
 

Ὁ Κορωνοϊός, ὁ Υἱός τῆς Ἀπωλείας καί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. 
 

Ἡ βόμβα τοῦ Κορωνοϊοῦ 

Δύο στρατόπεδα ὑπάρχουν στόν κόσμο, τοῦ φιλανθρώπου Φριστοῦ καί τοῦ 

ἀνθρωποκτόνου ατανᾶ. Ὁ καθένας βρίσκεται μπροστά στό οὐσιαστικό δίλημμα, 

Θεάνθρωπος Φριστός ἤ ατανᾶς. 

Οἱ πρωτόπλαστοι, ἀφοῦ ὁ διάβολος ἔριξε στά αὐτιά τῆς Εὔας, τόν ἰόν τῆς ἀνυπακοῆς 

στόν Θεό, ἔχασαν τόν ἀληθινό Παράδεισο. 

ήμερα οἱ ἄνθρωποι χάνουν τόν ψεύτικο παράδεισο πού οἱ ἴδιοι εἶχαν δημιουργήσει. 

Ἐκεῖ πού ὁ κόσμος πορευόταν ἐν εἰρήνη καί ἀσφάλεια ὅπως νόμιζε, αἰφνίδια ἦλθε ὁ 

ὄλεθρος ἀπό ἕναν ἰό, τόν Κορωνοϊό. 

Αὐτός ἔγινε τό μοναδικό θέμα τοῦ σύμπαντος, καί ἀναστάτωσε ὅλη τήν οἰκουμένη, 

σχεδόν σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς. 

«Ἐξ αἰτίας τοῦ κορωνοϊοῦ ἔχει διασπαρῆ τόσος φόβος καί τόσος πανικός στούς 

ἀνθρώπους παγκοσμίως, ἀλλά καί τελείως ἀδικαιολόγητα μεταξύ τῶν χριστιανῶν, ὡσάν 

νά ἔχει ἐκλείψει παντελῶς ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἰός τῆς 

ἀπιστίας εἶναι πολύ χειρότερος ἀπό τόν Κορωνοϊό.» (Θεοδρομία, Ἰαν-Ἰούν. 2020, σ. 155). 

Μέ τήν ἐμφάνισή του, ἐξαπολύθηκε ἀπό τά ΜΜΕ ἕνας ἄλλος ἰός, αὐτός τῆς 

τρομοκρατίας, πρός ἐκφοβισμό τῶν ἀνθρώπων. Ἔτσι ἡ  Κορωνοφοβία δίνει καί παίρνει. 

Ὁ λαός ἔπαθε Κορωνο-ψύχωση, μέ τόν καθημερινό ψυχολογικό βομβαρδισμό. Πιό πολλοί 

ἄνθρωποι θά πεθάνουν μᾶλλον ἀπό  κατάθλιψη, λόγω τῆς τρομοκρατίας, παρά ἐκ τοῦ 

Κορωνοϊοῦ. 

Ἡ δοκιμασία εἶναι παγκόσμια. Ἡ τρέλλα φούντωσε, ὁ Κορωνοϊός ἔφερε στή ζωή μας 

μαζική παράκρουση. Ἡ σύγχυση εἶναι τρομακτική, καί αὐξάνει καί ἐξαιτίας τῶν 

ἀντιθέτων ἀπόψεων τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητος.  

Μᾶς μιλοῦν γιά  παγκόσμια ὑγειονομική ἀπειλή πού ὀνομάζεται Κορωνοϊός ἤ Covid-

19, πρᾶγμα πού δέν συνέβη ποτέ, σέ πολύ χειρότερες ὄντως ἐπιδημίες . 

Ἀλλά μεγαλύτερη μᾶλλον ἀπειλή εἶναι τό παγκόσμιο κῦμα πανικοῦ πού 

δημιούργησαν τά ΜΜΕ. Αἰτία δέ εἶναι, ὅτι οἱ λαοί εἶναι πνευματικά γυμνοί, ἡ ἀγάπη στόν 

πλησίον ἔχει ἐξαφανισθεῖ, καί ὁ Θεός ἀπό τήν ζωή των ἔχει ἐξωστρακισθεῖ. Αὐτοί ἔχουν 

ἐμβολιασθεῖ μέ μία μόρφωση σατανική! 

Διατελοῦμε ἔτσι ὑπό τήν κατοχή τοῦ φόβου καί τῆς ἀπειλῆς, πράγματα πού μᾶλλον 

θά μᾶς γίνουν μόνιμα ἀπό δῶ καί πέρα! Βλέπουμε τόν πλησίον μας μέ καχυποψία καί 

ἀλλάζουμε δρόμο. Σρέμουμε νά χαιρετίσουμε καί νά ἀγκαλιάσουμε τούς φίλους μας καί 

τούς ἀδελφούς μας, δέν μποροῦμε νά ἐπισκεφθοῦμε τούς ἀσθενεῖς μας στά νοσοκομεῖα 

πού πεθαίνουν καί κλείνουν ἀρκετοί τά μάτια τους, χωρίς τό στοργικό βλέμμα ἑνός δικοῦ 

τους προσώπου. 

Δέν βλέπουμε τούς προσφιλεῖς μας συγγενεῖς, πού βρίσκονται μέσα στά σφραγισμένα 

φέρετρα καί δέν μποροῦμε νά τούς δώσουμε οὔτε τόν τελευταῖο ἀσπασμό· φοβούμαστε νά 

πάρουμε τήν εὐλογία ἀπό τήν δεξιά τοῦ ἱερέως καί ἀρνούμαστε νά ἀσπασθοῦμε τίς ἅγιες 

εἰκόνες, καί ἄν συμβῆ αὐτό, τίς καθαρίζουμε μέ ἀπολυμαντικό! Πόση εἶναι ἡ κατάντια 
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μας! Ὅλα αὐτά εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀποστασίας καί τοῦ κατρακυλήματος τοῦ πάλαι 

ἐνδόξου γένους τῶν Ρωμιῶν! 

Αὐτός ὁ ἰός ἄλλαξε ξαφνικά ὅλον τόν κόσμο βαθύτατα, ἀνέτρεψε τά πάντα στή 

ζωή μας. Μπλοκαρίστηκε ἡ παγκόσμια οἰκονομία, παρέλυσε τό ἐκπαιδευτικό σύστημα. 

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι παγκοσμίως ἔχουν κουρνιάσει, ἔχουν κλειδωθεῖ στά σπίτια τους, σάν 

τρομοκρατημένα ζῶα, ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου. χεδόν τούς πάντες κατέλαβε ὁ 

τρόμος, ὁ πανικός καί ἡ ἀπελπισία! Ἡ οἰκουμένη περνάει δύσκολες ὧρες, ὧρες σκληρῆς 

δοκιμασίας· ἐπικρατεῖ σ’αὐτήν ἕνα κλῖμα τρομοκρατίας καί ἐκφοβισμοῦ · βυθίστηκε στήν 

ἀδράνεια, ἕνας ἰός τήν ἔβαλε στήν «κατάψυξη».  

Ἔγινε μία παγκόσμια συντονισμένη προσπάθεια, ἀπό τό καλοστημένο δίκτυο 

προπαγάνδας, γιά νά πεισθεῖ ἡ ἀνθρωπότητα, ὅτι κινδυνεύει ἀπό θανατηφόρα 

ἐπιδημία. Προσπαθοῦν νά φέρουν στίς ψυχές ἀπόγνωση, γιά νά πετύχουν τόν στόχο 

τους, πού εἶναι  ὁ στραγγαλισμός τῆς ἐλευθερίας τῶν ἀνθρώπων. Θά ἀστυνομεύονται σέ 

ὅλες τίς πτυχές τῆς ζωῆς των. Ἡ ἀλλαγή εἶναι δραματική, καί ἡ ἀνασφάλεια τοῦ αὔριο 

φανερή· ἀπόγνωση, καί ἀπογοήτευση σ’ ὅλον τόν πλανήτη κυριαρχεῖ. 

Ἡ ἀνθρωπότητα πορεύεται μέσα σέ ἕνα πολύ ὁμιχλῶδες τοπίο. Ἕνα ἔντονο αἴσθημα 

ἀβεβαιότητος ἐπικρατεῖ παγκοσμίως, γιά τό τί θά γίνει ἀπό δῶ καί πέρα, αὐτό μᾶς θυμίζει 

τό Εὐαγγελικό, «ἀποψυχόντων ἀνθρώπων ἀπό φόβο καί προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῆ 

οἰκουμένη» (Λουκ. κα΄, 26). 

Οἱ ἐνδείξεις περί τῆς ἐξελίξεως τῆς παγκοσμίου καταστάσεως, μέσα ἀπό αὐτό τόν 

ἀναβρασμό, εἶναι λίαν ἀνησυχητικές καί προμηνύουν σφοδρή θύελλα, μετά τήν ὁποία 

ἴσως ἀναδυθεῖ ἡ σατανική Παγκοσμιοποίησης, ὁπότε οἱ ἐξελίξεις τῶν γεγονότων θά εἶναι 

ραγδαῖες! Οἱ Φριστιανοί θά τεθοῦν σέ ἀπόλυτη κοινωνική καραντίνα· θά στερηθοῦν τό 

δοῦναι καί λαβεῖν, τοῦ ἀγοράζειν καί πωλεῖν, διότι δέν θά ὑπακούουν στό διαβολικό 

σύστημα.  

ήμερα ἡ ἀνθρωπότητα θερίζει ὅ,τι ἔσπειρε, ἀλλά δυστυχῶς δέν σωφρονίζεται, δέν 

μετανοεῖ, ἀλλά συνεχίζει ἀκάθεκτη τήν πορεία της πρός τήν καταστροφή. 

Ἡ δοκιμασία εἶναι πρῶτα πνευματική καί ὕστερα σωματική. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν 

σκοτισθεῖ ἀπό τά πάθη καί δέν βλέπουν ποιό εἶναι τό συμφέρον τους· τυφλοί καθώς εἶναι, 

δέν βλέπουν τόν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης, πού ἔρχεται νά κρίνει τούς πάντας, οὔτε τόν 

θέλουν κἄν, διότι τά ἔργα τους εἶναι πονηρά, ἔργα τοῦ σκότους, καί γνωρίζουν ὅτι θά 

κολασθοῦν, ἐπειδή δέν μετανοοῦν. 

Ἡ παγκόσμιος κοινωνία δυστυχῶς πηγαίνει στήν κυριολεξία κατά διαβόλου. Ἆραγε 

θά τό συνειδητοποιήσει αὐτό ἔστω καί τήν ἐσχάτη στιγμή; 

Ὅπως ἡ πορεία τοῦ κόσμου ἄλλαξε μετά τίς ἀτομικές βόμβες πού ἔπεσαν στήν 

Ἰαπωνία κατά τόν β΄ παγκόσμιο πόλεμο, ἔτσι καί σήμερα εἶναι πλέον ὁλοφάνερον ὅτι ἡ 

πορεία τοῦ κόσμου ἄλλαξε ἄρδην μόλις ἔπεσε ἡ βόμβα τοῦ Κορωνοϊοῦ!  

Πάντως, «ἡ ἐμφάνιση ὅμως καί ἡ ἐξάπλωση τῆς λοίμωξης τοῦ Κορωνοϊοῦ ἀνά τήν 

οἰκουμένη παρουσιάστηκαν μεγεθυντικά καί ὑπερβολικά, ὥστε νά ἐξυπηρετηθοῦν 

ποικίλοι σκοποί τῆς Παγκοσμιοποίησης» (Θεοδρομία, Ἰαν-Ἰούν. 2020, σ. 7). 

Ὁ Γερμανός Stephen Kohn (τέφεν Κόν), ἀξιωματοῦχος τοῦ γερμανικοῦ Ὑπουργείου 

Ἐσωτερικῶν, παύθηκε ἀπό τά καθήκοντά του, διότι ἔφερε στήν δημοσιότητα ἀπόρρητη 

ἔκθεση (93 σελίδων), αὐτοῦ τοῦ Ὑπουργείου, ὁμάδος ἰατρικῶν ἐμπειρογνωμόνων 
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διαφόρων γερμανικῶν πανεπιστημίων, μέ τίτλο «Ἀνάλυση τῆς διαχείρισης κρίσεων», τῆς 

ὑπηρεσίας Unit ΚΜ4, μέλος τῆς ὁποίας ἦταν καί ὁ Stephen Kohn. Αὐτή ἀναφέρει καί τά 

ἑξῆς: «Ἡ ἐπικινδυνότητα τοῦ Covid-19 ὑπερεκτιμήθηκε, καθώς σέ καμμιά στιγμή τῆς 

πορείας ἐξάπλωσής του ὁ κίνδυνος δέν ξεπέρασε τά φυσιολογικά ἐπίπεδα. ... Οἱ ἄνθρωποι 

πού κατέληξαν ἀπό τόν Κορωνοϊό ἦταν ἄτομα τά ὁποῖα στατιστικά θά πέθαιναν φέτος 

εἴτε λόγω τοῦ προχωρημένου τῆς ἡλικίας τους, εἴτε γιατί ἀντιμετώπιζαν παράλληλα καί 

ἄλλα σοβαρά προβλήματα ὑγείας.» (Παρακαταθήκη, Μάϊος-Ἰούν. 2020, σ. 25). 

Ὁ καρδιολόγος κ. Υαίδων  Βόβολης εἶπε: «Ὁ Κορωνοϊός εἶναι μία ἀπάτη. Μέ 500 

κρούσματα καί 15 νεκρούς ἔκλεισαν μία Φώρα! Οἱ γνῶστες τῆς παθοφυσιολογίας γελᾶνε 

μέ ὅλα αὐτά. Θά διαλύσουν τό σύμπαν, τήν οἰκονομία γιά τό τίποτε. Ὅλα εἶναι θέμα 

Παγκοσμιοποίησης.» Ὁ δέ δικηγόρος κ. Δῆμος Θανάσουλας εἶπε: «ὑπό ἄλλες συνθῆκες (ἡ 

γρίππη τοῦ Κορωνοϊοῦ) θά ἦταν μία ἁπλῆ σημείωση στήν παγκόσμια ἱστορία.» 

(Θεοδρομία Ἰαν-Ἰούνιος 2020, σ. 265, 334). 

 

Ἦταν σχεδιασμένη ἡ ἐπιδημία τοῦ Κορωνοϊοῦ; 

Ὁ Φριστός μᾶς προειδοποίησε ὅτι στήν πορεία τοῦ κόσμου, μέχρι νά ξαναρθεῖ γιά νά 

κρίνει τόν κόσμο, θά ἐμφανισθοῦν μεταξύ τῶν ἄλλων καί ἐπιδημίες λέγοντας, «λιμοί καί 

λοιμοί ἔσονται» (Λουκᾶ κα΄ 11). Πράγματι, ἀπό τότε μέσα στήν δισχιλιετῆ ἱστορία, ἡ 

ἀνθρωπότητα γνώρισε πολλές φοβερές θανατηφόρες ἐπιδημίες (π.χ. λέπρας, πανούκλας, 

φυματίωσης κ.λ.π.), πού ἀποδεκάτισαν ὁλόκληρους πληθυσμούς. 

Δύσκολα νά βεβαιωθεῖ κανείς, ἄν ὁ Κορωνοϊός εἶναι φυσικό δημιούργημα ἤ ἐάν 

κατασκευάστηκε ἀπό τούς ἀνθρώπους καί τούς ξέφυγε ἤ τόν ἄφησαν ἐσκεμμένα. 

Ἐάν θεωρήσουμε τόν Κορωνοϊό  ὡς μία θανατηφόρο φυσική πανδημία πού ὁ Θεός 

ἐπέτρεψε ὡς τιμωρία γιά τίς ἁμαρτίες μας, ἕνα πρᾶγμα πρέπει νά κάνουμε, νά 

μετανοήσουμε!   

Ἄν ὅμως ὁ ἰός αὐτός ἔγινε στά ἐργαστήρια, καί ἀφέθηκε ἐπίτηδες γιά νά ἐκπληρωθεῖ 

ἕνα ὀργανωμένο σχέδιο κατά τῆς ἀνθρωπότητος, ὅπως πολλοί ὑποστηρίζουν, τότε ἐπί 

πλέον, πλήν τῆς μετανοίας, ἄς λάβουμε καί τά κατάλληλα μέτρα ἐναντίον αὐτῶν  πού 

ἐξυφαίνουν αὐτά τά σχέδια. Εἶναι σημαντικό δέ, γιά ὅσους θέλουν νά κατανοήσουν τί 

συμβαίνει γύρω μας, νά γνωρίζουν ποιοί εἶναι αὐτοί πού ἡγοῦνται αὐτῆς τῆς  παγκόσμιας 

συνωμοσίας, ὥστε νά ἀντισταθοῦν ἀπέναντί τους, μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις. 

Θά δοῦμε μερικούς λόγους πού προβάλλουν αὐτοί πού ὑποστηρίζουν τήν δεύτερη 

περίπτωση, ὅτι δηλαδή προετοίμασαν τό ἔδαφος γιά τόν ἐρχομό μίας παγκόσμιας 

ἐπιδημίας καί ὅτι ὁ Κορωνοϊός εἶχε προαναγγελθεῖ, καί ὁ καθένας ἄς βγάλει τά δικά του 

συμπεράσματα. 

Ἕνας λόγος εἶναι τό βιβλίο-μυθιστόρημα τοῦ Ντίν Κούντζ (Dean Koontz) μέ τίτλο  «Σά 

μάτια τοῦ σκότους» (The Eyes of Darkness) (β΄ἔκδοση 1987), τό ὁποῖο μιλάει γιά ἐπιδημία 

καί ἀναφέρει τήν Κινέζικη πόλη Wuhun. 

Ἕνας ἄλλος λόγος εἶναι ὅτι, «τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό φόρουμ ἔκανε δύο φορές 

ἐξομοίωση μιᾶς πανδημίας σέ συνεργασία μέ τό φημισμένο Ἰνστιτοῦτο Johns Hopkins: τόν 

Μάϊο τοῦ 2018 μέ τό κωδικό ὄνομα ΄΄Clade X΄΄, καί τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2019 μέ τόν κωδικό 

΄΄Event 201΄΄ σέ συνεργασία αὐτή τή φορά καί μέ τό ἵδρυμα Bill and Melinda Gates. Ἡ 
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δεύτερη ἐξομοίωσε τήν ἐξάπλωση ἑνός κορωνοϊοῦ(!) καί ἐπεξεργάστηκε μία σειρά μέτρων 

σάν κι  αὐτά πού ἐπιβλήθηκαν μέ τόν Covid-19.» (Δρᾶσις. τ. 586, Μάρτιος 2021, σ. 116). 

Ἄλλος ἕνας λόγος εἶναι ἡ «Εἰκονική Ἄσκηση Πορφυρή Μόλυνση 2019», πού ἔγινε στό 

ικάγο τό Αὔγουστο τοῦ 2019. 

«τό ικάγο, τόν Αὔγουστο τοῦ 2019 .. διεξήγαγαν γενικευμένη ἄσκηση .. Ὀνομαζόταν 

΄΄Εἰκονική Ἄσκηση Πορφυρή Μόλυνση 2019΄΄..  Αὐτή ἦταν μία ἄσκηση γιά τή γρίππη, ὄχι 

γιά τόν κορώνα ἰό, ἀλλά τό ἔγγραφο ἐπισημαίνει συγκεκριμένες προβληματικές περιοχές 

ἑνός ὑποθετικοῦ ξεσπάσματος πού ... προφητικά(!;), ξεκινᾶ στήν Κίνα καί καταλήγει στό 

Chicago.» (Ο.Σ. 17 Ἰουλίου 2020, σ. 4). 

«Εἶναι δυνατόν νά πιστέψουμε πώς ἡ ἄσκηση αὐτή ἁπλά προέβλεψε μέ τέτοια 

ἀκρίβεια, ὅλα ὅσα ἐπακολούθησαν ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2020; ... 

Εἶναι τόσες οἱ ὁμοιότητες μέ τήν πραγματικότητα - ἀναφέρει λεπτομερῶς ἀκόμα καί 

τήν στάση τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Donald John Trump, πού δέν εἶναι σύμφωνη μέ τά 

σχέδια τοῦ διαβόητου ΄΄Ἕνα τοῖς ἑκατό΄΄ - πού δέν ἀφήνουν περιθώρια γιά ἀμφιβολίες. 

Πῶς ἤξεραν οἱ ἐμπνευστές τῆς ἀσκήσεως ὅτι ὁ Πρόεδρος Trump θά διέκοπτε τήν 

χρηματοδότηση τοῦ WHO (Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας); Εἶναι πρόβλεψη ἤ ἁπλά 

ἐφαρμογή ἑνός σχεδίου;  

 Υυσικά δέν πρόκειται γιά πρόβλεψη, ἀλλά γιά μία ἄρτια σχεδιασμένη ἐπιχείρηση, πού 

ὁδηγεῖ τήν ἀνθρωπότητα μέ ταχεῖς ρυθμούς στή ΄΄νέα ἐποχή΄΄.» (Ο.Σ. 24 Ἰουλίου 2020, σ. 

4).  

«Ὁ Trump σήμερα εἶναι ὁ ἐκφραστής τοῦ ἀντίλογου σέ ὅσα συμβαίνουν μετά τήν 

ἐπιβολή τῆς κατασκευασμένης ΄΄πανδημίας΄΄, ὡστόσο, ἐφαρμόζει καί αὐτός τήν ἄλλη 

πτυχή τῶν ἴδιων σχεδίων, πού ἔχουν ἐκπονήσει ἐδῶ καί πολλά χρόνια οἱ ἄρχοντες τοῦ 

κόσμου τούτου΄΄» (Ο.Σ. 19 Ἰουνίου 2020, σ. 4). 

 «ήμερα ζοῦμε μιά κατάσταση πού εἶχε προσχεδιαστεῖ καί προαναγγελθεῖ 1) μέσω 

ἑνός βιβλίου τό 1980, 2) μέσω ἑνός «παιδικοῦ» παιγνιδιοῦ τό 1993, 3) μιᾶς ταινίας τοῦ 2005» 

(Παρακαταθήκη, τ. 131, Μάρτ.-Ἀπρ. 2020, σ. 2). 

«Ἡ Ὑπουργός Ὑγείας τῆς Υινλανδίας ἀπεκάλυψεν ὅτι ἡ περιβότητος αὐτή Διεθνής 

Λέσχη (Μπιλντερμπέργκ) καί ἡ γιγαντιαία φαρμακευτική βιομηχανία τοῦ Γκέϊτς 

ἐσχεδίασαν τά μέτρα τῆς πανδημίας πρός ὄφελος τοῦ καπιταλισμοῦ καί ἔχουν 

ἐξαγοράσει πρωθυπουργούς καί ἄλλους παράγοντες διά τήν ἐφαρμογήν τῶν σχεδίων 

των.» (π. Ἰ. Διώτης, Ο.Σ. 22 Μαΐου 2020, σ. 8). 

Ὁ γιατρός Σόνυ Υάουτσι (Antony Fouci) εἶπε τό 2017 στό πανεπιστήμιον Σζορτζτάουν 

(GEORGETOWN ): «Ἡ ἰδέα ὅτι θά ‘χουμε σέ λίγες μέρες νέα κυβέρνηση μέ δεδομένο ὅτι 

εἶμαι καιρό στά πράγματα καί ἔχω ὑπηρετήσει σέ πέντε κυβερνήσεις, σκέφτηκα νά θέσω 

σέ ἡμερήσια διάταξη σήμερα, τό θέμα τῆς προετοιμασίας γιά πανδημία. Ἕνα μήνυμα 

πού θέλω νά σᾶς δώσω σήμερα εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία πώς θά ὑπάρξη 

αἰφνιδιαστική ἔξαρση. Εἶμαι ἀπόλυτα σίγουρος ὅτι θά τό δοῦμε στά ἑπόμενα χρόνια. 

Εὐχαριστῶ.» Διερωτάται ὁ Ρόμπερτ Κέννεντυ Σζούνιορ: «Θά σᾶς πῶ κάτι: Εἶναι μυστήριο 

γιά μένα τό ὅτι ὅλοι αὐτοί οἱ ΄΄σπουδαῖοι΄΄ ἄνθρωποι, ὅπως ὁ Μπίλλ Γκέϊτς καί ὁ Ἄντονι 

Υάουτσι, προετοιμάζονταν καί σκέφτονταν γιά αὐτήν τήν πανδημία ἐπί δεκαετίες ..» 

(Παρακαταθήκη, τ. 133 Ἰούλ-Αὔγ. 2020, σ. 17).  
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Ἐξ αἰτίας ὅλων αὐτῶν καί ὁ Γερμανός μικροβιολόγος-ἐπιδημιολόγος Dr. Sucharit 

Bhakdi εἶπε τά ἐξῆς: «Αὐτή ἡ κρίση προκλήθηκε ἀποκλειστικά ἀπό τούς πολιτικούς. Δέν 

εἶναι πραγματική κρίση. Ὁπότε ἡ κρίση θά τελειώσει ὅποτε τό καθορίσουν οἱ πολιτικοί. 

Δέν ἔχει νά κάνει μέ τόν ἰό. Αὐτή ἡ κρίση δέν ὑπῆρξε ποτέ. Ἐπιδημία δέν ὑπῆρξε ποτέ. 

Καταλαβαίνετε; Εἶναι ἕνα φάντασμα. Κι ἄν μέ ρωτήσετε πότε φεύγει ἕνα φάντασμα, θά 

σᾶς ἀπαντήσω ποτέ, ἐκτός ἄν τό διώξουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι.» 

Ρωτάει καί ὁ π. Βασ. Βολουδάκης: «Σί σχέση ἔχει ἕνας ἰός (πού ἔχει νά κάνη μέ τήν 

ἰατρική), μέ αὐτά πού συνεχῶς ἐπαναλαμβάνουν οἱ πολιτικοί ὅλου τοῦ κόσμου (ἀκόμη καί 

ὁ Μπίλλ Γκέϊτς τῆς Microsoft), ὅτι αὐτός ὁ ἰός θά ἀλλάξη ἐντελῶς ἀπό τοῦδε καί στό 

διηνεκές τή ζωή μας; Πῶς καί γιατί ἐπαναναλαμβάνουν οἱ πολιτικοί μας ὅπως εἶπε ἡ κ. 

Μπακογιάννη, ὅτι αὐτός ὁ ἰός ἦλθε γιά νά μείνη, ἄν δέν εἶναι ἡ πρόφαση τοῦ ἰοῦ ἕνα 

καθαρά Πολιτικό χέδιο; ...Πῶς ἐξηγεῖτε, Ἐσεῖς .. ὅτι ὄχι μόνον ὁ ἰός ΄΄προφητεύτηκε΄΄ ἀπό 

τό 2010 (διαβᾶστε τί ἔλεγε τότε ὁ Ροκφέλερ, ὅτι θά ἔλθη ὁ ἰός γιά νά ἀλλάξη τόν κόσμο!), 

ἀλλά καί ἀπό τό 2012 ΄΄προφητεύθηκαν΄΄ λεπτομέρειες, ὅπως ἡ χώρα προελεύσεως του 

καί ὁ τρόπος ἀντιμετωπίσεως ἀπό τούς Πολιτικούς;» (Ο.Σ. 8 Μαΐου 2020, σ. 6). 

Σό ὅτι μιλοῦσαν ἀπό χρόνια γιά πανδημία, τό μυαλό μας εὔκολα τρέχει στήν σκέψη, 

ὅτι ἡ πανδημία τοῦ Κορωνοϊοῦ ἦταν σκηνοθετημένη. «Αὐτοί πού ΄΄προφητεύουν΄΄ αὐτά τά 

πράγματα, εἶναι οἱ ἴδιοι πού ἐτοιμάζουν, γιά τό καλό καί τή προστασία μας, καί ἐμβόλιο» 

(πίθα, Νοέμβ.-Δεκ. 2020, σ. 8). 

 

Κορωνοϊός: Χρυσή εὐκαιρία γιά τούς Νεοποχῖτες 

Μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Κορωνοϊοῦ, ὅλα τά κράτη ἐνήργησαν σάν νά ἔπαιρναν ὁδηγίες 

ἀπό κάπου! Ἔγραψε σχετικά ὁ  π. Νικόλαος Δημαρᾶς: «Δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπῆρξε ἕνας 

τέτοιος παγκόσμιος συντονισμός τῆς λεγομένης πολιτισμένης Δύσεως, χωρίς νά ὑπάρχει 

μία κεντρική διοίκηση, ἕνα κέντρο πού ἔδινε τίς κατευθύνσεις.. Μάλιστα καί αὐτά τά 

κείμενα, γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πλαστῆς κρίσης, ὅπως διαπιστώσαμε στίς διάφορες 

γλῶσσες, ἦταν τά ἴδια παντοῦ, μεταφρασμένα. Οἱ πρωθυπουργοί καί οἱ ὑπουργοί ἁπλῶς 

μετέφραζαν τά κείμενα, πού τούς ἔστελναν τά ἀφεντικά τους στήν ἀντίστοιχη γλῶσσα 

τοῦ κράτους τους καί τά παρουσίαζαν στούς πολίτες τῶν χωρῶν τους...» («Περί τῶν 

συμβαινόντων καί τῶν μελλόντων νά συμβοῦν»). 

«Ὁ λύκος στήν ἀντάρα χαίρεται», λέει ἡ παροιμία. Ἔτσι καί τώρα ἀνεξάρτητα ἀπό τήν 

προέλευσή της, ἡ γρίππη τοῦ Κορωνοϊοῦ ἀποτέλεσε, μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία, μία 

θαυμάσια χρυσῆ εὐκαιρία, γιά τούς Νεοεποχῖτες, τούς ἦλθε «βούτηρο στή φέτα τους»· 

Σώρα τά πανοῦργα καί ὀλέθρια σατανικά σχέδιά των, ξετυλίγονται καί προωθοῦνται. 

Ὅλη ἡ ὑπόθεσις εἶναι μέ πολύ διαβολική μαεστρία σχεδιασμένη. τοχεύουν στήν 

ἀπορρύθμιση τῆς οἰκονομίας παγκοσμίως, καί στήν σκλαβοποίηση τῶν ἀνθρώπων μέσω 

τοῦ φόβου, μέ τελικό σκοπό τήν περιβόητη Παγκοσμιοποίηση. Σά ληφθέντα σκληρά 

μέτρα τῶν κυβερνήσεων ἐκεῖ ἀποσκοποῦν κυρίως. 

Ὁ Κορωνοϊός ἔγινε ἐργαλεῖο τοῦ διαβόλου καί τῶν ὀργάνων του.  Φρησιμοποιεῖται γιά 

τήν ὑλοποίηση τῆς Παγκόσμιας δικτατορίας, γιά τήν ἔλευση τοῦ Τἱοῦ τῆς Ἀπωλείας. Μέ 

τόν παγκόσμιο φόβο καί τήν παγκόσμια προπαγάνδα, θέλουν νά ἐγκαθιδρύσουν τήν 

παγκόσμια κυβέρνηση, στήν ὁποία θά ἐπικρατεῖ ἡ βασιλεία τοῦ τρόμου. ήμαναν γιά 
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αὐτό ἕναν παγκόσμιο συναγερμό, καί ὅταν αὐτός παύσει, οἱ ἄνθρωποι θά πρέπει νά 

ξεχάσουν, τόν κανονικό παλαιό τρόπο ζωῆς, διότι αὐτό εἶναι  διαταγή τῆς Νέας Ἐποχῆς! 

Ἔγινε ἕνα παγκόσμιο πείραμα κοινωνικής συμμόρφωσης και πειθάρχησης τῶν 

πολιτῶν. Ἔγινε ἕνα ἠλεκτροσόκ στό σῶμα τῆς ἀθρωπότητος, πού ἀπέδειξε ὅτι αὐτή εἶναι 

πνευματικά νεκρή, καί ἕτοιμη τόν Ἀντίχριστο νά δεχθεῖ. Βαδίζουμε στήν προφητευμένη 

ἀπό τήν Ἀποκάλυψη Παγκοσμιοποίηση. 

«Ἔγινε μία γενική πρόβα κατάργησης βασικῶν ἐλευθεριῶν, ἐπιβολῆς ἀστυνομικῆς 

βίας καί ἐπιβολῆς τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης» (π. Νικόλαος Δημαρᾶς, «Περί τῶν 

συμβαινόντων καί τῶν μελλόντων νά συμβοῦν»). 

Ἡ νόσος ἤδη ἔχει ἀλλάξει τήν ψυχολογία ὅλης τῆς οἰκουμένης, ἡ ὁποία σύντομα θά 

ζητήσει τόν λυτρωτή της, τόν σωτῆρα της· ὁ Μεσσίας τῶν Ἑβραίων μπορεῖ νά κάνει τήν 

ἐμφάνισί του. Ἤδη ἀπό καιρό ἡ δημιουργία παγκόσμιας κυβέρνησης προτείνεται σάν 

μόνη λύση ἀπό πολλούς, σάν τόν δικό μας τόν Γιῶργο Παπανδρέου.  

Αὐτό τό πείραμα σχεδόν πέτυχε! Ἐάν γίνει ὁ παγκόσμιος ἐμβολιασμός, καί ἄν στόν 

καθένα ἐμφυτευθεῖ ψηφιακό ἰατρικό πιστοποιητικό, ἡ ὑποδούλωσης τῆς ἀνθρωπότητας 

θά εἶναι μᾶλλον τετελεσμένον γεγονός! 

Εἴτε λοιπόν κατασκευάστηκε στά ἐργαστήρια αὐτός ὁ ἰός εἴτε ὄχι, τό γεγονός εἶναι ὅτι 

τήν κρίσιν αὐτήν τήν ἐκμεταλεύονται στό ἔπακρο οἱ ὑπέρμαχοι τῆς Παγκοσμιοποίησης, οἱ 

ὁποῖοι ἀναζητοῦσαν μία μεγάλη κρίση, γιά τήν προώθηση τῶν σχεδίων τους. 

Νά τί ἔγραφε ὁ David Rockefeller στά «Ἀπομνημονεύματά» του τό 2003: «Ἡ παροῦσα 

εὐκαιρία μίας εἰρηνικῆς καί ἀλληλεξαρτώμενης παγκόσμιας τάξης, δέν θά εἶναι ἀνοιχτή 

γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Βρισκόμαστε στά πρόθυρα τῆς παγκόσμιας 

μεταμόρφωσης. Τό μόνο πού χρειαζόμαστε εἶναι ἡ κατάλληλη μεγάλη κρίση καί τά 

ἔθνη θά ἀποδεχτοῦν τή Νέα Τάξη Πραγμάτων» (Ἰω. Ρίζος, Οἱ ληστές τῆς Θείας 

διδασκαλίας, Μέρος Α΄, σ. 15). 

Ὁ Klaus Schwab, ὁ ἱδρυτής τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Υόρουμ (World Economic 

Forum), δηλαδή αὐτό  πού εἶναι γνωστό γιά τήν ἐτήσια σύνοδό του στό Νταβός στήν 

Ἑλβετία, δέν ἔκρυψε πώς ἡ πανδημία παρουσιάζει τήν μεγάλη εὐκαιρία γιά τό  Reset 

(Ἐπανεκκίνηση) τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας. Μία Ἐπανεκκίνηση σέ ἐντελῶς νέες βάσεις. 

Σόν Ἰούνιο τοῦ 2020 αὐτός δήλωσε ὅτι, «ἡ πανδημία ἀντιπροσωπεύει μία σπάνια εὐκαιρία, 

ἕνα στενό ὅμως παράθυρο (ἄρα πρέπει νά βιαστοῦμε!) ... γιά τή μεγάλη ἐπανεκκίνηση τῆς 

κοινωνίας» (Δρᾶσις τ. 586, Μάρτιος 2021, σ. 116). 

Ἀλλά καί ὁ πρόεδρος τοῦ Καναδᾶ J. Trydeau στίς 15 Νοεμβρίου 2020, ἔστειλε τό 

μήνυμα ὅτι, ὁ Κορωνοϊός εἶναι μία μεγάλη εὐκαιρία νά ἀλλάξουμε τήν πολιτική καί 

οἰκονομική κατάσταση παγκοσμίως  (Ο.Σ. 29 Ἰαν. 2021, σ. 7). 

έ ὑποψία βάζει καί τό πενταετές πρόγραμμα τῆς Παγκόσμιας τράπεζας γιά τόν 

Covid-19, ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2020 μέχρι τόν Μάρτιο τοῦ 2025 (Παρακαταθήκη, τ. 133, 

Ἰούλ. - Αὔγ. 2020, σ. 3). 

Ὁ χρόνος θά δείξει σύντομα, κατά πόσο ἡ κρίση τοῦ Κορωνοϊοῦ, εἶναι αὐτή «ἡ 

κατάλληλη μεγάλη κρίση», πού περίμεναν γιά νά μεταμορφώσουν τόν κόσμο. 

 

Μπίλλ Γκέϊτς 
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Ὀνόματα ὅπως Κίσσιγκερ, Ρότζιλντ, Ροκφέλερ, όρος, Μπίλλ Γκέϊτς, Ἄντονι Υάουτσι, 

εἶναι πολύ γνωστά σήμερα στόν κόσμο, γιά τόν ρόλο πού παίζουν στό παγκόσμιο 

σκηνικό. Αὐτοί ἀποφασίζουν ἐν κρυπτῶ χωρίς νά δίνουν λόγο σέ κανένα, γιά τήν μοῖρα 

τῶν λαῶν ὅλου τοῦ κόσμου. τήν ὑπόθεση τοῦ Κορωνοϊοῦ πολύν λόγο ἔχει ὁ πανίσχυρος 

κ. Μπίλλ Γκέϊτς, ἄς δοῦμε μερικά πράγματα περί αὐτοῦ. 

Ἐπιδίωξή του ἡ παγκόσμιος ἐπιτήρησις, ὁ ἔλεγχος ὅσο τό δυνατόν ὅλων τῶν 

δραστηριοτήτων τῶν ἀνθρώπων. Θέλει μέ τόν στόλο τῶν δορυφόρων του νά βλέπει κάθε 

σπιθαμή τοῦ πλανήτη, ὅλο τό 24ωρο. Πράγματι, οἱ κατασκοπευτικοί δορυφόροι του, σάν 

ὑπερφυσικοί ἀετοί μέ ὑπερερευνητικά μάτια, παρατηροῦν τά πάντα, καί εἶναι ἕτοιμοι νά 

κατασπαράξουν ὅποιον τολμήσει νά ἀντισταθεῖ στά σχέδιά του!  

Ὁ ἅγιος Ἐφραίμ ὁ ῦρος ὅμως μᾶς λέει, γι’ αὐτούς πού θά παρακαλοῦν τόν Θεό στήν 

ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου νά τούς φυλάξει, ὅτι: «θά τούς ὁδηγεῖ ἡ χάρη (τοῦ Θεοῦ) σέ 

ἀσφαλεῖς τόπους, καί θά σώζονται κρυβόμενοι στίς ὀπές καί στά σπήλαια.» (Σόμος Δ΄ 

σ.126). Δηλαδή, δέν θά μποροῦν νά τούς βροῦν. Ἄρα ὁ στόλος τῶν δορυφόρων τοῦ 

ὁποιοδήποτε Μπίλλ Γκέϊτς καθίσταται ἀνενεργός μπροστά στήν χάρι τοῦ Θεοῦ! 

Αὐτός εἶναι τό ἀφεντικό τῆς Μαϊκροσόφτ. Σό ὅραμά του ἦταν «οἱ ὑπολογιστές νά 

μποῦν σέ κάθε σπίτι» (Ο.Σ. 8 Μαΐου 2020, σ. 4) καί τό πέτυχε. Οἱ ἄνθρωποι σήμερα εἶναι 

ἀπόλυτα ἐξαρτημένοι θά ἔλεγε κανείς ἀπό τήν τεχνολογία τῆς Μαϊκροσόφτ, ζοῦν καί 

ἀναπνέουν μέ τήν ὀθόνη τῶν ὑπολογιστῶν, καί μέχρις ἑνός βαθμοῦ τηλεκατευθύνονται 

ἀπό τόν Μπίλλ Γκέϊτς. 

«Πρόκειται γιά θερμό ὑποστηρικτή τῆς Παγκοσμιοποίησης, ὁ ὁποῖος ἐδῶ καί 

χρόνια΄΄προφητεύει΄΄γιά μιά παγκόσμια ἐπιδημία πού θά μολύνει πολύ μεγάλο ἀριθμό 

ἀνθρώπων, πολύ γρήγορα.» (Ο.Σ. 15 Μαΐου 2020, σ. 6). 

 «Ὁ Μπίλλ Γκέϊτς καί ἡ παρέα του δέν κρύβουν τίς ἐπιδιώξεις των. Μιλοῦν γιά 

παγκόσμιο τσιπάρισμα τοῦ ΄΄ἀνθρωπίνου κοπαδιοῦ΄΄ τῶν 7 δισ. (!) μέσω ἑνός ἐμβολίου, τό 

ὁποῖο θά μεταλλάσει τό ἀνθρώπινο DNA! » (Παρακατ., τ. 132, Μάϊος-Ἰούν. 2020, σ. 2). 

Ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος εἶπε: «Ἐδῶ ὑπάρχει ἡ πρόταση τοῦ Μπίλλ Γκέϊτς νά ὑπάρχει 

ἕνα μικροτσίπ, τό ὁποῖο νά φέρει κάθε ἄνθρωπος κι ἔτσι νά ἔχουμε βιομετρικά δεδομένα 

σέ σχέση μέ τόν ἰό, ἤ σέ σχέση μέ ἄλλες πανδημικές κρίσεις. Θά ἀλλάξει συνολικά ἡ 

παγκόσμια ἀντίληψη γιά τή δημόσια ὑγεία καί αὐτό μπορεῖ νά θέσει σέ δοκιμασία καί τά 

δικαιώματα, καί τή δημοκρατία. Πρέπει νά εἴμαστε ἀποτελεσματικοί, προνοητικοί καί 

εὐαίσθητοι» (Φριστιανική, 30 Ἀπριλίου 2020. σ. 6). 

Ἵδρυσε τό ἵδρυμα ΄΄Melinda & Bill Gates΄΄. Αὐτό «ἀπό τό 2000 ἔχει χαρίσει περισσότερα 

ἀπό 45 δις δολάρια γιά ΄΄φιλανθρωπικούς σκοπούς΄΄ κι ἕνα κομμάτι ἀπ’ αὐτά εἶναι γιά τόν 

ἔλεγχο τῶν Μέσων πληροφόρησης παγκοσμίως.» (Φριστιανική, 26 Νοεμ. 2020, σ. 8). 

Ἕνας στόχος τοῦ ἱδρύματος ΄΄Melinda & Bill Gates΄΄ εἶναι ἡ μείωση τοῦ ρυθμοῦ αὔξησης 

τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς. Εἶπε ὁ Bill Gates: «ὁ κόσμος σήμερα ἔχει 6,8 δισεκατομμύρια 

ἀνθρώπους. Αὐτό θά φθάσει, περίπου, στά ἐννέα δισεκατομμύρια. Σώρα ἄν κάνουμε μία 

πολύ καλή δουλειά μέ τά νέα ἐμβόλια, τίς ὑπηρεσίες ὑγείας καί ἀναπαραγωγῆς, θά 

μπορούσαμε νά τό ἐλαττώσουμε κατά 10% ἤ 15%» (Ο.Σ. 3 Ἰουλίου 2020, σ. 4). 

« Γιά τό σκοπό αὐτό τό ἵδρυμα προωθεῖ μεθόδους ἀντισύλληψης καί ὑποστηρίζει τίς 

ἀμβλώσεις». «Ἐπιδοτεῖ δέ καί ὀργανώσεις πού προωθοῦν καί τίς ἐκτρώσεις, ὅπως τήν 

ἀγγλική ὀργάνωση Marie Stopes, πού ἀναφέρει στήν ἱστοσελίδα της ὅτι μόνο τό 2019 
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πραγματοποίησε 4,6 ἑκατομμύρια ἐκτρώσεις σέ χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου.» (Δρᾶσις, τ. 581, 

επτ. - Ὀκτ. 2020, σ. 256 καί τ. 582, Νοέμ. 2020, σ. 298). 

 «Ἀπό τό 2010 τό ἵδρυμα  ἔχει ἀναλάβει ἐκστρατεία μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ τῶν χωρῶν 

τοῦ τρίτου κόσμου » (Δρᾶσις, τ. 581, επτ.-Ὀκτ. 2020, σ. 256). 

Δημοσιεύθηκε στίς 26 Μαρτίου 2020, ὅτι τό ἵδρυμα κατοχύρωσε ἕνα ὑποδόριο 

μικροτσίπ μέ στοιχεῖα: WO/2020/060606-CRYPTOCURRENCY SYSTEM USING BODY 

ACTIVITY DATA.  

«Ἡ ἀποδοχή ἐμφυτεύσεως τῶν Μικροτσίπς εἶναι ἀρχή τῆς τέλειας ὑποταγῆς σέ 

δυνάμεις πού κινοῦνται βάσει σχεδίου, ὑποδούλωση καί παραίτηση τῶν ἀτομικῶν μας 

δικαιωμάτων, τῆς ἀτομικῆς μας ἐλευθερίας, ἐλευθερίας λόγου, κινήσεων, σκέψεως, 

πίστεως, βουλήσεως.» (Δρᾶσις τ. 405, Ἰαν. 2003, σ. 26). 

Περί τοῦ  Bill Gates ἡ Ἰταλίδα Sara Counial εἶπε τά ἑξῆς στό Ἰταλικό Κοινοβούλιο: 

«Εἶναι γνωστό σέ ὅλους ὅτι ὁ Bill Gates τό 2018 εἶχε ἤδη ΄΄προφητεύσει΄΄ μία πανδημία, καί 

τόν περασμένο Ὀκτώμβρη (2019) παρουσίασε μία προσομείωση κατά τήν διάρκεια τοῦ 

΄΄Event 201΄΄ σέ συνεργασία μέ τούς φίλους του στό Νταβός (Ἑλβετία). Ἐδῶ καί δεκαετίες 

δουλεύει πάνω σέ ἕνα πλάνο γιά τήν μείωση τοῦ πληθυσμοῦ καί ἕνα δικτατορικό πολιτικό 

ἔλεγχο σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ... Παραθέτω δικές του δηλώσεις: ΄΄Ἐάν κάνουμε καλή 

δουλειά μέ τά ἐμβόλια καί τόν τομέα τῆς ὑγείας, θά μπορέσουμε νά μειώσουμε τόν 

πληθυσμό τῆς γῆς κατά 10-15%΄΄, καί συνεχίζει: ΄΄Μόνο μιά γενοκτονία μπορεῖ νά σώσει 

τόν κόσμο΄΄. Φάρις στά ἐμβόλιά του, κατάφερε νά στειρώσει ἑκατομμύρια γυναικῶν στήν 

Ἀφρική. Προκάλεσε ἐπιδημία πολυομελίτιδας ἡ ὁποία παρέλυσε 500.000 παιδιά στίς 

Ἰνδίες. ... Καί ὅλα αὐτά ἐνῶ σκέφτεται νά διαμείνη καί τό γνωστό πλέον quantum dot γιά 

τήν πιστοποίηση ἐμβολιασμοῦ, καί τά mRNA  ἐμβόλια τά ὁποῖα θά 

ἐπαναπρογραμματίζουν τό ἀνοσοποιητικό μας σύστημα. Εἶναι ἐπίσης γνωστό πώς ἔχει 

συνεργασίες μέ ἑταιρείες κολοσσούς γιά τήν προώθηση τοῦ δικτύου 5G στίς ΗΠΑ.» 

«Σήν ἑπόμενη φορά-τοῦ εἶπε (ἡ Sara Counial τοῦ Ἰταλοῦ πρωθυπουργοῦ)-πού θά 

λάβετε τηλεφώνημα ἀπό τόν φιλάνθρωπο Μπίλλ Γκέϊτς, στεῖλτε τον ἀπευθείας στό 

Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο γιά ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητας» (Ἀγώνας φ. 275, 

Μάϊος 2020, σ. 4). 

Ὁ δέ David Icke εἶπε περί αὐτοῦ: «Ναί, ὁ Μπίλλ Γκέϊτς εἶναι ἕνας ἀπό τούς πιό 

σατανικούς ἀνθρώπους στή γῆ» (Πατακαταθήκη, τ. 131, Μάρτ.-Ἀπρ. 2020, σ. 18). 

«Εἶναι (ὁ Μπίλλ Γκέϊτς) ὁ δεύτερος πιό σημαντικός χρηματοδότης τοῦ Παγκόσμιου 

Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (πρῶτες εἶναι οἱ Η.Π.Α., καί Σρίτη ἡ Ἀγγλία) ... τίς συνεδριάσεις τοῦ 

Π.Ο.Τ. ὅσο καί τῶν G20 ὁ Γκέϊτς ἀντιμετωπίζεται ὡς ἀρχηγός κράτους. Ἐάν 

προσθέσουμε καί τίς ἰσχυρές διασυνδέσεις του μέ τίς φαρμακευτικές ἑταιρείες, καθώς καί 

τίς ἐπιδοτήσεις ἀκαδημαϊκῶν ἐρευνῶν σέ θέματα ἐμβολίων, ὅλα αὐτά τόν κάνουν τόν πιό 

ἰσχυρό ἄνδρα στόν πλανήτη σέ θέματα ὑγείας.» (Δρᾶσις, τ. 581, επτ. - Ὀκτ. 2020, σ. 256). 

Περί τοῦ Π.Ο.Τ. ὁ Dr. Sucharit Bhakdi, τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2020 εἶπε τά ἑξῆς:  «Ὁ ΠΟΤ δέν 

ἔχει σύνταγμα πού ὑποχρεοῦται νά σέβεται. Μπορεῖ νά κάνει τά πάντα χωρίς νά διώκεται 

τώρα ἤ στό μέλλον. Κι αὐτό βεβαίως ὁδηγεῖ σέ κακές καταστάσεις καί παντοδυναμία. Καί 

αὐτή ἡ παντοδυναμία εἶναι τρομακτική, γιατί οἱ κυβερνήσεις πιστεύουν αὐτά πού λέει ὁ 

ΠΟΤ. Δέν συνειδητοποοῦν ὅτι ποτέ δέν διηύθηνε τόν ΠΟΤ κάποιος μέ ἰατρικές γνώσεις. Ὁ 

σημερινός Γενικός Διευθυντής τοῦ ΠΟΤ δέν ἔχει κανενός εἴδους ἰατρική ἐκπαίδευση, ἀπό 
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ποῦ καί ὡς ποῦ; Καί ὁ ΠΟΤ εἶναι πολύ μεγάλη ὀργάνωση μέ μεγάλη ἰσχύ, παντοδύναμος. 

Καί εἶναι αὐτός πού εὐθύνεται γιά τήν τωρινή ἐξέλιξη.» 

Ἐπίσης καί ὁ Ἰατροδικαστής Μάριος Ματσάκης εἶπε περί αὐτοῦ τά ἐξῆς: «ἔγινε ὅλη 

αὐτή ἡ φασαρία πέρσι ἤ πρόπερσι  ἤ κάθε χρόνο πού ἔχουμε θανάτους ἀπό τήν ἐποχική 

γρίπη; .. ἔγινε ὑστερία .. καί εὐθύνη φέρει ὁ ΠΟΤ, ὁ ὁποῖος δέν εἶναι ἀλάνθαστος, καί ὁ 

ὁποῖος ἔχει καί πολιτικές προεκτάσεις, ..οἱ ἀποφάσεις του ἔχουν καί πολιτικές 

προεκτάσεις ... δέν ἔχω ἐμπιστοσύνη ὅτι αὐτά πού λέγει ὁ ΠΟΤ εἶναι πάντοτε σωστά. .. 

ἔχουν δημιουργήσει τόν πανικό οἱ ἀρμόδιες ἀρχές καί κυβερνήσεις, .. Ξέρετε τί θά γίνη 

παγκόσμια; θά καταστραφεῖ ἡ οἰκονομία ..εἶναι μία κλασική περίπτωση ὑστερίας, μία 

κλασική περίπτωση πανικοῦ, μία κλασική περίπτωση φρενίτιδας, πού δυστυχῶς ὑπόλογοι 

εἶναι ὁ ΠΟΤ, ἡ Εὐρωπαϊκή ἐπιτροπή καί τά ὑπουργεία Ὑγείας σέ κάθε χώρα. 

...λειτουργοῦμε στό ἐπίπεδο τοῦ παραλόγου πλέον.» 

Σό ποιός εἶναι ὁ Π.Ο.Τ. καί ποιόν Θεό ὑπηρετεῖ φαίνεται καί ἀπό τό παρακάτω: «Σόν 

παιδικό ἐκφυλισμό προωθεῖ μέ τά ΄΄Προγράμματα σεξουαλικῆς ἐκπαίδευσης΄΄ ὁ 

Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας (Π.Ο.Τ.). Αὐτό ἀποκαλύπτει μέ μελέτη του ὁ Ἐλβετός 

ἐπιστήμων, ὁ Vincent Held» (Παρακατ. τ. 132, Μάϊος - Ἰούλιος 2020, σ. 21). 

Ὅταν ἀκοῦμε νά λένε γιά Παγκόσμιους καί Διεθνεῖς ὀργανισμούς, νά θυμόμαστε τό 

Ὁμηρικό, «φοβοῦ τούς Δαναούς καί δῶρα φέροντας». 

«Ὁ Μπίλλ Γκέϊτς θεωρεῖται αὐτή τή στιγμή ὡς ὁ ἄνθρωπος μέ τή μεγαλύτερη ἐπιρροή 

στόν κόσμο σέ θέματα ὑγείας καί ὄχι μόνο. ...  

 Προκαλεῖ ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι ἕνας ἐπιτυχημένος μέν ἐπιχειρηματίας, τοῦ 

ὁποίου ὅμως ἡ εἰδικότητα εἶναι στούς ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές, ἐπηρεάζει σέ 

παγκόσμιο ἐπίπεδο ἕνα τόσο σημαντικό τομέα, ὅπως ἡ ὑγεία. Καί πόση ἐμπιστοσύνη 

μπορεῖ νά ἔχει κανείς σέ ἕνα ἐμβόλιο τό ὁποῖο παρασκευάζεται μέ τόση σπουδή; ... 

Μέ τήν ἔξαρση τοῦ κορωνοϊοῦ ὁ Γκέϊτς ἀποδόθηκε σέ ἕναν ἀγῶνα παραγωγῆς 

ἐμβολίου χρηματοδοτώντας ἀντίστοιχα προγράμματα. Ἔχει δέ προεξοφλήσει τήν μέχρι 

τοῦ τέλους τοῦ 2020 δημιουργία ἐμβολίου, καί ὅτι ἡ ἐπιστροφή στήν κανονικότητα θά 

εἶναι ἐφικτή μόνο ὅταν ἐμβολιασθοῦν ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς γῆς. Ἐνδεικτικό τῆς ἐπιρροῆς 

τοῦ Γκέϊτς εἶναι ὅτι ἡγέτες κρατῶν ἐπαναλαμβάνουν σχεδόν αὐτούσια τά λόγια του.» 

(Δρᾶσις, τ. 582, Νοέμ. 2020, σ. 298, καί τ. 581, επτ. - Ὀκτ. 2020, σ. 256). 

 Βλέπουμε ὅτι, «τόν ΄΄χορό τοῦ ἐμβολιασμοῦ ΄΄ τόν ΄΄σέρνει΄΄ ὁ πάμπλουτος (δεύτερος 

στόν κόσμο) Μπίλλ Γκέϊτς, πού τόν συνδυάζει μέ ἐμφύτευση κάψουλας (τσιπάκι). 

Πρόσφατα δήλωσε: ΄΄Ἐφικτός ὁ ἐμβολιασμός τριῶν δισεκατομμύριων ἀνθρώπων σέ δύο 

χρόνια΄΄. Κατηγορήθηκε ὅτι μέ τά ἐμβόλιά του γιά διάφορες ἀσθένειες ἐπέφερε παράλυση 

παιδιῶν (Ἰνδία), στειρώσεις γυναικῶν (Ἀφρική), κλπ» (Φριστιανική, 30 Ἀπρ. 2020, σ. 6). 

 «τά πειράματα πού γίνονται οἱ δύο νέες ἐλπιδοφόρες προσεγγίσεις, ἀναφέρει ὁ 

Μπίλλ Γκέϊτς, χρησιμοποιοῦν ἐμβόλια RNA καί DNA» (Ο.Σ. 15 Μαΐου 2020, σ. 6). 

Ὁ David Icke εἶπε ὅτι, «θέλουν, καί αὐτό εἶναι τό ὄνομα πού  τοῦ δίνουν, ἕνα κβαντικό 

τατουάζ σέ ὅποιον ἄνθρωπον ἔχει κάνει τό ἐμβόλιο, ὥστε νά γνωρίζουν ψηφιακά ἄν 

ἔχεις κάνει τό ἐμβόλιο ἤ ὄχι.» 

 «Σό Πανεπιστήμιο τοῦ MΙT στίς Ἠνωμένες Πολιτεῖες, τῆς Μασαχουσέτης τόν 

Ἰανουάριο τοῦ 2020 ἐξέδωσε μία ἐπιστημονική ἀνακοίνωση καί εἶπε ὅτι πλέον τά ἐμβόλια 

μποροῦν νά συνδυάζονται μέ μία νανοτεχνολογία τήν ὁποίαν ὀνόμασε Κβάντουμ 
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ντότ (quantum dot), κβαντική κουκίδα, καί μέσα ἀπό αὐτήν τήν τεχνολογία μποροῦν 

νά ἀποθηκεύονται πληροφορίες, σ’ ἕναν μηχανισμό νανοκαψουλῶν, 

νανοσφαιριδίων, μέσα στό ἀνθρώπινο σῶμα πού θά ἐμφυτεύονται οὐσιαστικά μέ τό 

ἐμβόλιο, καί ὅτι αὐτός ὁ μηχανισμός ἀποθήκευσης πληροφοριῶν, θά ἐπικοινωνεῖ μέ τό 

ἐξωτερικόν περιβάλλον μέσα ἀπό ὑπέρυθρες ἀκτῖνες...  

 Ὁ Μπίλλ Γκέϊτς σέ δύο  του συνεντεύξεις εἶπε ὅτι χρειάζεται πλέον οἱ ἄνθρωποι νά 

ἔχουν ἕναν ψηφιακό πιστοποιητικό, τό ὁποῖο μάλιστα ψηφιακό πιστοποιητικό θά 

πρέπει νά βρίσκεται μέσα στό ἀνθρώπινο σῶμα.» (Ν. Μαυραγάνης πρ. Ὑφ. Ὑποδομῶν 

καί Μεταφορῶν). 

 «Ὁ διάσημος Ἰσραηλινός καθηγητής Harari σέ ἄρθρο του στούς Financial Times, στίς 

20.3.2020, μεταξύ ἄλλων μίλησε ΄΄γιά ψηφιακή βιομετρική παρακολούθηση ὅλων τῶν 

πολιτῶν μέ εἰδικές ὑποδόρειες συσκευές΄΄» (Φριστιανική, 30 Ἀπριλίου 2020, σ. 6)! 

 «Σόν Δεκέμβριο τοῦ 2019 πολυμελής ὁμάδα ἐρευνητῶν ἀπό τό κορυφαῖο Ἰνστιτοῦτο 

Σεχνολογίας τῆς Μασαχουέτης ΜΙΣ, δημοσίευσε πρωτότυπη μέθοδο , ἡ ὁποία ἐπιτρέπει 

τήν καταγραφή τοῦ ἰατρικοῦ ἱστορικοῦ ἑνός ἀτόμου στό ἴδιο του τό σῶμα! Ἡ καταγραφή 

γίνεται μέ τήν τοποθέτηση κάτω ἀπό τό δέρμα κωδικοποιημένης διάταξης ἀοράτων 

νανοσφαιριδίων, κβαντικῶν κουκίδων ὅπως ἀποκαλοῦνται, τά ὁποῖα φθορίζουν καί 

ἡ διάταξή τους μπορεῖ νά ἀναγνωσθεῖ μέσω εἰδικῆς ἐφαρμογῆς τοῦ κινητοῦ 

τηλεφώνου. 

Ἡ μέθοδος ἀξιοποιεῖ ἕνα νέο τρόπο ἐμβολιασμοῦ μέ μικροσύριγγες, οἱ ὁποῖες 

ἀπορροφῶνται ἀπό τό δέρμα. Δεκαέξι μικροσύριγγες, μήκους 1.5 mm καί πάχους 0.3 mm, 

τοποθετημένες σέ κανονική δισδιάστατη διάταξη πάνω σέ ἔμπλαστρο 1 τετραγωνικοῦ 

ἑκατοστοῦ, ἐμβαπτίζονται στό ἐπιθυμητό ἐμβόλιο καί στή συνέχεια ἐμποτίζονται 

ἐπιλεκτικά μέ τά νανοσφαιρίδια.  ...  τό μέν ἐμβόλιο ἀπορροφᾶται ἀπό τόν ὀργανισμό, τά 

δέ νανοσφαιρίδια παραμένουν σταθερά σέ κανονικές διατάξεις. 

Ὁ κύριος ἐρευνητής τῆς ἐργασίας Kevin McHugh σέ συνέντευξή του ὀνομάζει τήν 

ὑποδόρεια διάταξη τῶν νανοσφαιριδίων «τατουάζ γραμμωτοῦ κώδικα». Ἀναφέρει δέ 

ὅτι ἡ ἔρευνα χρηματοδοτήθηκε ἀπό τό ἵδρυμα Melinda & Bill Gates, πού ἀναζητεῖ τρόπους 

ἀξιόπιστης καταγραφῆς καί εὔκολης πρόσβασης στό ἱστορικό τῶν ἀνθρώπων πού 

ἐμβολιάζει. ... 

Μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ κορωνοϊοῦ ὁ Γκέϊτς φάνηκε καλά προετοιμασμένος, 

ἐπιδοτώντας τήν ἀνάπτυξη ἐμβολίου καί προβλέποντας τό χρόνο ἀνάπτυξής του. 

Αὐτό ἔδωσε λαβή σέ ἀμέτρητα, πολλές φορές ἀκραῖα σενάρια συνωμοσίας.  

Ἕνα δημοφιλές σενάριο, τό ὁποῖο ἐπεσήμανε σέ τηλεοπτική του συνέντευξη καί 

σημαῖνον πολιτικό πρόσωπο τῆς χώρας μας (Εὐάγγ. Βενιζέλος), εἶναι ὅτι ὁ Γκέϊτς προωθεῖ 

τήν ἐμφύτεση μικροτσίπ μαζί μέ τό ἐμβόλιο πού θά κυκλοφορήσει. 

τήν πραγματικότητα ὁ Μπίλλ Γκέϊτς, σέ συζήτηση τοῦ τύπου «ρωτῆστε με ὅ,τι 

θέλετε» στή διαδικτυακή πλατφόρμα Reddit στίς 18 Μαρτίου τοῦ 2020, εἶχε ἀναφέρει τό 

ἐξῆς: ΄΄Σελικά θά ἔχουμε ἕνα ψηφιακό πιστοποιητικό, στό ὁποῖο νά φαίνεται ποιός ἔχει 

ἀναρρώσει ἀπό τόν ἰό, ποιός ἔχει κάνει τό τέστ πρόσφατα ἤ, ὅταν θά ἔχουμε τό ἐμβόλιο, 

ποιός θά τό λάβει.΄΄ 

Σί ἀκριβῶς ἐννοοῦσε δέν εἶναι σαφές· ὅμως οἱ διασυνδέσεις του μέ ἑταιρείες  πού 

ἀναπτύσσουν μικρο-τσίπς καί ἡ ἐπιδότηση τῆς ἔρευνας τοῦ ΜΙΣ πού ἀναφέραμε στήν 
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ἀρχή, δέν ἀφήνουν πολλές ἀμφιβολίες γιά τό τί θά ἐπιθυμοῦσε.» (Δρᾶσις, τ. 582, Νοέμ. 

2020, σ. 297 - 299).  

«Ὁ Μπίλλ Γκέϊτς ἐπανέρχεται δριμύτερος προβλέποντας νέα πανδημία σέ τρία χρόνια 

(see.news 23/11/2020 & amp: El Financiero 25/11/2020).» (Φριστιανική, 10 Δεκ. 2020, φ. 1381, σ. 

8) 

Ἡ ἐταιρία του Microsoft, «σημείωσε ἡμερήσια κέρδη τῆς τάξεως τῶν 220.000.000 Εὐρώ(!) 

τήν ἡμέρα, πού ὁ ὁλόκληρος ὁ πλανήτης ἔβαζε λουκέτο καί ἔμπαινε σέ καραντίνα.» (Ο.Σ. 

19 Ἰουνίου 2020, σ. 4). 

Θεωρεῖ τόν ἑαυτόν του ἀφεντικό τῆς γῆς, καί γι’ αὐτό θέλει νά μειώσει τόν πληθυσμό 

της, καί ἀσφαλῶς δέν θά διστάσει νά χειρισθεῖ κάθε μέσον νά τό ἐπιτύχει. Ἐδῶ νά ποῦμε 

ὅτι καί ἡ Ἀποκάλυψις μιλάει γιά μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς κατά τό ἕνα τρίτο, πού 

θά προέλθει ἀπό ἕναν πόλεμο πού θά γίνει στόν Εὐφράτη ποταμό, δηλαδή ἐάν γίνει 

αὐτός σήμερα, θά σκοτωθοῦν 2,5 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι περίπου. 

Ὁ Μπίλλ Γκέϊτς δέν λατρεύει τόν ἀληθινό Θεό, ἤτοι τόν Δημιουργό τοῦ σύμπαντος 

κόσμου· δέν ἀγαπᾶ τόν πλησίον, καί τόν πληθυσμό τῆς γῆς θέλει νά ἐλαττώσει. Εἶναι 

στήν κυριολεξία ἕνας «ἄφρων πλούσιος», καί οὔτε κἄν δέν ὑποπτεύεται ὅτι σέ λίγο θά 

ἀκούσει ὁ καημένος, «ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ 

ἡτοίμασας τίνι ἔσται;» (Λουκᾶ ιβ΄ 20). 

 

Συνωμοσία καί συνωμοσιολογίες 

Εἶναι βυθισμένοι στό σκότος τῆς ἀγνοίας ὅσοι δέν διάβασαν τό τελευταῖο βιβλίο τῆς 

Ἁγίας Γραφῆς, τήν Ἀποκάλυψι τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, καθώς καί τό βιβλίο, 

«Πρωτόκολλα τῶν οφῶν τῆς ιῶν». Εἶναι ἀδύνατη ἡ ἑρμηνεία τῆς Παγκοσμίου 

πολιτικῆς καί θρησκευτικῆς κινήσεως, χωρίς τήν γνῶσιν αὐτῶν τῶν Πρωτοκόλλων. Ἡ 

ἱστορία ἐπιβεβαιώνει τήν γνησιότητα αὐτῶν. Γιά παράδειγμα καταλαβαίνει κανείς γιατί 

τό ἐθνικό μας νόμισμα, ἡ δραχμή, ἄλλαξε, ὅπως καί τόσα ἄλλα, ὅταν διαβάζει στό ι΄ 

κεφάλαιο αὐτῶν: «υντρίβωμεν τά νομίσματα»! 

Νά τί εἶπε σχετικά περί αὐτῶν καί ὁ π. Ἀθαν. Μυτιληναίος: «Πηγαίνουμε σ ’ἕναν 

κόσμον ὀργανωμένο, πού στὸ τέλος θὰ καταλήξη νὰ εἶναι μία κυβέρνηση εἰς τόν κόσμον. 

Καὶ αὐτό τὸ ξέρουμε διότι ἐδῶ καί ἑκατὸ χρόνια τὸ εἶχαν σχεδιάσει αὐτοὶ οἱ ιωνισταὶ, 

πασίγνωστον, τὸ εἶχαν σχεδιάσει, εἶναι στὰ Πρωτόκολλα τῶν οφῶν τῆς ιὼν καὶ 

βλέπουμε τὸ πρᾶγμα νὰ πηγαίνη σταθερὰ πρὸς τὰ ἐκεῖ<. ἀκόμη ὁ ιωνισμὸς ὁ ὁποῖος 

ἔχει διεισδύσει παντοῦ, καὶ ποὺ δέν ἔχει διεισδύσει ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, καὶ στὴν Ἑλλάδα<» 

( ὁμιλία  85η στή .ειρὰχ, 34ο - 52ο). 

Ἐπίσης καί ὁ Πειραιῶς εραφείμ εἶπε σχετικά: «Πηγή καί μήτρα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ 

τυγχάνει ἡ Μασονία, πού προωθεῖ δι’ αὐτοῦ τήν παγκόσμια θρησκεία τοῦ Ἑωσφορισμοῦ, 

ὅπως καί τῆς Μασονίας πηγή καί μήτρα εἶναι ὁ φρικώδης Σιωνισμός» 

(Παρακαταθήκη, τ. 89, σ. 7). 

Ὅσοι ἀντιλήφθηκαν καλά τήν παγκόσμια συνωμοσία καί ὑψώνουν τήν φωνή τους, 

φυσικόν εἶναι νά ἀποκαλοῦνται ἀπό τούς συνωμότες, συνωμοσιολόγοι .. καί 

ψεκασμένοι!  
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Σό σχέδιο τῆς πλήρης ὑποδουλώσεως τῆς ἀνθρωπότητας στόν ιωνισμό, προχωράει μέ 

γοργό ρυθμό, δίχως τήν παραμικρή σχεδόν ἀντίσταση. Αὐτός ὁ πραγματικός ἐχθρός, 

χρησιμοποιεῖ τόν Κορωνοϊό γιά νά ἐπικρατήσει. 

Πολύ ὡραῖα, ὁ π. Νικόλαος Δημαρᾶς, εἶπε γιά τήν συνωμοσία: «Ἔγινε μία γενική 

πρόβα κατάργησης βασικῶν ἐλευθεριῶν, ἐπιβολῆς ἀστυνομικῆς βίας καί ἐπιβουλῆς τῆς 

παγκόσμιας διακυβένησης. ... Περάσαμε στίς ἔσχατες ἡμέρες πού ἔχουν προαναγγελθεῖ 

ἀπό τίς Γραφές. Ἡ παγκόσμια ἐλίτ, κυρίως οἱ ιωνιστές μεγαλοτραπεζίτες, οἱ 

σατανοκίνητοι Ρώτσιλντ, οἱ Ροκφέλερ, ὁ ἑωσφορικός όρος, ὁ ἑκατομμυριούχους Μπίλλ 

Γκέϊτς, (Kill Bill), κρύβονται πίσω ἀπό τό διαβολικό σχέδιο πού ἑτοιμάζουν χρόνια τώρα.» 

(«Περί τῶν συμβαινόντων καί τῶν μελλόντων νά συμβοῦν»). 

Ὁ δέ Κερκύρας Νεκτάριος εἶπε: «υντελεῖται ἕνα παγκόσμιο πείραμα  φόβου καί 

ὑπακοῆς, ..Ὑπάρχει μία συνεχής παραβίαση τῆς ἐλευθερίας μας, στό ὄνομα τῆς ὑγείας.» 

(Ο.Σ. 18 επτ. 2020, σ. 8). 

Ἐπίσης ὁ Ἀρχιμ. π. Φρυσόστομος ἔγραψε: «Μέ ἀφορμή ἕναν διαβολικό ἰό πού τόν 

ἔστεψαν μέ κορώνα, φυλακίσθηκαν ἑκατομμύρια ἄνθρωποι στά σπίτια τους καί ζοῦν 

καθημερινά συντροφιά μέ τόν φόβο, τόν τρόμο καί τήν ἀγωνία. Αὐτά ὅλα εἶναι πράγματα 

πρωτόγνωρα, ἀπαράδεκτα καί παράλογα. Σά δημιούργησαν μέ τεχνητό τρόπο ΄΄οἱ 

ἄνθρωποι τοῦ σκότους΄΄, οἱ ἐχθροί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή θέλουν μέ τόν τρόπο αὐτό 

νά μᾶς θέσουν ὑπό ἔλεγχο καί νά μᾶς χειραγωγήσουν καταπῶς αὐτοί θέλουν. Ζοῦμε σέ 

δαιμονική περίοδο, ἀδελφοί μου. .. κάνωντάς μας διαρκῶς πλύση ἐγκεφάλου, μέ τόν ὀχετό 

τοῦ ψεῦδους καί τῆς παραπληροφόρησης, τῆς Σηλεόρασης.» (Θεοδρομία Ἰαν.-Ἰούνιος 2020, 

σ. 152). 

Ἀλλά καί ἡ ἐφημερίδα ΄΄Φριστιανική΄΄(30 Ἀπρ. 2020, σ. 6) ἔγραψε: «Ὁ συγχρονισμός τοῦ 

κορωνοϊοῦ σέ μέτρα καί δηλώσεις κορυφαίων παραγόντων τοῦ σκοτεινοῦ παρασκηνίου, 

πού μέ ἐφαλτήριο τήν πανδημία ἀποκαλύπτουν τούς βαθύτερους σκοπούς καί σχέδια, 

πού βάλλουν εὐθέως κατά τῆς ἐλευθερίας καί ἀξιοπρεπείας τοῦ ἀνθρώπου.»  

 Ἀξιοσημείωτα εἶναι καί αὐτά πού εἶπε ὁ πρ. Ὑφυπουργός Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν 

Ν. Μαυραγάνης: «Ἆρα λοιπόν ἤ ἕνας διεθνής ὀργανισμός ἤ κάτι ἄλλο, ἔχει δώσει κάποιες 

κατευθύνσεις πού παρασύρουν κυβερνήσεις ...Καταλαβαίνετε λοιπόν ὅτι, οἱ τεχνολογίες, 

σύν, ἡ ἄποψη (οἱ ἄνθρωποι νά ἔχουν ἕναν ψηφιακό πιστοποιητικό) τοῦ πρῶτου σέ 

χρηματοδότηση τοῦ Π.Ο. (τοῦ Μπίλλ Γκέϊτς) καί τό ὀρόσημο ὅτι ἐντός δώδεκα μηνῶν θά 

ἔχουμε τό νέο ἐμβόλιο ὅπως ὁ ΠΟΤ τό ὁριοθετεῖ, κινεῖ τουλάχιστον ἐρωτηματικά κ. 

Μπακλώρη, γιά αὐτό τό ὁποῖο συμβαίνει. ... δημιουργοῦν ἕνα ἀσφυκτικό καί ἐκρηκτικό 

συνάμα μίγμα ἐλέγχου, κρατῶν καί ἀνθρώπων. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά θέλουμε νά 

ἐπιβάλλουμε ψηφιακά πιστοποιητικά καί ἐμβόλια πού ἐνδεχομένως νἄχουνε ἀποθήκευση 

στοιχείων.» (συζήτηση μέ τόν Δημοσ. Γρηγόρη Μπακλώρη)  

 Σό δέ περιοδικό ΄΄Δρᾶσις΄΄ ἔγραψε ὅτι ὁ Κορωνοϊός δέν εἶναι τυχαῖος: «Ὅλα αὐτά δέν 

εἶναι σενάρια ἐπιστημονικῆς φαντασίας ἤ διεθνοῦς συνωμοσιολογίας. 

Ὑποστηρίζονται πλέον ἀπό δημόσια πρόσωπα ... πόσο τυχαία μπορεῖ νά εἶναι αὐτή ἡ 

πανδημία πού κατέκλυσε τόν κόσμο; Μήπως χαλκεύει τά δεσμά μιᾶς ἀπειλῆς πολύ πιό 

φρικτῆς ἀπό τήν ἐνδεχόμενη μόλυνσή μας ἀπό τόν ἰό; Μιά παγκόσμια ἀπολυταρχία 

καί δυναστευτική χειραγώγηση τῶν ἀνθρώπων;» (Δρᾶσις, τ. 579, Μάϊος-Ἰούνιος 2020, σ. 

198). 
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Ἐδῶ νά ποῦμε ὅτι τήν μείωση τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς τήν θεωρεῖ ἀνάγκη καί ὁ κ. Χένρι 

Κίσσιγκερ (REPORT  τοῦ H. Kissiger, Ο.Σ. 16 Ὀκτ. 2020, φ. 2325, σ. 6), ὁ συνεργάτης τῆς 

Σουρκικῆς εἰσβολῆς στήν Κύπρο. Αὐτός πού εἶπε κυνικά Ἀνθελληνικά καί ἀδιάντροπα: 

«Ὁ Ἑλληνικός λαός εἶναι ἀτίθασος καί γι’αὐτό πρέπει νά τόν πλήξουμε βαθιά στίς 

πολιτιστικές ρίζες του. Σότε, ἴσως, συνετισθεῖ. Ἐννοῶ δηλαδή, νά πλήξουμε τή γλῶσσα, τή 

θρησκεία, τά πνευματικά καί ἱστορικά ἀποθέματά του, ὥστε νά ἐξουδετερώσουμε κάθε 

δυνατότητα του νά ἀναπτυχθεῖ, νά διακριθεῖ, νά ἐπικρατήσει, γιά νά μή μᾶς παρενοχλεῖ 

στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, στή Μέση Ἀνατολή, σέ ὅλη αὐτή τή νευραλγική περιοχή 

μεγάλης στρατηγικῆς σημασίας γιά μᾶς, γιά τήν πολιτική τῶν ΗΠΑ». («ΣΟ ΒΗΜΑ ΣΗ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 31-8-1997, «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 24-8-1997) 

Εἶναι δέ πολύ σημαντικό καί ἐπίκαιρο ὅτι αὐτός καυχήθηκε καί εἶπε: «ἐμεῖς 

καθορίζουμε τήν πορείαν τῶν πραγμάτων.» (Ο.Σ. 3 Ἀπρ. 2020, σ. 7). 

Ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι δέν καθορίζουμε, ἀλλά καυχόμεθα ὅτι γνωρίζουμε τήν πορεία τοῦ 

κόσμου, διότι μᾶς τήν προεῖπε ὁ δημιουργός τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ὁ κ. Κίσσιγκερ ὅταν 

σέ λίγο θά πάρουν τήν ψυχή του οἱ δαίμονες, τότε θά γνωρίσει τήν Ἀλήθεια ἀλλά θά εἶναι 

πλέον ἀργά γι’ αὐτόν! 

Νά ὑπενθυμίσουμε ἐδῶ ὅτι ὁ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μέ ἀφορμή τόν Κορωνοϊό 

πρότεινε νά ἐμφυτευθοῦν μικροτσίπ σέ ὅλα τά παιδιά πού ἐπιστρέφουν στό σχολεῖο καί 

τούς παιδικούς σταθμούς (Ἅγιος Ἀγαθάγγ. επτ. - Ὀκτ. 2020, σ. 35). 

Ποιός λοιπόν δέν βλέπει πλέον τήν καραμπινάτη συνωμοσία τῶν ιωνιστῶν ἐναντίον 

ὅλης τῆς ἀνθρώποτητος; Σό 1975 ἤδη, ὁ Κυβερνήτης αουδάραβας Υεϋζάλ εἶχε δηλώσει: 

«Ὑπάρχει μιά διεθνής συνωμοσία γιά τήν ἀνατροπή τοῦ χριστιανισμοῦ καί τοῦ 

ἰσλαμισμοῦ. .. Ὁ Σιωνισμός εἶναι ἡ συνωμοσία» (Ἀρχιμ. Φαρ. Βασιλοπούλου, Ἡ 

Ἑβραιομασωνία ξεσκεπάζεται, Ἀθήνα 1975, σ.162). Ὁ Υεϋζάλ αὐτός, ὅπως ἀποκάλυψε 

κατόπιν ὁ ύρος ὑπουργός ἀμύνης στρατηγός Μουσταφά Σζάς, δολοφονήθηκε μέ ἐντολή 

τοῦ Κίσσιγκερ. (Σό ΒΗΜΑ, 29-9-1978)  

Ἐνῶ λοιπόν οἱ συνωμότες δροῦν κάτω ἀπό τή μύτη μας, ὅλα τά παραπάνω, στούς 

ἀδαεῖς φαντάζουν ὡς συνωμοσιολογίες· στούς ἐν ἐγρηγόρσει ὅμως εὑρισκομένους 

χριστιανούς, εἶναι μία πραγματικότητα, εἶναι μία φανερή συνωμοσία. τρουθοκαμηλίζει 

ἄρα, μαζί μέ τόσους ἄλλους, καί ὁ σεβ. Μητροπολίτης Υυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ ὁποῖος 

παραβλέπει τήν συνωμοσία ἐναντίον τοῦ Γένους τῶν Ρωμιῶν καί ὅλης τῆς 

ἀνθρωπότητος, καί μιλάει  γιά «ψευδολογήματα τῶν συνωμοσιολόγων τοῦ διαδικτύου» 

καί ἀπαιτεῖ ἡ Δίωξις Ἠλεκτρονικοῦ Ἐγκλήματος γι’ αὐτά νά ἐπεμβεῖ, καί δυστυχῶς ἡ 

ύνοδος του, δέν τοῦ τράβηξε τό αὐτί! Ὁ Κύριος μᾶς προειδοποίησε ὅτι, «παραδοθήσετε δέ 

καί ὑπό γονέων καί συγγενῶν καί φίλων καί ἀδελφῶν» (Λουκά κα΄16). 

Νά καί μία ἄλλη σχετική μαρτυρία: «Ὁ Ἑβραιοαμερικανός σκηνοθέτης καί πολιτικός 

Ἀαρών Ροῦσσο τόν Ἰανουάριο τοῦ 2007 ἔκανε μία συνταρακτική ἀποκάλυψη σέ μία του 

συνέντευξη. Ὅταν ἦταν ὑποψήφιος γιά κυβερνήτης στή Νεβάδα τόν προσήγγισε ὁ 

δικηγόρος Νίκ Ροκφέλερ τῆς οἰκογενείας τῶν τραπεζιτῶν πού ἐλέγχουν τήν παγκόσμια 

οἰκονομία, καί μεταξύ ἄλλων τοῦ εἶπε, ὅτι ἀπώτερος σκοπός τους (τῶν Ροκφέλερ) εἶναι νά 

δημιουργήσουν μία παγκόσμια κυβέρνηση ἡ ὁποία θά ἐλέγχεται ἀπό τούς 

ἰδιοκτήτες τῶν τραπεζῶν, καί στήν ὁποία ὅλοι θά ἔχουν ἕνα RFID τσίπ τοποθετημένο 

στό σῶμα τους καί ὅλα τά χρήματα τους θά εἶναι μέσα σ’αὐτά τά τσίπ, ὁπότε θά 
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μποροῦν νά σοῦ πάρουν ὅτι θέλουν, ὅποτε θέλουν. Νά βάλλουν σέ ὅλους ἀπό ἕνα τσίπ 

καί νά ἐλέγχουν ὅλο τόν κόσμο.» (Κοινωνία, τ. 3, 2013, σ. 160). 

Ἄλλο βέβαια ιωνιστική πρόβλεψη-στόχος καί ἄλλο ψευδοπροφητεία. Ἡ δεύτερη δέν 

ἐκπληρώνεται.  Ἡ ιωνιστική πρόβλεψη-στόχος γίνεται μέ βάση τούς σκοπούς τοῦ 

ιωνισμοῦ καί τά μέσα πού διαθέτει γιά τήν πραγματοποίησή τους. Ἔτσι ὁ Μπέν 

Γκουριόν, πρόεδρος τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ἔκανε τό 1962 τήν ἐξῆς πρόβλεψη γιά τό 

1987: «Ἡ εἰκόνα τοῦ κόσμου τό ἔτος 1987 ὅπως τήν φαντάζομαι: Ὁ ψυχρός πόλεμος θ’ 

ἀνήκει στό παρελθόν. Ἡ ἐσωτερική πίεση τῆς συνεχῶς αὐξανόμενης διανόησης στήν 

ΕΔ, γιά περισσότερη ἐλευθερία κι’ ἡ πίεση τῶν μαζῶν γιά ἄνοδο τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου 

θά ὁδηγήσει σέ μία σταδιακή δημοκρατικοποίηση τῆς ΕΔ. ... Ἕνα ἀντισυλληπτικό χάπι 

θά σταματήσει τήν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ στίς Ἰνδίες καί τήν Κίνα»! (LOOK, Janyary 16, 

1962, Volumh 26). 

Πράγματι ὅπως πρόβλεψε ἔτσι καί ἔγινε! Σό ΄΄ιδηροῦν παραπέτασμα΄΄, ξαφνικά ἐπί 

Γκορμπατσώφ ἀπεδείχθη, ὅτι ἦταν χάρτινο καί κατέρρευσε μπροστά στά ἔκπληκτα μάτια 

ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, διότι ἦταν στημένο ἀπό τούς ιωνιστάς! τήν Κίνα δέ σήμερα 

ἀπαγορεύεται διά νόμου ἡ γέννησις δεύτερου παιδιοῦ. 

 

Περί Ἰατρῶν 

Οἱ γιατροί οὔτε ἀπεριόριστες δυνάμεις ἔχουν, οὔτε ἀλάνθαστοι εἶναι. Σά ἰατρικά λάθη 

εἶναι συχνά. Ἔτσι κατά καιρούς, ἀφοῦ φάρμακά τους ἔχουν ἐξαποστείλει στόν ἄλλο 

κόσμο πολλούς ἀνθρώπους, ἔπειτα ἀποσύρονται. Λέει τό Πανεπιστήμιον Σζόν Φόπκινς 

τῆς Βαλτιμόρης: «Σά ἰατρικά λάθη ἀποτελοῦν σήμερα, μόνο στίς Η.Π.Α., τήν 3η κυριότερη 

αἰτία θανάτου» (Ο.Σ. 29 Μαΐου 2020, σ. 6). 

Ὁ Θεός πού ὥρισε νά φυτρώνουν ἀπό τή γῆ φαρμακευτικά βότανα, μᾶς προστάζει νά 

τιμᾶμαι τόν εὐσεβῆ γιατρό, ὁ ὁποῖος προσεύχεται στό Θεό γιά τούς ἀσθενεῖς. 

Ὑπάρχουν ὅμως γιατροί ἀσεβεῖς, πού ὄχι μόνον δέν προσεύχονται στόν ἀληθινό Θεό 

γιά τούς ἀσθενεῖς, ἀλλά τίθενται στήν ὑπηρεσία τοῦ ἀνθρωποκτόνου διαβόλου. Σί 

ἐμπιστοσύνη λοιπόν νά ἔχουν σέ τέτοιους γιατρούς, π.χ. σάν αὐτούς πού κάνουν 

ἐκτρώσεις, οἱ πιστοί; Ἀξίζει ἆραγε νά λέγονται αὐτοί γιατροί; ’ αὐτήν τήν περίπτωση ἡ 

ἐπιστήμη,  στά χέρια αὐτῶν τῶν ἀθεόφοβων γιατρῶν, πέραν τοῦ οἰκονομικοῦ κέρδους, 

γίνεται καί ἐργαλεῖο ἀντιχρίστων σκοπιμοτήτων. 

Διεστραμμένα ἐπιστημονικά μυαλά, εὔκολα μποροῦν νά παρασκευάσουν καί νά 

ρίξουν στήν ἀτμόσφαιρα ἕναν ἰό γιά νά ἐπιτεθεῖ στούς ἀνθρώπους. Μέχρι τώρα, ἀπό τό 

κουτί πού προσφέρει ἡ νέα Πανδώρα, τά βιολογικά ἐργαστήρια τῶν γιατρῶν, τί μικρόβια 

καί ἰοί ἆραγε θά ἔχουν ξεπηδήσει, καί πόσο κόσμο θά ἔχουν ἀφανίσει; Οἱ βακτηριακοί 

πόλεμοι, γίνονται μέ τά βακτηρίδια πού οἱ γιατροί παράγουν στά ἐργαστήρια, καί τά 

δίδουν στούς πολιτικούς γιά νά φονεύουν ἀνθρώπους. 

Νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἐπιτεύγματα τῶν ἐπιστημόνων, τροφοδότησαν θαλάμους 

δηλητηριωδῶν ἀερίων. Πόσοι γιατροί δέν ἐργάστηκαν εἰς βάρος τοῦ ἀνθρώπου, 

ὑπηρετώντας τά ἄνομα σχέδια τοῦ τυράννου Φίτλερ;  «Ναζιστές γιατροί ὅπως ὁ Γιόζεφ 

Μένγκελε, πού μπροστά στήν΄΄πρόοδο τῆς ἐπιστήμης΄΄ καταπάτησαν δικαιώματα 

ἑκατομμυρίων πειραματόζωων-ἀνθρώπων» (Φριστιανική, 10 Δεκ. 2020, σ. 12). 
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Πόσοι ἰατροί ἐπιστήμονες σήμερα δέν προσφέρουν τίς ὑπηρεσίας τους στόν 

παγκοσμιοποιητή Μπίλλ Γκέϊτς γιά νά πραγματοποιήσει τά σατανικά του σχέδια; Αὐτοί 

ἐγκληματοῦν κατά τῆς ἀνθρωπότητος. Εἶναι λοιπόν δυνατόν οἱ ἐπιστήμονες νά τίθενται 

στήν ὑπηρεσία τῆς ἄνομης ἐξουσίας, διότι οἱ ἀνθρώπινες μικρότητες  εὐδοκιμοῦν καί σέ 

ἐπιστημονικά περιβάλλοντα. 

Ὁ Γάλλος ἰατρός Luc Antoine Montagnier, κάτοχος τοῦ βραβείου Νόμπελ (2008) γιά τήν 

ἀνακάλυψη τοῦ ἰοῦ τῆς ἐπίκτητης ἀνοσολογικῆς ἀνεπάρκειας (HIV) εἶπε: «Δηλαδή ἀκόμη 

καί ἐπιστήμονες ἀγοράζονται. ... ἕνα ἐμβόλιο, ἐπαναλαμβάνω ὅτι μπορεῖ νά εἶναι 

κακό ἤ καί καλό. ... Ὑπάρχουν παραδείγματα στή Βόρεια Ἰταλία εἰδικότερα, ὅπου 

ἔχουμε ἐμβολιάσει ἕναν πληθυσμό καί ἔχουμε δεῖ ὅτι ὁ μέγιστος ἀριθμός θανόντων 

αὐξήθηκε σημαντικά» (Παρακαταθήκη, Ἰούλ. - Αὔγ. 2020, σ. 19). 

χετικά εἶναι καί τά ἐξῆς: ΄΄Σό ἐπίσημο κείμενο τοῦ υμβουλίου τῆς Εὐρώπης πού 

ἐγκρίθηκε καί ὑπερψηφίστηκε τό 2010 σχετικά μέ τή διαχείρηση τῆς πανδημίας τοῦ ἰοῦ 

Η1Ν1 (γρίπη τῶν χοίρων) ἔλεγε τά ἀκόλουθα: 

«Προκειμένου νά προωθήσουν τά φάρμακα καί τά ἐμβόλια ἐνάντια σέ αὐτή τή γρίπη 

γιά τά ὁποῖα ἀπέκτησαν πατέντες, οἱ φαρμακευτικές ἑταιρείες ἐπηρέασαν ἐπιστήμονες 

καί ἐπίσημες Ὑπηρεσίες, ὑπεύθυνες γιά κανονισμούς δημόσιας ὑγείας, ὥστε νά θέσουν 

σέ συναγερμό τίς κυβερνήσεις ἀνά τόν κόσμο καί νά τίς κάνουνε νά κατασπαταλήσουν 

πόρους ὑγείας πού δαπανῶνταν μέ φειδώ, σέ ἀναποτελεσματικές στρατηγικές 

ἐμβολιασμῶν καί ἀναίτια  νά ἐκθέσουν ἑκατομμύρια ὑγειῶν ἀνθρώπων σέ μία ἄγνωστη 

ποσότητα παρενεργειῶν, ἀνεπαρκῶς δοκιμασμένων ἐμβολίων. 

Ἡ καμπάνια τῆς ΄΄γρίπης τῶν πτηνῶν΄΄ (2005-06) συνδυασμένη μέ τήν καμπάνια τῆς 

γρίπης τῶν χοίρων, φαίνεται νά ἔχουν προκαλέσει ἕνα τεράστιο εὗρος ζημίας ὄχι μόνο σέ 

ἐμβολιασμένους ἀσθενεῖς καί σέ προϋπολογισμούς δημόσιας ὑγείας, ἀλλά καί στήν 

ἀξιοπιστία καί τή λογοδοσία σημαντικῶν Διεθνῶν Ὑπηρεσιῶν Ὑγείας»΄΄ (Φριστιανική, 3 

επτ. 2020, σ. 12). 

«Ἡ ἐπιστημονική ἔρευνα χρηματοδοτεῖται ἀπό τό πανίσχυρο κεφάλαιο, .. ἡ 

ἀντιπαράθεση ἀπόψεων μεταξύ τῶν ἄκρως εἰδικῶν γεννᾶ πρόσθετη σύγχυση. ... Δέν 

ἀδιαφορῶ πάντως γιά τίς κατηγορίες πού ἐκτοξεύονται ἔνθεν καί ἔνθεν γιά στενούς 

δεσμούς ἐπιστημόνων μέ πολυεθνικούς κολοσσούς στούς ὁποίους δέν ἔχω τήν 

παραμικρή ἀμφιβολία ὅτι δέν νοιάζονται πρωτίστως γιά τό καλό τῆς 

ἀνθρωπότητας, ἀλλά γιά τήν μεγιστοποίηση τοῦ κέρδους.» (Φριστιανική, 25 Ἰουν. 2020 

σ. 8). 

Μέχρι ποιόν λοιπόν βαθμό ἆραγε τό ἰατρικό ἐπάγγελμα ἔχει ἐξαγορασθεῖ ἀπό τίς 

φαρμακευτικές βιομηχανίες; Ἆραγε ὑπάρχουν Ἀκαδημαϊκά ἰδρύματα πού ἐπιτρέπουν 

στόν ἑαυτόν τους νά γίνονται πληρωμένοι πράκτορες τῶν φαρμακοβιομηχανιῶν; Ἀκόμη 

ἐρωτᾶμε, ἡ ἀναζήτηση οἰκονομικοῦ κέρδους πολλῶν φαρμακευτικῶν ἑταιριῶν, ἀποβαίνει 

εἰς βάρος τῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν; 

Αὐτά ὅλα συμβαίνουν διότι ὁ ἄνθρωπος λησμόνησε ὅτι, «πᾶσα ἐπιστήμη 

χωριζομένης δικαιοσύνης καί πάσης ἄλλης ἀρετῆς, πανουργία  οὐ σοφία φαίνεται» 

(Πλάτων Μενέξενος). Ὄντως πανουργία  ἀποδεικνύεται καί ἡ ἐπιστήμη  πολλῶν ἰατρῶν 

ἐπιστημόνων, καί ὄχι σοφία. 
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Περί ὑγείας καί ἐμβολίων 

Αὐτοί πού ἐπί δεκαετίες τώρα χύνουν δηλητήριο ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως μας 

καί ἔχουν ἀρνηθεῖ τόν Δημιουργό τοῦ σύμπαντος, ἔρχονται σήμερα καί μᾶς λένε ὅτι τάχα 

ἐνδιαφέρονται γιά τήν ὑγεία μας! 

Ὅσο εὐαίσθητο σημεῖο τοῦ ἀνθρώπου κι  ἄν εἶναι ἡ σωματική του ὑγεία, ἐν τούτοις  

δέν εἶναι τό ὕψιστο ἀγαθό στόν κόσμο· καί ἡ ψυχική του ὑγεία δέν εἶναι μικρότερο ἀγαθό 

ἀπό τήν σωματική. Γιά χάριν τῆς ὑγείας μᾶς λένε πρέπει νά στερηθεῖτε τήν ἐλευθερία 

σας, ξεχάστε τό, ΄΄Ἐλευθερία ἤ θάνατος΄΄! 

Μέ πρόφαση τήν ὑγεία στοχεύουν στόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό! Σό ἐμβόλιο εἶναι 

ἐλεύθερη ἐπιλογή τοῦ καθενός, προσωπική ἐπιλογή καί ὄχι ὑποχρεωτική. Ὁ καθένας θά 

ἀποφασίσει γιά τόν ἑαυτό του, διότι στόν ἄνθρωπο ἔχει δοθεῖ ἀπό τόν Θεό ἡ δυνατότητα 

ἐπιλογῆς, μεταξύ καλοῦ καί κακοῦ, δικαίου καί ἀδίκου, σωστοῦ δρόμου καί λανθασμένου, 

Ἀληθείας καί ψεύδους. 

«Μεθοδεύεται ἕνα πρωτοφανές γεγονός γιά τήν παγκόσμια ἱστορία. τό ὄνομα τῆς 

«ἀγάπης» γιά τούς ἡλικιωμένους καί εὐπαθεῖς, σχεδιάζεται ἐμβολιασμός ὅλων τῶν 

ἀνθρώπων τῆς οἰκουμένης ... τρομοκρατία-πλύση ἐγκεφάλου ἀπό τό ΜΜΕ μέ τό δίλλημα 

ἐμβόλιο ἤ κοινωνικός ἀποκλεισμός.... Ἐπιχειρηματίες, δημοσιογράφοι, κυβερνητικά 

στελέχη, διεθνεῖς ΜΚΟ σχεδόν καθημερινά προπαγανδίζουν τό ἐμβόλιο σάν τό μαγικό 

ραβδάκι, πού θά ἐπιτρέψει νά ἐπανέλθει ἡ ἀνθρωπότητα στήν προ-κορωνοϊοῦ ἐποχή. ... ἡ 

πραγματικότητα εἶναι ὅτι 99% τῶν προσβεβλημένων ἀτόμων ἀπό Κορωνοϊό ἐπιβιώνει. ... 

Οἱ παρεμβάσεις στό ἀνθρώπινο σῶμα εἶναι σπανίως ἄμοιρες παρενεργειῶν. Σά ἐμβόλια 

δέν ἐξαιροῦνται ἀπό  αὐτό τόν κανόνα.» (μ. Παῦλος Ἁγιορείτης, βιολόγος, Θεοδρομία, Ἰαν. 

- Ἰούνιος 2020, σ. 253). 

Μετά θλίψεως παρατηροῦμεν ὅτι ἔστησαν μία νέα «εἰκόνα χρυσῆν», τό εἴδωλο τῆς 

δημόσιας ὑγείας καί ὁ Μπίλλ Γκέϊτς ὡς νέος Ναβουχοδονόσορ, μέ τόν κυβερνήτη μας κ. 

Κ. Μητσοτάκη καί μέ ὅλους τούς κυβερνήτας τοῦ κόσμου, ἑτοιμάζονται νά φωνάξουν: 

ὅποιος δέν ἐμβολιασθεῖ θά τεθεῖ σέ καραντίνα, κανένα δικαίωμα δέν θά ἔχει στήν ζωή!  

Ὁ ἐμβολιασμός ἀποτελεῖ θεμελιώδη λίθο στό πρόγραμμα τῶν παγκοσμιοποιητῶν. Σό 

ὄντως τέρας τῆς Νέας Ἐποχῆς μᾶς λέει ὅτι ὁ μόνος τρόπος τώρα γιά νά γλυτώσει ἡ 

ἀνθρωπότητα ἀπό αὐτό τέρας πού καλεῖται Κορωνοϊός, εἶναι ὁ ἐμβολιασμός. Ἔ αὐτό καί 

ἄν δέν εἶναι τέρας καί σημεῖον! 

Κύριε Μητσοτάκη, νά γνωρίζεις ὅτι, «τούς θεούς σου δέν θά λατρεύσωμεν, καί τήν 

εἰκόνα πού ἔστησας δέν θά τήν προσκυνήσωμεν» (Δανιήλ γ΄, 18). 

Ὁ ἀείμνηστος ἁγιορείτης ἱερομόναχος π. Θεοδώρητος μέ τό διεισδυτικό του βλέμμα 

πού τόν διέκρινε,  ἔγραφε τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2005 στό ἄρθρο του, ΄΄Σά ἐγκλήματα τῶν 

Νεοεποχιτῶν΄΄, τά ἐξῆς: «Οἱ σκοτεινοί ἡγέτες τῆς Νέας Ἐποχῆς δέν σταματοῦν νά 

συνωμοτοῦν κατά τῆς ἀνθρωπότητος μέ ὅλα τά σύγχρονα μέσα πού ἀφθόνως διαθέτουν. 

Ἔτσι προσφάτως ἀνεκάλυψαν ἕνα εἰδικό ἐμβόλιον τό ὁποῖον περιέχει χιλιάδες 

νανορομπότ (bioflesh robot), ἀόρατα ἀπό γυμνό μάτι ἀφοῦ εἶναι σχεδόν σάν τά 

βακτηρίδια! Ὅταν εἰσαχθεῖ εἰς τόν ὀργανισμόν τό ἐμβόλιον αὐτό τότε οἱ νανοτραζίστορ 

ἐγκέφαλοι ἐνεργοποιοῦνται διά εἰδικῶν κυμάτων πού ἐκπέμπονται ἀπό γιγαντιαῖες 

κεραῖες, εὑρισκόμενες σέ εἰδικῶς κατασκευασθέντα τεράστια στάδια. ... Ὑπάρχει ἀκόμη ἡ 

δυνατότης νά προκαλέση ἀντί θανάτου τήν ψυχολογικήν ἀλλαγήν τοῦ ἀτόμου, κατά τήν 
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βούλησιν τοῦ χειριστοῦ τῶν εἰδικῶν αὐτῶν κυμάτων ELF, πού θά ἐκπέμπονται ἀπό τά ἐν 

λόγω στάδια. ..» 

Λέγει δέ προφητικά τά ἐξῆς: «Ἀσφαλῶς δημιουργεῖται κατόπιν τῶν ἀνωτέρω τό 

ἐρώτημα. Πῶς θά πείσουν τόσο κόσμον ὥστε νά δεχθῆ τό ἐμβόλιον; Ἀπλούστατα 

διαδίδοντας ὅτι ἔρχονται παγκόσμιοι θανατηφόροι ἐπιδημίαι ... καί θά πρέπη νά 

ἀντιμετωπισθοῦν διά τοῦ ἐμβολιασμοῦ.» 

Νά θυμηθοῦμε ἐδῶ τρία πράγματα: α) ὁ  Antony Fouci εἶπε μέ ἀπολυτότητα ἀπό τό 

2017 ἤδη, γιά αἰφνιδιαστική ἔξαρση ἐπιδημίας,  β) τήν ἀνακοίνωση πού ἐξέδωσε, τόν 

Ἰανουάριο τοῦ 2020, τό Πανεπιστιμίον τοῦ ΜΙΣ, ὅτι  πλέον τά ἐμβόλια μποροῦν νά 

συνδυάζονται μέ μία νανοτεχνολογία τήν ὁποίαν ὀνόμασε Κβάντουμ ντότ (quantum dot),  

κβαντική κουκίδα καί γ) αὐτό πού εἶπε ὁ Μπίλλ Γκέϊτς, ὅτι χρειάζεται πλέον οἱ ἄνθρωποι 

νά ἔχουν ἕναν ψηφιακό πιστοποιητικό, μέσα στό ἀνθρώπινο σῶμα. 

Ὁ συνδυασμός αὐτῶν τῶν τριῶν, ἐπιβεβαιώνει πλήρως τά λόγια τοῦ π. Θεοδωρήτου, 

πού τελειώνει μέ τήν προτροπή: «Γι’ αὐτό θά πρέπη ὁ κάθε πολίτης νά γίνη προστάτης 

τοῦ ἑαυτοῦ του, μή πιστεύων ἀκρίτως κάθε πληροφορία τῶν media, διότι αὐτοί πού 

τά διεθύνουν, αὐτοί ἐπιθυμοῦν σέ παγκόσμιον κλίμακα καί τήν ἐξόντωσίν του. Ὁ 

νοῶν νοείτω» (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΟΛΕΜΟΤΜΕΝΗ, σ. 75). 

Ἤθελαν λοιπόν, τό εἶχαν στά σκαριά, νά κάνουν ἕνα ἐμβόλιο στόν ἄνθρωπο τό ὁποῖο 

νά περιέχει νανορομπότ, γιά νά τοῦ φυτέψουν ἕνα ψηφιακό πιστοποιητικό στό σῶμα 

του, καί μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Κορωνοϊοῦ ἄδραξαν τήν εὐκαιρία! Βλέπουμε ὅτι ὁ 

σκοπός τοῦ ἐμβολιασμοῦ εἶναι πονηρός, δηλαδή τίθεται στήν ὑπηρεσία τῶν σατανικῶν 

τους σχεδίων! Αὐτό ἀποδεικνύεται καί ἀπό τίς δηλώσεις τοῦ  Μπίλλ Γκέϊτς, πού εἶπε ὅτι 

μέ τήν χρήση καί τῶν ἐμβολίων θά μπορέσουμε νά μειώσουμε τόν πληθυσμό τῆς γῆς.  

Γι’αὐτό, ὅπως διαβάζουμε, «ἡ Εὐρωπαϊκή ἐπιτροπή εἶχε ἕτοιμο ἕνα 

΄΄χαρτογραφημένο σχέδιο ἐμβολιασμοῦ΄΄ μῆνες πρίν ξεσπάσει ἡ ΄΄πανδημία΄΄ τοῦ 

CoV-19. Τό σχέδιο προβλέπει νά ὁδηγήσει σέ ΄΄πρόταση γιά μιά κάρτα/διαβατήριο 

ἐμβολιασμοῦ στούς πολίτες τῆς ΕΕ ἀπό τό 2022΄΄» (Παρακατ. τ. 132 Μάϊος-Ἰούνιος 2020, 

σ. 26). Ὑπηρετώντας αὐτό τό σχέδιο καί ὁ κ. Μητσοτάκης, μίλησε γιά τό Εὐρωπαϊκό 

Πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ. 

Νά περιμένουμε, θά μᾶς κάνουν ἐγκληματικό ἐκφοβισμό, σέ λίγο μπορεῖ νά μᾶς 

ποῦνε: θέλεις νά ἐπιστρέψεις στήν δουλειά; Ἐμβόλιο. Δέν θές νά χάσεις τά λεφτά σου; 

Ἐμβόλιο. Θέλεις νά πᾶς σέ συγκεντρώσεις; Ἐμβόλιο. Αὐτή εἶναι ἡ μοναδική λύση θά μᾶς 

λένε. Ἄς ἑτοιμαζόμαστε .. 

Ἤδη μᾶς λένε ὅτι ἀπό δῶ καί πέρα θά πρέπει οἱ ἄνθρωποι νά ἐμβολιάζονται 

τακτικά, γιά νά μπορέσει βέβαια νά ἐπιτύχει τόν σκοπό του ὁ Μπίλλ Γκέϊτς, πού εἶπαμε 

εἶναι τό ἐμφυτευμένο ψηφιακό πιστοποιητικό καί ἡ μείωσις τοῦ πληθυσμοῦ. 

Σά ἐμβόλια τοῦ νέου τύπου, ἔχουν ὡς βάση κυτταρικές σειρές ἀπό ἐκτρωμένο ἔμβρυο. 

Δηλαδή παίρνουν κύτταρα ἀπό ἕνα ἔμβρυο, πρίν τό σκοτώσουν, καί μέ παράγωγα αὐτοῦ 

θέλουν νά σώσουν ἄλλους ἀνθρώπους! Σελευταῖα ἀκούστηκε ὅτι αὐτό γινόταν καί στό 

παρελθόν γιά τήν δημιουργία ἄλλων ἐμβολίων. Σό ἔγκλημα δηλαδή ἴσως νά μήν εἶναι 

σημερινό, ἀλλά παλαιό. Εἴπαμε, ἡ ἐπιστήμη εὔκολα μετατρέπεται σέ πανουργία. 

Διαβάζουμε σχετικά στήν ἐφ. Καθημερινή (21/12/2020): «Βλαστοκύτταρα καί 

ἀποβεβλημένα ἔμβρυα ἀπό τίς δεκαετίες 1960, 1970 καί 1980 - πού ἀναπαράγονται στό 
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ἐργαστήριο γιά δεκαετίες ὡς ΄΄κυτταρικές σειρές΄΄ - ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ἀπό πολλούς 

ἐρευνητές γιά τό σχεδιασμό ἐμβολίων κατά τῆς Covid-19, γιά παράδειγμα ἐντός τῶν 

ὁμάδων τῶν Astra Zeneca, Moderna καί Pfizer, τονίζει τό Εὐρωπαϊκό Ἰνστιτούτο 

Βιοηθικῆς» (Ο.Σ. 29 Ἰαν. 2021, σ. 7). 

Σά ἐμβόλια κάνουν 10 μέ 15 χρόνια νά παραχθοῦν, διότι ἀπαιτοῦνται μακροχρόνιες 

μελέτες, ἔρευνες καί δοκιμές, ὥστε νά μήν παρουσιάσουν παρενέργειες οὔτε 

βραχυπρόθεσμα οὔτε μακροπρόθεσμα. Γι’ αὐτό προκαλεῖ ἐντύπωση ἡ μεγάλη σπουδή 

μέ τήν ὁποία παρασκευάσθηκε τό ἐμβόλιο κατά τοῦ Κόβιντ-19, ἆρον-ἆρον τό 

κατασκεύασαν. 

Νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι ὁ Μπίλλ Γκέϊτς ἦταν ὁ χορηγός τῆς συνάντησης πού δημιούργησε 

τήν Παγκόσμια υμμαχία γιά τά Ἐμβόλια καί τίς Ἀνοσοποιήσεις (GAVI-Global Allianse 

for Vaccinew and Immunizations) καί αὐτός πάλι χρηματοδοτεῖ ἀρκετά ἐμβόλια.  

Ἀναπτύσσεται μία τεράστια κοινωνική πίεσις νά ἐμβολιασθοῦν ὅλοι. Αὐτή ἡ 

προσπάθεια ἐπιβουλῆς τοῦ ἐμβολιασμοῦ, πολύ ἔχει προβληματίσει τούς ἀνθρώπους. Δέν 

ὑπάρχει ἀμερόληπτη ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ, γιά τό νέου τύπου ἐμβόλιο τοῦ Κορωνοϊοῦ, 

οὔτε γίνεται γι’ αὐτό διάλογος, στόν ὁποῖον ἔπρεπε νά λάβουν μέρος ἐπιστήμονες πού 

ἐκφράζουν ὅλο τό φάσμα τῶν ἐπιστημονικῶν προσεγγίσεων.  

 «Ἡ ἀνησυχία τῶν πολιτῶν χτυπάει κόκκινο καθώς γιά πρώτη φορά στήν 

ἀνθρωπότητα θά γίνουν μαζικοί ἐμβολιασμοί ὄχι μέ ἕνα «συμβατικό ἐμβόλιο», ἀλλά μέ 

ἕνα νέου τύπου ἐμβόλιο τό ὁποῖο, ... πέρασε ὅλα τά στάδια δοκιμῶν σέ ἐξαιρετικά σύντομο 

χρονικό διάστημα.» (Φριστιανική, 10 Δεκ. 2020, σ. 8). 

«Ὡστόσο τό ζητούμενο εἶναι οἱ κοινωνίες νά μήν ὑποκύψουν στήν ἐγληματική 

΄΄κοινωνική μηχανική΄΄ πού ὑφίστανται ἀπό τηλεοράσεως καί ἀπό ἄλλες ἰδιοτελεῖς πηγές 

καί νά μήν ἐπιτραπεῖ νά ἐκτεθοῦν οἱ ἄνθρωποι στά ἐντελῶς πρώιμα καί ἐντελῶς 

ἐπικίνδυνα ἐμβόλια, πού προφανῶς δέ θά πληροῦν καμμία ἀπό τίς συνήθεις 

προϋποθέσεις καί προβλέψεις.» (Φριστιανική, 3 επτ. 2020, σ. 12). 

Περί αὐτῶν τῶν νέων ἐμβολίων πού ἔχουν βάση τό ἀγγελιοφόρο RNA (mRNA) εἶπαν: 

Ὁ Γιατρός Γ. Ἰωαννίδης:  «Δέν ὑπάρχει καμμία βεβαιότητα ὅτι τό ἐμβόλιο (γιά τόν 

Κορωνοϊό) θά εἶναι ἀποτελεσματικό». 

Ὁ Γιατρός Ἐλπιδοφόρος ωτηριάδης: «Σά ἐμβόλια πού δοκιμάζονται τώρα γιά τόν 

Κορωνοϊό, ἀφοροῦν μία νέα τεχνική, ἡ ὁποία δέν ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ΠΟΣΕ στό 

παρελθόν γιά τήν παραγωγή ἐμβολίων, μέ τήν ὁποία τά ἐμβόλια θά περιέχουν τεχνητό 

γενετικό ὑλικό.» (Φρ. πίθα, Νοέμβ-Δεκ. 2020, σ. 8). 

Ὁ Γιατρός Δημ. Γάκης, (πρ. διευθυντής τοῦ ΑΦΕΠΑ): «Σό RNA, πού τό λανσάρουν ὡς 

ἀθῶο ἔχει  τή δυνατότητα νά μεταφέρει πληροφορίες στόν ὀργανισμό πού νά τόν 

ἐπαναπροσδιορίζει.» (Ο.Σ. 25 Δεκεμβρίου 2020, σ. 7). 

Ὁ Γιατρός Δημήτρης Κούβελας: «δέν εἶναι κἄν ἐμβόλιο μέ τήν κλασσική ἔννοια τοῦ 

ὄρου, εἶναι τελείως καινούριο. Αὐτό τό προϊόν εἶναι οὐσιαστικά συνθετικό, τεχνητό RNA 

τοῦ κορωνοϊοῦ, μιά ἀλληλουχία βάσεων τοῦ RNA, τό ὁποῖο ὅταν θά τό δώσουν στόν 

ὀργανισμό, αὐτό θά μπεῖ καί θά ἐνσωματωθεῖ στά δικά μας κύτταρα.» (Φριστιανική, 10 

Δεκ. 2020, σ. 8). 

Πάλι ὁ αὐτός: «Τό ἐμβόλιο μπορεῖ νά εἶναι ἐξίσου θανατηφόρο μέ τόν ἰό. Ἀφοῦ δέν 

εἶναι ὁ ἰός αὐτός πού σκοτώνει, ἀλλά ἡ ἔντονη ἀνοσολογική ἀπόκριση σέ αὐτόν, μέ τόν 
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ἴδιο τρόπο μπορεῖ νά σκοτώσει καί ἡ ἀνοσολογική ἀπόκριση πού θά προκληθεῖ μέσω τοῦ 

ἐμβολίου!» (Ο.Σ. 25 Δεκεμβρίου 2020, σ. 7 ). 

Ὁ ἀναπληρωτής καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Νεμπράσκα, διδάκτωρ ἀνοσιολογίας, 

κ. Γιάννης Καλαμπόκης, ἠλικίας 45 ἐτῶν, σέ συνέντευξή του τόν Υεβρουάριο τοῦ 2021, 

εἶπε ὅτι τόν ἀνησυχεῖ πάρα πολύ ἡ ταχύτητα πού δημιουργήθηκαν τά ἐμβόλια mRNA, 

καθώς καί ἡ ἐλλειπής ἀξιολόγησή τους, κατά τήν ἄποψή του, ἀπό πλευρᾶς ἀσφαλείας. 

Ἀφοῦ δέ τόνισε πρώτα ὅτι εἶναι ὑγιής καί δέν ἔχει τό παραμικρό ὑποκείμενο νόσημα, 

ἐκφράζοντας τήν ὑποκειμενική του ἄποψη, εἶπε: «ἄν μοῦ ἔδιναν νά διαλέξω μεταξύ μίας 

ἔνεσης ἑνός ἐμβολίου καί τό νά πιῶ ἀπό ἕνα ποτήρι ἑνός ἀσθενοῦς μέ Κόβιντ, θά διάλεγα 

τό ποτήρι, ἐγώ ὁ Γιάννης.»  

Σί πρόσθετα μπορεῖ νά ἔχει τό ἐμβόλιο νέας γενιᾶς τύπου mRNA, καί τί ἀλλοιώσεις 

καί μεταλλάξεις μπορεῖ νά ἐπιφέρει; Ποιές οἱ ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες καί παρενέργειες 

του; Μακροχρόνια τί μπορεῖ νά πάθει κάποιος πού ἐμβολιάστηκε; 

Ὁ Μητρ. Μόρφου Νεόφυτος εἶπε, «Οἱ πολυμήχανοι Ἄγγλοι ἀποτρέπουν τίς ἔγκυες 

γυναῖκες καθώς καί ὅσους ἐπιθυμοῦν νά τεκνοποιήσουν στό μέλλον νά ἐμβολιασθοῦν μέ 

αὐτά.» (Παρακατ. τ. 135, Νοέμβ. - Δεκ. 2020, σ. 5). 

Μπορεῖ νά προκαλέσει λοιπόν στείρωση τό ἐμβόλιο; Νά θυμηθοῦμε ὅτι  ἡ Ἰταλίδα 

Βουλευτίς Sara Counial εἶπε ὅτι ὁ Μπίλλ Γκέϊτς κατάφερε νά στειρώσει ἐκατομμύρια 

γυναικῶν στήν Ἀφρική μέ τά ἐμβόλια. 

Μετά ἀπό ἀγωγές, θυμάτων τοῦ ἐμβολίου, πού ἔγιναν στό παρελθόν, ὁ ἰατρός Antony 

Fouci τό 1986 εἶπε στόν Πρόεδρο Ρήγκαν: «δέν θά φκιάχνουμε ἐμβόλια γιά τίς πανδημίες, 

ἄν δέν μᾶς ἀπαλλάξεις ἀπό τίς ἀγωγές», καί τό πέτυχε! Ἔτσι οἱ ἑταιρείες πού παράγουν 

τό ἐμβόλιο γιά τόν Κορωνοϊό, δέν παίρνουν καμμιά εὐθύνη γιά ὅσες ἀρνητικές 

παρενέργειες κι ἄν προκύψουν ἀπό τήν λήψη του. Σήν εὐθύνη τῶν παρενεργειῶν τήν 

παίρνει ὁ ἴδιος ὁ ἐμβολιαζόμενος.  

«Ἀπό προηγούμενες μελέτες σέ ζῶα καί ἐθελοντές, ἔχουν καταγραφεῖ διάφορες 

σοβαρές παρενέργειες ἀπό ἐμβόλια πού περιέχουν γενετικό ὑλικό οἱ ὁποῖες 

περιλαμβάνουν φλεγμονή, μυοπάθεια, παγκρεατίτιδα, ἡπατική στεάτωση, 

λιποδυστροφία, βλάβες στά νεῦρα, αὐτό-ἄνοσα νοσήματα (π.χ. ἐγκάρσια μυελίτιδα) καί 

ἄλλα.»  (Δρ. Ἐλπιδοφόρος ωτηριάδης, ἰατρός, Φρ. πίθα, Νοεμβ. - Δεκ. 2020, σ. 8). 

 «Οὔτε τή σύσταση οὔτε τίς ἐνέργειες (τῶν ἐμβολίων) γνωρίζουμε, καί τά ὁποῖα εἶναι 

δυνατόν νά ἐμπεριέχουν τεχνητό γενετικό ἀνθρώπινο ὑλικό καί νά ἐπιφέρουν σοβαρές 

παρενέργειες στόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό, ὅπως τεκμηριωμένα ὁρισμένοι σοβαροί εἰδικοί 

ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν.» (Μητρ. Μόρφου Νεόφυτος, 1η Δεκεμβρίου 2020. Φρ. πίθα 

Νοέμβ. - Δεκέμβ. 2020).  

Μεταλλαγμένοι ἄνθρωποι 

Ἡ μόνιμη τροποποίηση τῆς βιολογικής μας φύσεως, εἶναι πρώτη φορά σήμερα δυνατή 

μέ τήν βοήθεια τῶν «νέων τεχνολογιῶν, ὅπως τῆς γενετικῆς μηχανικῆς, τῆς 

νανοτεχνολογίας, τῆς συνθετικῆς βιολογίας καί τῆς ρομποτικῆς.» (Θεολογία, Ἰαν. -

Μάρτιος 2020, σ. 125, 126).  

Μέ τά νέου τύπου ἐμβόλια μποροῦν νά ἐλέγχουν τό DNA τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή θά 

κάνουν τούς ἀνθρώπους σάν πρόβατα, χωρίς βούληση καί ἐλευθερία. Ἄς δοῦμε τί εἶπαν 

μερικοί γιατροί: 
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  «Σά RNA ἐμβόλια μποροῦν νά ἐπιφέρουν γενετική τροποποίηση» (Μιχ. πύρου, 

Νευροψυχίατρος, Ο.Σ. 25 Δεκ. 2020, σ. 7). 

 «Οἱ ἄνθρωποι θά τροποποιηθοῦν γενετικά ἀπό τούς προγραμματισμένους 

΄΄ἐμβολιασμούς΄΄. Αὐτό γράφεται μεταξύ ἄλλων στό ἀποκαλυπτικό ἄρθρο μέ τίτλο: ΄΄Ἡ 

πολιτική καί ἡ βιομηχανία ἐμβολίων θέλουν νά μᾶς μεταλλάξουν γενετικά΄΄» (Ἰατρός Dr. 

med. Wolfrang Wodarg, Παρακατ. Μαΐος - Ἰουνίου 2020, σ. 27). 

«΄΄Σά ἐμβόλια΄΄ Frankenstein (μέ DNA καί mRNA) γιά τόν COVID-19 εἶναι ἡ αἰχμή τοῦ 

δόρατος γιά τήν εἴσοδο σέ μία ΄΄Nέα Ἐποχή΄΄ γενετικά τροποποιημένων ΄΄ἐμβολίων΄΄ 

ὑψηλοῦ κινδύνου, καί σηματοδοτοῦν τό πέρασμα ἀπό τόν ἐφιάλτη τῶν Γενετικά 

Μεταλλαγμένων Τροφίμων στήν κόλαση τῶν Γενετικά Μεταλλαγμένων 

Ἀνθρώπων», πού ἀποτελεῖ πλέον μία ἐν διαμορφώσει πραγματικότητα» (Κλεάνθης 

Γρίβας, ψυχίατρος, νευρολόγος Δρ. ΑΠΘ.  Ο.Σ. 25 Δεκ. 2020, σ. 7 ). 

«Σό συνθετικό mRNA τοῦ ἐμβολίου θά ἐνσωματωθεῖ στό ἀνθρώπινο γενετικό ὑλικό 

καί θά μετατρέψει τόν ἄνθρωπο σέ γενετικά τροποποιημένο ὀργανισμό.» (Br Carrie Madej, 

Ο.Σ. 25 Δεκ. 2020, σ. 7). 

Θά δεχτοῦν οἱ ἄνθρωποι νά γίνουν μεταλλαγμένοι σωματικά; Καθόλου παράξενο, 

μπορεῖ νά τό θεωρήσουν καί εὐεργετικό, καί αὐτό διότι εἶναι ἤδη μεταλλαγμένοι 

πνευματικά, ἔχουν ἀρνηθεῖ τό ἀληθινό Θεό, καί λατρεύουν τόν ατανᾶ! Ἀποτέλεσμα νά 

μήν γνωρίζουν τό πραγματικό τους συμφέρον. Θά χάσουν, μέ τήν μετάλλαξη τους αὐτή, 

ὁριστικά τήν θεόσδοτο ἐλευθερία! Αἰώνια σκλαβιά τούς περιμένει. 

Ποῦ ὠφείλετε αὐτή ἡ  μεγάλη δυσπιστία τῶν χριστιανῶν γιά τά ἐμβόλια σήμερα; Μά 

ὅταν τό ἐμβόλιο ἔγινε «στό ἄψε σβῆσε» καί δέν ἔχει ἀποδειχθεῖ οὔτε ἀσφαλές οὔτε 

ἀποτελεσματικό, ὅταν δέν γνωρίζουμε τίς μακροπρόθεσμες ἐπιπτώσεις του, ὅταν αὐτό 

μπορεῖ νά προκαλέσει στείρωση στόν ἄνθρωπο, ὅταν οἱ ἑταιρείες δέν παίρνουν τήν 

νομική εὐθύνη γιά ἀρνητικές παρενέργειες του, ὅταν τό προπαγανδίζει αὐτός, ὁ Μπίλλ 

Γκέϊτς, πού θέλει νά μειώσει τόν πληθυσμό τῆς γῆς, καί νά ἐμφυτεύσει στό σῶμα τοῦ 

ἀνθρώπου ψηφιακό πιστοποιητικό, γιά νά ἐλέγχει τούς ἀνθρώπους, πῶς  νά μήν θεωρεῖτε 

ἀφερέγγυο;  

«Ποτέ ἄλλοτε οἱ ἄνθρωποι δέν ἀντιμετώπισαν μία ἐπιδημία μέ τόσο μεγάλη 

καχυποψία. ... Αὐτό ἀντακλᾶ πιθανόν μιά βαθύτερη ἀνησυχία, καθώς ὅλες οἱ ἐξελίξεις 

τῶν τελευταίων ἐτῶν, τεχνολογικές καί πολιτικές, ὁδηγοῦν σταθερᾶ σέ συρρίκνωση τῆς 

ἐλευθερίες τῶν πολιτῶν.» (Δρᾶσις, τ. 582, Νοέμ. 2020, σ. 298). 

Εἶναι λοιπόν πολύ δικαιολογημένη καί δίκαιη ἡ ἀνησυχία καί ὁ δισταγμός τοῦ λαοῦ 

πού δέν θέλει νά ἐμβολιασθεῖ. Διατηρεῖ τίς ἐπιφυλάξεις του ὡς πρός τά συστατικά καί τήν 

δράση τῶν συγκεκριμένων ἐμβολίων, πού μποροῦν νά προκαλέσουν ἀκόμη καί δομική 

μεταβολή καί μετατροπή τοῦ ἀνθρωπίνου εἴδους! Ἔτσι ὅπως ἔχουμε μεταλλαγμένα 

τρόφιμα, μπορεῖ νά ἔχουμε, μέ αὐτά τά  ἐμβόλια, καί μεταλλαγμένους ἀνθρώπους! 

Κινδυνεύει νά μετατραπεῖ ὁ ἄνθρωπος ἀπό ἐλεύθερο πρόσωπο σέ κτηνάνθρωπο ἤ σέ 

ἀνθρωπομηχανή. 

Νά τί εἶπε καί ὁ ἁγιορείτης π. Εὐθύμιος Καψαλιώτης, τόν ὁποῖον ὁ κ. Σσιόδρας 

προσπάθησε νά τοῦ ἀλλάξει γνώμη: 

 «Ὅποιος φοβᾶται ἄς κάνη ὅσα ἐμβόλια θέλει, ἀλλά νά γνωρίζη ὅτι μπορεῖ νά ἔχη 

ἀπρόβλεπτες βαρειές παρενέργειες, ὅπως εἶχαν τά ἐμβόλια πού ἔκαναν στά παιδιά πρίν 
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λίγα χρόνια γιά τήν νόσο τῶν πτηνῶν, καί πολλά παρέλυσαν. Ὅπως ἐπίσης ἔπαθαν 

σκλήρυνση κατά πλάκας πολλοί πού ἔκαναν τό ἐμβόλιον τῆς ἡπατήτιδας Β΄, καί τό ἴδιο 

συμβαίνει καί μέ ἄλλα ἐμβόλια. Ἄν δέν φυλάξη ὁ Θεός, τί μποροῦν νά κάνουν τά ἐμβόλια. 

... Καί ἐνῶ ὅλοι ἀγωνίζονται γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰοῦ, κάποιοι, ἄλλα ἔχουν κατά 

νοῦν καί κάπου ἀλλοῦ ἀποβλέπουν. Κορυφαῖοι ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν ὅτι αὐτά πού 

γίνονται εἶναι τέστ πειθαρχίας, γιά νά χειραγωγοῦν τούς ἀνθρώπους ἐκεῖ πού θέλουν. ... 

οἱ ἄνθρωποι πλέον τό λένε δημόσια: ΄΄Ἡ πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἀνέδειξε τήν ἀνάγκη 

μιᾶς παγκόσμιας δημοκρατικῆς διακυβέρνησης΄΄ (Γιῶργος 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 ἀνοικτά γιά 

σφράγισμα καί παγκόσμια δικτατορία, ἀλλά ἐμεῖς καταλαβαίνουμε;» (Θεοδρομία, Ἰαν. - 

Ἰούνιος 2020, σ. 140). 

Γιά ὅλα αὐτά λέμε, ΄΄φοβοῦ τόν Μπίλλ Γκέϊτς καί τά ἐμβόλια πού φέρνουν οἱ ἑταιρείες 

του΄΄. 

Ὁ κ. Τσιόδρας 

Ἔδωσαν λάθος πληροφορίες στόν λαό, διόγκωσαν τόν ἀριθμό τῶν θανάτων ἀπό 

Κόβιντ, γιά νά ἐπικρατήσει τό φόβητρο τοῦ θανάτου, ὥστε νά δικαιολογήσουν τά 

ὑπερβολικά καί σκληρά μέτρα καί νά ἑδραιωθεῖ μία ἐπιβαλλομένη δικτατορία. Γιά τήν 

διόγκωση τοῦ ἀρθμοῦ τῶν θανάτων, μήπως ὑπῆρχε καί οἰκονομικό κίνητρο; Νεκροψίες, 

μέ τίς ὁποῖες ἀνακαλύπτουμε τίς βασικές αἰτίες θανάτου, δέν γίνονται.  

τρατολογήθηκε ἀπό τήν κυβέρνηση καί ὁ λοιμωξιολόγος κ. ωτήρης Σσιόδρας, ὁ 

ὁποῖος μέ τήν εἰκόνα τοῦ εὐσεβοῦς, παραπλάνησε πολλούς. Φαρακτηριστικές ἦταν οἱ 

προκλητικές δηλώσεις του στίς 4 Μαΐου 2020, ὅπου ἀποκάλυψε ὅτι ἀσθενεῖς πού πέθαιναν 

ἀπό ἄλλες αἰτίες, ἐπειδή εἶχαν Κορωνοϊό καταγράφονταν ὡς θάνατοι ἀπό τόν Covid-19 

στά στατιστικά τῆς χώρας.  

Ἐνῶ ἡ πρᾶξις του αὐτή ἐνέχει δόλον, διότι ἠλλοίωσε τό ἀποτέλεσμα, ἤτοι τόν ἀκριβή 

ἀριθμό τῶν θανάτων ἀπό Κόβιντ, αὐτός καυχᾶται γι’ αὐτό λέγοντας, «καί νομίζω εἴμαστε 

σωστοί πού τό κάναμε αὐτό.»!  

Ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος τήν ἀπάτη περί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν νεκρῶν. Δέν ἀκολούθησε 

ἐπιστημονική μέθοδο, ἀλλά μία ἐπινόηση, καί μᾶς ἔδωσε μία ψευδή εἰκόνα τῆς 

θνητότητος, ὥστε νά φαίνονται περισσότεροι  οἱ θάνατοι ἀπό Κορωνοϊό, ἀπό ὅσοι εἶναι 

πραγματικά. Ἀνάρμοστη γιά ἐπιστήμονα μία τέτοια πράξη,  ἡ ὁποία συνετέλεσε καί στήν 

ἐπιβολή τοῦ lock-down, μέ ἀποτέλεσμα ἀδίκως νά διαλυθοῦν τά πάντα στόν τόπο μας, 

Κοινωνία, Οἰκονομία, χολεῖα, Ἐπιχειρήσεις κ.λ.π.   Μία ἔντιμη κυβέρνηση θά τόν εἶχε 

ἀπολύσει, ἄν βέβαια δέν τόν ἔκλεινε ἀμέσως στήν φυλακή. Ὁ κ. Μητσοτάκης ὅμως τόν 

ἀγαπᾶ καί τόν κρατᾶ, γιατί ὁ κ. Σσιόδρας εἶναι βλέπετε ΄΄εἰδικός΄΄ νά διαστρεβλώνει τήν 

ἀλήθεια, ὁ σκοπός ἁγιάζει τά μέσα γι’ αὐτόν. 

Ὑποκριτά κ. Σσιόδρα, διυλίζεις τόν κώνωπα καί καταπίνεις τήν κάμηλο! Ὑποκριτά κ. 

Σσιόδρα, ἀνακοίνωσε καί πόσες ἑκατοντάδες ἐκτρώσεις γίνονται τήν ἡμέρα! Μᾶς κάνεις 

καί τόν  ὀρθόδοξο χριστιανό μετά! 

Ὁ κ. Σσιόδρας εἶπε πώς «τά ἐμβόλια  δέν θά ἔχουν τσίπ», ἐπιβεβαιώνοντας μέ αὐτό ὅτι 

αὐτά μποροῦν νά περιέχουν τσίπ. Καί στό παρελθόν ὅμως τέτοια ἔλεγαν καί γιά τό 
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διαβατήριο, ὅτι δέν θά ἔχει τσίπ, καί ὅμως ἔχει καί βασιλεύει, κρυμμένο βέβαια, στό πίσω 

ἐξώφυλλο! Οὐδεμία ἐμπιστοσύνη νά μήν ἔχουμε στά λεγόμενά τους. 

 

ΤΑ ΜΜΕ 

Ὁ πατέρας τοῦ μίσους ὁ διάβολος, ἔχοντας σχεδόν στά χέρια του, ὅλα τά ΜΜΕ, 

χρησιμοποίησε κατά κόρον αὐτό τό διάστημα τήν ρητορική τοῦ ἐκφοβισμοῦ. Ἡ 

παραπληροφόρηση ἀπό τά αὐτά δίνει καί παίρνει.  

Μέ τήν ἔναρξη τοῦ «πολέμου», τά μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, σέ καθημερινή βάση 

ἐκφοβίζουν συστηματικά τόν «ἀτίθασο» ἑλληνικό λαό, τοῦ κάνουν συνεχῶς πλύση 

ἐγκεφάλου, μέ τά διάφορα «πολεμικά» ἀνακοινωθέντα, θέλουν νά τόν τιθασεύσουν. 

Ἀνακρίβειες, ψέματα καί παλινωδίες σέ πρῶτο πλάνο. Σά κανάλια πού δέν ὑπηρετοῦν 

τήν ἀλήθεια, γιά νά περάσουν τά μηνύματά τους στόν λαό, ἔφθασαν καί στό σημεῖο τά 

Θεοφάνεια τοῦ 2021, νά ἐπιστρατεύουν βίντεο μέ ἑορτασμούς χωρίς μάσκα ἀπό ... τό 2015! 

Σά ΜΜΕ εἶναι ἐπικίνδυνοι φρουροί τῆς σατανικῆς παγκοσμιοποίησης. Οἱ 

δημοσιογράφοι, εἶναι πολύ πανούργοι στήν διαχείρηση τοῦ δημόσιου λόγου, αὐτοί λοιπόν 

θά μποροῦσαν νά βοηθήσουν τήν Κυβέρνηση στίς ἀποφάσεις της πού πῆρε λόγω 

Κορωνοϊοῦ. 

Ἔτσι ἀφοῦ εἰσέπραξαν «τά τρίακοντα ἀργύρια» (20.000.000 Εὐρώ ἡ πρώτη δόση μόνο) 

ρίχτηκαν μέ τά μούτρα στήν δουλειά, ἄρχισαν νά ξερνοῦν λάβα καί φωτιά, ἐναντίον τῆς 

Ἀλήθειας, τήν χτυπᾶνε στό ψαχνό, «ἀποκλείοντας ἤ προπηλακίζοντας κάθε διαφορετική 

σοβαρή φωνή καί δίδοντας τιμή καί δόξα σέ κάθε ἕναν πού ἀποφάσιζε νά συνταχθεῖ στή 

γραμμή τους καί νά βροντοφωνάξει λόγους πανικοῦ καί θανάτου.» (Δῆμος Θανάσουλας, 

Θεοδρομία,  Ἰαν. - Ἰούνιος 2020, σ. 335). 

Ἄν τολμήσει κανείς νά ὑπερασπιστεῖ τήν ἀλήθεια δημοσίως, τότε δίνεται  τό σινιάλο 

στά ΜΜΕ, καί αὐτά ἐξαπολύουν ὁμαδικά πυρά ἐναντίον του. Δέχεται ἕνα ἄγριο 

σφυροκόπημα γιά νά ὑποχωρήσει! 

Ἡ χρυσοπληρωμένη καταιγιστική καί χωρίς τέλος προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ, κατάφερε 

νά μᾶς κατεβάσει στήν τρισάθλια καθημερινότητα τοῦ τρόμου καί τῆς ΄΄πανδημίας΄΄. 

«Γιά τήν ἐπιβολή τῶν μέτρων χρησιμοποιήθηκαν ἐπιτυχῶς καί στίς δύο κρίσεις 

(οἰκονομικῆς καί κορωνοϊοῦ) σέ πλήρη ἔκταση οἱ μέθοδοι τοῦ κοινωνικοῦ σόκ καί τῆς 

κοινωνικῆς φοβίας, κυρίως δέ τῆς πλύσης ἐγκεφάλου. ..μέ ἀποκλεισμό κάθε διαλόγου, 

πού θυμίζουν μεθόδους ὁλοκληρωτισμοῦ.» (Καθηγητής υντ. Δικαίου Γ. Κασιμάτης, 

Παρακατ. επτ. - Ὀκτωβ. 2020, σ. 21). 

«... Ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο χειρίζονται τό ζήτημα τοῦ  Covid-19 τόσο οἱ κυβερνήσεις ὅσο 

καί τά ΜΜΕ στήν Ἑλλάδα ἀλλά καί σέ ὅλο τόν κόσμο  εἶναι μονόπλευρος καί δέν τίθεται 

στήν πραγματική διάστασή του. Καθώς δέν δίνεται ἡ δυνατότητα σέ ἐπιφανεῖς Καθηγητές 

καί Ἐρευνητές, νά ἐκφράσουν τήν ἀντίθετη γνώμη τους καί νά ἔλθουν σέ μία δημόσια 

συζήτηση μέ τούς κρατικοδίαιτους συναδέλφους τους.» ( Ο.Σ. 25 επτ. 2020, σ. 1).  

 «Ἡ κυβέρνηση ὄχι μόνο σπέρνει τόν τρόμο θεσπίζοντας ὑψηλά πρόστιμα, ἀλλά 

ταυτοχρόνως ἐπιχειρεί νά πατάξει τήν διαφορετική πολιτική καί ἐπιστημονική ἄποψη μέ 

τήν χρήση αὐταρχικών μεθόδων, μέ τήν προαναγγελία ἄσκησης ποινικῶν διώξεων καί μέ 

τόν χλευασμό τῶν διαφωνούντων πολιτῶν πού δέν στοιχίζονται πρός τήν ἐπίσημη 

κυβερνητική γραμμή. ... 
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Δὲν χωρεῖ καμμία ἀμφιβολία ὅτι ζοῦμε μία παντελῶς ἀλλόκοτη ἐποχή: τὴν ἐποχὴ τῆς 

‚τυραννίας τῶν λοιμωξιολόγων‛.. Αὐτὴ ἡ ‚τυραννία‛ καλλιεργήθηκε καὶ ἐγκαθιδρύθηκε 

ἀπὸ τὰ ΜΜΕ ποὺ ὁλημερὶς κι ὁλονυχτίς, φασιστικῶ τῷ τρόπω, δίδουν βῆμα μόνο σὲ 

ἐκείνους τοὺς εἰδικοὺς στοὺς ὁποίους ἀνατέθηκε ἡ διαχείριση τῆς μοίρας μας, κατὰ πλήρη 

παραγνώριση κάποιων ἄλλων εἰδικῶν, ποὺ εἴτε ἔχουν διαφορετικὴ ἰατρικὴ ἄποψη ἀπὸ 

τὴν μονόπλευρα προβεβλημένη, εἴτε ἀσχολοῦνται μὲ τὶς ὀδυνηρὲς νομικὲς συνέπειες τῶν 

ἰατρικῶν ἀποφάσεων οἱ ὁποῖες πρέπει νὰ συσκοτίζονται, προκειμένου νὰ μὴν 

ἀμφισβητεῖται ἢ νὰ μὴν κλονίζεται τὸ ‚καθεστώς‛ τῶν ‚τυράννων‛-λοιμωξιολόγων.» 

(Κων. Βαθιώτης, Ἀναπληρωτής Καθ. Ποινικού Δικαίου Νομικής ΔΠΘ). 

 

Ζοῦμε σέ ἕνα καθεστώς τρόμου 

Ὁ ἰός τῆς δειμοκρατίας στή χώρα τῆς Δημοκρατίας, κάνει θραύση! Ἀπό φυλακῆς 

πρωΐας, μέχρι νυκτός τά ΜΜΕ τελαλοῦν, ὅτι πρέπει οἱ ἄνθρωποι στά σχέδια τοῦ Μπίλλ 

Γκέϊτς νά ὑποταχθοῦν. Μεταδίδουν ζοφερές περιγραφές πού συντελοῦν στήν κατάθλιψη 

τῶν ἀνθρώπων καί στήν πτώση τοῦ ἠθικοῦ των. 

Φρησιμοποιεῖτε ὁ Κορωνοϊός σάν ὅπλο παγκοσμίου ψυχώσεως. Σό δόγμα «όκ καί 

Δέος» σέ ἐφαρμογή. Ἀπό τόν βομβαρδισμό τῶν εἰδήσεων πανικοβλήθηκαν οἱ ἄνθρωποι· 

τούς κατέλαβε Κορωνοϋστερία, γιατί τό μοναδικό θέμα πού ἀπασχολεῖ τήν ὑφήλιο τοῦτον 

τόν καιρό, εἶναι ἡ λεγομένη πανδημία τοῦ Κορωνοϊοῦ.  

Ἔβαλαν πλέον τήν ἀνθρωπότητα στή γυάλα, καί δέν τήν ἀφήνουν νά ἀναπνεύσει τό 

ὀξυγόνο τῆς ἐλευθερίας! 

Μέ πρόσχημα τόν Κορωνοϊό, ἡ Σηλεόρασις καί τά ΜΜΕ ἔσπειραν σέ ὅλο τόν κόσμο τόν 

φόβο καί τόν πανικό τοῦ θανάτου. Καλλιέργησαν ἕνα καθεστώς τρόμου καί ἀγωνίας. 

Σρέλλαναν τούς ἀνθρώπους μέ τίς ἀσταμάτητες εἰδήσεις γιά τό θέμα τοῦ Κορωνοϊοῦ. 

Ἐμφυτεύουν στό εἶναι τοῦ ἀνθρώπου τό φόβο καί τόν τρόμο, διότι ἀποσκοποῦν στήν 

δημιουργία τοῦ σκλάβου ἀνθρώπου, τοῦ μετανθρώπου, σέ ἕναν τερατώδη κόσμο πού 

διαμορφώνεται. Ὁ φόβος καί ἡ ἀνασφάλεια θά εἶναι μόνιμα χαρακτηριστικά σ’ αὐτόν.  

Ἐνῶ Κορωνοϊό μπορεῖ νά ἔχει καί ὁ μισός πληθυσμός, οἱ λοιμωξιολόγοι χαλοῦν τόν 

κόσμο καί σπέρνουν τόν πανικό, διότι μέ τά  τέστ βρίσκουν μερικές ἑκατοντάδες 

προσβεβλημένους ἀπό τόν ἰό ἡμερησίως! 

Γι’ αὐτό καί ὁ καθηγητής Γ. Ἰωαννίδης διαμαρτύρεται ὡς ἐξῆς: «ὅπως βλέπετε σέ ὅλα 

τά κανάλια, ἔχουμε συνεχῶς αὐτόν τόν βομβαρδισμό, ἄλλος ἕνας, ἄλλος ἕνας, ἄλλος 

ἕνας ἄνθρωπος εἶναι διασωληνομένος .. σοῦ δημιουργεῖ μία ψευδή πραγματικότητα ... καί 

παρακαλῶ τά μέσα ΜΕ, νά μήν εὐοδώσουν τήν τρομολαγνείαν». 

 

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης 

«Εἴμαστε σέ πόλεμο μέ ἕναν ἐχθρό πού εἶναι ἀόρατος» εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης στό 

διάγγελμά του (Σρίτη 17/3/2020) γιά τόν Κορωνοϊό. 

Ἀγνοεῖ ὅμως, ὅτι εἴμαστε σέ ἕναν πόλεμο ἀκατάπαυστο μέ ἕναν ἄλλον ἐχθρό, πού 

σήμερα εἶναι παγκοσμίως γνωστός; Ὁ  κίνδυνος ἀπό τόν σημερινό εἰσβολέα ΄΄Κορωνοϊό΄΄ 

στήν ἀνθρωπότητα, εἶναι μηδαμινός, σέ σχέση μέ τόν κίνδυνο πού προέρχεται ἀπό αὐτόν 

τόν ἄλλο μακροχρόνιο εἰσβολέα, πού καλεῖται ιωνισμός καί μάλιστα ὅπως εἴπαμε πιό 

πρίν, εἶναι φρικώδης, κατά τόν εραφείμ Πειραιῶς.  Αὐτός εἶναι ὁ μαέστρος τῆς Νέας 
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ἐποχῆς! τό πόλεμο αὐτό σήμερα οἱ ιωνιστές δέν στέλνουν τόν Σ΄ στόλο, ἀλλά τήν 

Παγκόσμια Σράπεζα, τό ΔΝΣ τόν Π.Ο.Τ. κ.λ.π.! 

Ὁ ἴδιος ὁ εραφείμ εἶπε ἀκόμη καί τά ἐξῆς: «Ναυαρχίδα ὅλου αὐτοῦ τοῦ δόλιου καί 

αἰσχροῦ σχεδιασμοῦ εἶναι ἡ σατανοκίνητη Λέσχη Μπίλντερμπεργκ, πού ἀποτελεῖ τόν 

πολιτικό βραχίονα τοῦ δαιμονιώδους ιωνιστικοῦ τέρατος καί ἡ ὁποία εἶναι ἡ 

συντονίστρια τῶν διαφόρων μασονικῶν καί ναζιστικῆς ὑφῆς ὀργανώσεων, πού στοχεύουν 

στήν παγκόσμια ὀλιγαρχική καί τυρανική διακυβέρνηση. Πρῶτα μέλη τῆς ναυαρχίδας 

ὑπῆρξαν ὁ Πολωνοεβραῖος Ρότζερ Ρέντιγκερ καί ὁ ναζιστής πρίγκηπας Μπέρνχαρντ τῆς 

Ὁλανδίας, χρηματοδότες δέ ὅλος ὁ «καλός» κόσμος ιωνιστές καί Ναζιστές Ρότζιλντ, 

Ροκφέλερ, ... Αὐτή ἡ ὀργάνωση ἀνέλαβε νά δημιουργήσει ὅλα τά διεθνή ὄργανα, πού θά 

ὑπηρετοῦσαν δῆθεν τήν παγκόσμια εἰρήνη. Γιά παράδειγμα τόν Ο.Η.Ε. τοῦ ὁποίου τό 

κτήριο κτίστηκε σέ οἰκόπεδο τῶν Ροκφέλερ. Ὁ μακροβιότερος Γραμματέας του ἦταν ὁ 

διαβόητος Κούρτ Βάλτ Φάϊμ, σκληρός ναζιστής μέ κατηγορίες γιά ἐγκλήματα κατά τῆς 

ἀνθρωπότητος. ... Δημιούργησαν τήν Παγκόσμια Σράπεζα μέ πρῶτο Πρόεδρο τόν Ἑβραῖο 

Εὐγένιο Μάγιερ, ...Σά γνωστά ὀνόματα, Κίσσιγκερ, Γούλφοβιτς, Ὀλμπράιτ, Πέρλ, 

Φάντιγκτον, Σόμσκι καί ἕνας στρατός τῶν ΜΜΕ μέ ἐπικεφαλῆς ἐπιφανή στελέχη τῆς 

Λέσχης Μπίλντεμπεργκ ... ἔστησε ἕνα τεράστιο δίκτυο πλύσης ἐγκεφάλου, ἕνα 

παγκόσμιο δίκτυο παραπληροφόρησης, καί μία βιομηχανία προπαγανδιστικοῦ ὑλικοῦ. ... 

Γνωστή ἡ δράση τῶν σιωνιστῶν Μπάφετ καί όρος, ... Δέν ὑπάρχει λοιπόν ἡ θρυλική 

Ἀμερικανική αὐτοκρατορία, ἀλλά ἡ ἀντιθέτως ἡ οἰκονομική αὐτοκρατορία τῶν 

ιωνιστικῶν μελῶν τῆς λέσχης  Μπίλντεμπεργκ. .. Ὅ,τι ἀνῆκε στούς λαούς, σήμερα 

ἀνήκει στίς πολυεθνικές τοῦ ιωνισμοῦ. Προδόθηκαν οἱ λαοί ἀπό τίς ἡγεσίες τους. ... 

Ὅλοι οἱ ἡγέτες τῆς Εὑρώπης εἶναι ἐπιλεγμένοι ἀπό τήν Λέσχη. ... Ἔχουν στήσει 

βιομηχανία παραγωγῆς μελλοντικῶν  ἡγετῶν. ... δημιούργησαν μιά τρομερή βιτρίνα γιά 

κάποια πανεπιστήμια τῶν Η.Π.Α. .. Ἐκεῖ κατασκευάζονται οἱ δοσίλογοι τῆς Νέας Σάξης 

καί οἱ ἡγέτες τῆς Νέας Ἐποχῆς. Δέν φοροῦν πλέον κουκούλες, οὔτε κρύβονται, ὅπως οἱ 

προκάτοχοί τους.» (εραφείμ Πειραιῶς, Ο.Σ. 10 Ἰουνίου 2011, σ. 1, 7) 

 Ἐπίσης εἶπε ὁ ἴδιος: «Μέ ἀφορμή τό ἀπό 3/6/2011 Ἀνακοινωθέν μου γιά τήν παγκόσμια 

οἰκονομική καί πολιτική συνωμοσία τοῦ Διεθνοῦς ιωνισμοῦ, πού ὑλοποιεῖται μέ τόν 

βραχίονα τῆς ΄΄περιωνύμου΄΄ λέσχης Bilderberg ... κορυφαῖοι διευθύνοντες σύμβουλοι 

ὅπως ὁ Biil Gates τῆς Microsoft » (εραφείμ Πειραιῶς, Ο.Σ. 1 Ἰουλ. 2011, φ. 1885, σ. 5).  

Ὁ κ. Κ. Μητσοτάκης μέλος αὐτῆς τῆς σατανοκίνητη λέσχης Μπίλντερμπεργκ, ἔχει 

ταυτιστεῖ ἀπολύτως μέ τά μοχθηρά της σχέδια, καί τά ὑπηρετεῖ τυφλά στό θέμα τοῦ 

Κορωνοϊοῦ. Γι’αὐτό καί πῆρε συγχαρητήρια ἀπό τόν Μπίλλ Γκέϊτς, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ 

δημοσιογράφος Γ.Σράγκας (15 Ἰουνίου 2020), «γιά τήν πλατφόρμα ΄΄Greece from home΄΄. 

Δηλαδή τή φυλάκιση τῶν Ἑλλήνων ἐργαζομένων πού ὑποχρεώθηκαν νά δουλεύουν στό 

σπίτι μέ τηλεργασία καί λιγότερα λεφτά». 

Εἶναι φερέφωνο τοῦ Μπίλλ Γκέϊτς, προωθεῖ τά σχέδια του καί ἀκολουθεῖ πιστά τίς 

ἐντολές τους. Μάλιστα σέ μία τηλεοπτική ἐμφάνιση του εἶπε: «Ἔχει ἀναφερθεῖ καί ἀπό 

τήν Μελίντα Γκέϊτς: Ἡ ἀσφάλεια τοῦ ἑνός εἶναι ἀσφάλεια ὅλων».  Γι’ αὐτό πολύ σωστά 

εἶπε ὁ αὐτός δημοσιογράφος: «Εἶναι ἐφιαλτική ἡ ἐνσυνείδητη συμμετοχή του, σέ ἕνα τόσο 

βρόμικο παγκόσμιο οἰκονομικό παιχνίδι...» 
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 Σελεία καί παῦλα λοιπόν, ἡ ἀπόφαση τοῦ κ. Μητσοτάκη εἶναι ξεκάθαρη, καί αὐτή 

εἶναι: πιστή ὑπηρέτησις τῶν σχεδίων τοῦ Μπίλλ Γκέϊτς καί τῶν ἄλλων ὑπερμάχων τῆς 

Παγκοσμιοποίησης! Ὁ Πρωθυπουργός  δουλεύει γιά τόν ατανᾶ, ὄχι γιά τόν Θεάνθρωπο 

Φριστό. τό κάλεσμά του γιά ἐμβολιασμό, ὅσοι θέλουν ἄς τόν ἀκολουθήσουν, ἄς 

σκεφθοῦν ὅμως, μήπως πολύ πικρά τό μετανοήσουν. 

 «Ἡ προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας ἐπιβάλλει ξεκάθαρες ἀποφάσεις», μᾶς 

ἀνακοίνωσε στίς 16.03.2020. Ἐνῶ λοιπόν μᾶς λέει ὅτι ἔχουμε κρίση δημόσιας ὑγείας, 

χρηματοδοτεῖ μέ δόσεις τά μέσα ἐνημέρωσης, γιά καμπάνιες πειθαρχίας καί 

τρομοκράτησης, ἀντί νά ἐπενδύσει τά χρήματα αὐτά στήν βελτίωση τοῦ υστήματος 

Ὑγείας! 

Μπροστά στήν ἐπιδημία ἀντί νά ἀγωνισθεῖ νά ἀνεβάσει τήν  ψυχολογία τοῦ λαοῦ, πού 

εἶναι σημαντικός παράγων τῆς ὑγείας τοῦ ἀνθρώπου, ἀγωνίζεται νά τήν ἐξουδενώσει, 

μέσω τῆς τρομοκρατίας πού ἐξαπέλυσε, καί γι’ αὐτό πλήρωσε τά ΜΜΕ. 

Ἀντί νά τονώσει τό ἠθικόν τοῦ λαοῦ καί νά τοῦ πεῖ ὅτι θά ἀγωνισθοῦμε καί θά περάσει 

γρήγορα ἡ γρίπη τοῦ Κορωνοϊοῦ, στό διάγγελμά του, στίς 28 Ἀπριλίου 2020, τοῦ λέγει ὅτι 

«δέν ὑπάρχει ἐπιστροφή στήν ΄΄πρό κορωνοϊοῦ πραγματικότητα΄΄. Ζοῦμε, ἤδη ἀλλοιῶς.» 

Νά παρηγορητής, νά μάλαμα! 

Ὅλα αὐτά παραμυρίζουν σχεδιασμό, καί ἀποκαλύπτουν τόν ὕπουλο σκοπό του, νά 

ὑποτάξει τό Ὀρθόδοξο Ἑλληνικόν Ἔθνος στά παμπόνηρα σχέδια τοῦ Μπίλλ Γκέϊτς· θέλει 

νά μᾶς ἀλλάξει τόν τρόπο ζωῆς, ὅλα τά ἄλλα πού μᾶς λέει εἶναι γιά ΄΄κατανάλωση΄΄ ὅπως 

λέμε! Ἡ μάσκα τῆς ὑποκρισίας του ἔπεσε.  

Ἀλλά καί ἡ ἄλλη φράση του, «νά μᾶς γίνουν δεύτερη φύση», τά παρά φύσην  μέτρα 

ὅπως ἡ μασκοφορία, ἀποκαλύπτει τό πού τό πάει, μέ ἀφορμή τόν Κορωνοϊό. 

Ἡ ὑγεία ἀναφέρεται τόσο στήν ψυχή ὅσο καί στό σῶμα. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐνῶ μᾶς 

μιλάει γιά  προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας, δέν ἔλαβε ὑπ’ ὄψιν τήν ψυχική ὑγεία γιά τήν 

ἐπιβολή τῶν μέτρων, καί ἔτσι αὐτή δέχτηκε βαριά πλήγματα. Ἔδειξε ἐνδιαφέρον γιά τόν 

κίνδυνο τῆς σωματικῆς ὑγείας, πού προέρχεται μόνον ἐκ τοῦ Κορωνοϊοῦ. 

Δέν εἴδαμε ὅμως νά δείχνει τό ἴδιο ἐνδιαφέρον, γιά τόν κίνδυνο τῆς σωματικής ὑγείας 

πού προέρχεται τόσο ἀπό τά καρκινογόνα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας 5ης γενεᾶς (5G), πού 

κατακλύζουν τήν ἀνθρωπότητα, ὅσο καί ἀπό τά κινητά τηλέφωνα. Οὔτε δείχνει 

ἐνδιαφέρον γιά τόν κίνδυνο τῆς ὑγείας τῶν μαθητῶν, πού προέρχεται ἀπό τήν 

ἀκτινοβολία τῶν ὑπολογιστῶν, πού οἱ μαθηταί κάνουν χρήση μέ τήν Σηλεκπαίδευση. 

Οὔτε δείχνει ἐνδιαφέρον γιά τόν κίνδυνο τῆς ὑγείας πού προέρχεται ἀπό τήν κατανάλωση 

τῶν μεταλλαγμένων προϊόντων. Οὔτε δείχνει ἐνδιαφέρον νά δεῖ πόσο αὐξήθηκε ἡ χρήση 

ψυχοτρόπων φαρμάκων μέ τά lock-down πού οἱ ἄνθρωποι λιώνουν στά σπίτια τους. 

Νά τί εἶπε πάλι περί τῆς δημόσιας ὑγείας ὁ καθηγητής  Γιάννης Καλαμπόκης: «Ἡ 

ἔννοια τῆς δημόσιας ὑγείας δέν ἀναφέρεται σέ μία νόσο, ἀλλά στή συνολική ὑγεία τοῦ 

πληθυσμοῦ. Καί ἄν κάποια μέτρα πού παίρνονται γιά τήν ἀντιμετώπιση μίας νόσου, 

ἀκόμη καί ἄν εἶναι ἀποτελεσματικά γιά τήν συγκεκριμμένη νόσο, χειροτερεύουν ἕναν 

μεγάλο ἀριθμό ἄλλων προβλημάτων ὑγείας, εἶναι ὄχι μόνον ἀκατάλληλα  καί 

ἀντιφατικά, ἄλλά ἀνεπιθύμητα καί ἐπικίνδυνα καί ἐγγίζουν τό ὅριο τοῦ ἐγκλήματος καί 

τά ἀποτελέσματα τῶν περιοριστικῶν μέτρων, σέ ἀναρίθμητες πλευρές τῆς συνολικῆς 

ὑγείας τοῦ πληθυσμοῦ, εἶναι καταστροφικά καί ἀναμφισβήτητα.» 
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Ἀλλά μήπως δείχνει ἐνδιαφέρον γιά τήν ὑγεία ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας, τήν 

ὁποίαν ὑπούλως κατασκάπτει καί τρώει ἡ πιό ἐπικίνδυνος νόσος, ἡ νόσος τοῦ 

Σιωνισμοῦ; Φαλάει τόν κόσμο γιά μερικές χιλιάδες θανάτων στήν πατρίδα μας, πού 

ἔγιναν σέ ἕνα χρόνο ἐξ αἰτίας τοῦ  Κορωνοϊοῦ, καί δέν βγάζει μιλιά γιά τίς 40-50 

ἑκατομμύρια ἐκτρώσεις τόν χρόνο, ἤτοι γιά τίς 125.000 χιλιάδες βρέφη τήν ἡμέρα περίπου, 

πού οἱ γιατροί σκότωσαν στόν ἴδιο χρόνο παγκοσμίως, μέ τίς ἐκτρώσεις! 

Ἀπό αὐτά ἀποκαλύπτεται πόσο γνήσιο εἶναι τό ἐνδιαφέρον τοῦ κ Μητσοτάκη γιά τήν 

δημόσια ὑγεία. Νά ποῦμε ὅμως καί τοῦ στραβοῦ τό δίκιο, γιά νά μήν ... τόν ἀδικήσουμε. Σό 

μεγάλο ἐνδιαφέρον του γιά τήν ὑγεία ἀποδεικνύεται, μόνο ἀπό δύο μέτρα πού πῆρε, αὐτό 

τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς κωδωνοκρουσίας καί αὐτό τῆς χρήσεως τῶν μεγαφώνων στίς 

ἐκκλησίες. Καί αὐτό διότι ... μέ τό ἄκουσμα τῶν ψαλμωδιῶν καί τοῦ ἦχου τῆς καμπάνας, 

μεταδίδεται ἀστραπιαία ὁ Κορωνοϊός! 

Ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς τρέλλας καί τῆς παραφροσύνης, καί ὁ κ. Μητσοτάκης ἔχει πιεῖ 

ἀρκετό τρελλό νερό, ἀπό αὐτό πού προσφέρουν οἱ Νεοποχῖτες. Ἀλίμονο στόν Ἑλληνικό 

λαό, πού τόν ἔχει Κυβερνήτη! 

Ἀπό ἐδῶ φαίνεται ὅτι τά μέτρα δέν εἶναι καθόλου καλοπροαίρετα, εἶναι σέ βάρος τῆς 

κοινωνίας καί τά ὁποία μάλιστα γιά πολλούς εἶναι θανατηφόρα.  

Προφασιζόμενος τήν δημόσια ὑγεία, ἔκανε σφοδρή ἐπίθεση κατά τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ 

ἐπέμβαση του στά ἐσωτερικά της, εἶναι παράνομη. Ὁ κ. Μητσοτάκης δέν εἶχε λόγο καί 

δικαίωμα νά κλείσει τίς Ἐκκλησίες· αὐτό τό κλείσιμο, εἶναι πράξη σκοταδισμοῦ, μᾶς 

γυρίζει πίσω στήν ἐποχή τῶν πρώτων διωγμῶν, εἶναι ὀπισθοδρομικός, κυριαρχεῖται ἀπό 

τό πνεῦμα τῶν φοβερῶν διωκτῶν τοῦ χριστιανισμοῦ.  

Ἡ μεροληπτική στάση του εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας «βγάζει μάτι». Φρησιμοποίησε δύο 

μέτρα καί δύο σταθμά. Ἔκλεισε τίς Ἐκκλησίες καί ἄφησε ἀνοικτά τά ουπερμάρκετ καί 

τίς Σράπεζες, διότι αὐτά ἔχουν ὡς ναούς οἱ ἀποστάτες Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἀπό τήν ἀρχή 

τῆς κρίσης, ἔχουν ἐξαπολύσει μία λυσσαλέα ἐπίθεση, πρωτοφανοῦς ὑστερίας, ἐναντίον 

τῆς Ἐκκλησίας.  

Ἄφησε τούς μουλάδες νά φωνασκοῦν ἀπό τούς μιναρέδες καί ἐπέτρεψε τήν περιφορά 

ἐποχούμενων καλλιτεχνῶν, ὄχι ὅμως καί τήν περιφορά εἰκόνων! «Αὐτό δέν εἶναι 

δημοκρατία· εἶναι ἐμπαιγμός τῆς δημοκρατίας καί ρατσισμός κατά τῶν Φριστιανῶν» 

(Ἀττικῆς Φρυσόστομος τῶν Γ.Ο.Φ., ΄΄οἱ Γαδαρηνοί τῶν ἡμερῶν μας΄΄ 9 Νοεμβ. 2020). 

τήν ἐκκλησία ἀνάβει κερί, καί ὅταν ἐπισκέπται τό  Ἰσραήλ τό ἑβραϊκό σκουφί φορεῖ, 

ἀλλά καί τόν Ἀντίχριστο πάπα προσκαλεῖ. Ἀντί νά ἀκολουθεῖ τίς συμβουλές 

ἀμερόληπτων ἐπιστημόνων πού ἀγαποῦν τόν πλησίον, ἐκπληρώνει τίς ἐπιθυμίες τοῦ 

Μπίλλ Γκέϊτς, πού μισεῖ τόν πλησίον! 

Δέν τόν ἐνδιαφέρει ἡ ἀλήθεια. Ἐπέβαλε μία ἐπιστημονική λογοκρισία, γιά νά φιμώσει 

τίς πολλές διαμαρτυρίες ἀπό ἔγκριτους ἐπιστήμονες, πού πρεσβεύουν διαφορετικά ἀπό 

ὅτι οἱ δικοί του λοιμωξιολόγοι. 

Δέν συνεκάλεσε ἕνα ἐπιστημονικό συνέδριο πού νά ἐκφράζει τό σύνολον τῆς 

ἐπιστημονικῆς Ἰατρικῆς κοινότητος τουλάχιστον τῆς Ἑλλάδος, αἰσθανόμενος φαίνεται 

τήν ἀτολμία τῶν μελῶν τῆς κρατικῆς Ἐπιτροπῆς νὰ ἀντιπαραταχθοῦν ἐπιστημονικὰ σὲ 

δημόσιο διάλογο, μὲ ὁμολόγους συναδέλφους τους. Σά ὅσα θά ἀκούγονταν δημοσίως δέν 

θά ἐξυπηρετοῦσαν τά σχέδια του.  
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 «Ὁ πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, στό διάγγελμά του γιά τή νέα καραντίνα, σέ μιά 

ἀποστροφή τοῦ λόγου του, μίλησε γιά ΄΄ψεκασμένους΄΄, ... ἦταν ἄτοπο νά μιλᾶ 

ἀπαξιωτικά γιά μερίδα πολιτῶν, καθώς εἶναι πρωθυπουργός ὅλων- ... ἀρμενίζουμε στά 

θολά νερά τοῦ αὐταρχισμοῦ.» (Φριστιανική, 12 Νοεμ. 2020, σ. 1) Εἶναι φανερό πώς αὐτός 

πού μιλάει ἔτσι, τόν ἔχει ψεκάσει ὄντως ὁ ατανᾶς. Ἄς κανονίσουμε τήν πορεία μας. 

Ὁ κ. Μητσοτάκης πάτησε στ’ ἀβγό καί νόμισε πῶς ξεπέρασε τόν οὐρανό· τά ἔβαλε μέ 

τόν τοῦ κόσμου Δημιουργό, σάν τόν παραβάτη τόν Ἰουλιανό καί ἔκλεισε τό Πάσχα τοῦ 

2020 κάθε Ναό! Ἔλαβε γι’αὐτό τά θερμά συγγχαρητήρια ἀπό τόν ατανᾶ, γιά τήν χάρι 

πού τοῦ ἔκανε, εἶναι χρεώστης του. 

Θά πάρει βέβαια τήν ἀνταπόδοση ἀπ’ αὐτόν, πλήν ὅμως ὁ ατανᾶς ἀνταποδίδει 

...ἀνάποδα· γι’αὐτό, γιά καλό καί γιά κακό πού λέει ὁ λαός μας, ἄς ἐτοιμάσει τήν γούρνα 

του ὁ κ. Μητσοτάκης. Ἕνα Κύριε ἐλέησον γι’ αὐτόν ἀπ΄ ὅλους τούς χριστιανούς, νά τόν 

φωτίσει ὁ Θεός μπᾶς καί μετανοήσει· δέν καταλαβαίνει ὁ ταλαίπωρος τί τόν περιμένει, 

κρῖμα εἶναι νά χαθεῖ, ὅπως εἶναι κρῖμα νά χαθεῖ καί κάθε ἄλλη ψυχή. 

Εἴμαστε ἄξιοι τῆς μοίρας ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, ἀφοῦ χθές ψηφίσαμε γιά Πρωθυπουργό 

ἕναν ΄΄φανερό ἐχθρό΄΄ καί σήμερα ἕναν ΄΄φίλο δολερό΄΄. Ἄν αὔριο αὐτοί φκιάξουν, γιά τό 

καλό τοῦ τόπου βέβαια θά μᾶς ποῦν, καί ἕνα συνασπισμό, θά μᾶς ὑποτάξουν πλήρως 

στόν παγκόσμιο ιωνισμό»! Ὅσο καιρός, ἄς ἀνανήψουμε! 

Ἐπειδή ὁ κ. Μητσοτάκης εἶναι πολιτικός, ἄς θυμηθοῦμε τί εἶπε περί τῶν πολιτικῶν ὁ 

Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης: «Πάντοτε ἀμετάβλητοι οἱ σχοινοβάται οὗτοι, οἱ Ἀθίγγανοι, 

οἱ γελωτοποιοί αὐτοί πίθηκοι (καλῶ δέ οὕτω τούς λεγομένους πολιτικούς). Μαῦροι, 

χαλκεῖς, κατασκευάζοντες δεσμά διά τούς λαούς ἐν τῆ βαθυζόφω σκοτία τοῦ αἰωνίου 

ἐργαστηρίου των» («Ἔμποροι τῶν Ἐθνῶν»). 

 

Ἡ στάση τῶν Ἐπισκόπων 

 «Οὔτε ἐκ τοῦ Ὑπουργείου, οὔτε ἐκ τῆς υνόδου ἀναμένομεν γενναῖον τι διά τήν 

Ἐκκλησίαν. Ἡ τελευταία μάλιστα ἀπεδείχθη ἀνίκανος ὅλως, ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἱδρύθη ἐν 

Ἑλλάδι νά διαπράξη ἀγαθόν τι ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας. Σουναντίον μάλιστα καί ἔβλαψεν 

ταύτην καιρίως παραγνωρίσασα ὅλως τόν ἀληθή αὐτῆς προορισμόν καί θεωρήσασα 

ἑαυτήν μέχρι τοῦδε ἁπλοῦν ἐργαστήριον δεσποτάδων καί παπάδων, οὕς στρατολογοῦσα 

συνήθως ἐκ τῆς κοινωνικῆς ὑποστάθμης, ἄνευ ἐλέγχου παιδείας καί ἠθικῆς, 

ἐξαποστέλλει αὐτούς οὐχί ὡς ποιμένας, ἀλλ’ ὡς λύκους βαρεῖς, μή φειδομένους τοῦ 

ποιμνίου τοῦ Κυρίου. Παρά τοιούτου σωματείου, ἐπαναλαμβάνομεν καί πάλιν, ὅτι οὐδέν 

ἀπολύτως ἀγαθόν ἔχομε νά προσδοκῶμεν.» (ΕΥΗΜΕΡΙ 7.4.1888). Αὐτά ἔγραψε γιά τούς 

Ἐπισκόπους τῆς ἐποχῆς του ὁ αὐτός Ἀλέξ. Παπαδιαμάντης. Ἄς ἔρθουμε στό σήμερα. 

Μέ ἀφορμή τόν Κορωνοϊό ἡ Κυβέρνησις ἐξαπέλυσε ἕναν ἰδιότυπο διωγμό ἐναντίον τῆς 

Ἐκκλησίας, ἔχοντας συμμάχους τούς ἐπισκόπους. Αὐτοί ἔγιναν τά δεκανίκια της, τῆς 

ἔδωσαν τά διαπιστευτήρια τοῦ καλοῦ παιδιοῦ, ἔριξαν νερό στόν μύλο τῶν 

χριστιανομάχων πολιτικῶν καί δέχτηκαν ὅλα τά ἐπαχθῆ μέτρα κατά της Ἐκκλησίας. 

Ἔπαιξαν τόν ρόλο τοῦ θεατή καί τοῦ χειροκροτητή. Θερμά συλλυπητήρια! 

Ὅπως στόν κῆπο τῆς Γεσθημανῆ, ὅταν ἦλθε «ὄχλος πολύς μετά μαχαιρῶν καί ξύλων .. 

οἱ μαθηταί πάντες ἀφέντες αὐτόν ἔφυγον» (Ματθ. κστ΄, 47, 56), ἔτσι ἔκαμαν καί σήμερα οἱ 



 28 

Ἀρχιερεῖς, ἐγκατέλειψαν τόν Θεό. Καί οἱ μέν μαθηταί δέν εἶχαν λάβει τότε Πνεῦμα 

Ἅγιον, ἐνῶ σήμερα οἱ Ἀρχιερεῖς τό εἶχαν λάβει. 

Ἡ ἀπόφασις τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά κλείσουν παντελῶς οἱ ἱεροί Ναοί, κατά τό 

διάστημα 16.3.2020 ἕως καί 11.4.2020, ἐπειδή νομίζει ὅτι οἱ  ἀνοικτοί Ναοί συνιστοῦν 

δημόσιο κίνδυνο, εἶναι θρασεῖα καί στραγγάλισε τήν ἐλευθερία τῶν πιστῶν, ὑλοποιήθηκε 

δέ μέ τήν συναίνεση τῶν ἐπισκόπων! Μόνον μερικές φωνές διαμαρτυρίας ἀκούσθηκαν, 

καί αὐτές ἀδύνατες. Οἱ ἐπίσκοποι ἔκλεισαν τίς πόρτες τῶν Ναῶν, γιά νά μήν 

λειτουργηθοῦν οἱ πιστοί, ὅπως ὁ Καίσαρας τό ἀπαιτεῖ. Δέχθηκαν ὅτι ἡ τέλεσις τῆς Θ. 

Λειτουργίας εἶναι πηγή μολυσμοῦ, λόγω τοῦ συνωστισμοῦ τῶν πιστῶν! 

Οἱ ἐπίσκοποι κλώτσησαν, τόν  Ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων, κάνοντας ὑπακοή 

σέ ἀσεβεῖς ἐπιστήμονες. Ἀντί αὐτοί νά διακατέχονται ἀπό  πνεῦμα φρονήσεως, σοφίας, 

συνέσεως, φόβου θεοῦ, καί νά φωνάξουν στόν Καίσαρα, δέν σοῦ ἐπιτρέπεται νά κλείσεις 

τούς ναούς, διακατέχονται ἀπό πνεῦμα δειλίας καί φόβου ἀπέναντι του! Σοῦ χορήγησαν 

τό δικαίωμα νά ρυθμίζει αὐτός πόσοι πιστοί θά μπαίνουν στίς Ἐκκλησίες!  

Μπροστά στό κέλευσμα τοῦ Καίσαρος λιποτάκτησαν, ὑπάκουσαν στό σατανικό 

πρόσταγμα, μαντάλωσαν τούς ναούς, ἄφησαν στούς δρόμους τούς πιστούς, τούς 

στέρησαν τήν δυνατότητα νά εἰσέλθουν σ’ αὐτούς! Γιά πρώτη φορά οἱ Ἐκκλησίες, 

κατέβασαν τά ρολά, μέ τήν συγκατάθεση τῶν ἐπισκόπων! 

Στήν γερμανική κατοχή μοίραζαν μέ τό δελτίο τό ψωμί καί σήμερα 

ἐκκλησιάζονται μέ τό ΄΄δελτίο΄΄ οἱ πιστοί! Ὅποιος προλάβει νά δηλώσει νά γραφεῖ στήν 

λίστα, θά ἐκκλησιασθεῖ! Οὐδέποτε στό παρελθόν ἔγιναν τέτοιες διακρίσεις στήν 

ἐκκλησία! 

Κατά τό διάστημα δέ ἀπό 16.3.20 ἕως καί 11.4.20, ἐνῶ τά ούπερ Μάρκετ χορηγοῦσαν 

στούς  πιστούς τόν ὑλικό ἄρτο, οἱ Ἱεροί Ναοί δέν χορηγοῦσαν σέ κανέναν  τόν Οὐράνιο 

Ἄρτο, τόν Φορηγό τῆς ζωῆς! 

Αὐτοί οἱ ἐπίσκοποι, πού συνήργησαν στήν ἐκπλήρωση τῆς λαχτᾶρας τοῦ ατανᾶ, νά 

σταματήσει τήν ἀναίμακτο θυσία, δέν ἀποτελοῦν πλέον κίνδυνο γι’ αὐτόν. Οὔτε ἔχουν 

συνείδηση τῆς εὐθύνης καί τῆς ἀποστολῆς των, καί πρέπει ὁ λαός νά μήν τούς ἀκολουθεῖ 

πιά, ἄν θέλει νά μήν χαθεῖ ὀριστικά.  

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰερώνυμος καί ἡ Ἱεραρχία του, ἀντί νά διακονήσουν τόν λαό τοῦ 

Θεοῦ, διακόνησαν τόν Καίσαρα, καί ἀπέδειξαν ἔτσι ὅτι εἶναι δεμένοι χειροπόδαρα 

ἀπ’αὐτόν. τά θεραπευτήρια τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἔβαλαν λουκέτο! Ἀπέδειξαν 

ἔτσι ὅτι εἶναι ψευδοποιμένες. Αἰσθήματα πικρίας βιώνουν οἱ πιστοί καί ἐγκαταλείψεως 

στά στόματα τῶν λύκων. 

Ἐξέδωσαν καί μία τρισάθλια ἐγκύκλιο σκληρῆς ὑγειονομικῆς κατεύθυνσης, λές καί ἡ 

Ἐκκλησία εἶναι παράρτημα τοῦ Ὑπουργείου ὑγείας καί ὑπάρχει γιά νά δίνει ὁδηγίες 

ὑγειονομικοῦ χαρακτήρα· τά δέ περί ὑπακοῆς στούς εἰδικούς εἶναι τραγέλαφος. 

Ἔγραψε τό περιοδικό Θεοδρομία: «ὠμή, ἡ τελεσιγραφική παρέμβαση τοῦ 

πρωθυπουργοῦ, .. ἀπαγόρευσε τελείως τή τέλεση τῶν λειτουργιῶν. Καί οἱ συνοδικοί 

ἔσκυψαν τό κεφάλι, ἔβαλαν τήν οὐρά ὑπό τά σκέλη, .. καί συμφώνησαν, καθιστώντας 

κεφαλή τῆς ἐκκλησίας  τόν πρωθυπουργό καί καθαιρώντας τόν Φριστό.» (Ἰαν-Ἰούνιος 

2020, σ.9) 
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Οἱ ἐπίσκοποι ὑποβίβασαν τήν Ἐκκλησία σέ σωματεῖο πού ὑπόκειται στίς ἐντολές τοῦ 

Καίσαρα. Ἡ πρᾶξις αὐτή εἶναι πρωτοφανής στήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας, καί 

ἀσυμβίβαστος ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Παράδοσί μας. 

Εἶναι «λυπηρό τήν Ἐκκλησία νά τήν διατάζει ὁ Προϊστάμενος Θρησκευτικῆς 

Διοίκησης τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας (κ. Πιτταδάκης)», εἶπε ὁ Κερκύρας Νεκτάριος. 

(Θεοδρομία, Ἰαν. - Ἰούνιος 2020, σ. 95) 

 «Ἀποδεικνύεται, δυστυχῶς, ἀληθής ἡ φράσις τοῦ φιλοσοφοῦντος κ. τ. Ράμφου ὅτι ΄΄ἡ 

Ἐκκλησία κατάλαβε ὅτι εἶναι ΝΠΔΔ΄΄» (Ο.Σ. 3 Ἀπρ. 2020, σ. 6). 

Ἀφοῦ ἔδωσαν τά κλειδιά τῶν ἐκκλησιῶν στούς κυβερνήτες, τώρα «δουλοπρεπῶς καί 

ἀναξίως παρακαλοῦν τούς ἀσεβεῖς καί βλασφήμους καί τούς λένε: ΄΄Ἀνοίξτε μας τούς 

ναούς, ὅπως ἔχετε ἀνοικτά τά σουπερμάκετς, τά φαρμακεῖα καί τίς λαϊκές ἀγορές..΄΄» (π. 

Θεόδωρος Ζήσης, Θεοδρομία τ. 1-2, Ἰαν.-Ἰούνιος 2020, σ. 206). 

 Νά ὑπενθυμήσουμε ἐδῶ ὅτι, στό παρελθόν οἱ μασσόνοι εἶχαν καυχηθεῖ ὅτι ἔχουν ὡς 

μέλη τους στίς μασσονικές στοές καί ἐπισκόπους! Ἡ ύνοδος ὅμως δέν ἀπαίτησε νά 

φανερώσουν ποιοί εἶναι αὐτοί, οὔτε κατέφυγε στήν δικαιοσύνη γιά συκοφαντία. 

Προσφάτως δέ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐθεάθη μεταξύ ἄλλων σέ μασσονική 

ἀλυσίδα, τοῦ Πειραιῶς εραφείμ εὑρισκομένου δίπλα, ἐκτός αὐτῆς!  

Οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σάν μισθωτοί ποιμένες πού εἶναι, 

ἐγκατέλειψαν τό ποίμνιον τους, μόλις φάνηκε ὁ λύκος μέ τό ὄνομα Κορωνοϊός! Ὅσοι ὅμως 

παρακολουθοῦν τίς πνευματικές εἰδήσεις, ἐδῶ καί δεκαετίες ἔχουν πληροφορηθῆ ὅτι 

αὐτοί «κατέληξαν» πνευματικῶς, ἐδῶ καί καιρό, ἡ σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου τό 

ἐπιβεβαίωσε αὐτό.  Αἰτία, ὁ μολυσμός τους ἐκ τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ τῶν διαφόρων 

αἱρέσεων καί μάλιστα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, αὐτή ἡ πνευματική πανδημία 

κάνει θραύση καί λίγοι χριστιανοί θά γλυτώσουν ἀπό αὐτήν. 

Αὐτά εἶναι πολύ λυπηρά. Ὅμως λυπηρόν εἶναι ὅτι, καί οἱ ἐπίσκοποι τοῦ πατρώου 

ἑορτολογίου, οἱ ὁποῖοι εἶναι σφοδροί πολέμιοι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί τούς 

ἀξίζει ἔπαινος γι’ αὐτό, στό θέμα τοῦ Κορωνοϊοῦ, ἀκολούθησαν κατά βῆμα τούς 

πεπτωκότας ἐπισκόπους τοῦ νέου ἡμερολογίου! 

Παρομοίως καί αὐτοί, ἔδωσαν, «τά τοῦ Θεοῦ» στόν Καίσαρα! υμβιβάστηκαν 

μ’αὐτόν. Μόνον ἕνας, ὁ ὑπέργηρος Λαρίσης Ἀθανάσιος, στό ἄκουσμα νά κλείσουν οἱ 

Ἐκκλησίες, εἶπε: νά γεμίσουν! 

Ἡ ύνοδος τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου κ. Καλλινίκου ἔστειλε (14/27-4-2020),  καί μία ἐπιστολή-

μνημεῖο ὑποτελείας-στόν Πρωθυπουργό ὅπου διαβάζουμε καί τά ἐξῆς: «σκοπός τῆς 

παρούσης δέν εἶναι ὁ ἔλεγχος ... Δέν αἰτούμεθα τίποτε περισσότερον καί τίποτε 

ὀλιγότερον ἀπό τό νά ἐφαρμοσθοῦν καί διά τούς Ἱερούς Ναούς τά αὐτά μέτρα, τά ὁποῖα 

ἰσχύουν διά τάς ὑπεραγοράς.» Παρόμοια ἔστειλε (14-27/3-2020) καί στήν Ὑπουργό 

Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως.  

Ἐπίσης ἡ ἴδια ύνοδος, ἀφοῦ μεταβίβασε τό δικαίωμα τῆς ἀνοίξεως τῶν Ἱερῶν Ναῶν 

στόν Καίσαρα, μετά τά ἀντιδημοφιλῆ μέτρα πού αὐτός ἔλαβε, διαμαρτύρεται ὅτι ἡ 

Ἐκκλησία «ἀντιμετωπίζεται σάν μιά ἁπλή κοινωνική ὑπηρεσία» (Ἀνακοίνωση γιά  τά νέα 

μέτρα, 24-10/6-11-2020) καί παρακαλεῖ αὐτόν, ἄλλοτε νά ἀνοίξουν οἱ ἐκκλησίες, καί 

ἄλλοτε νά μήν γίνεται ἡ Θεία Λατρεία καί ἡ Θ. Λειτουργία κεκλεισμένων τῶν θυρῶν, 

ἀλλά μέ τήν δυνατότητα συμμετοχῆς τῶν πιστῶν, ἔστω καί ἐναλλασσομένων. 
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Ὁ δέ Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, σέ ὁμιλία του μετά τό πάσχα τοῦ 2020 στίς 

«Οἰκογενειακές συναντήσεις», εἶπε ὅτι ὅταν πήγαινε σέ ἕναν ναό ἄδειο, διερωτήθηκε: 

«πού εἶναι αὐτός ὁ κόσμος», ἀντί νά συλλογισθεῖ καί νά διερωτηθεῖ, γιατί ἔκλεισα τήν 

πόρτα τῆς Ἐκκλησίας στούς πιστούς, ποιανοῦ ὑπηρέτης εἶμαι τοῦ Θεανθρώπου ἤ τοῦ 

Πρωθυπουργοῦ; 

Κατηγόρησε δέ αὐτούς πού ἀντέδρασαν φωνάζωντας ΄΄αἶσχος΄΄, ὅτι «τά βάζουνε μέ 

τήν πολιτική ἡγεσία τοῦ τόπου», καί τούς παρομοίωσε, ἀδίκως βέβαια, μέ τόν Βαραββᾶν! 

Ἔτσι ὁμολογεῖ ὅτι, αὐτός μαζί μέ τούς ἄλλους ἐπισκόπους ἔκαναν τυφλή ὑπακοή 

σ’αὐτήν! Αὐτό εἶναι ὅλο τό δράμα τῶν ἐπισκόπων μας, ἡ ὑποταγή τους στήν ἡγεσία τοῦ 

τόπου, ὅταν αὐτή ἐπεμβαίνει στά ἐνδότερα τῆς Ἐκκλησίας!  

Πλήν ὅμως καί ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος τά ἔβαλε μέ τήν πολιτική ἡγεσία τοῦ τόπου· 

ὑπερασπίστηκε τήν Ἀλήθεια, καί μέ τό «οὐκ ἔξεστί σοι» πρός τόν Ἠρώδη, ἔχασε τό κεφάλι 

του. Οἱ σημερινοί ἐπίσκοποι γιά νά κρατήσουν αὐτό τό κεφάλι στήν θέση τους, ἀντιθέτως 

μέ τόν Πρόδρομο, εἶπαν  τό «ἔξεστι» σοι Καίσαρα! Ἔτσι ἡσύχασαν, καθεύδουν καί 

ἀναπαύονται, τήν ὥρα πού «ἤγγικεν ὁ παραδιδούς» τόν Κύριον!  

Παλαιά ὁ Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων, ἐμπόδισε τόν πανίσχυρο Αὐτοκράτορα Μέγα 

Θεοδόσιο Α΄ νά εἰσέλθει στήν Ἐκκλησία, διά τούς φόνους πού ἔκαμε, καί σήμερα οἱ 

ἐπίσκοποι ἐμπόδισαν τούς πιστούς νά εἰσέλθουν στίς Ἐκκλησίες, διότι ἔτσι τούς διέταξε ὁ 

Πρωθυπουργός! Ὅταν ἡ πολιτική ἡγεσία στρέφεται ἐναντίον τῆς ἐκκλησίας, οἱ πιστοί δέν 

σκύβουν τό κεφάλι τους. 

Ἐκτός ἀπό τό παλαιό πρόσταγμα τῆς Ἐκκλησίας: ΄΄Ὅσοι κατηχούμενοι προέλθετε΄΄, 

τώρα οἱ ἐπίσκοποι μέσα στά πλαίσια  τῶν ... πνευματικῶν τους καθηκόντων, ἐκφωνοῦν 

καί ἕνα ἄλλο, τό: ΄΄ὅσοι πιστοί μήν πλησιάζετε στήν Ἐκκλησία ΄΄, τό ἀπαιτεῖ ὁ Καίσαρας 

αὐτό καί ἐμεῖς πειθαρχοῦμε λένε! 

Ἐπί πλέον αὐτοί πού τούς στέρησαν τό φάρμακον τῆς ἀθανασίας, τώρα τούς 

προτρέπουν νά κάνουν τό ἐμβόλιο, καί τό κάνουν πρώτοι αὐτοί, γιά παραδειγματισμό καί 

μάλιστα ἐμβολιάζονται σέ δημόσια θέα, δίνοντας λανθασμένο μήνυμα πρός τό λαό! Ὁ 

ἱερέας ὅμως πού κοινωνεῖ τούς πιστούς σέ δημόσια θέα, παίρνει πρόστιμο! 

Ὅπως οἱ Ἑβραῖοι παλαιά ἐντολή τοῦ Πιλάτου, «ἠσφαλίσαντο τόν τάφον, 

σφραγίσαντες τόν λίθον, μετά τῆς κουστωδίας», ἔτσι καί σήμερα οἱ ἐν Ἑλλάδι 

Ἐπίσκοποι ἐντολή τοῦ Σατανᾶ, σφράγισαν τούς ἱερούς Ναούς μετά τῆς κουστωδίας, 

ἤτοι τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τῆς αὐτοῦ συνοδείας, τῶν λοιπῶν πολιτικῶν τῆς χώρας 

δηλαδή! 

Ἡ εἰκόνα τῶν ἐπισκόπων στήν Ἑλλάδα σήμερα εἶναι σάν αὐτήν περίπου πού ἦταν 

στήν Ρωσία ἐπί κουμμουνισμοῦ! Οἱ ψευδεπίσκοποι, ἐκτελοῦν τά θελήματα τῶν 

ἀντιχρίστων ἀρχόντων, ἐνῶ θεωροῦν τόν ἑαυτόν τους ὡς τήν Ἐκκλησία. Ἄν ἔρθει ὁ 

Ἀντίχριστος, αὐτοί θά γίνουν τό δεξί του χέρι, καί θά λένε ὅτι αὐτό δέν εἶναι θέμα 

πίστεως! 

Ὁ ατανᾶς χαίρεται γιά τό ἔργο του! Ἀφόπλισε τούς χριστιανούς, τούς στέρησε τό πιό 

ἰσχυρό ὅπλο τους, τήν Θεία κοινωνία, μέ τήν συνεργεία τῶν ἐπισκόπων! Ἡ πνευματική 

γύμνια αὐτῶν ἀποκαλύφτηκε τώρα, πού  δέν ὕψωσαν τό ἀνάστημά τους, ἀπέναντι στήν 

πολιτική ἡγεσία τοῦ τόπου μας, τήν στιγμή πού αὐτή ἐνήργησε  ἀντιχρίστως! 
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Ἡ καρδιά τῆς Θείας Λειτουργίας εἶναι ἡ Θεία Εὐχαριστία, καί αὐτήν σημάδεψε ὁ 

ατανᾶς. Λιμός πνευματικός ἔπεσε στούς πιστούς. Αὐτοί ψάχναν, σάν τούς κλέφτες νά 

βροῦν κανέναν Ναό ὅπου τελοῦνταν Θ. Λειτουργία γιά νά λειτουργηθοῦν, ἀψηφοῦντες τά 

τσουχτερά πρόστιμα - χαράτσια. Ἀπό στόμα σέ στόμα ρωτοῦσαν ἐναγωνίως γίνεται 

πουθενά λειτουργία νά πᾶμε νά κοινωνήσουμε! Καί θυμήθηκαν αὐτό πού γράφει ὁ ἅγιος 

Ἐφραίμ ὁ ῦρος στό λόγο του γιά τήν συντέλεια: «Πενθοῦσιν αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Φριστοῦ 

πᾶσαι πένθος μέγα, διότι οὐ λειτουργεῖται ἁγιασμός καί προσφορά» (Σόμος Δ΄, σ. 127, 

Ἐκδ. Σό Περιβόλι τῆς Παναγίας). 

Μέσα στό διάβα τῆς ἱστορίας, σέ περιόδους σκληρᾶς δοκιμασίας, μπροστά στούς 

λοιμούς καί τίς ἐπιδημίες, πρός ἀποτροπήν αὐτῶν, οἱ πιστοί κατέφευγαν στίς Ἐκκλησίες, 

ἔκαναν ἀγρυπνίες, λιτανείες μέ τίς ἅγιες εἰκόνες καί τά ἱερά Λείψανα, Ἱερές Παρακλήσεις 

κ.λ.π., διότι ἐκεῖ ἔβρισκαν θεραπεία, παρηγοριά καί σωτηρία!  ήμερα ὅμως τίς βρίσκουν 

κλειστές! Δυστυχῶς, τά ὅπλα αὐτά τῆς χάριτος πού διαθέτει ἡ Ἐκκλησία, οἱ ἐπίσκοποι τά 

περιφρόνησαν! 

κοπός τῆς Θείας Λειτουργίας, εἶναι νά ἁγιασθοῦν οἱ πιστοί μέσω τῆς Θείας 

Μεταλήψεως, ἄρα ἀπαιτεῖται ἡ σωματική παρουσία μας. Γι’αὐτό οἱ πρῶτοι χριστιανοί μέ 

κίνδυνο τῆς ζωῆς τους, μετέβαιναν ἐκεῖ ὅπου τελοῦνταν αὐτήν, γιά νά συμμετέχουν σ’ 

αὐτήν. 

Ἡ Θεία Λειτουργία λοιπόν δέν εἶναι θέαση καί παρακολούθηση, ἀλλά συμμετοχή·  

παρακολούθηση δέ καί συμμετοχή, ἀπέχουν ὅσο ὁ οὐρανός ἀπό τήν γῆ. Ἡ 

παρακολούθηση αὐτῆς ἐκ τῆς τηλεοράσεως καί τοῦ διαδικτύου, ὅπως ἀπαιτοῦσαν οἱ 

ἐπίσκοποι, δέν εἶναι λύση γιά τούς πιστούς· τέτοια σήμερα εἶναι δυνατή, ἀνά πᾶσα 

στιγμή, λόγω τῆς ἀποθηκεύσεως της στά τεχνικά μέσα. 

 

Περί τῆς μάσκας 

 «Ὁ Π.Ο.Τ. ἔλεγε ὅτι δέν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ μάσκα» (Παρακ., Ἰούλ. - Αὔγ. 2020, σ. 27) 

Ὁ ὑπουργός Ἀνάπτυξης Ἄδωνις Γεωργιάδης (Ἀπρίλιος 2020) ἔλεγε: «δέν πρέπει νά 

ἀγοράζουμε μάσκες, οἱ μάσκες εἶναι μόνον γιά ὅσους εἶναι ἀσθενεῖς καί κάνουν κάποιες 

μικρές μετακινήσεις καί δέν θέλουν νά κολλήσουν τούς ἄλλους συμπολίτες .. ἐμεῖς οἱ 

ὑπόλοιποι δέν πρέπει, ὄχι δέν χρειάζεται, δέν πρέπει, μᾶς κάνουν κακό δηλαδή.»  

Ὁ λοιμωξιολόγος κ. Νίκος ύψας ἔλεγε (28-2-2020): «Ἡ μάσκα δέν προστατεύει τούς 

ὑγιεῖς, ..καί μᾶλλον θά εἶναι κίνδυνος γιά τούς ὑγιεῖς. ..Ἡ μάσκα προστατεύει μόνον τόν 

πάσχοντα.»   

Ὁ κ. Ἠλίας Μόσιαλος ἔλεγε: «Φρειάζεται νά φορᾶμε ὅλοι μάσκες; προφανῶς καί ὄχι. 

Μπορεῖ νά κάνουν καί κακό οἱ μάσκες .. δέν θά μᾶς προστατέψουν οἱ μάσκες ἀπό τόν 

Κορωνοϊό»  

Σέτοια μᾶς ἔλεγαν περί τῆς μάσκας στήν ἀρχή, εἰδικοί καί ξειδικοί. Μετά πῆραν 

κωλοτούμπες! Γι’αὐτό, «Ἡ Κυβέρνηση ..., λέγοντας τά πάντα, ἀκόμα καί πράγματα 

ἀντικρουόμενα καί ἀντίθετα μεταξύ τους, ἐξουδετέρωσε ἕνα βασικό ὅπλο: τήν ἀξιοπιστία 

τοῦ ἴδιού της τοῦ λόγου.» (Φριστιανική, 12 Νοεμ. 2020, σ. 1). 

τήν πραγματικότητα ἡ μάσκα σηματοδοτεῖ, τήν ὑποδούλωση στήν Νέα Ἐποχή! Πολύ 

ὡραῖα εἶπε περί αὐτῆς ἕνας Γερμανός Καθηγητής, ὁ C. Hofmann: 
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«Ἡ μάσκα καί εἰδικά ἡ μάσκα στά παιδιά  δέν εἶναι μία ἰατρική ἀπόφαση, ἀλλά μία 

πολιτική, διότι οἱ ἄνθρωποι πού ἐπέβαλαν τό μέτρο θέλουν  νά χειραγωγήσουν τόν τρόπο 

σκέψης καί συμπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου καί νά προκαλέσουν στήν ἀδύναμη καί εὐάλωτη 

προσωπικότητα τῶν παιδιῶν ἀνεξίτηλα ψυχικά τραύματα.» (Ο.Σ. 25 επτ. 2020, φ. 2322, σ. 

6). 

 

Τά Lock-down 

ακάτεψαν τήν οἰκονομία παγκοσμίως μέ τά lock-down καί μπορεῖ νά πέσει πείνα 

βιβλικῶν διαστάσεων. Ὁ πρ. Ὑφυπουργός κ. Μαυραγάνης εἶπε ὅτι  «οἱ ἐκατόμβες τῶν 

νεκρῶν δέν θάρθουν ἀπό τόν ἰό, ἀλλά θάρθουν ἀπό τόν ἰό τῆς φτώχειας καί τοῦ φόβου». 

Κατά τόν ΟΗΕ θά ἔχουμε 130 ἑκατομμύρια νεκρούς ἀπό τήν φτώχεια καί τήν πείνα. Αὐτό 

θά εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῶν μέτρων πού πήραν γιά  τήν προστασίας τῆς ὑγείας τῶν 

πολιτῶν, ἑκατομμύρια νεκροί. Ἀλλά στήν Νέα Ἐποχή, «ναί» σημαίνει «ὄχι» καί «ὄχι» 

σημαίνει «ναί».   

Ποιός θά λάβει τίς εὐθύνες γιά τίς παρενέργεις τοῦ lock-down; Πόσοι θάνατοι 

προῆλθαν ἀπό αὐτό; Γιά τόν καθηγητή Γ. Ἰωαννίδη αὐτό εἶναι μία καταστρεπτική λύση 

ὄχι μόνο γιά τήν οἰκονομία ἀλλά καί γιά τήν ὑγεία. Εἶναι μία βάναυση κακοποίηση τῆς 

ἀνθρωπότητας ἀπό μία μικρά Ἐλίτ. «Τό lock-down εἶναι μία καταστρεπτική ἐπιλογή. 

Εἰδικά γιά τήν Ἑλλάδα μπορεῖ νά εἶναι ἕνα λάθος ἀντίστοιχο περίπου τῆς 

Μικρασιατικῆς καταστροφῆς ... Ὁ λόγος πού ...διαμαρτυρόμαστε ὅτι τό lock-down δέν 

πρέπει νά ξανασυμβεῖ,  εἶναι ὅτι θυσιάζουμε ἀνθρώπινες ζωές, ... μιλάμε γιά αὐτοκτονία 

τοῦ συστήματος ὑγείας, γιά κάποιο λόγο πού δέν χρειάζεται νά αὐτοκτονήση.  

... Σό lock-down γιά μένα εἶναι μία καταστρεπτική ἀπόφαση, εἶναι ἀντίστοιχη σάν ἕνας 

στρατηγός ὁ ὁποῖος βλέπει ὅτι ἕνα σμῆνος ἀπό ἀκρίδες φθάνει σέ μία πόλη καί διατάζει 

τό πυροβολικό του νά βομβαρδίσει τήν πόλι, εἶναι κάτι ἀντίστοιχο καί μετά θριαμβολογεῖ 

ὅτι διώξαμε τίς ἀκρίδες· ναί ἀλλά μαζί μ’ αὐτό καταστράφηκε καί ἡ πόλις τελείως.» 

(ΑΝΣΙΘΕΕΙ τῆς ΚΡΗΣΗ  TV, 11-9-2020) 

 «Δέν γνωρίζουμε πόσο χρόνο μποροῦν νά διατηρηθοῦν μέτρα κοινωνικής 

ἀπομάκρυνσης καί lock-down χωρίς σοβαρές συνέπειες γιά τήν οἰκονομία, τήν κοινωνία 

καί τήν ψυχική ὑγεία. ... Μπορεῖ νά προκύψουν ἀπρόβλεπτες ἐξελίξεις, ὅπως ἡ οἰκονομική 

κρίση, οἱ ἀναταραχές, οἱ ἐμφύλιες συγκρούσεις, ὁ πόλεμος καί ἡ κατάρρευση τοῦ 

κοινωνικοῦ ἰστοῦ.  

Κάποιος μπορεῖ μόνο νά ἐλπίζει ὅτι, ὅπως καί τό 1918, ἡ ζωή θά συνεχιστεῖ. Ἀντίθετα, 

μέ τό lock-down γιά μῆνες, ἄν ὄχι ἔτη, ἡ ζωή σταματάει σέ μεγάλο βαθμό, οἱ 

βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες εἶναι ἐντελώς ἄγνωστες καί μπορεί νά 

διακυβευθοῦν τελικά δισεκατομμύρια, καί  ὄχι μόνο ἑκατομμύρια, ζωές.» (Γ. Ἰωαννίδης, 20 

Μαρτίου 2020). 

«Μία ἄλλη συνέπεια εἶναι ὅτι ἕνα lock-down δέν εἶναι πλέον ἡ δέουσα ἀπάντηση, ἰδίως 

μέ δεδομένες τίς σοβαρά ἀρνητικές ἐπιπτώσεις: μαζική ἀνεργία καί αὔξηση τῆς οἰκιακῆς 

βίας, τά προβλήματα ψυχικῆς ὑγείας καί παιδικῆς κακοποίησης, καθώς καί οἱ θάνατοι 

πού προκαλοῦνται ἀπό καθυστερημένη ἤ ματαιωμένη ἰατρική θεραπεία». (Γ. Ἰωαννίδης, 4 

Μαΐου 2020) 
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 «ιγά σιγά συντίθεται ὅλο τό παρασκήνιο τοῦ lockdown πού ἔχει νά κάνει μέ τή 

συνεργασία τοῦ Πεκίνου, τῶν ἱδρυμάτων Μπίλ Γκέιτς καί όρος καί μέ τό βρόμικο ρόλο 

τοῦ προέδρου τοῦ ΠΟΤ κ. Γκεμπρεγιέσους. ... 

Σό ἵδρυμα Γκέιτς καί ὁ ἴδιος παγκόσμιος ὑγειονομικός πατερούλης, προετοίμασαν τό 

ἔδαφος γιά τόν ἐρχομό μίας παγκόσμιας πανδημίας καί τοποθέτησαν δισεκατομμύρια σέ 

φαρμακευτικές ἑταιρείες. Ἀπό καιροῦ εἶχαν θέσει ὑπό πλήρη ἔλεγχο τόν Παγκόσμιο 

Ὀργανισμό Ὑγείας. Σό Πεκίνο εἶχε στηρίξει τόν Αἰθίοπα Πρόεδρο, ὁ ὁποῖος κατέλαβε τή 

θέση, μήν ἔχοντας ἰατρική ἐκπαίδευση σέ βάρος τοῦ Βρετανού συνυποψηφίου του. 

Σαυτόχρονα τό Πεκίνο ἔφτιαξε τό κεντρικό ἀεροδρόμιο τῆς Ἀντίς Ἀμπέμπα. Ὁ κ. 

Γκέϊτς τοποθέτησε σέ δύο διοικητικά συμβούλια ἑταιρειῶν του τόν Αἰθίοπα 

Γκεμπρεγιέσους. Δηλαδή τόν Πρόεδρο τοῦ ΠΟΤ. τήν προσπάθειά του αὐτή, βοήθησαν τά 

ἱδρύματα όρος καί Κλίντον.» (Γ. Σράγκας 15 Ἰουνίου 2020).  

 

Νέα Κανονικότητα καί Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση 

Θά ἐπιστρέψουμε στόν κανονικό ρυθμό ζωῆς ἆραγε, ἤ ὁ κόσμος πού γνωρίζαμε πρό 

τῆς γρίππης τοῦ κορωνοϊοῦ παρῆλθε, καί δέν πρόκειται νά ἐπιστρέψει; Ὄχι μᾶς λέει ὁ κ. 

Μητσοτάκης, σβῆστε  τήν ἐλπίδα ὅτι θά ἐπιστρέψουμε στόν κανονικό ρυθμό τῆς ζωῆς! 

Ὁ δέ  Μπίλλ Γκέϊτς λέει ὅτι, «ἡ κανονικότητα θά ἐπανέλθει μόνον ὅταν θά ἔχουμε 

ἐμβολιάσει τόν πληθυσμό τῆς γῆς». 

Μᾶς μιλάνε τώρα γιά Νέα Κανονικότητα, δηλαδή περνᾶμε σέ μία ἄλλη φάση, τῆς 

Νέας Ἑποχῆς, στήν ὁποία ὁ τρόπος ζωῆς, θά διαφέρει ριζικά, ἀπό αὐτόν πού γνωρίζαμε 

ἕως τώρα. Πολλά ἀπό τά βραχυπρόθεσμα ἔκτατα μέτρα, θέλουν νά παραμείνουν μόνιμα. 

Ἄς τό πάρουμε χαμπάρι,  ὅλα τά σκληρά καί τρελλά μέτρα ἐκεῖ κυρίως ἀποσκοποῦν, στή 

Νέα Κανονικότητα, αὐτή θά μᾶς εἶναι μόνιμος ἐφιάλτης! 

τόν κόσμο τῆς Νέας Κανονικότητας δέν ταιριάζουν ἀνθρώπινα δικαιώματα καί 

ἐλευθερία, νά τά ξεχάσουμε αὐτά πλέον. 

Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν παραφρονήσει! Θέλουν νά ἐξαφανίσουν τόν ἄνθρωπο! Νά ὑπάρχει 

στό ἐξῆς ὁ μετάνθρωπος, ἕνας τύπος ἀνθρώπου συνενωμένος μέ τόν ὑπολογιστή καί 

τηλεκατευθυνόμενος, ὁ ρομποτάνθρωπος, γιά τήν κατασκευή τοῦ ὁποίου ἐπί χρόνια 

ἐργαζόταν. Δέν θά εἶναι ἐλεύθερος, ἀλλά θά ἐκτελεῖ ἐντολές σέ μία κοινωνία 

ρομποτοποιημένη. Ὁ μετάνθρωπος θά κατασκευασθεῖ μέ παρέμβαση στήν 

ἀνθρώπινη φύσι, μέ ἄμεση ἐπέμβαση στό βιολογικό «ὑλικό» τοῦ ἀνθρώπου. Πλήν 

ὅμως «ἄλλαι μέν αἱ βουλαί τῶν ἀνθρώπων, ἄλλα δέ ὁ Θεός κελεύει». 

Μέ τά ἠλεκτρονικά ἐμφυτεύματα (Veri Chips) οἱ πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου 

προσπαθοῦν  νά ἐπιτύχουν τόν ἔλεγχο τοῦ ἐγκεφάλου καί τῶν ἀνθρωπίνων ἀντιδράσεων. 

Θέλουν ἡ συμπεριφορά, αὐτῶν πού θά φέρουν μία τέτοια συσκευή παρακολούθησης, νά 

καθορίζεται ἀπό αὐτούς, αὐτοί νά τήν κατευθύνουν κατά τό δοκοῦν. Θέλουν νά στερεῖται 

ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν δυνατότητα νά παίρνει καί νά ἐφαρμόζει ἀποφάσεις μόνος του, νά 

ἐξαφανίσουν δηλαδή τήν βούλησή του. Καί ἀκόμη θέλουν νά ἀναγνωρίζουν τήν 

συναισθηματική κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου. Τό σῶμα του νά μεταβληθεῖ σέ 

΄΄κυβερνοργανισμό΄΄, σέ Cyborg (Cybernetic Organism), λέξη πού ἀπό δεκαετίες τώρα 

ἀκούγαμε. τοχεύουν στόν ἐπαναπροσδιορισμό τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κοινωνικῆς του 

συμπεριφορᾶς. Ἡ πρόσφατη ἐπιδημία τοῦ Κορωνοϊοῦεἶναι ὄργανο στά χέρια τους. 
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Μᾶς εὐαγγελίζονται τήν Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση, τό Great Reset, πρωτοβουλία πού 

παρουσιάστηκε στήν σύνοδο τοῦ Νταβός (3.6.2020). Ὁ ἱδρυτής καί πρόεδρος τοῦ 

Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Υόρουμ ἔγραψε καί σχετικό βιβλίο μέ τίτλο: «Κόβιντ-19, Ἡ 

Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση» (COVID-19, THE GREAT RESET, KLAUS SCHWAB, THIERRY 

MALLERET). Κυκλοφόρησε δέ ἡ εἴδησις ὅτι αὐτό ἐθεάθη καί στό γραφεῖο τοῦ 

Πρωθυπουργοῦ. 

Αὐτή ἡ Ἐπανεκκίνηση στόχο ἔχει νά μᾶς φέρει καί τό ψηφιακό νόμισμα. Ὅλα τά 

νομίσματα θά συντριβοῦν παγκοσμίως, θά ἐπικρατήσει τό ψηφιακό, τό ὄνομα του 

εἶναι bitcoin.  Ὁ ἄνθρωπος πλέον δέν θά πιάνει δραχμή στό χέρι του! Βαδίζουμε 

ὁλοταχῶς στήν ἀχρήματη κοινωνία. 

«Ἡ ἀχρήματη διακυβέρνηση ἑτοιμάζει τό ἔδαφος γιά τήν πλέον στυγνή δικτατορία, 

γιά τήν ὁποία μᾶς μιλᾶ τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. ..Πρίν λίγες δεκαετίες 

ἦταν δύσκολο νά κατανοηθεῖ πῶς ἕνα ἀπολυταρχικό καθεστώς θά μποροῦσε νά 

ἀποκλείσει ὁρισμένες κατηγορίες πολιτῶν ἀπό τό νά πωλοῦν καί νά ἀγοράζουν, ...έ μία 

ἀχρήματη κοινωνία, ..., ἡ ἐξουσία ἁπλῶς θά δεσμεύει τήν πρόσβαση στόν τραπεζικό 

λογαριασμό τῶν πολιτῶν ὑπό δυσμένεια.» (Δρᾶσις, τ. 578, Ἀπρ. 2020, σ. 136). 

Νά ποῦμε ἐδῶ ὅτι, «τό συνέδριο τοῦ Παγκοσμίου Οἰκονομικοῦ Υόρουμ τόν Μάϊο τοῦ 

2021 στή ιγκαπούρη εἶναι ἀφιερωμένο στή ΄΄μεγάλη ἐπανεκκίνηση΄΄» (Δρᾶσις τ. 586, 

Μάρτιος 2021, σ. 116) 

Ἄς θυμηθοῦμε τί εἶχε πῆ τό 2012 γιά τίς οἰκονομίες ὁ τότε Πρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ 

Σιμόν Πέρες: «Ὅλες οἱ χῶρες ἀλλάζουν, διότι ἄλλαξε ὁ κόσμος. Κανείς δέν ἔχει ἐπιλογή. 

Εἴτε θά περάσει στή νέα ἐποχή ἤ θά μείνει πίσω, φτωχός καί ἀσήμαντος. Αὐτό πού 

συμβαίνει εἶναι ὅτι οἱ κυβερνήσεις δέν ἐλέγχουν τίς οἰκονομίες τους .. Ἀντί γιά ἐθνική 

οἰκονομία, ἔχουμε παγκόσμια οἰκονομία. Καμμία χώρα δέν μπορεῖ νά γλυτώσει ἀπό τίς 

ἐπιπτώσεις τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας. Καί καμμία χώρα δέν μπορεῖ νά ἐλέγξει τήν 

παγκόσμια οἰκονομία. Ἔχουμε παγκόσμια οἰκονομία χωρίς παγκόσμια κυβέρνηση καί 

ἐθνικές κυβερνήσεις χωρίς ἔλεγχο τῶν οἰκονομιῶν τους. Ἐάν θέλετε νά συμμετέχετε, 

πρέπει νά ἀκολουθήσετε τούς καινούργιους κανόνες». (Παρακαταθήκη τ. 86, σ. 16) 

Μέ τόν ρυθμό πού κινοῦνται τά νήματα παγκοσμίως ἐδῶ καί ἕνα χρόνο 

ἐπιβεβαιώνονται καί τά πιό ἀκραία Ὀργουελικά σενάρια. Ὁ ἀπώτερος σκοπός τῶν 

παγκοσμιοποιητῶν εἶναι πλέον φανερός. Ἡ ἀποσάθρωση τοῦ οἰκογενειακοῦ καί τοῦ 

κοινωνικοῦ ἰστοῦ γι’ αὐτόν τόν λόγο γίνεται. Δέν μένει τίποτα ἄλλο παρά νά ἐμφανισθεῖ 

αὐτός πού ἀναζητοῦν, ὁ Ἕνας Μεγάλος, ὁ ἐκφραστής τῆς Παγκοσμιοποίησης. 

Μέ σατανική δεξιότητα, μετά ἀπό τό παγκόσμιο μπάχαλο πού ζοῦμε, θά κάμουν τούς 

ἀνθρώπους νά «ἀπαιτοῦν τό δικαιώμα τους», γιά μιά παγκόσμια κυβέρνηση, πού θά 

χαρίσει παγκόσμια εἰρήνη! 

 Δέν εἶναι μικρό πράγμα πού τόσο εὔκολα συμφώνησε ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότητα 

καί ἔκλινε τό γόνυ της μπροστά σέ μία ἀπειλή, κάνωντας ὑπακοή στή Νέα Ἐποχή. 

Τή στιγμή αὐτή, παρατηροῦμε τήν Παγκόσμια διακυβέρνηση ἐν τῇ γενέσει της. 

 

Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ἔρχεται, «μετά δυνάμεως καί δόξης πολλῆς» 

Ὁ χειρισμός τῆς ὅλης ὑποθέσεως τοῦ ἰοῦ Κόβιντ-19 ἀποσκοπεῖ, νά ἐπιτευχθεῖ ὁ πλήρης 

ἔλεγχος τῆς οἰκουμένης ἀπό τούς ιωνιστές! 
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Θέλουν νά μᾶς βάλουν χαλκά στή μύτη, καί νά μᾶς χορεύουν ὅπως χορεύουν τίς 

ἀρκούδες οἱ ἀρκουδιάρηδες, ἔλεγχος τῶν πάντων δηλαδή! 

Καυχιέται δέ γι’αὐτό τό Ἀγγλικό περιοδικό Econοmist (28.03.2020), σχολιάζοντας τήν 

παροῦσαν κρίσι, δηλώνοντας πανηγυρικά: ΄΄Ὅλα ὑπό ἔλεγχον. Μεγάλη Κυβέρνηση, 

ἐλευθερία καί ὁ ἰός΄΄. τό ἐξώφυλλό του δείχνει, ψηλά ἕνα μεγάλο χέρι νά κρατᾶ ἀπό τό 

λουρί ἕνα ἄνθρωπο μέ μάσκα, πού μέ τή σειρά του κρατᾶ ἕνα σκύλο πού ἐπίσης φορᾶ μία 

μάσκα. 

Ἄν πράγματι ἰσχύει αὐτό, εἶναι δηλαδή ὅλη ἡ οἰκουμένη ὑπό τῶν ἔλεγχον τῶν 

ιωνιστῶν, τότε γρήγορα θά ἐμφανισθεῖ καί «ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας»(Θεσσ. Β΄, β΄ 4) ὁ 

Ἀντίχριστος δηλαδή.  

Αὐτό τό περιοδικό εἶχε διοργανώσει στὶς 28 Ἀπριλίου 2010 υνέδριο στὴν Ἀθήνα, στό 

ὁποῖο ὁ τότε Πρωθ. Γ. Παπανδρέου εἶχε πεῖ: «Φρειαζόμαστε παγκόσμια διακυβέρνηση, 

παγκόσμια οἰκονομικὴ διακυβέρνηση καὶ τὴν χρειαζόμαστε γρήγορα». (Ο.Σ. 21 Μαΐου 

2010, σ. 4). 

Μέ τό μάντρωμα στά σπίτια μας, σχεδόν οἰκονομικά ἔχουμε χρεοκωπήσει καί σέ λίγο 

θά μᾶς δίνουν ἕνα κομμάτι ψωμί, τραβώντας μας μέ ἕνα λουρί, σάν τό σκυλί.  

Ἀλλά πιό πρίν ἔχουμε χρεοκωπήσει σάν ἔθνος πνευματικά, κάνοντας τό θέλημα τοῦ 

ατανᾶ! Οἱ ἀξίες, Ὀρθόδοξος πίστη, οἰκογένεια, γλῶσσα, παιδεία κ.λ.π., χάθηκαν καί 

ἐπῆλθε ἡ πλήρης παρακμή στή χώρα μας. Αὐτό βέβαια  δέν ἔγινε αὐτομάτως, ἀλλά ἀπό 

πολλά χρόνια πρίν δουλεύουν οἱ σκοτεινές δυνάμεις, γιά νά μᾶς φθάσουν ἕως ἐδῶ καί 

ἀκόμη παραπέρα. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι δέν ὑπάρχει καμμία ἀντίσταση, πλήν 

μεμονωμένων περιπτώσεων. Ποῦ π. χ. τό Δικαστικόν ῶμα νά ἀντιδράση; Ὅλο τό φροῦτο 

σάπισε καί ἔμεινε μόνο τό κοτσάνι.  

Σό κατάντημα τῆς Πατρίδος μας δέν περιγράφεται. Φειροκροτοῦμε τήν γενετήσια 

ἐκτροπή τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί ἀφήνουμε γιατρούς ἐγκληματίες, νά σφάζουν ἀθώα 

παιδιά, πού βρίσκονται στῆς μᾶννας τήν κοιλιά. Διαγράψαμε τήν ἀργία τῆς Κυριακῆς. Δέν 

θέλουμε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στό γάμο, τόν κάνουμε στά Δημαρχεία πλέον! Φάσαμε μέ 

μία λέξι τόν στόχο μας, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί! 

Ἡ ψήφιση ἐκθεμελιωτικῶν νόμων, ἡ κυριαρχία τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων, 

πορνείας, μοιχείας καί ἰδιαιτέρως τῶν παρά φύσιν ἁμαρτημάτων, ὁ διωγμός τῆς 

Ἐκκλησίας, συνθέτουν τήν θλιβερή καί ἀπογοητευτική εἰκόνα. Οἱ ἐκτρώσεις καί μόνον 

τήν ἔχουν καταστήση ἀνάπηρη καί αἱμόφυρτη. Αὐτά καί τόσα ἄλλα φαίνεται νά ἔφεραν 

δικαίως τήν θεία ἐγκατάληψή της. Ἡ πάλαι ποτέ ἔνδοξος Ὀρθόδοξος Ἑλλάδα καταρρέει 

συνεχῶς. Οἱ νεοέλληνες δέν ἄντεξαν στήν ἐπίθεση τοῦ διαβόλου, ἐκτελοῦν τό θέλημά 

του, μεταλλάσονται πνευματικά! Οἱ Ρωμιοί ὅσο πᾶμε καί λιγοστεύουν! 

Σά ἤθη οἱ ἀξίες καί ἡ ἐντροπή τῶν πολιτῶν κατέπεσαν, γι’ αὐτό ἐπέρχονται μεγάλες 

συμφορές. Ἡ δαιμονική τηλεόρασις εἶναι ἡ Σαΐστρα μας, αὐτή μᾶς ταΐζει μέ τήν κουτάλα 

κάθε εἶδος ἁμαρτίας. Κλωτσήσαμε τόν Θεό καί τόν νόμο του. Γίναμε σάρκες, δέν  

φοβηθήκαμε τόν ἰό τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά τόν ἀγκαλιάσαμε, ἀποστατήσαμε καί τώρα 

τρέμουμε τόν ἰό μιᾶς γρίππης. 

Ζοῦμε στήν ἐποχή τῆς ΄΄πανδημίας΄΄ τοῦ Σοδομιτισμοῦ. Ἡ τιμωρία τῶν οδομιτῶν 

δέν μᾶς παραδειγματίζει. Ἡ χώρα μας ἔγινε χώρα Γαδαρηνῶν· διώξαμε, μιμούμενοι τούς 

Εὐρωπαίους, τόν Φριστό καί θερίζουμε τώρα τῆς ἀποστασίας τόν καρπό. Ἐπειδή δέ δέν 
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ὑπάρχει μετάνοια οἱ φοβερές πληγές τοῦ βιβλίου τῆς  Ἀποκαλύψεως θά πέσουν ἐπάνω 

μας· μόνον ΄΄ἀρχή ὠδίνων΄΄ εἶναι αὐτά πού βιώνουμε σήμερα. Θά ἀκολουθήσει τέτοια 

θλίψη πού δέν ξανάγινε ποτέ μέσα στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ὁ ἐρχόμενος 

Ἀντίχριστος θά εἶναι ἡ μεγαλύτερη καί τελευταῖα δοκιμασία ὁλοκλήρου τῆς 

ἀνθρωπότητος. 

Μπήκαμε στά δρώμενα τῆς Ἀποκαλύψεως, ἡ ὁποία μᾶς ἐξαγγέλλει τήν ἤττα τοῦ 

ατανᾶ καί τῶν ὀπαδῶν του, νά μήν χάσουμε λοιπόν τήν ἐλπίδα! Λίγο ἀκόμη καί ὅλα 

τελειώνουν, ἡ νίκη εἶναι δική μας! 

Πλησιάζουμε στόν Ἀντίχριστο, αὐτό εἶναι ὁλοφάνερο. Νά τί ἔγραψε ἡ ύνοδος τῶν 

Ρώσσων τῆς Διασπορᾶς, σέ ἐγκύκλιό της τόν Αὔγουστο τοῦ 1983, ὅταν Πρόεδρος ἦταν ὁ 

ἅγιος Μητροπολίτης Υιλαρέτος: «.. πειρασμοί ἐκ μέρους τῆς ἀποστασίας, ἥτις ἔχει 

ἐναγκαλισθῆ τόν κόσμον ἅπαντα, ..καί περί τῆς ὁποίας ὁ Ἀπόστολος Παῦλος 

προειδοποίησεν τούς πιστούς ...  τά σημεῖα ἔχουν ἤδη ἐμφανισθῇ, καί συμφώνως πρός 

τά ὁποῖα δύναταί τις νά προβλέψῃ τήν ἐμφάνισιν τοῦ ‘‘Υἱοῦ τῆς Ἀπωλείας’’ ἐντός 

μιᾶς ἐγγυτάτης περιόδου τῆς ἱστορίας, ἤ ἀκόμη καί ἐντός τῶν ἑπομένων ὀλίγων 

ἐτῶν, μετά τήν ἑνοποίησιν παντός τοῦ κόσμου ὑπό μίαν παγκόσμιον κυβέρνησιν». 

(Καλλινίκου Ἱερ., Ὀρθόδοξος Μαρτυρία, 1985, σ. 76, 77) 

Οὐαί καί ἀλίμονον ἀπό δῶ καί πέρα! Σό μέλλον ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας εἶναι ζοφερό, 

ὅσο ποτέ ἄλλοτε! Σά γεγονότα τῆς Ἀποκαλύψεως φαίνεται νά ξετυλίγονται ραγδαίως. 

Σί θά κάνουμε ἐμεῖς οἱ Φριστιανοί μέσα σ’αὐτόν τόν τόσο ἀποστατημένο κόσμο, τήν 

στιγμή πού τό ὀργανωμένο κακό θριαμβεύει παγκοσμίως; Νά ἐντείνουμε τίς προσευχές 

μας, ὥστε νά σταθοῦν στό ὕψος τους, ὅλων τῶν βαθμῶν οἱ κληρικοί, οἱ δέ πεπτωκότες, 

ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς, νά ἀνανήψουν, νά μετανοήσουν καί  νά μήν ξαναδειλιάσουν. 

Νά ἀναπτύξουμε τίς πνευματικές μας δυνάμεις, ὥστε νά μπορέσουμε νά 

ἀντισταθοῦμε μπροστά στούς πειρασμούς τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἡ ἁμαρτία πλεονάζει, ἀλλὰ 

καὶ ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, πού δὲν πρόκειται νὰ μᾶς ἐγκαταλείψει σέ αὐτές τίς δύσκολες 

ἡμέρες, θά δοθεῖ μέ ἀφθονία.  

Ἡ ἐποχή μας θυμίζει ἡμέρες Κατακλυσμοῦ καί ἡμέρες οδόμων, ὅπου ὁ Λώτ, 

«βλέμματι γὰρ καὶ ἀκοῇ ὁ δίκαιος, ἐγκατοικῶν ἐν αὐτοῖς, ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ψυχὴν 

δικαίαν ἀνόμοις ἔργοις ἐβασάνιζεν.» (Β΄Πέτρου, β΄, 8). Ἔτσι βασανίζεται καί σήμερα ἡ 

ψυχή τοῦ χριστιανοῦ καί καταπονεῖται ἀπό τήν ἀσελγή διαγωγή τῶν διεστραμμένων· ἡ 

ἁμαρτία μᾶς κατακλύζει ἀπό παντοῦ, ἀλλά ὁ Θεός πού γνωρίζει νά σώζει τούς εὐσεβεῖς 

ἀπό τίς δοκιμασίες, θά μᾶς σώσει καί τώρα ἀπό τόν πειρασμό πού φαίνεται πώς ἔπεσε σέ 

ὅλη τήν οἰκουμένη. Σώρα αὐτοί κυκλώνουν τήν «παρεμβολήν τῶν ἁγίων καί τήν πόλιν 

τήν ἠγαπημένην», τήν Ὀρθόδοξη δηλαδή Ἐκκλησία, σέ λίγο ὅμως θά πέσει φωτιά ἀπό τόν 

οὐρανό καί θά τούς καταφάγει. 

Νά εἴμαστε ἕτοιμοι γιά ὅλα, γιά κάθε εἶδος δοκιμασίας! Ἡ μεγαλύτερη ἐξ αὐτῶν θά 

εἶναι ἡ ἄρνησις τῆς πίστεώς μας. Θά ἀπαιτήσουν νά ἀρνηθοῦμε, ὅτι ὁ Θεός μας, ἡ Ἁγία 

Σριάς, εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός Θεός καί σωτήρας ὅλης τῆς οἰκουμένης, πού δημιούργησε 

ὅλο τό ύμπαν ἐκ τοῦ μηδενός.  

Ἡ Αὐτοκρατορία ὅμως πού θά ἐπιβάλλει ἡ Νέα Ἐποχή σέ ὅλη τήν οἰκουμένη, πρίν 

καλά καλά  ἀνατείλει καί ἑδραιωθεῖ, μετά πατάγου θά διαλυθεῖ, καί οἱ ταλαίπωροι 
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αὐτοί μαζί μέ τόν ἀρχηγό τους τόν Ἀντίχριστο, Αὐτόν πού ταύρωσαν θά δοῦν καί στό 

πῦρ τό αἰώνιο θά βληθοῦν. 

Κανείς νά μήν ἀπελπιστεῖ, ὅσο πάτο καί ἄν ἔχει πιάσει στήν πνευματική ζωή. Ὑπάρχει 

ἡ λύση, ὥστε ὅλα του τά χρέη νά ἐξαλείψει, ὅσα τοῦ φόρτωσε ἡ ἄσωτη ζωή καί δέν μπορεῖ 

οὔτε μία στιγμή νά χαρεῖ! 

Μία λέξη εἶναι αὐτή πού ἀλλάζει τά πάντα στήν ζωή τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν τήν 

ψελλίσουν τά χείλη του ἐνώπιον τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Φριστοῦ, «τό ἤμαρτον» τοῦ 

Ἀσώτου υἱοῦ, ὅταν αὐτό βγεῖ ἀπό τά κατάβαθα τῆς ψυχῆς του! Σότε συντελεῖται τό 

θαῦμα, καί ἡ καμπουριασμένη ἀπό τά χρέη τῶν ἁμαρτιῶν ψυχή, ἀνασταίνεται καί 

πανηγυρίζει! 

Νά βάλουμε τά ἀδύνατα δυνατά νά μετανοήσουμε. Νά ξεπεράσουμε τό φράγμα τῆς 

ἀμετανοησίας,  ἀλίμονον σέ ὅποιον δέν τό ξεπεράσει! 

«Ἔχουμε μπροστά μας τό ἰατρεῖον τῆς μετανοίας, ἄς προσέλθουμε προσπίπτοντες ἐν 

στεναγμοῖς κραυγάζοντες τῷ ἰατρῷ ψυχῶν τε καί σωμάτων: ἐλευθέρωσον ἡμᾶς 

φιλάνθρωπε» (Δευτέρα, ὄρθος α΄στιχ. Βαρέως ἦχου). 

Οἱ ἄνθρωποι σήμερα βρίσκονται μέσα σέ ἕνα λαβύρινθο πληροφοριῶν παντός εἴδους! 

Εἶναι δέ τόσο ζαλισμένοι οἱ καημένοι, πού τήν πιό σπουδαία Πληροφορία, τήν 

Πληροφορία τῶν πληροφοριῶν, πού εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία νά τήν ἀποθηκέψουν 

καλά στό μυαλό τους, δέν τήν συνέλαβε τό ραντάρ τῆς ψυχῆς τους. Καί πιά εἶναι αὐτή 

ἡ Μία καί παταγώδης Πληροφορία; Εἶναι αὐτή πού λέει ὅτι, ὁ Φριστός ἔρχεται ὁλοταχῶς, ἡ 

Δευτέρα του Παρουσία πλησιάζει συνεχῶς! Αὐτή ἡ Πληροφορία εἶναι ἐπιστημονικῶς 

ἐπιβεβαιωμένη! Μέ μαθηματική ἀκρίβεια  ἔρχεται ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Φριστοῦ! 

Οἱ ἄνθρωποι ὅμως ἔπαθαν τέτοια πνευματική ἀναισθησία, πού ἐνῶ ἡ Νέα Ἐποχή τούς 

μαγειρεύει τόν ψευδομεσσία, αὐτοί βρίσκονται σέ πλήρη ἀφασία!  Αὐτό δέν τό βλέπουν οἱ 

ταλαίπωροι, διότι ἔχει σκοτισθεῖ τό μυαλό τους ἀπό τά πάθη, καί δέν πιστεύουν ὅτι θά 

δώσουν λόγο γιά κάθε τους πράξη!  

Ἐν ὀνόματι τῆς λογικῆς ἔγιναν παράλογοι! Θεοποίησαν τήν Ἐπιστήμη, μπλέχθηκαν 

στόν λαβύριθο τῶν γνώσεων τῆς κοσμικῆς σοφίας, καί ἔχασαν ἔτσι τό μονοπάτι τῆς 

εὐτυχίας, ὁδηγήθηκαν σέ πλήρη ἀδιέξοδο. Φθές ὕψωναν τό λάβαρο τῆς ἐλευθερίας καί 

σήμερα γίνονται εἵλωτες, σκλάβοι τῆς πιό φοβερῆς δουλείας, μέσα στήν ἱστορία τῆς 

ἀνθρωπότητος! 

Οἱ σημερινοί Ἕλληνες, ὅπως καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, κοιμοῦνται ἀμέριμνοι. 

Λιμοκτονοῦν τρώγοντας τά ξυλοκέρατα τοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ, καί δέν βλέπουν 

ὅτι ἔφθασαν στό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ. Οὔτε κἄν ὑποψιάζονται τί θά ἀκολουθήσει σέ 

λίγο, ὅπως δέν ὑποψιάζονταν οἱ ἄνθρωποι στήν ἐποχή τοῦ Νῶε, ὅταν αὐτός τούς 

προειδοποιοῦσε ὅτι θά γίνει κατακλυσμός, καί πνίγηκαν ὅλοι αὐτοί πού ἔμειναν ἔξω ἀπό 

τήν Κιβωτό. Ὁ Τἱός τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Θεάνθρωπος Φριστός, ἔρχεται ὁλοταχῶς, «μετά 

δυνάμεως καί δόξης πολλῆς» (Ματθ. κδ΄, 30). Ἄς κάνουμε ἀκόμη λίγη ὑπομονή, νά μήν 

δειλιάσουμε, «διότι ἐγγίζει ἡ ἀπολύτρωσις» μας (Λουκ. κα΄, 28). Ἡ νίκη εἶναι δική μας! 

Θά δοῦν τά μάτια μας καί τοῦτο τό θαυμαστό. Ἕνα μέρος ἐκ τοῦ λαοῦ τῶν Ἑβραίων, 

ὄχι ἐκ τῆς ὀργανώσεως τῶν ιωνιστῶν, θά ἐπιστρέψουν στόν Φριστό! 

Ἔρχεται ἡ ὥρα τοῦ μαρτυρίου γιά ὅλους μας, νέα Κολοσσαία μᾶς περιμένουν, πολύ 

φοβερώτερα τοῦ παλαιοῦ! Θά μᾶς τηγανίσουν ΄΄ἠλεκτρονικά΄΄, θά ὑποστοῦμε τό πιό  
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δυνατό πνευματικό τράνταγμα. Νά μήν μᾶς φανεῖ παράξενο ἄν οἱ κυβερνήτες μας, 

ξεπεράσουν τούς Νέρωνες καί τούς Διοκλητιανούς στούς διωγμούς. 

Σά σκληρά μέτρα πού ἐφάρμοσε ἡ κυβέρνηση  Μητσοτάκη ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, 

εἶναι  προεόρτια τραγικῶν ἐξελίξεων, καί ἴσως ἀποτελοῦν τά εἰσόδια στόν πιό φοβερό 

διωγμό τῶν χριστιανῶν μέσα στήν ἱστορία, πού οἱ χριστιανοί περιμένουν. Εἶθε νά 

συνειδητοποιήσουμε ὅτι εἶναι προτιμότερο νά ὑποφέρουμε τό πᾶν ἐδῶ, στήν σύντομη 

τούτη ζωή, παρά νά ὑποφέρουμε γιά πάντα στήν ἄλλη ζωή, στήν αἰώνια τῆς Κολάσεως 

φυλακή. 

Οἱ προσπάθειες, γιά τήν ἐπικράτηση τῶν σχεδίων τῶν ιωνιστῶν, εἶναι τέλεια 

ἐνορχηστρωμένες παγκοσμίως.  

Πολύ ὡραῖα εἶπε ὁ πρ. ὑφ. κ. Ν. Μαυραγάνης ὅτι αὐτά πού συμβαίνουν σήμερα 

κινοῦν ἐρωτηματικά καί μᾶς καλοῦν ὅλους σέ ἐγρήγορση: «Δέν εἶναι μία πανδημία 

ἁπλή, εἶναι μία πανδημία πού βάλλει ἀτομικές ἐλευθερίες ἀπό τήν μία πλευρά, καί 

ἐλευθερία κρατῶν ἀπό τήν ἄλλη. .. ὠφείλουν (οἱ ἄνθρωποι) ὅταν διακυβεύεται ἡ 

ἐλευθερία τῶν κρατῶν τους ἀλλά καί ἡ ἀτομική τους ἐλευθερία, νά ἀντιδράσουν. Αὐτό 

πού διακυβεύεται πλέον στά πολιτικά πράγματα, ὄχι μόνον τῆς Ἑλλάδος, ὅλου τοῦ 

κόσμου, καί νά πού τώρα φανερώνεται, εἶναι ὁ ἀγώνας τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι σέ 

ἀνελεύθερες παγκόσμιες καταστάσεις καί αὐτός ὁ ἀγώνας δέν μπορεῖ νά ἔχει χρώμα οὔτε 

ἀριστερό οὔτε δεξιό. Ἄρα λοιπόν πρέπει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού νοιώθουμε ἐλεύθεροι καί 

θέλουμε νά παραμείνουμε ἐλεύθεροι, καί θέλουμε τά κράτη μας ἐλεύθερα καί τίς 

κοινωνίες μας κατά φύσιν ἐλεύθερες, νά ἐνώσουμε τά χέρια, οὔτε ἀριστεροί, οὔτε δεξιοί 

ἀγώνες εἶναι αὐτοί πού ἔρχονται, εἶναι ἀγώνες τοῦ ἀνθρώπινου γένους ἀπέναντι στήν 

ἐλευθερία του.» 

Ὅλοι μαζί, ἄς ὑψώσουμε τήν φωνή· νέοι καί γέροι, μαθητές καί φοιτητές, ἀριστεροί καί 

δεξιοί, ἁμαρτωλοί καί ἀναμάρτητοι, οἱ πάντες, μπροστά στήν μετάλλαξη τοῦ ἀνθρώπου, 

πού θέλουν νά πετύχουν, καθώς καί στόν τόσο ὠμό στραγγαλισμό τῆς ἐλευθερίας μας, 

πού ἐπιδιώκουν οἱ Ἀντίχριστοι Κυβερνήτες τῆς οἰκουμένης. Νά μήν ἀνεχθοῦμε αὐτήν τήν 

ἐπίθεση τοῦ ατανᾶ κατά τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. 

Αὐτή ἡ ἐπίθεσί του, εἶναι πιό φοβερή ἀπό τήν ἄλλη πού ἔκανε τό 1940, μέσω τοῦ 

Φίτλερ! Ὅπως τότε ὅλοι οἱ Ἕλληνες, οἱ ξυπόλητοι, σέ σχέση μέ τούς ἐχθρούς πατεράδες 

μας, ἀντιστάθηκαν μέ μία γροθιά καί ματαίωσαν τά τότε σχέδια τῶν Παγκοσμιοποιητῶν, 

ἔτσι καί σήμερα καλούμεθα ὅλοι μαζί νά ματαιώσουμε τά σημερινά σχέδια αὐτῶν. 

Οἱ Νεοποχῖτες προσπαθοῦν νά ἀναπτύξουν μία ἰσχυρή συλλογική συμμόρφωση, ὥστε 

οἱ ἄνθρωποι νά μήν ἀντιδροῦν στά σατανικά τους σχέδια. Οἱ στιγμές πού ζοῦμε εἶναι οἱ 

πιό κρίσιμες μέσα στήν ἱστορία. Ἄν δέν ἀντιδράσουμε ὅλοι μαζί, τέρμα ἡ ἐλεύθερη ζωή! 

Θά ἐπικρατήσει πλήρως ἡ ἀντίχριστη ἐποχή, ἡ λεγόμενη Νέα Ἐποχή τοῦ ατανᾶ καί τότε 

οὐαί καί ἀλίμονον σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα!  

Ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τῆς Κυρίας Θεοτόκου νά μᾶς ἐλεήση ὅλους! Ἀμήν. 

 

Βερδικοῦσσα, Μάρτιος 2021 
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