
Η Παγκόσµια Ελλάδα γεννιέται!
Σύµπασα η Οικουµένη υποκλίθηκε 
στο µεγαλείο της! Οι Προφητείες 
πλησιάζουν στην εκπλήρωση τους! 
 

Αυτό που συνέβη την 25η Μαρτίου του 2021, θα µείνει αξέχαστο όχι µόνο 
στους Έλληνες, αλλά σε όλον τον πλανήτη! Μια χώρα που βρίσκεται σχεδόν 
στο έδαφος, καθηµαγµένη από την αισχρή και δόλια «φυλάκιση» της µε τον 
γελοίο λόγο της ... «πανδηµίας», µια χώρα που βρίσκεται σε ηµιθανή 
κατάσταση από τα τόσα χτυπήµατα που έχει δεχτεί από «φίλους» και 
ΕΧΘΡΟΥΣ, µια χώρα που βαριανασαίνει από την δολερή οικονοµική κατοχή 
µεταλλαγµένων βαρβάρων µε γραβάτες, µια χώρα που βρίσκεται µισό βήµα 
πριν τον γκρεµό όπως κραυγάζουν οι κινδυνολόγοι, ξαφνικά γίνεται το 
υπέρτατο σηµείο αναφοράς για όλον τον πλανήτη! Τι συνέβη; Τι έγινε; Ποιό 
θαύµα, ποιό θεϊκό χέρι την άγγιξε και άξαφνα η λάµψη αυτή που βγήκε από 
το λυγισµένο της κορµί, θάµπωσε την Οικουµένη; Είχαν δίκιο οι Γέροντες που 
επέµεναν ότι η Ελλάδα µια µέρα θα γίνει και πάλι το Φώς του Κόσµου; 
Μήπως ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ζούµε την Νέα Ιστορία; 

Τ ο ξηµέρωµα της 25ης Μαρτίου στο 
µουντό από τις καταρρακτώδεις βροχές 
και τις πληµµύρες Σύδνεϊ, µε βρήκε κι 

εµένα  σε µια κατάσταση περίεργη. Ξύπνησα 
άκεφος, η αλήθεια είναι. Δεν είχα και πολλή 

όρεξη για πολλά. Σηκώθηκα µουδιασµένος, άναψα το καντήλι της Μεγαλόχαρης, 
ψέλλισα µερικούς ψαλµούς στη Χάρη Της, θύµιασα και µετά έφτιαξα τον πρωϊνό 
καφέ µου. Ήξερα πως η Αυστραλία επρόκειτο να συµµετάσχει και αυτή στις 
εορταστικές εκδηλώσεις για την 200ή επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας, αλλά όλο 
αυτό το σκηνικό το θεωρούσα «υποκριτικό». Γιατί καµµιά κυβέρνηση στην 
Αυστραλία, δεν έχει ποτέ υποτιµήσει το έντονο ελληνικό στοιχείο που φιλοξενεί και 
το οποίο έχει συµβάλλει τα µέγιστα στην ανάπτυξη της χώρας. Ένα εκατοµµύριο 
και βάλε ελληνικές ψυχές ζούν εδώ. Γενιές ολόκληρες. Μόνο τυχαία άλλως τε δεν 
αποκαλείται η Μελβούρνη ως...τρίτη σε µέγεθος ελληνική πόλη µετά την Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη. Εποµένως, σε µια τέτοια γιορτή, το αυστραλιανό κράτος δεν θα 
έµενε αµέτοχο σε καµµιά περίπτωση. Και φιλέλληνας να µην ήταν (που είναι) ο 
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Μόρισσον, ο πρωθυπουργός της χώρας, για χάρη τόσων...ψήφων θα χόρευε µέχρι 
τσάµικο σε ελληνικό γλέντι έξω από το κυβερνείο της Καµπέρας, τι να λέµε τώρα. 
Σε άλλη, συνηθισµένη επέτειο, θα µειδιούσα σκωπτικά και θα µονολογούσα: «Για 
δες ρε τι κάνουν οι άνθρωποι για τα κοµµατικά ψηφαλάκια» και θα χάζευα τα 
καραγκιόζικα τερτίπια τους και τα ανούσια χαµόγελα τους. Την προχτεσινή µέρα, 
δεν είχα όρεξη ούτε γι’ αυτά. Θαρρείς και µε πλάκωνε κάτι στο στήθος. Σα να του 
έβαλε κάποιος µια µεγάλη πετριά πάνω του που µου έκοβε την ανάσα. Άναψα τον 
υπολογιστή µου και χάζεψα για λίγο στο Facebook. Πλήθος οι γιορτινές αναρτήσεις 
της οµογένειας, τα «χρόνια πολλά», οι ευχές ένθεν κακείθεν από φίλους και 
συµπάροικους. Άξαφνα είδα µια ανάρτηση για τη...Βενεζουέλα(!) όπου το 
κυβερνείο της είχε βαφτεί στα...γαλανόλευκα της ελληνικής σηµαίας και µια 
λεζάντα όπου έλεγε πως «Η Βενεζουέλα τιµά τα 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση»!  
Η Βενεζουέλα; Έλα Χριστέ και Παναγιά! Αυτοί είναι βυθισµένοι στη διαφθορά τους 
και στο έγκληµα, όντας η πρώτη χώρα στον κόσµο σε παραγωγή ηρωΐνης και οι 
συγκρούσεις µεταξύ των νονών των καρτέλ και οι δολοφονίες είναι σχεδόν 
καθηµερινό φαινόµενο! Την...Ελλάδα θυµήθηκαν; Από που κι ως πού; Μετά σκάει 
άλλη ανάρτηση. Από τη Βραζιλία αυτή τη φορά, να δείχνει τον Ιησού του Σάο 
Παολο να είναι ...τυλιγµένος µε τη γαλανόλευκη! Και η ...Βραζιλία τιµά την Ελλάδα; 
Κάτι τρέχει εδώ! 

Ξύπνησα απότοµα, παράτησα 
το νωχελικό και βαριεστηµένο 
ύφος µου και µπήκα στη 
µηχανή αναζήτησης. «Χώρες 
του κόσµου που τιµούν την 
Ελλάδα για τα 200 χρόνια...». 
Το αποτέλεσµα που βγήκε, 
κυριολεκτικά µε άφησε ενεό 
και κεχηνότα! Άγαλµα, που 
λένε. Μέτρησα τουλάχιστον 
80 χώρες που είχαν ήδη ντύσει 
σ τ α γ α λ α ν ό λ ε υ κ α 
τις ...πρωτεύουσες τους!!! Και 
να ‘ταν µόνο αυτό; 
Ξ αφ ν ι κ ά µ ο υ « σ κ ά ε ι » 
µ π ρ ο σ τ ά µ ο υ κ α ι µ ι α 
ανάρτηση απίστευτη ! Ο 

Διεθνής Διαστηµικός Σταθµός (NASA, RUSSIA, EU) αναρτά την ...ελληνική σηµαία 



σε µία από τις κεραίες του (την 
πιο µεγάλη σε ύψος!) για...µισή 
ώρα και αρχής γενοµένης από 
τη στιγµή που άρχισε η µεγάλη 
παρέλαση στο . . .Σύνταγµα , 
δηλαδή στις 12.00 µεσηµέρι 
ώρα Ελλάδας!  
Ξαφνικά και µέσα σε µια 
στιγµή, ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ, 
ακόµη και οι µουσουλµανικές 
χώρες όπως η Αίγυπτος, η 
Σαουδική Αραβία, το Ιράν(!), τα 
Η Α Ε , ε ί χ α ν ν τ υ θ ε ί 
στα...γαλανόλευκα!  
Άρχισα να κλαίω! 
Όλες αυτές οι εικόνες που 
αντίκρυσα, ξαφνικά άρχισαν να ...χορεύουν γύρω µου. Καθόµουν στη καρέκλα του 
γραφείου µου και δεν ήξερα αν αυτό που βιώνω είναι απλά ένα όνειρο του 
καταπιεσµένου µου υποσυνείδητου ή µια πραγµατικότητα την οποία δεν είχα καν 
φανταστεί, ούτε στα πιο ακραία µου «σενάρια µυαλού»!  
 
«Δεν είναι δυνατόν! Δεν το πιστεύω!» µονολογούσα.  
Τι είχε συµβεί; Πώς είναι δυνατόν ΟΛΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ να έχει πάθει ξαφνικά... 
«οξεία ελληνίτιδα», τη στιγµή που όλοι µας είχαν της...κλωτσιάς και της 

σφαλιάρας», ανυπόληπτους 
και µικρού αναστήµατος; Γιατί 
τ ο έ κ α ν α ν ό λ ο ι α υ τ ό ; 
Τρολλάρισµα σε παγκόσµια 
κλίµακα; Ή µήπως κάποια 
κρυφά συναισθήµατα που 
ά ξ α φ ν α α π έ κ τ η σ α ν 
υ π ε ρ µ ε γ έ θ η µ ά ζ α κ α ι 
ε ξ α κ ο ν τ ί σ τ η κ α ν σ τ η ν 
ατµόσφαιρα; Κι άλλες, πολλές 
χώρες γιόρτασαν κάποια 
σ τ ι γ µ ή τ η ν . . . ε κ α τ ο σ τ ή , 

διακοσιοστή, εκατοστή πεντηκοσιοστή και δε ξέρω ‘γω τι επέτειό τους, 
αλλά...ουδείς ασχολήθηκε περισσότερο από ένα απόσπασµα στα κεντρικά δελτία 



ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθµών. Εδώ κοτζάµ Αµερική, γιόρτασε τα 200στά 
«γενέθλια» της το 1975 επί προεδρίας Τζ. Φόρντ και ουδείς ασχολήθηκε 
περισσότερο πλην των ίδιων των Αµερικανών. Να σκεφτείτε ότι ούτε καν 
θυµούνται αυτή τη γιορτή, ούτε καν θυµούνται το όνοµα του προέδρου στου οποίου 
τη... «βάρδια» είχαν λάβει χώραν οι εορτασµοί αυτοί. Ποιός τον θυµάται 
τον ...Τζέραλντ Φόρντ; Έναν πρόεδρο που δεν είχε καν εκλεγεί κι όλας στο αξίωµα 
αυτό και που απλά αντικατέστησε τον ανεκδιήγητο Νίξον, όταν αυτός παραιτήθη 
έπειτα από τη βόµβα του «Γουώτεργκέιτ»; Λογικά θα έπρεπε, µιας και µια τέτοια 
επέτειος θα έφερε και το...όνοµα του, αλλά φεύ! Μόλις ακούνε γι’ αυτόν, αµέσως 
ανατρέχουν στο Google για να µάθουν ποιός στα κοµµάτια είναι, για σκέψου!  
Και η Ελλάδα, η µικρή Ελλάδα, η ανυπόληπτη Ελλάδα του 21ου αιώνα, πώς έγινε 
ξαφνικά και µέσα σε µια στιγµή...αυτοκράτειρα της Οικουµένης, επειδή γιόρταζε τα 
200ά «γενέθλια» της ως κράτος πια; 

Ξάφνου τινάζοµαι πάνω σα να µε χτύπησε κεραυνός ή ηλεκτρικό ρεύµα! «Αυτό 
είναι!», αναφώνησα! «Οι προφητείες! Οι Γέροντες! Τα λόγια τους! Οι 
κουβέντες τους! Οι εξοµολογήσεις τους για την Παναγιά, που έλεγε σε 
αυτούς ότι µια µέρα η Ελλάδα θα είναι µεγάλη και θα σκεπάζει όλη τη 
Γη!»  
Νάτο λοιπόν! Άρχισε ήδη ανάξιε και λιγόπιστε! Έρχεται η ώρα! Η ΩΡΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ!  
Δεν το πιστεύετε; Σας φαίνεται υπερβολικό; Μη βιάζεστε να βγάλετε τα 
συµπεράσµατα σας πριν ολοκληρώσετε το παρόν κείµενο... 

Οι προφητείες και η πραγµατικότητα 

Για τους Άγιους Γέροντες και τις προρρήσεις τους, έχω µιλήσει αρκετές φορές. Και 
άλλες τόσες, έχουν δηµοσιευτεί πολλά άρθρα σε αυτόν τον ιστοχώρο, για τον οποίο 
έχω την τιµή να αρθρογραφώ κι εγώ και να δηµοσιεύω τις δικές µου απόψεις. 
Ωστόσο, επειδή τόσο οι δικές µας γενιές (των παλαιοτέρων) όσο και οι νέες γενιές, 
αυτές δηλαδή των 20άρηδων, των 30άρηδων, ακόµη και των 40άρηδων, έχουν 
γαλουχηθεί µε µια Ελλάδα ... «µπανανία». Μια χώρα µε εντελώς ανυπόληπτη 
δηµόσια διοίκηση, µια χώρα στην οποία επικρατεί η κοινωνική ανισότητα σε όλους 
τους τοµείς, µια χώρα όπου θα πρέπει να έχει κανείς... «µπάρµπα στη Κορώνη» 
τόσο για να βγάλει άκρη στις σχέσεις του µε το κράτος, όσο και να...βρεί δουλειά σε 
κάποιο δηµόσιο τοµέα, γιατί ο ιδιωτικός (που θα έπρεπε να συµβαίνει το αντίθετο) 
είναι καθ’ όλα αβέβαιος και ασυνεπής, ένα κράτος που ουδέποτε είχε σχέδιο και 
στρατηγική προς όφελος της κοινωνίας και του λαού, αλλά και των ίδιων των 



συµφερόντων του. Πώς λοιπόν όλοι αυτοί οι Έλληνες, θα µπορούσαν έτσι, αβρόχοις 
ποσίν, να ...πιστέψουν ότι κάποια µέρα η Ελλάδα θα γινόταν το Φώς της 
Οικουµένης; Και έχουν απόλυτο δίκιο. Όλοι τους.  
Θα µου πείς... «η πίστη». Ναί, δε λέω, αλλά στις σύγχρονες εποχές που ζούµε, η 
πίστη πλέον χάνει το νόηµα της, τη στιγµή που δεν υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα 
εµπνεύσουν και θα καθοδηγήσουν το ποίµνιο. Ένα ποίµνιο που παλινδροµεί 
ανάµεσα στα πολιτικά και εκκλησιαστικά σκάνδαλα και στον...νέο τρόπο ζωής, τον 
µοντέρνο και τον...µεταµοντέρνο και στην ευθεία πνευµατική «επίθεση» που 
δέχεται από την προπαγάνδα µέσω του κινηµατογράφου και της τηλεόρασης. Τι να 
πιστέψει λοιπόν ο λαός; Χώρια που τα τελευταία χρόνια έχουν παρεισφρήσει και 
οι...νέες θεωρίες ότι ο Έλληνας καταστράφηκε από τον ...Χριστιανισµό, ότι η 
Ιστορία πρέπει να ξαναγραφτεί και άλλα τέτοια. Που λοιπόν να βρεί αποκούµπι και 
να πιστέψει και πάλι, ιδίως τα τελευταία χρόνια που παραδέρνει ανάµεσα στην 
επιβίωση και τον οριστικό χαµό; 
Ας αφήσουµε όµως τους προλόγους και ας µπούµε στην ουσία. 
Πάµε να δούµε πιο αναλυτικά, τι έχουν πεί οι σύγχρονοι Άγιοι, των οποίων η 
ύπαρξη οφείλεται στο πολύπλευρο «σχέδιο του Θεού». 
Κι ας ξεκινήσουµε από τον...παλαιότερο σχετικά, Άγιο και Μέγα Διδάσκαλο του 
Γένους, τον Ισαπόστολο Άγιο Κοσµά τον Αιτωλό. Η µεγάλη αυτή προσωπικότητα 
που σεβόταν ακόµη και ο ίδιος ο αιµοσταγής Αλή Πασάς, είχε δώσει σχεδόν όλη την 
πορεία του Ελληνισµού στις προρρήσεις του. Από το πότε θα δηµιουργηθεί το 
πρώτο ελληνικό κράτος ως την εκπλήρωση του Ποθούµενου, δηλαδή την πλήρη 
ανάσταση της Ρωµιοσύνης. Και ως «Ρωµιοσύνη», ορίζεται το σύνολο των 
Χριστιανών που κατοικούσαν τον ελλαδικό και µικρασιατικό χώρο και οµιλούσαν 
κυρίως την ελληνική γλώσσα, δηλαδή µε µία φράση, την ελληνική Οικουµένη. Η 
Ρωµιοσύνη δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια του νότιου άκρου της Βαλκανικής 
χερσονήσου, αλλά περιλαµβάνει όλη την πάλαι ποτέ ελληνική Κοσµόπολη. Αυτό 
λοιπόν όριζε ο Μέγας αυτός Άγιος ως «Ποθούµενο» και σε αυτό συµφωνούν οι 
περισσότεροι επιστήµονες, Βυζαντινολόγοι και ιστορικοί ερευνητές , 
συµπεριλαµβανοµένου και εµού του ιδίου. Η Ρωµιοσύνη λοιπόν ή πιο απλά η 
ελληνική οικουµένη, θα παλινορθωθεί µόνο όταν ολοκληρωθεί η επανάκτηση των 
εδαφών που κατέχει αυτή τη στιγµή η Τουρκία και φυσικά ολοκληρώνεται µε την 
ανάκτηση της Πόλης, δηλαδή της Κωνσταντίνου Πόλης, όπου δεσπόζει ακόµη 
στέρεο και ακάµατο το µοναδικό παγκόσµιο µνηµείο της Χριστιανοσύνης, ο ναός 
της Του Θεού Σοφίας.  
Πλήθος κόσµου ρωτούσε τον Άγιο, όταν αυτός επισκεπτόταν τα µέρη τους, για 
το...πότε θα έρθει το Ποθούµενο. Κι εκείνος τους απαντούσε πολλές φορές µε 



τρόπο...αινιγµατικό. Μια τέτοια «αινιγµατική» απάντηση ήταν και η γνωστή του 
ρήση για το «Ψευτορωµαίϊκο». 
Ουδ ε ί ς ε κ τ ο υ α κ ρ οα τ η ρ ί ο υ 
προσπάθησε να ζητήσει...περαιτέρω 
εξηγήσεις για το τι επρόκειτο ήταν 

αυτό το...Ψευτορωµαίϊκο και γιατί ονοµαζόταν έτσι. Εξ άλλου, ο Άγιος Γέροντας 
δεν ήταν και πολύ των...εξηγήσεων. Κατά κάποιο τρόπο, «απαιτούσε» σχεδόν από 
το ακροατήριο του να...βάζει και λίγο το µυαλό του να δουλέψει και να στοχαστεί, 
αλλά κυρίως να ζητήσει τη Θεία Φώτιση γι’ αυτό. Κι έτσι, από φόβο του κοινού πιο 
πολύ παρά από οτιδήποτε άλλο, οι φράσεις αυτές όπως η αναφερόµενη, 
έµειναν...ανεξήγητες.  
Τι είναι λοιπόν το «Ψευτορωµαίϊκο»;  
Για να το αντιληφθούµε καλύτερα, θα πρέπει να προσέξουµε τις λέξεις που 
χρησιµοποιούσε ο Άγιος για να αποδώσει την όποια έννοια στις φράσεις του. Στην 
συγκεκριµένη, βλέπουµε να χρησιµοποιεί τη λέξη «πρώτα» στη φράση του. Δηλαδή 
«Θα έρθει ΠΡΩΤΑ ένα Ψευτορωµαίϊκο» και µετά η παρότρυνση «να µην το 
πιστέψετε, θα φύγει πίσω».  
Γιατί το είπε;  
Γιατί τον ρώτησαν «Πότε θα έρθει Άγιε παππουλάκη το Ποθούµενο»! 
Άρα λοιπόν, σύµφωνα µε τον Άγιο, πρώτα θα ερχόταν ένα ΚΑΤΙ σαν Ρωµαίϊκο και 
όχι ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΡΩΜΑΙΪΚΟ, όπως ήταν το Ποθούµενο!  
Τι ήρθε λοιπόν πρώτα; 
Μα φυσικά ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ που δηµιουργήθηκε και εγκρίθηκε 
από τις τρείς παγκόσµιες δυνάµεις της εποχής, δηλαδή την ΑΓΓΛΙΑ, την ΓΑΛΛΙΑ 
και την ΡΩΣΙΑ! Αυτό το κράτος, το οποίο θα διοικούνταν από µια 
οικονοµικοπολιτική ελίτ (εκείνη την εποχή η ...ελίτ αυτή ήταν ένα κράµα από 
οικονοµικά εύρωστους και µορφωµένους Φαναριώτες που µποροστά στη δίψα τους 
για εξουσία δεν λογάριαζαν τίποτε και από ντόπιους πλουτοκράτες, πρώην 
κοτζαµπάσηδες, οι οποίοι είχαν διαλεχθεί προσεκτικά από τους Βαυαρούς που 
δρούσαν εκ µέρους του Όθωνα και φυσικά είχαν την απόλυτη στήριξη τόσο της 
Αγγλίας, όσο και των άλλων δύο, δηλαδή της Γαλλίας και της Ρωσίας) η οποία ελίτ 
θα ...προσαρµόζονταν ανάλογα µε τις επιταγές της κάθε εποχής.  
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ «ΨΕΥΤΟΡΩΜΑΙΪΚΟ». Δηλαδή η δηµιουργία ενός 
κράτους που στην ουσία του ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ γνήσια ΕΛΛΗΝΙΚΟ, δεν θα είναι... 
«ΡΩΜΑΙΪΚΟ», δηλαδή δεν θα είναι ούτε καν µέρος της ελληνικής Κοσµόπολης! 
Όπως δηλαδή ακριβώς το κράτος που δηµιουργήθηκε το 1828 από την Αγγλία 
(κυρίως), τη Γαλλία και την ...εποπτεία της Ρωσίας! Μ’ άλλα λόγια, από τρείς 
δυνάµεις που δεν θα ήθελαν σε καµµιά περίπτωση να δουν την παλιννόστηση µιας 

«Θα ‘ρθει πρώτα ένα ψευτορωμαίϊκο. Να μην 
το πιστέψετε, θα φύγει πίσω»!



αυτοκρατορίας που είδαν κι έπαθαν να...ξεφορτωθούν! Και ασφαλώς εννοώ την 
ίδια τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Και αντ’ αυτής λοιπόν, δηµιούργησαν ένα... 
κρατίδιο απολύτως ελεγχόµενο από αυτούς, που θα διασφάλιζε: 
1) Τα συµφέροντα της Αγγλίας (έλεγχος της Μεσογείου και ειδικά του νευραλγικού 
σηµείου της Ανατολικής Μεσογείου) 
2) Τα συµφέροντα της Γαλλίας, η οποία είχε κτίσεις τόσο στα παράλια της Αφρικής, 
όσο και λόγο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και 
3) Τα συµφέροντα της Ρωσίας, η οποία µέσω του νεοσύστατου ελληνικού 
«κρατιδίου», διασφάλιζε τα νότια νώτα της και τον πλήρη έλεγχο του Αιγαίου και 
της Μαύρης Θάλασσας.  
Αυτό λοιπόν εννοούσε ο Μέγας και Άγιος Κοσµάς ο Αιτωλός. Ένα ...κάτι σαν 
κράτος, που θα µιλούσε ελληνικά, που θα είχε µεν ελληνική συνείδηση, αλλά ΔΕΝ 
ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ...ΡΩΜΑΙΪΚΟ που ποθούσε ο ραγιάς Έλληνας Χριστιανός, δηλαδή ο 
Έλληνας Ρωµιός!  
Αργότερα, σε κάποια άλλη συνάθροιση, όταν τον (ξανά)ρώτησαν για το «πότε θα 
έρθει το Ποθούµενο, είχε πεί: 

Το τι ακριβώς εννοούσε ο Άγιος και Μέγας Διδάσκαλος του Γένους, το περιγράφω 
αναλυτικά στο άρθρο µου «Πώς οι προφητείες δείχνουν και επαληθεύουν 
καθηµερινά τον ερχοµό του «Ποθούµενου», το οποίο κατά σύµπτωση, 
γράφτηκε πριν από τρία χρόνια, δηµοσιεύτηκε πρώτα σε άλλους ιστοχώρους και 
στις 26/8/2019 αποτέλεσε το πρώτο µου άρθρο - παρέµβαση στην «Τρικλοποδιά». 
Η ουσία εν τέλει, είναι ότι ο Κοσµάς ο Αιτωλός, προφήτευσε ανοικτά σε όλους για 
πρώτη φορά, τόσο τον ερχοµό του «ψευτοελληνικού» κράτους που γνωρίζουµε 
σήµερα, όσο και την παλιννόστηση του «Ρωµαίϊκου» ως «Ποθούµενο». 

Τη σκυτάλη στη συνέχεια, παίρνει ο άλλος εθνικός µας Άγιος, ο Άγιος Παΐσιος, ο 
οποίος ήρθε ένα βήµα πριν την πτώση του «Ψεύτικου Ρωµαίϊκου» και λίγο πριν 
ξεκινήσουν τα γεγονότα για τον ερχοµό του «Ποθούµενου». Η θεόσταλτη 
αποστολή του ήταν να διδάξει και να επαναφέρει το Γένος στην πρότερη 
κατάσταση, δηλαδή στην επιστροφή του στην Ορθοδοξία και στις ρίζες του. Και το 
σηµαντικότερο, να του «δείξει» κατά έναν τρόπο, το ζοφερό µέλλον το οποίο το 
περίµενε στα επόµενα χρόνια, λίγο πρίν την ανάκτηση της Πόλης και την 
παλινόρθωση της ελληνικής Κοσµόπολης, δηλαδή την παλιννόστηση του 
«Ρωµαίϊκου». Έλεγε σχετικά: 

«Το Ποθούμενο θα έρθει, αλλά θα έρθει 
με πολύ πόνο και δάκρυα»

https://www.triklopodia.gr/%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%87/
https://www.triklopodia.gr/%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%87/
https://www.triklopodia.gr/%CF%80%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%87/


Και ασφαλώς δεν µιλούσε έτσι 
γενικώς και ...αορίστως. Το 
« Ε σ ε ί ς θ α τ α δ ε ί τ ε » , 
α π ε υ θ υ ν ό τ α ν σ τ ο µ ι κ ρ ό 
ακροατήριο του , το οποίο 
ήταν...παιδιά, φοιτητές και νέοι 
επιστήµονες που είχαν πάει να 

τον επισκεφθούν. Που σηµαίνει ότι εννοούσε ξεκάθαρα ότι ΘΑ ΤΑ ΕΒΛΕΠΕ ΑΥΤΗ 
Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ που είχε εµπρός του και η επόµενη που θα ερχόταν 
(δηλαδή οι νέοι που θα γεννιόνταν από αυτή τη γενιά) και που στις µέρες µας είναι 
οι 50άρηδες, οι 60άρηδες και οι απόγονοι τους! 
Άρα, µιλάµε ότι το «Ποθούµενο» ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ! Και όλες οι εξελίξεις και 
τα γεγονότα που ζούµε, ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΜΗΝΥΟΥΝ! 

Επί της ουσίας, ο Άγιος αυτός και Μέγας Γέρων, ερµήνευσε και εκλαϊκευσε τις 
προρρήσεις του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού. Τις ανέλυσε σε βάθος και διόρθωσε τις 
όποιες παρανοήσεις, όπως αυτή µε τα περίφηµα «Εξαµίλια», τα οποία οι 
ερµηνευτές των προρρήσεων αυτών τα τοποθετούσαν στην περιοχή «Εξαµίλια» της 
Κορίνθου αλλά δεν είναι τίποτε άλλο από ...τα 6 ναυτικά µίλια της µέχρι σήµερα 
αιγιαλίτιδας ζώνης µας! Και πράγµατι, ΜΕΧΡΙΣ ΕΚΕΙ ΗΛΘΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ τόσο 
µε τις προκλήσεις του ΟΥΡΟΥΤΣ ΡΕΪΣ, όσο και µε την µεγάλη «άσκηση» που 
έκαναν στο Αιγαίο πρόσφατα. Και ΜΕΧΡΙΣ ΕΚΕΙ ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΟΥΝ, µιας και 
αµφισβητούν ολικά την δυνητική ΑΟΖ µας και το δικαίωµα µας στην επέκταση της 
αιγιαλίτιδας ζώνης µας από τα 6 στα 12ν.µ. Η συγκεκριµένη πρόρρηση έχει ως εξής: 

Στην εποχή του, πολύ λίγοι γνώριζαν, όχι µόνο την ύπαρξη των προρρήσεων του 
Αγίου αυτού µεγάλου ανδρός, αλλά και την ίδια την ύπαρξη του! Μάλιστα τα 
σχολικά βιβλία της εποχής (της δικής µου εποχής τουλάχιστον), ανέφεραν ελάχιστα 
πράγµατα για τον βίο και τη δράση του. Μια σελίδα µόλις, θυµάµαι, αφιέρωνε το 
βιβλίο της Ιστορίας του Γυµνασίου για τη δράση του ή µάλλον...µισή για την 
ακρίβεια. Τον συγκατάλεγε βέβαια στην «οµάδα» των Μεγάλων Διδασκάλων του 
Γένους, αλλά όχι στον βαθµό που απαιτούνταν. Περισσότερα έγραφε για τον 
Αδαµάντιο Κοραή για παράδειγµα, ο οποίος δεν ήταν καν Χριστιανός και 
απέρριπτε τον ίδιο τον Χριστιανισµό ως µια...τροχοπέδη για την παλιννόστηση της 

«Αχ... Να μου έδινε ακόμη λίγα χρόνια ο Θεός για 
να δω κι εγώ την πατρίδα μου μεγαλωμένη... Γιατί 
η Ελλάδα θα ξαναγίνει μεγάλη... Θα γίνει πάλι το 
φως της οικουμένης... Εγώ δεν θα τα δω, εσείς θα 
τα δείτε...»

«Οι Τούρκοι θα φύγουν αλλά θα ξανάρθουν πάλι και 
θα φτάσουν μέχρι τα ΕΞΑΜΙΛΙΑ. Ύστερα θα τους 
κυνηγήσετε ως την Κόκκινη Μηλιά...»



«Ελληνικής Πολιτείας» ως φορέα πνεύµατος και φωτός παρά για τον Άγιο Κοσµά. 
Σηµεία των καιρών; Πιθανόν. Πάντως, η ουσία είναι ότι ο Άγιος Παΐσιος είχε να 
εκπληρώσει αυτήν ακριβώς την αποστολή. Να ενηµερώσει το έθνος για τα 
µελλούµενα, να υπενθυµίσει τις προρρήσεις του Αγίου Κοσµά και να τις ξεδιαλύνει 
και τέλος, να το προετοιµάσει κυρίως πνευµατικά για ό,τι θα συνέβαινε τα επόµενα 
χρόνια. Από την δαιµονική επίθεση των οργάνων του Αντίχριστου (λέγε µε ΝΤΠ και 
επέλαση εθνοµηδενιστών) ώς την παλινόρθωση του «Ρωµαΐικου», δηλαδή της 
Ρωµιοσύνης µε την καταστροφή της Τουρκίας και την ανάκτηση της Πόλης. Και 
κυρίως, τόνιζε για την εξύψωση εκ νέου της Ελλάδας, δηλαδή του Ελληνικού 
Πνεύµατος, το οποίο θα γινόταν και πάλι το «Φώς της Οικουµένης».  
Το προχτεσινό γεγονός του εορτασµού των 200 ετών από την Ελληνική 
Επανάσταση το οποίο γιορτάστηκε ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ, ήταν ένα µικρό 
δείγµα, ένα αν θέλετε προεόρτιο για το τι θα επακολουθήσει στο µέλλον και στο 
πώς η Οικουµένη ολόκληρη θα υποκλιθεί εκ νέου στην Νέα Ελλάδα που πρόκειται 
να γεννηθεί σε λίγο καιρό.  
Φανταστείτε δηλαδή τι έχει να γίνει, όταν όλοι οι τηλεοπτικοί δέκτες σε όλον τον 
κόσµο, δείξουν σε απ’ ευθείας συνδέσεις, τόσο την παρέλαση του Ελληνικού 
Στρατού στην Κων/πολη, όσο και την υπογραφή των σχετικών συνθηκών που θα 
παραδίδουν την πόλη στους Έλληνες, µετά τη λήξη του εθνοκτόνου µεγάλου 
πολέµου που έρχεται µε ταχύ βήµα. Αφ’ ενός οι οθόνες θα γεµίσουν από τους 
πανηγυρισµούς των λαών του κόσµου για την επίσηµη λήξη του πολέµου, όσο και 
από τα γαλανόλευκα χρώµατα στα οποία θα ντυθούν όλες οι τηλεοράσεις 
παγκοσµίως! Η Ελλάδα πλέον ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΚΤΕΚΤΟΡΑΤΟ που 
δηµιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τα συµφέροντα των «µεγάλων», αλλά µια µεγάλη  
χώρα, που θα χωράει...όλους τους λαούς που σήµερα κατοικούν την ενδοχώρα της 
Μικράς Ασίας. Σηµειωτέον, ότι έχει πλέον αποδειχθεί και επιστηµονικά (ύστερα 
από το άνοιγµα των τουρκικών «τεφτεριών» και τις αναλύσεις του DNA που έδωσε 
στη δηµοσιότητα πριν πέντε χρόνια η τουρκική κυβέρνηση) ότι το µεγαλύτερο 
µέρος των κατοίκων της, είναι εξισλαµισµένοι ΕΛΛΗΝΕΣ. Αυτοί λοιπόν θα 
αποτελέσουν, µαζί µε τους υπόλοιπους Ελλαδίτες, και την Νέα Οικουµένη των 
Ελλήνων, την νέα Ελληνική Κοσµόπολη. Και όχι µόνο αυτό. Θα δείτε στη συνέχεια 
και το πόσοι από τους γύρω λαούς θα σηκώνονται και θα λένε:  
«Είµαστε και εµείς Ρωµιοί, είµαστε και εµείς Έλληνες! Και εµείς αποτελούµε µέρος 
αυτής της Νέας Ελληνικής Κοσµόπολης! 
Και σιγά σιγά και πάντα υπό την εποπτεία της µήτρας, που θα είναι η Νέα (πλέον)  
Κων/πολη, όλοι αυτοί που έζησαν ως τώρα ως µέρη άλλων χωρών (Γαλλία, Ιταλία, 
ακτές Αφρικής, Συρία, Λίβανος, Πόντος, Νότια Ρωσία, Ουκρανία) θα θελήσουν, 



χωρίς να αποσχιστούν από τις χώρες αυτές, να ανήκουν στην Νέα Ελληνική 
Κοσµόπολη και να λάβουν την ελληνική παιδεία.  
Όνειρα...θερινής νυκτός λέτε; 
ΚΑΘΟΛΟΥ! 
ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ που εξελίσσονται σήµερα και µε βάση 
τις προρρήσεις των Αγίων, ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ! 
Δεν το λέω εγώ. Εγώ απλά, ως Ιστορικός, και µε βάση τα δεδοµένα που έχω, αν 
θέλετε, σκιαγραφώ το µέλλον.  
Επίσης, επικαλούµαι και τις µαρτυρίες πολλών στρατιωτών κατά τη διάρκεια του 
Αλβανικού Έπους, οι οποίοι δηλώνουν ρητά και κατηγορηµατικά ότι έχουν δεί 
πολλές φορές την ίδια την Παναγία να τους καθοδηγεί στο µέτωπο. Και µάλιστα σε 
τρείς από αυτούς, απευθύνθηκε η Μεγαλόχαρη και προσωπικά, λέγοντας ότι: 
«Κάποια µέρα θα κάνω ξανά την Ελλάδα µεγάλη», επιβεβαιώνοντας στο 
ακέραιο τόσο τις προρρήσεις του Αγίου Κοσµά, όσο και αυτές του Αγίου Παϊσίου 
και των άλλων σύγχρονων Αγίων. Οι µαρτυρίες αυτές είναι καταχωρηµένες σε µια 
ειδική έκδοση του Υπουργείου Εθνικής Αµύνης µε τίτλο «Η Μεγαλόχαρη στον 
Αγώνα του Έπους του ‘40» και αποσπάσµατα έχει αναρτήσει η ιστοσελίδα 
της Ιεράς Μονής του Παντοκράτορος στο Άγιο Όρος.  

Δεν έχουµε λοιπόν απλές «ενδείξεις» και «ευσεβείς πόθους». Έχουµε 
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ γι’ αυτά που λέµε ή γράφουµε.  
Κι έπειτα, δεν είναι µόνο αυτές. Έχουµε και τα ίδια τα γραπτά του µεγάλου 
στρατηγού του επανάστασης, του Γιάννη Μακρυγιάννη που µιλούν ακριβώς ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ «ΡΩΜΑΙΪΚΟΥ»! 
Τα γραπτά αυτά βρέθηκαν από τους απογόνους του Μακρυγιάννη και εκδόθηκαν 
σε βιβλίο από το Ίδρυµα της Εθνικής Τράπεζας και δόθηκαν ως ιστορικά 
ντοκουµέντα και παρακαταθήκη για τις επόµενες γενιές Ελλήνων. Τα γραπτά αυτά 
περελήφθησαν σε µια ενιαία έκδοση µε τον αυθεντικό τίτλο που είχε δώσει ο ίδιος ο 
Μακρυγιάννης: «Οράµατα και Θάµατα». 
Τα κείµενα αυτά, είναι γραµµένα σε ύφος και γραφή που θυµίζουν έντονα την 
«Αποκάλυψη» του Απόστολου Ιωάννη και έχουν να κάνουν µε τα οράµατα ή όνειρα 
του µεγάλου Στρατηγού, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως...στρατηγός - 
καλόγερος. Ο δε Άγιος Παΐσιος τον θαύµαζε απεριόριστα και τον ανέφερε πολλές 
φορές σε συζητήσεις του µε πιστούς. Έλεγε συγκεκριµένα: 

«Που να συγκριθώ εγώ με τον Μακρυγιάννη, είμαι ένα τίποτα 
μπροστά του. Αυτός έκανε εκατό μετάνοιες την ημέρα και μάλιστα 
από τα πολλά τραύματα που είχε από μαχαιριές στη κοιλιά, τα 
εντόσθια του έβγαιναν έξω και τα κράταγε για να μη χυθούνε! Με 
αφόρητους πόνους έκανε τις μετάνοιες του. Ποιος είμαι εγώ που θα 
πω πως υποφέρω...»

https://www.impantokratoros.gr/F5F930BA.el.aspx?__cf_chl_jschl_tk__=9efe6353e56dbd79059a90c1d414f4d7bce110f4-1616927865-0-AUZ8xbXq_zz3dspCpB9op9azWPWq3dIGPdyQlHUqHKSxb57Rl2Xml3hN61KQfZt5mX0h1R5gC06VMm_OOBt3rMUa3gFw7r1jU1Nt6r_RVEDk8buaoenW8DpS_n6Ek40Q1hvxJ6npUGh8mwVvd2qvckFp8s8F2wnFhUSfeJ4BKJ_QeRBw8rDzn6IEfoLpEj71asoVvHuNkJGJJ6o1HJ8n6V2BY89PJFVTUT8RVKWsM1LFj6pQghdzlrKc_1s3X_UkQk9Goszsw0_Pz8J2x6wPnDY6cGo5ycMTSHBT0Ok4f3cXyjkemTlh5shHQHBhzajTaPnsVXGP1eLbY_2yRTSdPTciWoHKHhbpMxZMxPXWXX9ATc9NQKjvfEa6GbaCGrefkJ9zuEk17wMJ0AriLRHv0vA
https://www.impantokratoros.gr/F5F930BA.el.aspx?__cf_chl_jschl_tk__=9efe6353e56dbd79059a90c1d414f4d7bce110f4-1616927865-0-AUZ8xbXq_zz3dspCpB9op9azWPWq3dIGPdyQlHUqHKSxb57Rl2Xml3hN61KQfZt5mX0h1R5gC06VMm_OOBt3rMUa3gFw7r1jU1Nt6r_RVEDk8buaoenW8DpS_n6Ek40Q1hvxJ6npUGh8mwVvd2qvckFp8s8F2wnFhUSfeJ4BKJ_QeRBw8rDzn6IEfoLpEj71asoVvHuNkJGJJ6o1HJ8n6V2BY89PJFVTUT8RVKWsM1LFj6pQghdzlrKc_1s3X_UkQk9Goszsw0_Pz8J2x6wPnDY6cGo5ycMTSHBT0Ok4f3cXyjkemTlh5shHQHBhzajTaPnsVXGP1eLbY_2yRTSdPTciWoHKHhbpMxZMxPXWXX9ATc9NQKjvfEa6GbaCGrefkJ9zuEk17wMJ0AriLRHv0vA
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Με αυτές του τις κουβέντες, που είναι µεγάλου ειδικού βάρους, σκιαγραφούσε έναν 
κυριολεκτικά Άγιον Άνθρωπο, ο οποίος έζησε ασκητικά µέχρι το τέλος της ζωής του.  
Ο Μακρυγιάννης λοιπόν, αν λάβουµε υπ’ όψη τα λεγόµενα του Αγίου Παϊσίου, είχε 
κάθε λόγο να...δέχεται συχνές «επισκέψεις» από την...άλλη διάσταση της ζωής. 
Κατά τα γραφόµενα του, ό,τι είχε δεί για το µέλλον της Ελλάδας, του το έδειξε ο 
ίδιος ο Κύριος, ο οποίος, πάντα κατά τα γραφόµενα του, του είχε πεί ένα βράδυ σε 
όραµα: 

Ό,τι γράφει ο Μακρυγιάννης, επειδή τα έχουν επιβεβαιώσει και άλλοι, πριν ή µετά 
από αυτόν, είναι βέβαιο πως ισχύουν. Τόσες λεπτοµέρειες ήταν αδύνατον να 
γνωρίζει, γιατί το έλεγε και εκείνος πως ήταν αγράµµατος και πως τα λίγα 
γράµµατα που έµαθε, τα έµαθε σε κρυφό σχολειό. Εποµένως, ό,τι έγραφε δεν ήταν 
της φαντασίας του. Τα έβλεπε, τα άκουγε και µετά προσπαθούσε µε τον δικό του 
τρόπο να τα µεταφέρει στο χαρτί. Και τα... «σκέδια του...Αφέντη του», δεν ήταν 
άλλα από την πλήρη παλιννόστηση του «Ρωµαίϊκου», την ανάκτηση της Πόλης και 
την επιστροφή της Ελλάδας στην οικουµενική της διάσταση. Οι προχτεσινές 
εικόνες που είδαµε όλοι, το επιβεβαιώνουν... 

Οι δηλώσεις των... «φίλων» µας και οι...µεγάλες αγάπες τους 

Κατ’ αρχάς, ήταν επόµενο οι ιστορικά τρείς µεγάλες και εγγυήτριες δυνάµεις, να 
δηλώσουν τα...καλύτερα σε µια τέτοια εκδήλωση. Παρά το γεγονός πως 
οι...κυβερνήτες τους, δεν παρευρέθηκαν στην εκδήλωση (λόγω της...πανδηµίας, 
λένε, αλλά αυτό αν θέλουµε το πιστεύουµε και θα πούµε τους λόγους του γιατί, 
παρακάτω) εν τούτοις, οι εκπρόσωποι τους, δεν εφείδοντο των λόγων τους. 
Αντιθέτως µάλιστα. Με πρώτον και καλύτερο τον πρίγκηπα Κάρολο, ο οποίος 
προσπάθησε να µιλήσει στα ελληνικά µε ...µεγάλη προσπάθεια βεβαίως, την τελική 
πρόταση της οµιλίας του που περιείχε τον τελευταίο στίχο του Εθνικού µας Ύµνου 
«Χαίρε, ώ Χαίρε Ελευθεριά» και κατέληξε µε την προσφώνηση «Ζήτω η Ελλάς!». 
Όσο κι αν ακουστεί ...κάπως αυτό, ο Κάρολος εκείνη τη στιγµή ΔΕΝ 
ΥΠΟΚΡΙΝΟΤΑΝ. Τα εννοούσε αυτά που έλεγε. Σίγουρα σε αυτό, «βοήθησε» και το 
παρελθόν των γονέων του και κυρίως η «ελληνική» καταγωγή (όχι εξ εντοπιότητας, 
αλλά εκ γεννήσεως) του πατέρα του Φιλίππου της Ελλάδας, γιού του πρίγκηπα 
Ανδρέα και εγγονού του Γεωργίου του Α’ του οίκου των Γλύξµπουργκ. Φυσικά, δεν 

«Εγώ ο Αφέντης σου Γιάννη θα σου δείξω τον Βασιλέα που ‘χω να 
κοιμάται και αυτός θα σου δείξει τα σκέδια μου για την πατρίδα 
σου...»



µιλάµε ούτε καν για υποψία Έλληνα, αλλά στο κάτω της γραφής, τι σηµασία έχει; 
Όλο το...ζουµί περιέχονταν στα λόγια του, τα οποία συνοδευόταν από έντονη 
συγκινησιακή φόρτιση. Η εικόνα µετράει πολλές φορές και αυτή τη φορά η εικόνα 
έδειξε...πολλά περισσότερα. Έτσι κι αλλιώς, στις µέρες µας, όλο αυτό 
το...µπουλούκι των «γαλαζοαίµατων» δεν είναι τίποτε άλλο από διακοσµητικό 
στοιχείο, για να ...προκαλεί το απαιτούµενο «δέος» και να διατηρεί την εικόνα της 
πάλαι ποτέ µεγάλης αυτοκρατορίας. Άλλοι πλέον κάνουν ...κουµάντο στην Γηραιά 
Αλβιώνα. Κι αυτοί οι...άλλοι, δεν είναι και τόσο...φιλέλληνες, αν κρίνει κανείς και 
από τις τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άµυνας της Βρετανίας για το 
Κυπριακό. Εν πάσει περιπτώσει, στέκοµαι στο περιστατικό και µόνο, τονίζοντας 
ιδιαίτερα τη σηµασία των λόγων του διαδόχου του βρετανικού θρόνου. 
Η άλλη µεγάλη «έκπληξη», ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος Μακρόν. Ήταν τόσο 
ασυνήθιστα θερµό το µήνυµα του το οποίο µεταδόθηκε από την τηλεόραση, που 
πραγµατικά συγκλόνισε τους πάντες, Έλληνες και µη. Δεν είναι µόνο το ότι τόνιζε 

εµφατικά πως «βρίσκεται 
ολόψυχα παρά το πλευρό µας 
σε ό,τι χρειαστούµε», αλλά 
και η τελική του φράση (που 
είναι όλα τα...λεφτά) ότι 
«Γιατί η δική σας ελευθερία, 
ε ί ν α ι κ α ι η δ ι κ ή µ α ς 
ταυτόχρονα»! Πολύ µεγάλη 
κουβέντα, για να ειπωθεί ως 
µ ια απλή . . .αβρότητα . Ο 
Μακρόν , ΗΞΕΡΕ ΠΟΛΥ 
ΚΑΛΑ ΤΙ ΕΛΕΓΕ. Και µε 
αυτόν τον τρόπο, έστελνε ένα 

σαφέστατο µήνυµα προς την εθνοµηδενιστική ηγεσία της Ελλάδας, η οποία είναι 
και...έτοιµη σχεδόν να δώσει στο «πιάτο» ό,τι θέλει ο Ερτογάν και οι Τούρκοι. Διότι 
αν η Ελλάδα «πέσει» καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τότε θα πέσει και η υπόλοιπη Ευρώπη 
στα χέρια του Ερτογάν και της Τουρκίας. Ο Ερτογάν άλλως τε το έχει δηλώσει κατά 
καιρούς, ότι τους...κρατάει στο χέρι όλους και ιδίως τη Γαλλία, υπονοώντας 
ασφαλώς τη δυναµική που έχει η Μουσουλµανική Αδελφότητα και ότι δεν το έχει 
σε τίποτε να πληµµυρίσει στο αίµα τις ευρωπαϊκές πόλεις και ειδικά τις γαλλικές, 
αν πάρει αυτό που θέλει από την Ελλάδα. Δηλαδή το µισό Αιγαίο και όλη την Αν. 
Μεσόγειο. Ειλικρινά, δεν έχω ξανακούσει στη ζωή µου τόσο θερµό χαιρετισµό από 
δυτικό ηγέτη. Και φαντάζοµαι πως από δω και πέρα, αυτού του είδους 
οι...αβρότητες θα γίνουν ...κατεστηµένο πλέον και θα το δείτε. 



Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά στις προσφωνήσεις του νέου προέδρου της Αµερικής 
Τζό Μπάϊντεν. Κι αυτό διότι ήταν (κατ’ εµέ) απολύτως αναµενόµενες. Οι νεοταξίτες 
στην Αµερική, επιθυµούν ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ και αυτό το έχω τονίσει 
πλειστάκις σε άρθρα µου στη «Τρικλοποδιά». Ανατρέξτε εκεί και θα µάθετε 
αναλυτικά τους λόγους το γιατί το θέλουν και µάλιστα διακαώς. Αυτό όµως που 
πραγµατικά µε έκανε να ΔΑΚΡΥΣΩ, ήταν όταν άκουσα την Ορχήστρα των 
Αµερικανών Πεζοναυτών, να ερµηνεύει σε µια απίστευτη απόδοση και µάλιστα σε 
άπταιστα ελληνικά, το τραγούδι του Ζαλόγγου!  
Απλά παιδιά, στρατιώτες, χωρίς κανείς να τους το υποδείξει, αποφάσισαν να 
δώσουν τα δικά τους...διαπιστευτήρια στην εορτάζουσα Ελλάδα! Διαπιστευτήρια 
που έχουν να κάνουν µε µια πολυεπίπεδη χροιά, η οποία περιλαµβάνει θαυµασµό 
για έναν λαό που κατόρθωσε να επιζήσει τόσες χιλιετηρίδες, για την έννοια της 
λέξης «Ελλάδα» και των παραγόντων της και πάνω απ’ όλα, το ίδιο το πνεύµα της 
Ελευθερίας και του Φωτός, που έχει ως γενέτειρα την Ελλάδα της Οικουµένης. Ένα 
τραγούδι - σταθµός στην Ελληνική Ιστορία, που λέει τόσα, όσα δεν µπορούν να 
ειπωθούν µε λόγια. Ακούστε το! ΠΡΕΠΕΙ να το ακούσετε, όχι γιατί απλά θα 
σκυρτίσετε από το έντονο συναίσθηµα, αλλά και για να καταλάβετε τη σηµασία 
αυτού του σηµερινού µου άρθρου και το γιατί το έγραψα. 

https://youtu.be/YgLSrKh8cYA 

Έλληνες, συµπατριώτες µου! 
Όλος ο πλανήτης, δεν γιόρτασε τυχαία την Ελληνική Επανάσταση! Δεν γιόρτασε 
τυχαία και µόνο το ότι ένας λαός του οποίου η ύπαρξη χάνεται µέσα στους αιώνες, 
κατάφερε και επιβίωσε και επιβιώνει ακόµη. Γιόρτασε ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ! 

https://youtu.be/YgLSrKh8cYA


Οι µέρες και ο αιώνας που ζούµε, µυρίζουν...θάνατο και σαπίλα. Η «πανδηµία» 
έφερε πιο κοντά αυτά που κάποτε εµείς οι παλαιότεροι, συνηθίζαµε να 
χαρακτηρίζαµε ως «επιστηµονική φαντασία». Οι εθνοµηδενιστές νεοφιλελεύθεροι 
ανθρωποκτόνοι, έχουν βαλθεί να ισοπεδώσουν όλους τους λαούς, να τους 
πολτοποιήσουν και να τους µεταλλάξουν σε απλά εργατικά «χοιρίδια» χωρίς 
βούληση και ανθρωπιά. Οι λαοί του κόσµου τους έχουν πάρει χαµπάρι. Και η µόνη 
διέξοδος γι αυτούς, είναι Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΔΩΝ! Η 
ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ!  
ΓΙ ΑΥΤΟΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ, Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ 
ΠΑΛΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ! Διότι η ίδια η Οικουµένη, προσδοκά την επιστροφή 
της! 
Και ο Θεός έβαλε την υπογραφή του στο οµόλογο αυτό, ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΣΩ! 
Απλά προχτές, µας έδωσε µια ...µικρή προκαταβολή. Σε λίγο καιρό, το...ποσό θα 
καταβληθεί στο ακέραιο! 

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!  
Η ΕΛΛΑΔΑ ΞΑΝΑΓΕΝΝΙΕΤΑΙ! Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΘΑ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕΙ!  

Πύρινος Λόγιος 
sergioschrys@outlook.com 
 

Ο τεράστιος Σταυρός που λάµπει φωταγωγηµένος κάθε βράδυ, στα σύνορα στον Έβρο, 
συνοδευόµενος από τη γαλανόλευκη και το λάβαρο του Βυζαντίου και που προκαλεί 

ανατριχίλα και δέος στους Τούρκους.

mailto:sergioschrys@outlook.com


 

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, καθώς εκφωνεί το µήνυµα της χώρας του για τη γιορτή της Ελλάδας. 
Η συγκίνηση του είναι φανερή, καθώς καταλήγει πως «η έννοια της ελευθερίας γεννήθηκε 

στην Ελλάδα και εµείς απλά την κληρονοµήσαµε»!

Η υπουργός Εθνικής Άµυνας της Γαλλίας, η οποία µε θέρµη αναφέρει πως ο ...αδελφός 
γαλλικός λαός, χρωστάει τα πάντα στους Έλληνες τονίζοντας πως «Αυτή η αδελφή σας, η 

οποία τόσο σας αγαπάει, είναι και θα είναι µαζί σας»



Η καγκελάριος της Γερµανίας Άγκελα Μέρκελ, καθώς εκφράζει το αβυσσαλέο µίσος της για 
την Ελλάδα, απορώντας για το «πως µπορούν αυτοί οι βροµεροί χωριαταρέοι να επιβιώνουν 
τόσους αιώνες και να δηµιουργούν πολιτισµό τέτοιο που να συγκλονίζει όλον τον πλανήτη»...

Όποιος έχει μερικά δισεκατομμύρια φίλους, είναι 
αναπόφευκτο να έχει και μερικούς ... «εχθρούς»!


