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Καθηγητής κ.  Κλεάνθης Γρίβας  :    «Ὁποιαδήποτε παραγωγή 

στά  μιτοχόνδρια που βρίσκονται μέσα στά κυτταρα…  θά 

ἔχει ὀλέθριες ἐπιπτώσεις .  Ὅταν ἔχουμε τέτοια φρικαλέα 

παρέμβαση στό γενετικό κώδικα καί ἔχει ὑποστεῖ τήν 

μετάλλαξη αὐτή καί πάει καί  δίνει αἷμα δίνει αἷμα 

μεταλλαγμένο γεννετικά τροποποιημένο.»  
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ΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ 

ΔΙΚΑΙΟ  ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΨΕΥΤΟ-

ΕΜΒΟΛΙΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ  ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. 

 

Σέ ὁποιαδήποτε μικρή ἤ μεγάλη παρέμβαση  

ἐνοχληθέντος,  ἐάν τολμήσει καί παρέμβει ἡ 

κυβέρνηση,  ἐνοχοποιώντας  τόν ὁποιοδήποτε 

ἀρνητή τῶν ἐμβολίων, νά γνωρίζουν ὅτι θά 

ζητηθῆ ἐκ πλῆθος ἰατρῶν πού γνωρίζουν πολύ 

καλά τήν ἐπικινδυνότητα  τῶν ψευτοεμβολίων, 

καθώς καί πλῆθος δικηγόρων πού γνωρίζουν 

πολύ καλά τήν νομοθεσία : νά ζητήσουν τόν 

λόγο: γιατί  ἡ ἑλληνική κυβέρνηση   παρεβίασε  

τήν  νομοθεσία  καί  ἐνέκρινε  ἐμβόλια σέ 

πειραματικό  στάδιο.- 
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                                ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

  ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΔΙΕΡΩΤΗΘΟΥΜΕ:  

      ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 

ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ;  ΕΚ  ΑΦΟΡΜΗΣ 

ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ   ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ;  ΠΟΥ  ΗΔΗ 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ  ΤΟ  ΨΕΥΤΟΕΜΒΟΛΙΟ; 

 

Τίγκας: Μολύνουν τό αἷμα οἱ ἐμβολιασμένοι μέ mrna 

(βίντεο)  https://www.youtube.com/watch?v=0sdzalUFGNc 

 

 

Διαβάζουμε: «Ὁ ἐπόπτης Ὑγείας κ.  Τίγκας Ἰάκωβος 

ἀναφέρει ὅτι μολύνεται τό αἷμα στίς αἱμοδοσίες ἀπό τούς 

ἐμβολιασμένους μέ τά ἐμβόλια mrna.    Ἡ κοινή λογική τό 

λέει αὐτό.   Δέν εἶναι ἐμβόλιο εἶναι ἕνα σκεύασμα γενετικῆς 

τροποποίησης,  ὅπως ἔχει ἀναφέρει καί ὁ Καθηγητής κ.  

Κλεάνθης Γρίβας.    Ὁποιαδήποτε παραγωγή στά 

μιτοχόνδρια που βρίσκονται μέσα στά κυτταρα…  θά ἔχει 

ὀλέθριες ἐπιπτώσεις .  Ὅταν ἔχουμε τέτοια φρικαλέα 

παρέμβαση στό γενετικό κώδικα καί ἔχει ὑποστεῖ τήν 

μετάλλαξη αὐτή καί πάει καί δίνει αἷμα δίνει αἷμα 

μεταλλαγμένο γεννετικά τροποποιημένο.   Αὐτός πού θά 

λάβει τό αἷμα τί θά γίνει ;    Θά πρέπει νά ἀπαντήσει ἡ 

Κυβέρνηση,  ἀλλά αὐτή καί ὅλοι αὐτοί πού ἀσχολοῦνται μέ 

τήν Δημόσια Ὑγεία στήν Ἑλλάδα ἀκολουθοῦν ἐντολές 

σφαγιασμοῦ τῶν Λαῶν.   Τά σκευάσματά τῶν ἐμβολίων δέν 

ἔχουν ἄδεια εἶναι πειραματικά.  Θά ἐμφανιστοῦν Μαζικές 

https://www.youtube.com/watch?v=0sdzalUFGNc
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παρενέργειες καί θάνατοι.    Ζοῦμε μία πρωτόγνωρη 

κατάσταση καί μονο τό γεγονός πού ἀποφάσισαν νά γίνει 

μετάλλαξη στόν ἄνθρωπο εἶναι ἀδιανόητο.   Ὅσο γιά τούς 

Γιατρούς πού ἐκτελοῦν ἐντολές μέ πρωτόκολλο τῆς 

Κυβέρνησης .  Ὁ Γιατρός ἔχει ἕνα πτυχίο καί ἀκολουθεῖ μία 

κρίση  ὁ ιδιος καί μέ τούς Γιατρούς καί τόν Διευθυντή τῆς 

Κλινικῆς του.  Δέν μπορεῖ ὁ Γιατρός νά λέει ἐκτελῶ 

πρωτόκολλα τοῦ Ὑπουργείου .  Ἡ διάγνωση βγαίνει 

σύμφωνα μέ τήν Ἰατρική κρίση τους , καί ὄχι μέ ἐντολές τῆς 

Κυβέρνησης  καί πρωτόκολλα.   Τά τέστ εἶναι ἀναξιόπιστα 

καί δέν κάνουν διάγνωση Κορωνοιοῦ,  καί ἀφήνουν ἀσθενεῖς 

σέ κλινικές κόβιντ.   Οἱ Ἰατροδικαστές ἔχουν ἀναφέρει ὅτι 

δέν ἔχουν τό γονιδίωμα τοῦ ἰοῦ.   Ὅλα αὐτά πού λένε ὅτι 

διεγνώσθη μέ κόβιντ ὅτι πέθανε ἀπό  μέ κόβιντ εἶναι ὅλα 

στόν ἀέρα.    Πῶς διαγνώσθηκε ἀπό ποιούς διεγνώσθη καί μέ 

ποιά μέθοδο;   Τό κροῦσμα σημαίνει συμπτώματα.  Ὅταν 

κάνουν ἀναξιόπιστα τέστ .   Ὁ ἴδιος ὁ ἐφευρέτης τῶν τέστ 

ἔχει πεῖ ὅτι δέν ἔχει καμμία διαγνωστική ἀξία ἀπό τήν 

στιγμή πού δέν ὑπάρχουν συμπτώματα.  Βγάζουν ψευδῶς 

θετικά καί ἀρνητικά ἀποτελέσματα,  ἀλλά καί νά ὑπῆρχαν 

συμπτώματα ἔχει ποινικοποιηθεῖ τό συνάχι τό φτέρνισμα.   

Αὐτά εἶναι ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητας,  δέν μπορεῖς 

νά λές ὅτι ἕνας ὑγιής ἄνθρωπος μεταδίδει κάτι…καί ὅτι εἶναι 

ἀσυμπτωματικός,   αὐτά εἶναι Τσαρλατάνικα.   Τό ἔχουν πεῖ 

σωρεία  Γιατρῶν ὅτι εἶναι τελείως ἀντιεπιστημονικό ὅτι 

ὑγιεῖς χωρίς συμπτώματα μεταδίδουν κάτι.    Μέ αὐτά τά 

ψευδῆ   στοιχεῖα μας ἔχουν καταστρέψει.  Ἐδῶ φθάσαμε νά 

ἔχουμε Κυβερνητική Ἰατρική!!!   Μιλᾶμε γιά μιά ἐκτεταμένη 

κατάσταση διαφθορᾶς καί ἐγκληματική σέ βάρος τῶν 

ἀνθρώπων.  
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                                           ΠΡΟΛΟΓΟΣ   

 

Ὁ γέροντας Ἐυθύμιος τῆς Καψάλας στό Ἅγιο Ὄρος, ἐξ 

ἀφορμῆς τά ψευτοεμβόλια πού διαφήμιζε ἡ κυβέρνηση  

ἀνάφερε: τόν Καζαντζάκη, συγκεκριμένα εἶπε: «Ὁ ἄθεος 

Καζαντζάκης  γιά νά προφυλαχθῆ ἀπό τήν χολέρα σέ 

ταξίδι του  στό ἐξωτερικό, ἔκανε ἐμβόλιο (  ἦταν καί αὐτό 

πειραματικό τότες, σύμπτωση;)   καί πάλι νόσησε.               

Ἐμεῖς ἔχομε ἀνώτερα ἐμβόλια καί «φάρμακα ἀθανασίας», τά 

ἅγια Μυστήρια. Γιατρούς δοκιμασμένους καί εἰδικούς γιά 

τόν ἰό, τόν ἅγιο Χαράλαμπο, τόν ἅγιο Βησσαρίωνα Δουσίκου, 

πού εἶναι γιά τήν πανώλη καί τόσους ἄλλους Ἁγίους.»           

 

Ὁ γέροντας ἡρωικός καί ἅγιος ἐπίσκοπος μας, ὁ 

Αὐγουστίνος Καντιώτης ἐπίσης προφήτεψε  ὅτι θά ἔρθει μία 

ἐπιδημία γρίππης μέ παράξενο ὄνομα, καί σέ μία ἄλλη του 

ὁμιλία- θεῖο κήρυγμα, ἀνάφερε τήν λέξη: ἐμβόλιο ὡς ἑξῆς: 

«….ἐμβόλιο ἐναντίον τῆς φοβερᾶς νόσου τῆς ἁμαρτίας εἶνε ἡ 

θεία Κοινωνία. Αὐτό εἶνε τὸ «φάρμακον ἀθανασίας, 

ἀντίδοτον τοῦ μή ἀποθανεῖν».   Τὸ ἐμβόλιο αὐτό δέν 

κατασκευάζεται στά χημεῖα·   κατασκευάστηκε πάνω στό 

Γολγοθᾶ.   Καί ἔκτοτε ὅσοι ἀσθενοῦν στήν ψυχή, ὅσοι δέν 

θέλουν νὰ τοὺς θανατώση ὁ ὄφις τῆς ἁμαρτίας, πλησιάζουν 

«μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης» τὸ μυστήριο τοῦτο 

τῆς ζωῆς·    ἐνισχύουν τὸν  ψυχικό  καί  σωματικό τους 

ὀργανισμό,  δέχονται  ἐντός τους  τὸ σπέρμα τῆς ἀθανασίας 

καί  προχωροῦν  πρός  τὰ  ἐμπρός.»  

 

Αὐτά λοιπόν τά λόγια τῶν δύο ἱερομονάχων, ἄξιων ἀνδρῶν 

τῆς στρατευομένης ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας θά πρέπει , 

ἐκτός τῶν ἄλλων δικαίων καί εὔλογων ἀνησυχιῶν νά  τά 
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συσχετίσουμε μέ τό  αἷμα, καί μέ τό ψευτοεμβόλιο πού ἀπό 

ὅτι ὅλα δείχνουν ἔχει μεταλλάξει τό αἷμα τοῦ ἀνθρώπου.  

Καί αὐτό φαίνεται ὄχι μόνον ἐπιστημονικῶς, ἀλλά καί 

πνευματικῶς, εἶναι τό ἀντίθετο τῆς θείας κοινωνίας,  

πρόκειται γιά πολέμιο τῆς θείας κοινωνίας˙ στόχος τό  αἷμα. 

Δέν εἶναι τυχαῖο ἐπίσης πού τό αἷμα ἀποτελεῖ τό πρῶτο 

βιολογικό ὑλικό τῶν σκοτεινῶν καί ἀοράτων δυνάμεων, ἡ 

μεγαλύτερη ἀπόδειξη εἶναι ὅτι χρησιμοποιῆται κατά κόρον 

στήν μαγεία ἀπό τούς σατανιστές.   Αὐτό τό στοιχεῖο θά 

πρέπει νά τό προσλάβει κατά τήν γνώμη μας καί ἡ 

ἐγκληματολογική ὑπηρεσία τῆς ἑλληνικῆς ἀστυνομίας (καί 

ὄχι μόνον), πού διώκει ποινικά τόν σατανισμό, καί 

προτείνουμε νά τό προσθέσει καί ἐπιβαρύνει σύν τῶν 

πολλῶν ἄλλων ποινικῶν κακουργημάτων στούς ὑπαίτιους 

τῶν ἀποφάσεων ὅπως ἐμβολιασθῆ ὁ ἑλληνικός λαός.          

Αὐτό τό ἀναφέρουμε ἐπίσης ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ 

βιβλίου τοῦ ὀρθοδόξου τύπου ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΗΣ 

ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΙΑΣ, πού πράγματι ἡ μασονία , ὑπάρχουν 

ἀδιάψευστα στοιχεῖα, ἀσχολῆται μέ τήν μαγεία, καί 

ἐπιβοηθῆ αὐτήν μέ διάφορες δῆθεν ἰατρικές πράξεις, δῆθεν 

γιά τό καλό τῶν ἀνθρώπων.  Ἕνας λοιπόν σοβαρώτατος 

ἐπιπλέον λόγος νά κλείσουν διά νόμου ἐπιτέλους ὅλες οἱ 

μασονικές στοές στήν χώρα μας, διότι ὑπάρχουν πλῆθος 

στοιχείων ὅτι πρόκειται περί ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων, 

καί εἶναι ἀπό ὅτι ὅλα δείχνουν πρωτεργάτες ὅλων αὐτῶν 

τῶν φρικτῶν γεγονότων πού βιώνουμε μέ τήν ὑγεία μας 

σήμερα, ἀλλά καί σέ παλαιότερες ἐποχές (ὅπως μέ την 

φθορίωση τοῦ νεροῦ ἀπό τήν ἀρχή τοῦ 1960, κλπ,κλπ), 

ὀργανώσεων μέ σκοτεινά θρησκευτικά κίνητρα, δηλαδή 

πρόκειται περί ὀπαδῶν  τοῦ Σατανά, καί μέσα στίς 

μασονικές στοές διενεργοῦνται ἐδῶ καί πολλῶν δεκαετιῶν 
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τελετουργικά πού ἔχουν τήν ἀρχή τους στόν σατανισμό, καί 

τήν ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητας. 

 

                Η ΛΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ  

Εἶναι πολλές οἱ πιέσεις πού δέχονται οἱ ἄνθρωποι, ὅπως ἀπό 

τούς προσωπικούς τούς ἰατρούς, ἀπό τό στενό οἰκογενειακό 

περιβάλλον κυρίως.   Ὁ μόνος τρόπος νά ξεφύγει κανείς ἐν 

τέλη ἀπό ὅλους αὐτούς, πού ὡς τανάλια περισφίγγουν τόν 

ταλαίπωρο ἄνθρωπο, εἶναι ἕνας.  Γράψτε τον ἐάν θέλετε γιά 

νά τόν ἐνθυμῆσθε. Ἀπομνημονεῦστε τά παρακάτω λόγια, 

συγκρατώντας συγχρόνως καί ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα πού 

ἀποδεικνύουν ὅτι τά ψευτοεμβόλια βλάπτουν, σύν ὅτι οἱ 

πονηροί λένε σέ ὅτι σέ βάζουν νά ΤΟΥΣ ΠΕΙΣ ΟΤΙ 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΤΕΙΣ (ἐξυπακούεται κιόλας ἀφοῦ πῆγες ἐκεῖ), 

ὅτι ἐάν πάθεις κάτι δέν θά εὐθύνονται, ἀλλά τουναντίον ἡ 

εὐθύνη θά εἶναι ἀποκλειστικά δικιά σου !  ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ 

ΒΑΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ (Βρέ τούς 

πονηρούς !)  ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ (γράφουν) ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ 

ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥΝ ….  ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ !   

 

                      Τά  λόγια λοιπόν ἐκεῖνα εἶναι : 

Ἀφοῦ τό εἶπε ὁ γέροντας Εὐθύμιος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐγώ 

θά τόν ἀκούσω! Καί ἐάν τύχη καί μέ ἀξιώσει ὁ Θεός νά 

πεθάνω ἀπό τόν κορώνα-ἰό, θά φύγω ὡς μάρτυρας, καί 

θά εὑρίσκομαι αἰωνίως στόν παράδεισο! 

 

Μέ αὐτά τά παραπάνω λόγια, πού δέν εἶναι μόνον ἁπλά 

λόγια γιά νά ἀποφύγουμε τόν στενό κύκλο τῶν συγγενῶν 

καί τῶν προσωπικῶν ἰατρῶν, ἀλλά ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΠΙΣΤΕΩΣ, Ο ΘΕΟΣ  ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ, ΕΑΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ 

ΕΔΩ ΤΟΝ ΜΑΤΑΙΟ ΚΟΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑ-ΙΟ , ΔΙΟΤΙ 



8 
 

ΟΜΟΛΟΓΗΣΕ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ 

ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΘΕΟΝ!!! ΜΑΣ ΤΟ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕ  Ο ΙΔΙΟΣ Ο 

ΧΡΙΣΤΟΣ !    «Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς 

ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 

ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου 

τοῦ ἐν οὐρανοῖς·  ὅστις δ᾿ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν 

ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός 

μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ 

ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ 

ἔστι μου ἄξιος· καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ 

ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ 

Πέτρος εἶπεν αὐτῷ· ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ 

ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 

αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν 

τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ 

θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα 

θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ Ἰσραήλ. Καὶ πᾶς 

ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα 

ἢ γυναῖκα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, 

ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 

Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι 

πρῶτοι». ( Μτθ. ί 32-33, 37-38, ίθ 27-30 ) 
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ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΩΣ ΠΑΝΕ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ 
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                                         ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Α’  

 

ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ, 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ. 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ. 

Θά ἦταν πράγματι πολύ ἀποκαλυπτικό ἐάν εἶχε κάποιος 

κάνει ἐξέταση αἵματος πρίν τό ἐμβόλιο, καί νά κρατοῦσε  σέ  

ἕνα σωληνάριο τό αἷμα του στήν κατάψυξη, διότι θά 

παρατηροῦσε κατόπιν  (ἀπό εἰδικό αἱματολόγο), τά 

ἀποδεικτικά στοιχεῖα,  δηλαδή , ὅτι δέν εἶναι ἀκριβῶς τό 

ἴδιο.   Ὅπως ὅλα δείχνουν τά πράγματα, δηλαδή  τά 

γεγονότα καί τά στοιχεῖα πού ἔχουμε στήν διάθεση μας, τό 

αἷμα ἕνα μήνα τουλάχιστον μετά καί τήν δεύτερη δόση τοῦ 

ἐμβολίου θά πρέπει νά ἔχει μία μορφή μετάλλαξης, καί ὄχι 

ὡς διαδίδεται ὡς ἐμπλουτισμένο μέ ἀντισώματα, καί τά 

τοιαῦτα περί ἀνοσίας.   Αὐτό προκύπτει καί ἀπό πολλούς 

πολύ καλούς ἐπιστήμονες (ὅπως μεταξύ αὐτῶν καί ἀπό τον 

Ἕλληνα ἐπιστήμονα πού διαβάσαμε στήν ἀρχή τοῦ παρόντος 

ἐντύπου), ἀλλά καί ὅπως θά δεῖτε ἀγαπητοί ἀναγνῶστες καί 

ἀπό ἔρευνα πνευματική, τό πνευματικό στοιχεῖο πού 

προκύπτει. Καί τό πνευματικό στοιχεῖο ἔχει ἱστορικό 

παρελθόν.   Ἀρχίζει τήν ἐποχή πού ἀποφασίζει ὁ Νικόλαος 

Καζαντζάκης, ὄντως ἄθεος καί βλάσφημος, νά ταξιδέψει 

στήν Κίνα.   Καί γιά νά μήν νοσήσει ἀπό τίς τοπικές 

ἐπιδημίες ἐκ χωρῶν πού θά διάβαινε, πείσθηκε ὅτι θά 

ἔπρεπε νά κάνει ἕνα πειραματικό ἐμβόλιο, ὅπως ἀκριβῶς 

συμβαίνει καί σήμερα, καθώς αὐτά πού ἀποκαλοῦν ὡς 

ἐμβόλια  οὔτε ἐμβόλια εἶναι, οὔτε νόμιμη ἄδεια ἔχουν, διότι 

πρόκειται περί πειραματικῶν ἐμβολίων. Συνταρακτικό τό 
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στοιχεῖο καί ὁ συσχετισμός ἐκ δύο διαφορετικῶν ἐποχῶν, μέ 

πρωταγωνιστή: τό πειραματικό ἐμβόλιο, καί σέ μία ἐποχή, 

τότες ὅσο καί τώρα πού ἡ ἐπιστήμη ἄρχιζε νά προσπαθεῖ καί 

πάλι νά κάνει στήν ἄκρη τόν Θεό, καί νά φανεῖ ἐκείνη ὡς ἡ 

σωτήρια δύναμη.    Μία ἐπιστήμη χωρίς Θεό μέσα της. Ἀλλά 

μία ἐπιστήμη χωρίς Θεό μέσα της τό μόνο πού καταφέρνει 

νά γίνει γιά τήν  δυστυχῆ ἀνθρωπότητα εἶναι πανουργία, 

δηλαδή ἀπό ἐπιστήμη σέ πανουργία.    Τά ἀποτελέσματα 

λοιπόν ποῖα ἦταν τότες;  Ἀπάντηση: Ἡ ἀσθένεια τοῦ αἵματος 

στόν ἄθεο συγγραφέα, καί ὁ τραγικός θάνατος του.  

Ἀπόδειξη ἐκείνου τοῦ ἐμβολίου εἶναι ὅτι ἐπιχειροῦν οἱ 

σκοτεινές δυνάμεις νά ἐπαναληφθῆ ἤ ἱστορία, καί στό 

πρόσωπο τοῦ ἄθεου Καζαντζάκη νά ἔρθουν ἀντιμέτωποι μέ 

τόν θάνατο ὅλοι ἐκεῖνοι πού τόν λάτρεψαν, τόν πίστεψαν, 

καί τόν ἐγκωμίασαν. Διότι, ἀκόμα καί νά μήν τόν γνωρίσαν 

ποτές τους οἱ σύγχρονοι ἐμβολιασμένοι, φαίνεται ὅτι ἀπό 

τόν τρόπο πού ἐπηρεάζονται (ὅπως ὅτι ἐπηρεάστηκαν καί 

πίστεψαν σέ ἕνα ψευτοεμβόλιο) ὅτι ἔχουν κοινά σημεῖα μέ τά 

θύματα τοῦ κόσμου ἐτούτου, πού πίστεψαν στήν δύναμη τῆς 

ἐπιστήμης.    Μά ἐπιστήμη πού τήν συμβουλεύτηκαν καί τήν 

ἐμπιστεύτηκαν εἴτε χωρίς  Χριστό , εἴτε μέ ἕνα 

μεταλλαγμένο  χριστό , καί μία μεταλλαγμένη ὀρθόδοξη 

πίστη,  φτάνουν  σέ τέτοιο σημεῖο πού ἦταν εὔκολο πιά νά 

πιστέψουν καί νά ἐμπιστευτοῦν ἕνα ψευτοεμβόλιο. Ὅμως, 

τίποτα δέν ἔχει τελειώσει. Ὅλοι ἐκεῖνοι πού πλανήθηκαν, 

μπορεῖ νά μετανοήσουν ἐκ τῆς πλάνης τους, καί νά γίνουν 

καλύτεροι καί ἀπό ἐκείνους πού δέν ἐμβολιάσθηκαν 

(πνευματικῶς), καί βιολογικῶς, ἀρκεῖ πιστεύουμε νά 

ἀκολουθήσουν τόν χρυσό κανόνα πού ἀκολουθεῖ.   

1) Μετάνοια ἐκ ὅλων τῶν ἁμαρτιῶν τους.  2) Θεία 

Ἐξομολόγηση . 3) Θεῖα Κοινωνία (πολλές φορές).  
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Ἔτσι πιστεύουμε θά ἀποκατασταθῆ τό  αἷμα τους. Διότι τό 

αἷμα Τοῦ Χριστοῦ θά εἰσχωρέσει στό αἷμα τους, καί ὅλα θά 

διορθωθοῦν. Αὐτό πιστεύουμε, καί δικαίωμα μας νά τό λέμε. 

Δέν εἶναι ἄποψη μας ἐκ τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀλλά ἄποψη μας 

γιά ὅλα ἐκεῖνα πού λέγει ἡ πίστη μας γιά τό θαυματουργικό 

ἀποτέλεσμα τῆς Θείας Κοινωνίας, ἀποτέλεσμα ἰάσεως, 

φάρμακο ψυχῆς καί σώματος.   

Πρίν ὅμως δεῖτε αὐτά τά στοιχεῖα, θά πρέπει νά ἐξετάσουμε 

καί ἐτοῦτο:   Γιατί ἄραγε ἐπέτρεψε ὁ Θεός νά μεταλαχθεῖ τό 

αἷμα ὅλων αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων (τῶν ἐμβολιασθέντων), δέν 

θά μποροῦσε νά τό ἀποτρέψει; ; καθώς πρόκειται περί 

φοβερωτάτης γενοκτονίας, πολλάκις χειρότερη τῶν 

σφαγιασθέντων Ἑβραίων, Ἀρμενίων, Ἑλλήνων, κλπ, κλπ, ἐκ 

τῶν ἐχθρικῶν στρατευμάτων.  Καί ἡ ἀπάντηση εἶναι :  

Πρῶτον, εἴτε διά τῶν ἁμαρτιῶν τους, 2)  εἴτε διά νά γίνουν 

μάρτυρες, καί νά κερδίσουν τόν παράδεισο. Στήν δική μας 

ἐποχή, ἰσχύουν καί τά  δύο, καί νομίζουμε καί ἕνα ἐπιπλέον 

τρίτο.    Δηλαδή, εἶναι ὡς νά τούς λέγει ὁ Θεός, «Ἰδού ἡ 

ἀρρώστεια, ἰδού καί ἡ Σωτηρία σας», δηλαδή ὡς νά μᾶς 

λέγει ὁ καλός Θεός, αὐτές οἱ ἀρρώστειες προέκυψαν ἐκ τῶν 

ψευτοεμβολίων τοῦ πλάνου κόσμου, κόσμου πού πλάνεψε ὁ 

Σατανάς τίς κυβερνήσεις τους καί τούς λαούς τοῦ κόσμου 

τούτου.    Τώρα ὅμως , ἀπό τήν ἄλλη, ἔχετε καί ἐπιλογή, στό 

χέρι σας εἶναι.   Δηλαδή ναί μέν μεταλλάχτηκε τό αἷμα μου 

Θεέ μου, ἔπεσα στήν πλάνη τοῦ κόσμου ἐτούτου, εἶμαι 

λοιπόν καταδικασμένος σέ ἀσθένεια ἐκ τοῦ ψευτοεμβολίου 

καί τήν τραγική κατάληξη; δηλαδή τόν θάνατον;  

Καί ὁ καλός Θεός πού λυπᾶται τό πλάσμα του, εἶναι 

ἀδύνατον νά πιστέψουμε ὅτι ἐάν βάλει στό γήινο αἷμα του τό 

θεϊκό, νά μήν τό ἐπαναφέρει στήν πρώτη του ὑγιεῖ 

κατάσταση.   Ὅλα αὐτά καί πάλι , τό ἐπαναλαμβάνουμε, δέν 
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προκύπτουν ἀπό τήν γνώμη κάποιων ἐναποθέτοντας μόνο 

τήν δικη τους  γνώμη τους στό παρόν ἔντυπο , ἀλλά καί ἀπό 

λόγια ἁγίων, ὅπως τοῦ ἁγίου Παΐσιου πού προλέγοντας τίς 

μελλοντικές δυσκολίες τόνιζε:   «Μόνο μέ καλή πνευματική 

ζωή θά τά βγάλωμε πέρα. Ἐπέτρεψε ὁ Θεός γιά τίς ἁμαρτίες 

μας αὐτήν την   μεγάλη δοκιμασία.»   

Ἑπομένως, ἡ  μεγάλη δοκιμασία εἶναι ἐτούτη ἐδῶ, μέ τόν 

κορώνα-ἰό, καί εἶναι σαφέστατη ἡ κακή κατάληξη, μέ ὅλα 

αὐτά πού προέκυψαν, σύν τά ψευτοεμβόλια, ἑπομένως ἡ 

πνευματική ζωή (πού ἀναφέρει ὁ Ἅγιος) τί ἄλλο μπορεῖ νά 

εἶναι; εἶναι σαφέστατο ὅτι ἡ πνευματική ζωή εἶναι ὁ 

ὀρθόδοξος χριστιανικός βίος μας, καί ὅπου πέφτουμε (ὅπως 

μέ τίς πλάνες καί τίς παγίδες ἐκ τοῦ κόσμου πού βιώνουμε)˙ 

ἀντίδοτο λοιπόν εἶναι σαφέστατο ὅτι εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ θεῖα 

ἐξομολόγηση   καί ἡ ἐπισφράγιση αὐτῶν μέ τήν:  ΘΕΙΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ.  

 

       ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ  λοιπόν ΜΕ ΜΟΝΟΝ ΛΙΓΑ 

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΕΝ ΜΕΣΩ 

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ, ἤ καί ΧΙΛΙΑΔΩΝ. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ 

ΚΑΝΤΙΩΤΗ, ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥ ΩΣ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΕΪΚΟ. 

                                Mεγάλη Tετάρτη βράδυ 

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου 

Καντιώτου. 
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Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

«Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς 

καινῆς διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς 

ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (θ. Λειτουργία) 

 

« . . . ἐμβόλιο ἐναντίον τῆς φοβερᾶς νόσου τῆς ἁμαρτίας εἶνε 

ἡ θεία κοινωνία. Αὐτὸ εἶνε τὸ «φάρμακον ἀθανασίας, 

ἀντίδοτον τοῦ μὴ ἀποθανεῖν». Τὸ ἐμβόλιο αὐτὸ δὲν 

κατασκευάζεται  στὰ χημεῖα· κατασκευάστηκε πάνω στὸ 

Γολγοθᾶ.   Καὶ ἔκτοτε ὅσοι ἀσθενοῦν στὴν ψυχή, ὅσοι δὲν 

θέλουν νὰ τοὺς θανατώσῃ ὁ ὄφις τῆς ἁμαρτίας, πλησιάζουν 

«μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» τὸ μυστήριο τοῦτο 

τῆς ζωῆς· ἐνισχύουν τὸν ψυχικὸ καὶ σωματικό τους 

ὀργανισμό, δέχονται ἐντός τους τὸ σπέρμα τῆς ἀθανασίας 

καὶ προχωροῦν πρὸς τὰ ἐμπρός.» 

 

Ἀλλά ἄς δοῦμε μερικά ἀπό την ἀρχή τῆς ἀποκαλυπτικῆς 

ἐκείνης ὁμιλίας-θεῖο κήρυγμα του. 

Καὶ τώρα ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς παρουσιάσω τὴν τελευταία 

ἄποψι τοῦ μυστηρίου. Διότι ἡ θεία κοινωνία εἶνε καὶ 

μυστήριο ζωῆς. Ζωῆς τίνος; Τοῦ Χριστοῦ, ζωῆς αἰωνίου καὶ 

μακαρίας. Ἡ θεία κοινωνία, ὅπως τὴν ὠνόμασε ὁ διος ὁ 

Χριστός, εἶνε «ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς» (βλ. Ἰωάν. 6,35). Ἐὰν τὸ ψωμὶ 

τρέφῃ τὸ σῶμα, ἡ θεία κοινωνία τρέφει ψυχὴ καὶ σῶμα κατὰ 

τρόπο μυστηριώδη. Ὅπως δὲν γνωρίζουμε πῶς οἱ τροφὲς 

μεταβάλλονται σὲ αἷμα, ἡ μεταβολὴ αὐτὴ εἶνε μυστήριο τῆς 

ἰατρικῆς, ἔτσι καὶ ἡ μεταβολὴ τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἄρτου εἶνε 

μυστήριο τῆς θρησκείας.  Ἂς μᾶς ποῦν οἱ γιατροὶ πῶς οἱ 
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τροφὲς γίνονται αἷμα, γιὰ νὰ ποῦμε κ᾿ ἐμεῖς πῶς τὸ ψωμὶ καὶ 

τὸ κρασὶ γίνονται ζωηφόρο σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ 

μεταδίδει τὴν ζωὴ στὴν ὕπαρξί μας.   Προσωρινὴ ζωὴ 

μεταδίδουν οἱ ὑλικὲς τροφές, αἰωνία καὶ μακαρία ζωὴ 

μεταδίδει τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας. Ἀλλὰ ἡ θεία 

κοινωνία δὲν εἶνε μόνο ἡ τροφή, εἶνε κάτι περισσότερο· εἶνε 

καὶ τὸ ἐμβόλιο ποὺ προστατεύει τὴν ζωή μας. Φέρνω ἕνα 

παράδειγμα.   Ἂς ὑποθέσουμε ―κακὸ νὰ μὴν ἔχουμε, ὁ Θεὸς 

νὰ φυλάξῃ, ἂς ὑποθέσουμε ὅτι στὸν τόπο μας πέφτει τύφος.  

Τί θὰ κάνουμε τότε; Ὅλοι, μικροί – μεγάλοι, θὰ τρέξουμε νὰ 

ἐμβολιασθοῦμε μὲ τὸ ἀντιτυφικὸ ἐμβόλιο· διότι ὅλοι 

ἀγαποῦμε τὴ ζωή, μόνο παράφρονες δὲν τὴν ἀγαποῦν.  

Σὲ μία λοιπὸν φοβερὰ ἐπιδημία ὅλοι σπεύδουμε νὰ 

ἐμβολιασθοῦμε· καὶ οἱ στρατιῶτες στοὺς στρατῶνες, καὶ οἱ 

μαθηταὶ στὰ σχολεῖα, καὶ οἱ φυλακισμένοι στὶς φυλακές. 

Ἀλλ᾿ ἰδού, ἀδελφοί μου, μία ἄλλη ἐπιδημία, ἡ φοβερωτέρα 

ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο, ἡ ἐπιδημία τῆς ἁμαρτίας.                  

Τὰ μικρόβια τῆς ἁμαρτίας ἐργάζονται περισσότερο ἀπὸ τὰ 

μικρόβια τοῦ τύφου. Κάνουν θραῦσι, καὶ θραῦσι μεγάλη. 

Λοιπὸν τί θὰ κάνουμε; Μόνοι μας ν᾿ ἀντιδράσουμε δέν 

μποροῦμε. Ἔχουμε ἀνάγκη θείας βοηθείας. Καὶ εὐλογητὸς ὁ 

Θεός! ἐμβόλιο ἐναντίον τῆς φοβερᾶς νόσου τῆς ἁμαρτίας 

εἶνε ἡ θεία κοινωνία. Αὐτὸ εἶνε τὸ «φάρμακον ἀθανασίας, 

ἀντίδοτον τοῦ μὴ ἀποθανεῖν». Τὸ ἐμβόλιο αὐτὸ δὲν 

κατασκευάζεται στὰ χημεῖα· κατασκευάστηκε πάνω στὸ 

Γολγοθᾶ.    Καὶ ἔκτοτε ὅσοι ἀσθενοῦν στὴν ψυχή, ὅσοι δὲν 

θέλουν νὰ τοὺς θανατώσῃ ὁ ὄφις τῆς ἁμαρτίας, πλησιάζουν 

«μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» τὸ μυστήριο τοῦτο 

τῆς ζωῆς· ἐνισχύουν τὸν ψυχικὸ καὶ σωματικό τους 
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ὀργανισμό, δέχονται ἐντός τους τὸ σπέρμα τῆς ἀθανασίας 

καὶ προχωροῦν πρὸς τὰ ἐμπρός. 

                           

 

Διαβάζουμε ἐπίσης ἀποσπάσματα ἀπό  κείμενο στό 

διαδίκτυο , τοῦ θεολόγου Χρήστου Ρουμελιώτη:  Θεία 

Εὐχαριστία: Φάρμακον «διά πᾶσαν νόσον καί πᾶσαν…..» γιά τό 

σῶμα καί αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας. 

-«Ἄρτος ζωῆς αἰωνιζούσης γενέσθω μοι τὸ Σῶμα σου τό 

ἅγιον» ( Ἄρτος -τροφή γιά ζωή αἰώνια ἄς γίνει σέ ἐμένα το 

Ἅγιο Σῶμα σου).   «…τό Σῶμα σου τό ἅγιον, εὔσπλαχνε Κύριε, 

καί τὸ τίμιον Αἷμα,… καί νόσων πολυτρόπων ἀλεξητήριον». 

(τό Σῶμα τό ἅγιο, εὔσπλαχνε Κύριε, καί τό τίμιο Αἷμα, καί 

ἀσθενειῶν ποικιλόμορφων μέσο προφύλαξης). «…ἀξίωσε μέ 

Τοῦτον τρώγοντα σώζεσθαι.» (..ἀξίωσε μέ αὐτόν καθώς τρώω 

νά σωθῶ.)  «γένοιτο δε μοι εἰς ζωήν αἰώνιον καί ἀθάνατον.» 

(..ἀλλά ἄς γίνει δε σέ μένα πρόξενος ζωῆς αἰώνιας καί 
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ἀθάνατης)- Ἡ Θεία Εὐχαριστία εἶναι πρόξενος Ζωῆς καί ὄχι 

θανάτου!. «πῶς θείου Σώματος καί Αἵματος ὁ πηλός μετέχω 

καί ἀφθαρτοποιοῦμαι;» (πώς θείου Σώματος καί Αἵματος ἐγώ 

ὁ πηλός μετέχω καί γίνομαι ἄφθαρτος;)  -«…καί γενέσθω μοι 

τα ἅγια ταῦτα εἰς ἴασιν ….καί φυλακτήριον καί σωτηρίαν 

….ψυχῆς τε καί σώματος…» (..καί ἄς συντελέσουν σέ ἐμένα 

τα ἅγια αὐτά  -Τίμια Δῶρα- στή θεραπεία ….καί προστασία 

καί σωτηρία …..ψυχῆς καί σώματος,) –  

Ἄν λοιπόν κάποιες ἀρρώστειες καί ὁ τρόπος διαχείρισης τους, 

προκαλοῦν βλάβη καί στό σῶμα καί στήν ψυχή δηλαδή 

διασωληνωμένους καί ἀνθρώπους μέ ψυχολογικά 

προβλήματα, ἰδού τό ἀντίδοτον: Τά Τίμια καί Ἄχραντα Δῶρα 

τῆς Θείας Εὐχαριστίας «εἰς ἴασιν… φυλακτήριον καί 

σωτηρίαν …ψυχῆς τε καί σώματος»! ,   «μεταλαβεῖν τῶν 

ἀχράντων καί ἀθανάτων καί ζωοποιῶν ….μυστηρίων σου…. 

εἰς ζωήν αἰώνιον» (…μεταλάβω τα ἄχραντα καί ἀθάνατα καί 

ζωοποιά ….μυστήρια σου …….γιά ζωή αἰώνια·).  

«Ἔτι πιστεύω, ὅτι τοῦτο αὐτό ἐστί τὸ Ἄχραντον Σῶμα σου καί 

τοῦτο αὐτό ἐστί τὸ τίμιον Αἷμα σου». (Ἀκόμα πιστεύω, ὅτι 

τοῦτο (το ψωμί) εἶναι το πανάγιο Σῶμα σου καί τοῦτο (το 

νάμα)αὐτό εἶναι το τίμιο Αἷμα σου).  

«Θεουργὸν Αἷμα φρίξον, ἄνθρωπε, βλέπων·» (Τό Αἷμα πού 

θεώνει τρέμε ἀπό φόβο, ἄνθρωπε,) – Θεία Εὐχαριστία: Αἷμα 

Θεουργόν δηλαδή σέ κάνει Θεό! «..καί χαρισάμενος ἡμῖν τα 

φρικτά ταῦτα καί ζωοποιά σου μυστήρια ….» (..καί χάρισες 

σέ μας τα φρικτά αὐτά καί ζωογόνα σου μυστήρια ) –  

Μυστήρια ζωοποιά. Πού σέ ζωογονοῦν, γεννοῦν δηλαδή ζωή 

καί ἀπομακρύνουν τόν θάνατο….. Ὅποιος τό πιστέψει 

ξεπέρασε τόν φόβο τοῦ θανάτου.  
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Εἶναι ἐλεύθερος! Θέωσις!!!  «Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί 

πίνων μου τό αἷμα ἐν ἐμοί μένει, κἀγώ ἐν αὐτῶ». -Αὐτό εἶναι 

ἡ Θέωσις: Ἐγώ στό Θεό καί ὁ Θεός μέσα μου! Ἔγινα ἕνα μέ 

τόν Θεό! Ποιά ἀρρώστεια νά φοβηθῶ!! 

- «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο ἐστί τό αἷμα μου», (Πίετε ἀπ' 

αὐτό ὅλοι, αὐτό εἶναι τό αἷμα μου), «Λάβετε, φάγετε, τοῦτο 

μοῦ ἐστί τό σῶμα μου», - Εἶναι τό Σῶμα μου καί τό Αἷμα μου 

διακηρύττει μέ το Στόμα Του ὁ Χριστός! Σῶμα καί Αἷμα 

Θεϊκό μέσα μου!   Ποῦ σε θάνατε – καί ἀσθένεια τό κέντρον; 

Τά συμπεράσματα δικά μας, Ἅγιοι Ἐπίσκοποι, Κληρικοί, 

Θεολόγοι καί ἅπαν τό Χριστεπώνυμο Πλήρωμα! 

 «ζωοποίησον μέ τὸν τεθανατωμένον» δῶσε σέ μένα ζωή, 

στόν πεθαμένο ἀπό τίς ἁμαρτίες! 

«Γένοιτο δε μοι (ἄς συντελέσει) ἡ εὐχαριστία αὕτη εἰς χαράν, 

ὑγείαν…..»,- δηλαδή ….μακριά ἀπό ἐμᾶς ἀσθένειες καί 

ψυχολογικά, ἀφοῦ θά ἔχουμε χαράν καί ὑγείαν λόγω Θείας 

Μεταλήψεως… 

-«..εἰς ἁγιασμόν ….καί ρώμην (εὐρωστία) καί ἴασιν καί 

ὑγείαν ψυχῆς τε καί σώματος» – Θεία Μετάληψη: Φάρμακο 

γιά εὐρωστία καί ὑγεία ἀλλά καί γιά θεραπεία ψυχική, ἀπό 

τά ψυχολογικά προβλήματα καί τίς ἀρρώστειες τοῦ 

σώματος! 

-…κάθαρον ὅλον (καθάρισε ὁλόκληρο ἀπό) μολυσμού σαρκός 

καί πνεύματος. – Συνεπῶς ἡ Θεία Κοινωνία σέ προστατεύει 

ἀπό κάθε εἴδους μολυσματική ἀσθένεια πού ἀπειλεῖ καί τό 

σῶμα σου ἀλλά καί τό πνεῦμα σου! 

«Ἐάν μή φάγητε την σάρκα του Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί 

πίητε αὐτοῦ τό αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἐαυτοῖς, ὁ τρώγων 

μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει Ζωήν αἰώνιον». 
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…Ὅποιος δέν κοινωνᾶ, δέν ἔχει ζωή μέσα του «οὐκ ἔχετε 

ζωήν ἐν ἐαυτοῖς»,…πεθαίνουμε δηλαδή, ἀπό ὅποια ὀπτική 

γωνία καί νά τό δοῦμε ὡς ὁ πιστοί…….. 

Τέλος εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ ἀσθένεια καί ἡ κάθε δοκιμασία τῆς 

ζωῆς, «δοκιμάζει» τήν πίστη τῶν πιστῶν. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 

ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΨΑΛΑΣ ΑΓΙΟΥ 

ΟΡΟΥΣ: 

 

 

Ἀπό πολλούς ἀναμένεται ἐναγωνίως ἡ νίκη τοῦ κορονοϊοῦ 

μέ τήν ἐφεύρεση τοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά εἶναι 

ὑποχρεωτικό γιά ὅλους. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά κάνωμε τό 

ἐμβόλιο. 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 λίγα χρόνια γιά τήν νόσο τῶν πτηνῶν καί πολλά 
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παρέλυσαν. Ὅπως ἐπίσης ἔπαθαν σκλήρυνση κατά πλάκας 

πολλοί πού ἔκαναν τό ἐμβόλιο τῆς ἡπατίτιδας Β’ καί τό ἴδιο 

συμβαίνει καί μέ ἄλλα ἐμβόλια. Ἄν δέν φυλάξη ὁ Θεός, τί 

μποροῦν νά κάνουν τά ἐμβόλια καί τά φάρμακα; 

Ὁ ἄθεος Καζαντζάκης γιά νά προφυλαχθῆ ἀπό τήν 

χολέρα σέ ταξίδι του στό ἐξωτερικό, ἔκανε ἐμβόλιο καί 

πάλι νόσησε.  

Ἐμεῖς ἔχομε ἀνώτερα ἐμβόλια καί «φάρμακα ἀθανασίας», τά 

ἅγια Μυστήρια. Γιατρούς δοκιμασμένους καί εἰδικούς γιά 

τόν ἰό, τόν ἅγιο Χαράλαμπο, τόν ἅγιο Βησσαρίωνα Δουσίκου, 

πού εἶναι γιά τήν πανώλη καί τόσους ἄλλους Ἁγίους.  

Ὁ ὅσιος   Παΐσιος προλέγοντας τίς μελλοντικές 

δυσκολίες τόνιζε: «Μόνο μέ καλή πνευματική ζωή θά τά 

βγάλωμε πέρα». Ἐπέτρεψε ὁ Θεός γιά τίς ἁμαρτίες μας 

αὐτήν τήν μεγάλη δοκιμασία. 

 

 

ΑΣ ΕΡΘΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΑΘΕΟΥ  ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  Νικόλαο  

Καζαντζάκη.    Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη 

εγκυκλοπαίδεια (ἀντιγραφή, στό μονοτονικό) 

 

Ο «Ζορμπάς» του Καζαντζάκη εκδόθηκε στο Παρίσι το 1947 και 

με την επανέκδοση του το 1954 βραβεύτηκε ως το καλύτερο 

ξένο βιβλίο της χρονιάς. Το 1955 ο συγγραφέας μαζί με τον 

Κακριδή χρηματοδότησαν την έκδοση της δικής τους 

μετάφρασης της Ιλιάδας, ενώ την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε 

τελικά στην Ελλάδα ο Τελευταίος Πειρασμός. Τον επόμενο 
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χρόνο τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Θεάτρου στην Αθήνα για 

τους τρεις τόμους Θέατρο Α΄, Β΄, Γ΄ και με το Παγκόσμιο 

Βραβείο Ειρήνης στη Βιέννη, ένα βραβείο το οποίο προερχόταν 

από το σύνολο των τότε Σοσιαλιστικών χωρών. Καθώς μια από 

αυτές ήταν η Κίνα, επιχείρησε δεύτερο ταξίδι εκεί τον Ιούνιο του 

1957, προσκεκλημένος της κινεζικής κυβέρνησης. Επέστρεψε 

με κλονισμένη την υγεία του προσβληθείς από λευχαιμία. 

Νοσηλεύτηκε στην Κοπεγχάγη της Δανίας και 

το Φράιμπουργκ (Freiburg im Breisgau) της Γερμανίας, όπου 

τελικά κατέληξε στις 26 Οκτωβρίου 1957 σε ηλικία 74 ετών. 

Εντούτοις σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες 

η λευχαιμία εμφανίστηκε στον Καζαντζάκη κατά το χειμώνα του 

1938, 19 χρόνια πριν απ' το τέλος του, το οποίο αποδίδεται σε 

βαριάς μορφής ασιατική γρίπη.[σ 1] 

Σημειώσεις 

1. ↑ Ο Καζαντζάκης, ταξιδεύοντας για την Κίνα, έπρεπε 
να εμβολιαστεί για ευλογιά και χολέρα. Το εμβόλιο όμως 
του προκάλεσε γάγγραινα και με έξοδα της κυβέρνησης 
της Κίνας μεταφέρθηκε πρώτα στην Κοπεγχάγη και στη 
συνέχεια στο Φράιμπουργκ. Η δυνατή του κράση βοήθησε 
στη θεραπεία της γάγγραινας. Είχε όμως προσβληθεί στην 
Κίνα από ασιατική γρίπη βαριάς μορφής, που τον οδήγησε 
τελικά στο θάνατο.[8][51] 

 

                                                ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

    ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΕΡΕΥΝΑ 

Εἶναι φανερό ὅτι ὁ συνδυασμός ἀπιστίας, καί  ἁμαρτιῶν 

ἀνεξομολόγητων δημιουργοῦν τό ἀντίθετον ἐκ ἐκείνου πού 

λέγει ἡ πίστη μας: «ἡ Θεία Εὐχαριστία, μας καθαρίζει 

ὁλοκληρωτικά, «κάθαρον ὅλον μολυσμοῦ σαρκός καί 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%9B%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%AC%CE%B3%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B9%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82#cite_note-52
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82#cite_ref-52
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82#cite_note-:0-8
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82#cite_note-:0-8
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πνεύματος». Ἑπομένως, εἶναι ὅλον καί περισσότερο βέβαιον 

ὅτι ὁ φωτισμένος γέροντας Εὐθύμιος τοῦ Ἁγίου Ὄρους μόνον 

τυχαῖο δέν ἦταν πού ἀνάφερε τόν Καζαντζάκη. Διότι, καί ὁ 

κόσμος μας σήμερα ἐπίσης δέν εἶναι τυχαῖον πού ἐγκωμιάζει 

τόν Καζαντζάκη, καί πιστεύει ἕναν «Καζανζίκιο χριστό», καί 

ὄχι τόν Ἀληθινό. Τό ἐμβόλιο λοιπόν πού ἔλαβε ὁ 

Καζαντζάκης γιά νά σωθεῖ, δέν ἐσώθη, ἀντίθετα τοῦ ἔφερε 

τόν θάνατο. Καί ὄχι ἀμέσως, ἀλλά ἔπειτα ἀπό μερικά 

χρόνια.  Λειτουργοῦσε μέσα του, ἐκκολάπτονταν μέσα 

του ἡ ἀσθένεια καί ὁ ἐπερχόμενος θάνατος,  φώλιαζε στό 

αἷμα του, καί τοῦ ἄλλαζε τό αἷμα ὅπως δεχθεῖ τίς ἀσθένειες, 

καί μία ἐξ αὐτῶν τοῦ ἔφερε τόν θάνατο. Ἑπομένως, τό 

ἐμβόλιο πού διαφημίζουν ὡς σωτήριο, νά πάρει δῆθεν ὁ 

κόσμος πίσω τήν ζωή του, ὅλο καί ἔρχεται ὡς πιθανώτερο ὅτι 

θά εἶναι μία ἀντιγραφή τῆς ἱστορίας πού ἐπαναλαμβάνεται, 

συγκεκριμένης ἱστορίας: τήν περιπέτεια  τῆς ὑγείας τοῦ 

ἄθεου Καζαντζάκη, καί τήν τελική του βιολογική  πτώση, 

ἐξ αἰτίας τοῦ ἐμβολίου, καί τῆς ἀπιστίας του (τήν πνευματική 

πτώση) , τόν ἁμαρτωλό καί βλάσφημο βίο του. Ἕνας φονικός 

συνδυασμός πού φαίνεται νά φέρεται ὡς δαμόκλειος σπάθη 

πάνω ἀπό τά κεφάλια ὅλων ὅσων ἐμβολιάσθηκαν μέ τά 

ψετοεμβόλια τῶν ἄθεων καί βλάσφημων προσωπικοτήτων, 

ὅπως τόν Καζαντζάκη. Εἶναι δέ σίγουρο ὅτι ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ  ΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΣ  ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ εἶναι καί θαυμαστές του, 

ἐάν κάποιος δημοσιογράφος τούς ρωτήσει. 

 

 

      Τί ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιά τόν Καζαντζάκη. 

 

Ἡ  πίστη καὶ ἡ βεβαιότητα τοῦ Ὁσίου Παϊσίου γιὰ τὴν 

ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως δὲν προέρχονταν ἀπὸ 
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λογικὲς διεργασίες καὶ ἐπιχειρήματα.Ἦσαν ἐμπειρικές, 

βιωματικές.  Τοῦ ἐμφανίσθηκαν πολλὲς φορὲς ὁ ἴδιος ὁ 

Χριστός, ἡ Παναγία, ἡ Ἁγία Εὐφημία, ὁὅσιος Ἀρσένιος ὁ 

Καππαδόκης, γιὰ νὰ ἐνισχύσουν τὴν πίστη του καὶ νὰ τοῦ 

δώσουν λύσεις σὲ θεολογικὰ καὶπνευματικὰ προβλήματα 

ποὺ τὸν ἀπασχολοῦσαν.   Στὰ νεανικά του χρόνια, σὲ ἡλικία 

δεκαπέντε ἐτῶν, ἀθεϊστικὰ κηρύγματα καὶ ἡθεωρία τοῦ 

Δαρβίνου γιὰ τὴν ἐξέλιξη, ποὺ τοῦ ἀνέπτυξε μεγαλύτερος 

συγχωριανός του, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζητήσει λύση στὴν 

προσευχή, μὲ τὴν σκέψη «ἂν ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός, θὰ μοῦ 

παρουσιαστῆ νὰ πιστέψω. Μιὰ σκιά, μιὰ  φωνή, κάτι θὰ μοῦ 

δείξει». Καὶ πράγματι τοῦ παρουσιάσθηκε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, 

ὁὁποῖος τὸν κοίταξε μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ τοῦ εἶπε: «Ἐγώ εἰμι 

ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ 

ζήσεται».   Οἱ λογισμοὶ ἀμφιβολίας ποὺ εἶχε ὁ 

δεκαπενταετὴς Ἀρσένιος διαλύθηκαν ἀμέσως καὶ 

στερεωμένος στὴν πίστη μονολογοῦσε ἀναφερόμενος στὸν 

ἄθεο συγχωριανό του: «Κώστα, ἅμα θέλης τώρα, ἔλα νὰ 

συζητήσουμε». Καὶ ἐπειδὴ γίνεται λόγος γιὰ ἀθεΐα καὶ 

ἀθέουςἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε τὴν στάση του ἀπέναντι στὸν 

μεγάλο ἄθεο συγγραφέα Ν. Καζαντζάκη, τὸν ὁποῖο 

δυστυχῶς, λόγῳ ἀκρίτου τοπικισμοῦ, τιμοῦν πολὺ οἱ  

συμπατριῶτες του Κρῆτες, ἀκόμη καὶ ἀρχιερεῖς, υἱοθετώντας 

καὶ ἐνισχύονταςτὶς κατὰ τῆς πίστεως βλασφημίες του, ἀλλὰ 

καὶ κάποιοι ἄλλοι ἐλευθερόφρονες καὶ «προοδευτικοί» 

θεολόγοι.Ἦταν ὄντως ταλαντοῦχος συγγραφεὺς ὁ 

Καζαντζάκης· ἀλλὰ τὸ ταλέντο του τὸ ἔθεσε στὴν ὑπηρεσία 

ὄχι τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ τοῦ Διαβόλου. 

 

Ὅταν ἀσκήτευε στὸ Σινᾶ ὁ Ὅσιος Παΐσιος, ἀνέβηκε στὴν 

κορυφὴ τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, μὲ δύο Σιναΐτες Πατέρες γιὰ 

νὰ τελέσουν τὴν Θεία Λειτουργία. Ὅταν κατέβαιναν ἀπὸ τὴν 
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κορυφή, ὁ Ὅσιος διέλαθε γιὰ λίγο τῆς προσοχῆς τῶνἄλλων 

πατέρων, ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁποίους μάλιστα ἦταν Κρητικός, καὶ 

μὲ ἕνα κοπίδι ποὺ εἶχε φέρει μαζί του πῆγε στὸ βράχο ποὺ 

εἶχε γράψει τὸ ὄνομά του   ὁ Καζαντζάκης καὶ ἔσβησε τὸ 

ὄνομα τοῦ δεδηλωμένου ἀθέου.  Θεωροῦσε    ἀταίριαστο σ᾽ 

ἐκεῖνο τὸν ἅγιο τόπο οἱ προσκυνητὲς νὰ βλέπουν τὸ ὄνομα 

ἑνὸς βλασφήμου, τὸ «βδέλυγμα τῆς ἀθεΐας ἐν τόπῳ ἁγίῳ». 

Ὅπως παρατηρεῖ ὁβιογράφος του ἱερομόναχος Ἰσαάκ«ὁ π. 

Παΐσιος ἀποστρεφόταν τόν Καζαντζάκη, λόγῳ τῆς ἀθεΐας 

καὶ τῶν βλασφημιῶν του καὶ δὲν ἤθελε οὔτε νὰ βλέπῃ οὔτε 

νὰ ἀκούει τὸ ὄνομά του». Εἶναι παραδειγματικὴ καὶ 

διδακτικὴ ἡ  συμπεριφορὰ τοῦ Ὁσίου Παϊσίου, ἀλλὰ καὶ ἡ 

φωτισμένη ἐπιχειρηματολογία του, στὴν περίπτωση ποὺ 

κατέβηκε ὁ ἴδιος στὴ Θεσσαλονίκη (1988) καὶ  πρωτοστάτησε 

σὲ διαδήλωση μπροστὰ σὲ αἴθουσα κινηματογράφου γιὰ 

νὰματαιωθεῖ, ὅπως καὶ ἔγινε, ἡ προβολὴ τῆς βλάσφημης 

ταινίας τοῦ Σκορτσέζε «Ὁ τελευταῖος πειρασμός», ποὺ 

βασιζόταν στὸ ὁμώνυμο ἔργο τοῦ Καζαντζάκη. Διηγεῖται 

σχετικὰ ὁ βιογράφος του: «Πέρα ἀπὸ τὶς μεμονωμένες 

ἀντιδράσεις τοῦ εὐσεβοῦς ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀποφασίσθηκε 

ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία συντονισμένη διαμαρτυρία, στὶς 6-7 

Νοεμβρίου (ν.η.) τοῦ ἰδίου ἔτους (1988).   Ζητήθηκε και ἡ  

συμμετοχὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους.   Ὅμως ἀρκετοὶ ἀντέδρασαν 

ἀρνητικά. Δὲν θεωροῦσαν καὶ τόσο πνευματικὸ νὰ  

ἀσχολοῦνται μὲ τέτοια θέματα λέγοντας ὅτι ἡ περιφρόνησή 

τους πρὸς τὸ ἔργο γίνεται αἰτία νὰ προβληθῇ λιγώτερο.        

Ὁ Γέροντας εἶχε τελείως ἀντίθετη ἄποψη: “Στὴν περίοδο τῆς 

εἰκονομαχίας”,ἔλεγε “δέκα Χριστιανοὶ ὑπερασπίστηκαν 

δυναμικὰ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ στὴν Χρυσῆ Πύλη καὶ 

μαρτύρησαν γι᾽ αὐτήν. Τώρα ποὺ βλασφημεῖται τὸ πρόσωπο 

τοῦ Χριστοῦ δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦμε. Ἂν ζούσαμε τότε 

ἐμεῖς οἱ“διακριτικοί” καὶ “γνωστικοί” θὰ λέγαμε στοὺς δέκα 
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μάρτυρες: “Ἔτσι δὲν  ἐνεργεῖτε πνευματικά· περιφρονεῖστε 

τὸν Σπαθάριο ποὺ ἀνεβαίνει νὰ γκρεμίσει τὴν εἰκόνα, καὶ 

ὅταν ἀλλάξη ἡ κατάσταση, θὰ βάλουμε στὴ θέση της ἄλλη 

εἰκόνα, καὶ μάλιστα πιὸ βυζαντινή. Αὐτὸ εἶναι τὸ φοβερό! 

Τὴν πτώση μας, τὴν δειλία, τὸ  βόλεμά μας τὸ παρουσιάζομε 

σὰν κάτι ἀνώτερο!”.  Τὴν διαμαρτυρία γιὰ τὴν βλάσφημη 

ταινία τὴν θεωροῦσε ὁμολογία πίστεως, γι᾽ αὐτὸ ἔσπευσε νὰ 

συμπαρασταθῆ στὴν ἀγωνιζομένη Ἐκκλησία. Ἐκτὸς ἀπὸ  τὶς 

ἰδιαίτερες προτροπές του, ὑπέγραψε μαζὺ μὲ ἄλλους 

πατέρες δήλωση πρὸς τὴν Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου, 

ἐκφράζοντας τὴν ἐπιθυμία του νὰ συμμετάσχη στὴν  ἔξοδο 

τῶν Ἁγιορειτῶν στὴν Θεσσαλονίκη γιὰ τὴν σχετικὴ 

ἐκδήλωση διαμαρτυρίας. Μὲ τὴν στάση του βοήθησε, ὥστε ἡ 

Ἱερὰ Κοινότης νὰ ἀποφασίση τὴν ἐπίσημη καὶ πολυάριθμη 

συμμετοχὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους.   Ἡ παρουσία τοῦ   

Πρωτεπιστάτου, τῶν περισσοτέρων ἀντιπροσώπων 

ἡγουμένων καὶ ἑκατὸ  Ἁγιορειτῶν ἔφεραν ἐνθουσιασμό καὶ 

συγκίνηση στὸ συγκεντρωμένο πλῆθος.   Ἰδιαίτερη αἴσθηση 

προκάλεσε ἡ παρουσία τοῦ Γέροντα. Καθ᾽ ὅλην τὴν διάρκεια 

τῆς ἐκδηλώσεως στεκόταν ὄρθιος παρὰ τὰ σοβαρὰ 

προβλήματα τῆς ὑγείας του.   Στὸ τέλος κινδύνευσε νὰ 

συνθλιβῆ ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις εὐλαβείας τοῦ πλήθους. 

Ἀκόμη ἔλαβαν μέρος μοναχοὶ καὶ μοναχὲς ἀπὸ μοναστήρια 

τοῦ κόσμου καὶ   πλῆθος λαοῦ.   Ἡ συντονισμένη ἐνέργεια 

καὶ οἱ προσευχὲς ὅλων καὶ τοῦ Γέρονταἔφεραν ἀγαθὰ 

ἀποτελέσματα. Ἡ Πολιτεία ἀπαγόρευσε τὴν προβολὴ τοῦ 

βλάσφημου ἔργου. Ἔτσι ἀποσοβήθηκε ὁ “τελευταῖος 

πειρασμός”. Εἴθε νὰ ἦταν ὁ   τελευταῖος»  

 

Ἱερομονάχου Ισαακ, Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, 

Άγιον Ὄρος 2004, σελ. 304-305). 

                                                                         Πηγή  : paraklis 
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ΕΠΙΣΗΣ  

 

Γέρων Παΐσιος: Περί τῶν Δαιμονισμένων 
 

   Εἶχα συναντήσει κάπου μία δαιμονισμένη κοπέλα. Αὐτή 

εἶχε διαβάσει Καζαντζάκη καί πίστευε κάτι βλάσφημα 

πράγματα μέ ἀποτέλεσμα νά δαιμονισθῆ.  Ξαφνικά τήν 

ἔπιασε τό δαιμόνιο καί ἔβαλε κάτι φωνές! «Καίγομαι, 

καίγομαι !». Οἱ δικοί της την κρατοῦσαν, γιά νά τήν 

σταυρώσω.   Μετά φώναζε: «Νερό, νερό!». Λέω:«Φέρτε της 

νερό». «Ὄχι, ὄχι, μοῦ λένε, γιατί μᾶς εἶπε κάποιος νά μήν 

κάνουμε ὑπακοή στόν διάβολο». «Τώρα, λέω, ἡ καημένη 

διψάει.    Φέρτε νερό».   Καταλάβαινα πότε ἦταν τό κάψιμο 

ἀπό τόν διάβολο καί πότε ἦταν ἀπό δίψα. Ἤπιε ἡ καημένη 

κάνα-δυό ποτήρια νερό. «Κάρβουνα, ἔλεγε, ἔχω μέσα μου, 

τόσο κάψιμο νοιώθω. Καί ἕναν κουβά νερό νά ἔπινα, δέν θά 

ἔσβηνε μέσα μου ἡ φωτιά». Τέτοιο κάψιμο ἔνοιωθε! 

 

 

                                 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ . . . .  

  

 


