Διεθνὲς Πρότυπον καὶ Παράδειγμα, ἀλλὰ ἀπεναντίας τὸν
κατέτρεχον οἱ Πάντες μὲ Ἀπείρους Λασπολογίας, Συκο-
φαντίας, Διασυρμοὺς καὶ τὸν ὡδήγουν εἰς τὰ Δικαστήρια
μὲ Ἀπιθάνους Δολοπλοκίας. 
Ὁ μόνος ποὺ δὲν τὸν κατέτρεξε, ἀλλὰ τὸν ἀνεγνώριζε καὶ
τὸν ὑπεστήριζε, ἦτο ὁ ἐξ Ἰωαννίνων Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸς Σπυρίδων Βλάχος.

2. Ὅταν ἡ «Κοπροκρατία » (Ἀριστοκρατία ! ! ! ! ) ἐπραγματο-
ποίησεν εἰς τὸν Κῆπον τῶν Ἀνακτόρων κάποια Δεξίωσιν,
παρεκάλεσαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν Σπυρίδωνα
Βλάχον νὰ πάρῃ μαζί του καὶ τὸν Ἱεροκήρυκά του Αὐ -
γουστῖνον. Ἐκεῖ ἡ « Ἀ φρόκρεμα » τῶν Κυριῶν τοῦ προσέ-
φερε Τσιγάρο καί, ὅταν αὐτὸς ἠρνήθη, τὸν ἠρώτησαν :
« Πανοσιολογιώτατε, εἶναι Ἁμαρτία τὸ Τσιγάρο ; » .
Τότε ὁ λίαν Ἑτοιμόλογος καὶ Θαρραλέος Αὐγουστῖνος τοὺς
ἀπήντησε :
«Ἂν σᾶς ὁμιλήσω τὴν γλῶσσαν τοῦ Εὐαγγελίου, θὰ ἁμαρ-
τήσω, διότι ὁ Θεάνθρωπος καὶ Κύριός μου μοῦ τονίζει :
‘’Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας
ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν
αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ρήξωσιν
ὑμᾶς...,, (Ματθ. 7, 6).  
Ὅμως θὰ σᾶς ἀπαντήσω μὲ τὴν γλῶσσαν τοῦ Σωκράτους :
‘’Ὅσας ὀλιγωτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλη-
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σιέστερον πρὸς τὸ Θεῖον ἐστι, τὸ γὰρ Θεῖον ἀνενδεές ἐστι,,.  
Εἶμαι βέβαιος ὅτι  οὐδείς  θὰ ἔχῃ τὸ θράσος νὰ καταφερθῇ
ἐναντίον τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας, πατρὸς ὅλων τῶν φι-
λοσόφων τῆς ὑφηλίου».
Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Σπυρίδων Βλάχος δὲν ἐταπείνωσε
τὸν Ἰδανικὸν Ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως σήμερον, δυ-
στυχέστατα εἴθισται, ἀλλὰ εἶπε εἰς τὴν Κοπροκρατίαν :
« Π άρτε την ρέ, εἴδατε τί «μαντρόσκυλο» ἔχω ἐγώ ;
Ἂν τολμᾶτε θέστε του καὶ ἄλλες ἐρωτήσεις καὶ θὰ σᾶς κολ-
λήσῃ τὸ κεφάλι στὸν τοῖχο » . 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Οὔτε ἡ Φρειδερίκη κατώρθωσε νὰ πείσῃ τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πον Σπυρίδωνα Βλάχον νὰ τὸν κατατρέξῃ. Ἀπεναντίας δὲ
ὁ Σπυρίδων Βλάχος, Πανέξυπνος καὶ Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ
ὤν, εἶπεν εἰς τὴν Βασίλισσαν :
« Ἄ νασσα, ἔχω λίαν δυσάρεστα νέα. Τὸ Χριστεπώνυμον
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ πολλοὶ πνευματικοὶ καὶ κοι-
νωνικοὶ φορεῖς τάσσονται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Αὐγουστί-
νου καὶ κινδυνεύει, ὄχι μόνον ὁ θρόνος τῆς Βασιλείας ἀλλὰ
καὶ ὁ ἰδικός μου. Πρὸς τοῦτο, παρακαλῶ νὰ σπεύσητε νὰ
ζητήσητε συγγνώμην παρὰ τοῦ  Αὐγουστίνου, διὰ νὰ μὴ
ἀπολέσητε  καὶ σεῖς καὶ ἐγὼ τοῦ θρόνου μας » . 
Ἐθορυβήθη τόσον πολὺ μὴ χάσῃ τὴν Βασιλείαν καὶ ἡ
Φρειδερίκη - ἡ Φρίκη καὶ ἡ Συμφορά – καὶ μετέβη καὶ ἐζή-
τησε Συγγνώμην παρὰ τοῦ Μακαριστοῦ Αὐγουστίνου.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΙ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θὰ ἦτο ὅμως μεγίστη Παράλειψις νὰ μὴ ἀναφέρωμεν τὸ
Περιστατικὸν μὲ τὸν τότε Ἀστυνομικὸν Διευθυντὴν καὶ με-
τέπειτα Γεν. Ἀστυνομικὸν Διευθυντὴν καὶ τελικῶς
Ἀρχηγὸν τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων  Θεόδωρον Ρακιντζήν,
ὁ ὁποῖος ἐκάλεσε τὸν Ἡρωικὸν Αὐγουστῖνον, διὰ νὰ τὸν
κατατροπώσῃ καὶ ἐξευτελίσῃ.
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Τὸν Σκληροπυρηνικὸν καὶ Κέρβερον Ἀστυνομικὸν Διευ-
θυντὴν Θεόδωρον Ρακιντζὴ τὸν ἔτρεμον ἀκόμη καὶ οἱ
Υπουργοί.
Ὁ Ἀστ. Διευθυντὴς συνεκάλεσε ὅλους τοὺς Διοικητὰς
Ἀστυνομικῶν Τμημάτων Ἀττικῆς, διὰ νὰ κατατρομοκρα-
τήσῃ καὶ νὰ ρεζιλεύσῃ τὸν Θαρραλέον καὶ Γενναῖον Θρυ-
λικὸν Αὐγουστῖνον, τὸν ὁποῖον ἐπίσης εἶχε καλέσει εἰς τὴν
Γενικὴν Ἀστυνομικὴν Διεύθυνσιν Ἀθηνῶν.
Εἶπε εἰς αὐτόν :  « Π ρόσεξε καλὰ ἀγριοκαλόγερε Αὐγου -
στῖνε, νὰ συμμορφωθῇς καὶ νὰ μὴ εἶσαι ἀντάρτης, διαφο-
ρετικὰ θὰ σὲ στείλω στὴν ἐξορία καὶ θὰ σὲ βασανίσω».
Τότε ὁ Μικρὸς τὸ Δέμας ἀλλὰ Μαχητὴς Αὐγουστῖνος εἰς
μίαν Αἰφνιδιαστικὴν Κίνησιν ἀπορρίπτει ἀστραπιαίως τὸ
Πηλίκιον τοῦ Γενικοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Θεοδώρου
Ρακιντζῆ εἰς τὸ Δάπεδον καὶ λέει εἰς αὐτόν : «φτούσου μα-
σκαρά, εἶσαι ἀνάξιος νὰ φέρῃς τὸν Τίμιον Σταυρόν, ἐπὶ τῆς
κεφαλῆς σου » ! ! ! . . .
Ἀντὶ νὰ ἐξευτελισθῇ καὶ νὰ τρομοκρατηθῇ ὁ Μικρόσωμος
Αὐγουστῖνος, ἔμειναν οἱ Διοικηταὶ τῆς Ἀττικῆς Ἄναυδοι
καὶ ὁ Ρακιντζής, τὸν ὁποῖον εἶχαν φοβηθῆ ἑκατοντάδες χι-
λιάδες Κοινῶν Πολιτῶν, ἐκιτρίνισε ἐξ Αἰτίας τοῦ Ἀδιανοή-
του Ἐξευτελισμοῦ, τὸν ὁποῖον τοῦ προεκάλεσε ὁ Ἀείμνη-
στος Αὐγουστῖνος. Ἔκτοτε οὔτε εἰς τὰ Στρατοδικεῖα δὲν
ἐτόλμησαν τελικῶς νὰ τόν παραπέμψουν, διὰ νὰ τὸν δικά-
σουν. 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ , ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ 
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΝΟΥΝ ΕΧΟΝΤΕΣ
1. Ἀκόμη καὶ οἱ ἄσπονδοι Ἐχθροὶ τοῦ Ἰδανικοῦ Ἐργάτου
τοῦ Εὐαγγελίου Γέροντος Αὐγουστίνου ἤρχισαν νὰ τονί-
ζουν : « ἂ ν ὑπῆρχε σήμερον ὁ Αὐγουστίνος, δὲν θὰ συνέ-
βαιναν τέτοια παρατράγουδα » ! ! ! ! ! . . . . .  

Ἐνθυμούμεθα ὅτι εἰς τὸν Στρατὸν οἱ διὰ Ἀνδραγαθημάτων
εἰς τὰς Μάχας Ἀναδειχθέντες Στρατηγοί, διὰ τῶν Παρασή-



65

μων τῆς Ἀξιοκρατίας καὶ ὄχι τῆς Ἀναξιοκρατίας καὶ Φαυ-
λοκρατίας, ὄχι διὰ τοῦ Σιωνισμοῦ καὶ τῆς Μασονίας (ὅπως
νεώτεροι Ἀξιωματικοί μας διὰ τῶν Σχολῶν τῆς Ἀναξιοκρα-
τίας καὶ τῶν Μέσων τῶν διαφόρων Κομμάτων), Ἀείμνη-
στοι Βασίλειος Βασίλαρος καὶ Παναγιώτης Μπενηψάλτης,
μᾶς ἔλεγαν εἰς τὰς Μονάδας, ποὺ ὑπηρετούσαμε :  « Π ρῶτα
νὰ πλένουμε τὸ στόμα μας μὲ aquaforte καὶ μετὰ  νὰ πιά-
νουμε στὸ στόμα μας τὸν ἑλληνόψυχο Αὐγουστίνο Καν-
τιώτη » .
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ Παλαιοὶ Ἀξιωματικοί μας δὲν ἀνῆκαν σὲ
Κόμματα καὶ δὲν κομμάτιαζαν, ὅπως Σημερινοί. 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ
ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΝ ΥΛΙΚΟΝ 
ΔΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΝ, 
ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ 
1.Ὁ Ἀνεπανάληπτος Ἰδανικὸς Ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου,
πρώην ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Θρυλικὸς Γέρων
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ πρὸ 30 Ἐτῶν (τὸ 1990) ὡμί-
λησε προφητικῶς καὶ σαφέστατα διὰ τὴν Φρικτοτάτην
Ἐπιδημίαν, ποὺ θὰ εἶναι ἀπείρως Χειροτέρα τῆς Κοινῆς
Γρίππης καὶ θὰ ἔρθῃ «ἐξ ἀνατολὼν».

«ΘΑ ΕΡΘΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ»
Ἀκούσατέ το:
α) https://www.youtube.com/watch?v=fzQLDUv_U0c
β) ΟΛΟΚΛΗΡΗ H ΟΜΙΛΙΑ :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1968&v=Delp
cxi5Y10&feature=emb_logo

γ) Ἐτόνιζεν ἐπίσης ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ ΠΤΩΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙ-
ΣΤΟΝ, ΠΑΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ
(ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ,  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙ ΘΑ 1977
τεῦχος 386, δημοσιευθεῖσα καὶ εἰς τὸ περισπούδαστον πό-
νημα του «ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ» (1994, σελ. 337) :
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https://www.fotgrammi.gr/ι-π-η-π-α/μητροπολιτου-φλωρι-
νησ-αειμνειστου-α/

2. Εἰς ἄλλην Ὁμιλίαν του ἐτόνιζε :  «ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ Η
ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΟΥ AΛΩNIZOYΝ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ» (Ἀθήνα
14.10.1962) ! ! ! ! ! . . . . .
https://www.youtube.com/watch?v=MUUbM3VgwQI&fea-
ture=emb_title

3. Εἰς τὴν Μοναδικὴν καὶ Ἐμπνευσμένην Ὁμιλίαν του τὴν
18.3.1964 εἰς τὴν Ἀθήνα, ὑπό Θείου Πυρὸς Ἐμπνεόμενος,
ἀνεφέρθη μὲ Ἀδιάσειστα Στοιχεῖα εἰς τὴν Υποχρέωσιν τοῦ
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ  ΤΑΜΑ ΤΩΝ
ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821. 
h t tp s : / /www.you tube . c om /wa t ch ?v=G - i _ 0 7XHBZ
k&feature=youtu.be
καὶ 
https://youtu.be/G-i_07XHBZk             

(Συνεχίζεται)
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