
ΝΤΡΟΠΗ! (ΕΚΤΑΚΤΟ Άρθρο - παρέμβαση 
για κάθε αναξιοπαθούντα… “πατριώτη”, 
“προφητολάγνο”, “αεριτζή” και…
αγανακτισμένο αναγνώστη που δεν του 
βγαίνουν οι…προφητείες) 

Απόψε, δε θα μεταχειριστώ τη …γνωστή μου γλώσσα. Δεν θα μεταχειριστώ τη γλώσσα 
που χρησιμοποιώ για να διδάσκω, να συνδιαλέγομαι, να επικοινωνώ με τον φίλο, τον 
συνεργάτη, τον συνάδελφο. Τη γλώσσα της ευγένειας, εν πάσει περιπτώσει. Απόψε, θα 
χρησιμοποιήσω τη γλώσσα του αγανακτισμένου, του απηυδισμένου. Αυτού που έχασε 
πλέον την υπομονή του. Του αηδιασμένου. Απόψε, βγάζω την καθηγητική μου τήβεννο 
και μένω με αυτό που έχω: Το θυμωμένο μου πρόσωπο! 

Γράφει ο Πύρινος Λόγιος 

Από την ώρα και τη στιγμή που ξεχύθηκε το (προφητευόμενο από τον ίδιο τον 
Άγιο Παΐσιο) “κακό στον κόσμο”, ήλπιζα και ευχόμουν με όλη τη δύναμη της 
ψυχής μου, ότι ο Έλληνας, ο σύχγρονος Έλληνας, ο νέος και στιλιταρισμένος 
Έλληνας, ο…”μεταλλαγμένος” Έλληνας των “πρωινάδικων” και των σεξιστικών 
συζητήσεων προς άγραν…πορνογραφικών σχέσεων, θα ξυπνούσε. Θα πετούσε το 



“γράσσο” από τους οφθαλμούς του, θα τίναζε το μουδιασμένο από τον λήθαργο 
κεφάλι, θα κοίταζε γύρω του έκπληκτος και τρομαγμένος, ίσως για πρώτη φορά 
μετά από 40 χρόνια “ηθελημένου υπνωτισμού” και θα αντίκρυζε την πραγματική 
αλήθεια. Όπως ακριβώς ο Neo της εφιαλτικής ταινίας “The Matrix”.  
Έκανα λάθος. 
Αυτός ο Έλληνας που βλέπω τώρα, ούτε άλλαξε, ούτε συμμορφώθηκε, ούτε 
καν έστρεψε άνω την κεφαλή προς τον αληθινό του Πατέρα, όπως Αυτός ο 
ίδιος ο Δημιουργός του ήλπιζε. Δεν έβαλε μυαλό, δεν άφησε κατά μέρος τη 
“δηθενιά”, δεν κατάλαβε ότι ΕΦΤΑΣΑΝ, ΗΡΘΑΝ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 
ΤΟΥ, ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟΥ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΑ Ε Σ Χ Α Τ Α! 

Ο Έλληνας αυτός που είδα, με το που έσκασαν μύτη τα τρομερά γεγονότα απλά 
τρόμαξε και χώθηκε αμέσως κάτω από το τραπέζι γιατί νόμιζε πως ήταν ο…
σεισμός των 5,5 ρίχτερ του 1999 και όχι τα …ύστερα του κόσμου, όπως στ’ 
αλήθεια είναι. Πίστεψε πως είναι μια απλή…μπόρα που θα περάσει με τον 
έναν ή τον άλλον τρόπο. Δεν διορθώθηκε, δεν άλλαξε στάση, δεν …
μετανόησε (όπως επίτασσε ο Μέγας σύγχρονος Άγιος, ως προυπόθεση για 
να σωθεί).  
Απλά συνέχισε να είναι…νεοΈλλην “μεταλλαγμένος”. 
Ντροπή του! Ντροπή μας! Ντροπή σε όλους μας!  

Ναί, μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, διότι η Ντροπή αυτή χτυπάει και τη δική 
μας μούρη! Τη “πατριωτική”. Την “ευσεβιστική”. Την - “εμείς είμαστε οι καλοί 
και όλοι οι άλλοι οι κακοί” - μούρη.  
Δυό φορές Ντροπή μας! 

Πριν από λίγες μέρες, ένας από 
αυτούς τους…μεταλλαγμένους 
νεοΈλληνες, βγήκε από το καβούκι 
του και διαλαλούσε παντού (πρώτο 
φάουλ της “Τρικλοποδιάς” που του έδωσε 
“βήμα”) ότι…η εφημερίδα “Ελεύθερη 
Ώρα” βγήκε σε πρωτοσέλιδο της τον 
Γενάρη του 2020, δημοσιεύοντας μια 
είδηση με πηχυαίους τίτλους, ότι ο 
Άγιος - πλέον - Εφραίμ, 10 μέρες 
μετά τον θάνατο του, εμφανίστηκε 
σε κάποιον (προφανώς δικό του 
άνθρωπο, κοντινό του, πιθανόν 
καλογεροπαίδι του) λέγοντας πως 
“Οι Τούρκοι θα χτυπήσουν 40 ημέρες 
μετά τη κοίμηση μου”. Παραλείποντας 
ή ακόμη και αγνοώντας, πως η 
εφημερίδα αυτή ανασκεύασε μια 
είδηση που έβγαλε πρώτος ο γιατρός Κ. 



Βαρδάκας περί της εμφανίσεως του νεκρού Γέροντα “σε κάποια ψυχούλα”, όπως 
έγραψε ο γιατρός στο μπλόγκ του. Δεν θα αναφερθώ στην γνωστή εφημερίδα που 
αποτελεί ίσως το απόλυτο πρότυπο της ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΡΥΠΑΡΟΤΗΤΑΣ. Θα 
αναφερθώ όμως στην κενότητα ψυχής και στον ευκαιριασμό του εν λόγω 
“αναγνώστη”, ο οποίος και προφανώς…θύμωσε που τόσο η Ε.Ω., όσο και ο ίδιος 
ο κεκοιμημένος Γέρων, τον…εξαπάτησαν και ότι “ακόμα περιμένει τους 
Τούρκους να επιτεθούν!” Και μάλιστα καγχάζει ειρωνικά ότι “ο Θεός δε βγάζει 
ψεύτες τους ανθρώπους του”, αλλά η ζωή τον διαψεύδει!!!! Μ’ άλλα λόγια, 
υβρίζει τον Θεό και τους ανθρώπους του, που τον…απογοήτευσαν! Και δε 
βρίσκεται ένας Έλληνας, ένας ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ μωρέ, από ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ 
ΕΔΩ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ…ΚΑΛΟΥΣ, να τον αρχίσει στις… ανάποδες (λεκτικές) 
φάπες και να τον βάλει στη θέση του!  
Ντροπή μας! 
Αντ’ αυτού του …Έλληνα, έρχεται ένας άαααλλος Έλληνας, με περισπούδαστο 
μάλιστα υφάκι, να αναλύσει τα γραφόμενα του του “αγανακτισμένου 
αναγνώστη” και να σχολιάσει το…γεγονός, γράφοντας…μπουρδολογίες, 
αναπαράγοντας επί της ουσίας το αυθεντικό δημοσίευμα του Βαρδάκα που λέει 
ότι  
«λίγα 24ωρα μετά την κοίμηση του εμφανίζεται ο 
μακαριστός γέροντας σε αγιασμένη ψυχούλα και της 
μεταφέρει ότι η τουρκική επιθετικότητα θα ενταθεί 
κοντά στα ΣΑΡΑΝΤΑ του».

Και αγνοείται ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ…ΠΕΡΙΣΠΟΥΔΑΣΤΟΥΣ (αχ ρε 
μεταλλαγμένε Ελληνάρα) ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΙΧΕ Δ Ι Κ Ι Ο!!! Και 
μαζί του, το ίδιο ΡΥΠΑΡΟ ΕΝΤΥΠΟ, που από τύχη και μόνο, δικαιώθηκε για το 
κλεμμένο και αλλοιωμένο δημοσίευμα του!  

Τι έγινε λοιπόν τελικά σχεδόν 40 και 
πλέον μέρες μετά την κοίμηση του 
Αγίου Γέροντα; Μα φυσικά το 
ξαφνικό χτύπημα που προείπε ο 
Γέρων Εφραίμ σε αυτόν που 
εμφανίστηκε: ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΩΝ 
ΤΟΥΡΚΩΝ ΜΈΣΩ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ, στις 3 Μαρτίου του 
περασμένου χρόνου! 

Οι Τούρκοι ΠΡΑΓΜΑΤΙ χτύπησαν 
την Ελλάδα τότε! Ένα χτύπημα μέσω 
του λεγόμενου “ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ 
ΠΟΛΕΜΟΥ”, ενός πολέμου δηλαδή που 

διεξάγεται μέσω ροών άοπλων ανθρώπων που θέλουν να εισβάλλουν σε μια 



χώρα! Ήταν ένα απόλυτα 
μελετημένο σχέδιο και σε αυτό 
συμμετείχαν ο Τουρκικός 
Στρατός με κομμάντος και 
πράκτορες της ΜΙΤ και 
“μετανάστες”-πράκτορες του ISIS 
πληρωμένους αδρά. Tον ειδικό 
αυτόν “στρατό”, συμπλήρωναν οι 
απλοί και αληθινοί μετανάστες, 
που είχε συγκεντρώσει στα 
σύνορα από ξηράς με την Ελλάδα 
ο Ερτογάν, με τελικό στόχο την 
Θράκη.  

Σύσσωμος ο ελληνικός Τύπος και 
οι ιστοσελίδες του, μιλάει για 
οργανωμένη ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με οβίδες (κρότου 
- λάμψης), με χημικά, με πυρά 
κατά των συνοριακών φρουρών 
και του στρατού μας από 
Τούρκους κομμάντο που 
ΣΠΡΏΧΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΝΑ ΕΙΣΒΑΛΛΟΥΝ 
ΚΑΙ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ 
ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ!  

ΑΝ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΣΗ ρε ανόητα 
νεοελληνικά κατασκευάσματα, 
τοτε τι ειναι; Η ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ 
ΒΟΛΤΑ ΤΟΥ ΛΕΟΠΟΛΔΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ; ΕΛΕΟΣ ΧΡΙΣΤΕ 
ΜΟΥ!  

Και ξέρετε το γιατί ο Τούρκος 
επέλεξε αυτό το είδος πολέμου; 
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να χτυπήσει 

ΠΡΟΣ ΩΡΑΣ την Ελλάδα! Δεν μπορεί να κάνει ΚΑΝΟΝΙΚΟ πόλεμο ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΤΩΡΑ, γιατί με μια τέτοια κίνηση, αφ’ ενός θα έθετε εαυτόν ΕΚΤΟΣ ΝΑΤΟ και αφ’ 
ετέρου η Ελλάδα θα τον τσάκιζε με τη μία μέσω του Ναυτικού και της 
Αεροπορίας της! ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΤΟΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ και 
χρησιμοποίησε την οθωμανική πονηριά. ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΧΑΝΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΠΡΙΝ 
ΑΚΟΜΗ ΑΥΤΟΣ ΑΡΧΙΖΕ! 



Στα πιο πάνω ντοκουμέντα 
screenshot, είναι σαν να 
διαβάζουμε ΠΟΛΕΜΙΚΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ…
ΜΕΤΩΠΟ! Αλλά βέβαια, αυτό 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΤΥΠΗΜΑ και ο 
Άγιος είναι…ψεύτης! Πόσο 
πλέον μωροί και βλάκες θα 
μπορούσαμε να γίνουμε; Πόσο 
κοντόφθαλμοι, πόσο ΑΠΙΣΤΟΙ 
και πόσο ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ (εφ. 
Ελεύθερη Ωρα) και ΑΝΙΚΑΝΟΙ; 

Ο Θεός μας δέιχνει την 
ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ παρέμβαση 
Του υπέρ ΗΜΩΝ και εμείς 
Τον ΥΒΡΙΖΟΥΜΕ!  

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΦΗΝΕΙ ΜΟΝΟΥΣ τώρα ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΩΝ 
ΣΥΝΩΜΟΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ μέσω της πανδημίας του Κορωνοϊού! Να γιατί μας 
άφησε έρμαια στα χέρια των σύγχρονων “Μέγκελε” και δεν ακούει ούτε τις 
προσευχές των ΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ανθρώπων!  
ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟΙ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ, ΑΥΤΑ ΜΑΣ ΑΞΙΖΟΥΝ! ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ 
ΟΛΑ, ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΑΕΙ Η ΜΟΥΡΗ ΜΑΣ ΧΩΜΑ! ΜΕΧΡΙ ΠΟΥ Η ΜΟΥΡΗ ΜΑΣ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΧΩΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΛΙΠΑΡΙΣΟΥΜΕ Ο Λ Ο Ι ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ! 
Ο θυμός μου αφορά ακόμη και τον - κατά τα άλλα αγαπητότατο και ευσεβέστατο 
Κώστα Βαρδάκα, που δεν έγραψε ούτε μια λέξη για την ΚΑΤΑΦΑΝΕΣΤΑΤΑ 
πραγματοποιούμενη ρήση του Γέροντα Εφραίμ, κι ας τη δημοσίευσε πρώτος στο 
μπλόγκ του. Συμφωνώ για το ότι πρέπει να προσέχει τι γράφει, αλλά μπροστά σε 
τέτοια πασιφανέστατα ΓΕΓΟΝΟΤΑ, τουλάχιστον η δική του παρέμβαση θα έπρεπε 
να λάβει χώρα ΠΡΩΤΗ απ όλους, για να βάλει και τα πράγματα στη θέση τους, 
ως ο μόνος ευλογηθείς από τον Άγιο Παΐσιο στο να δημοσιεύει τα λόγια του και 
να αποκαλύπτει τις παραγματωθείσες προρρήσεις του. Και θα έπρεπε ΕΚΕΙΝΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟΝ… ”ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟ” ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΟΧΙ 
ΕΓΩ, Ο ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΝΑΞΙΟΣ για την πράξη αυτή. 

Να θυμήσω, πως ο Γέροντας Εφραίμ εκοιμήθη στις 9 Δεκεμβρίου του 2019 
και η επίθεση των Τούρκων έλαβε χώρα ως γεγονός στις 2 Μαρτίου 2020, 
Καθαρά Δευτέρα, 81 ημέρες μετά τον θάνατο του Αγίου, δηλαδή πράγματι 
ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΟΥ, όπως προείπε. Επίσης να θυμήσω ότι 
την προηγούημενη χρονιά, εκτός από το χτύπημα στον Έβρο, είχαμε και την 
μεγάλη ΠΡΟΚΛΗΣΗ του ΟΥΡΟΥΤΣ ΡΕΙΣ, όπου μας απασχόλησε σχεδόν ένα μήνα 
και που έληξε επίσης ΑΔΟΞΑ για τους Τούρκους, όταν ο καπετάνιος Ιωάννης 
Σαλιάρης με τη φρεγάτα “ΛΗΜΝΟΣ”, έστειλε στον…πλησιέστερο ναύσταθμο 



την ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου “ΚΕΜΑΛ ΡΕΙΣ” για επισκευή και…
πέταμα… 

Ας πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό που συνέβη αυτές τις ίδιες μέρες, και έχει 
να κάνει με κάποιον… Ιωάννη Λαμπρόπουλο, “πατριωτάρα” μεγάλη και…
αρχηγάρα της “επανάστασης κατά …ελευθερίας”, που το διανοητικό του επίπεδο 
δεν φτάνει ούτε καν στο σημείο να ελέγξει το αν μια πληροφορία είναι αληθή ή 
όχι! Και που αφορούσε την δήθεν “απεργία” της 1ης Αυγούστου από τους 
λεγόμενους “φορτηγατζήδες”.  

Ο εν λόγω ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ τύπος, έβγαλε προς δημοσίευση στο ιστολόγιο 
του “ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝ” ένα ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΛΕΕΙΝΟ και ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΟ ΑΡΘΡΟ που 
αφορούσε τον μπλόγκερ και Αγωνιστή (με κεφαλαίο το Α) της Αντίστασης 
Γιώργο Μεταξά ή πιο γνωστό σε όλους μας ως “Καταχανά”, ο οποίος την 
προηγούμενη ημέρα είχε ανεβάσει έκτακτο άρθρο που δημοσιεύτηκε σε πολλές 
άλλες ιστοσελίδες και φυσικά και στην δική μας “Τρικλοποδιά”, το οποίο και 
αφορούσε την επικείμενη “απεργία διαρκείας” των φορτηγατζήδων την 1η 
Αυγούστου, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποχρεωτικότητα των 
εμβολιασμών και η οποία εν τέλει, αποδείχθηκε…Fake News του Facebook.  

O Λαμπρόπουλος, μέσα σε ένα παραλήρημα ασυναρτησιών και ύβρεων προς το 
πρόσωπο του ίδιου του Μεταξά, κατηγορούσε τον μπλόγκερ ως…“δούρειο ίππο”
και πράκτορα(!) του συστήματος (το άρθρο του εδώ), συνεργάτη των 
μητσοτάκηδων και το κείμενο του Καταχανά …προβοκατόρικο! 
Και δεν στάθηκε ως εκεί. Ο ίδιος ο μπλόγκερ μας ενημέρωσε με σχετική του 
ανάρτηση για τα υβριστικά σχόλια του Λαμπρόπουλου που έστειλε στον 
Καταχανά συνοδευόμενα και με απειλές ότι …αν δε τα δημοσιεύσει θα τον 
καταγγείλει ο ίδιος στον…λαό, πράγμα που τελικά…έπραξε με το κατάπτυστο 
άρθρο του!  
 

https://armagedon2020.blogspot.com/2021/07/1.html


 

Ο Μεταξάς, έπραξε το…
αυτονόητο μέσα από το 
άρθρο-παρέμβαση του. 
Προέτρεψε δηλαδή τους 
επαγγελματίες ιδιοκτήτες 

φορτηγών μεταφορέων εμπορευμάτων ΝΑ ΜΗΝ προβούν στην πράξη της 
απεργιακής κινητοποίησης, διότι κινδύνευε να τιναχτεί όλη η ειρηνική αντίσταση 
των Ελλήνων ενάντια στις φασιστικές μεθόδους της κυβέρνησης από το χάος που 
επρόκειτο να δημιουργήσει μια τέτοια ενέργεια. Και αυτονόητα, η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη, να επιρρίψει τις ευθύνες για το χάος στους… οπισθοδρομικούς και 
άκρως επικίνδυνους για τη δημόσια υγεία “ψεκασμένους αρνητές των εμβολίων”, 
πράγμα που θα εσήμανε και την απόλυτη αποτυχία της ειρηνικής, μα 
δυναμικότατης αυτής αντίστασης. Μ’ άλλα λόγια, η έλλειψη τροφίμων και το 
χάος που θα ακολουθούσε, σε συνδυασμό με την καλπάζουσα αύξηση των 
κρουσμάτων και την αφόρητα πιεστική προπαγάνδα από όλες τις πλευρές 
(Κυβέρνηση, Τύπος, Εκκλησία) προς τον λαό για άμεσο εμβολιασμό, θα έριχνε 
ταφόπλακα σε κάθε είδους αντίσταση και όλοι όσοι θα είχαν πληγεί από τον 
ανύπαρκτο ανεφοδιασμό σε τρόφιμα και καύσιμα, θα εστρέφοντο εναντίον όλων 
των αντιστασιακών Ελλήνων. Δηλαδή, θα δινόταν ένα πολυτιμότατο δώρο στα 
χέρια του Μητσοτάκη απο χέρια…πατριωτών! 

Ο Λαμπρόπουλος, είναι πραγματικά ο ορισμός του …τυχάρπαστου και 
“ευκαιριακού” πατριώτη του…πληκτρολογίου. Αστόχαστος, άνους, επιπόλαιος 
και…ψευτονταής. Προσπαθεί να παραστήσει τον …Παπαφλέσσα, αλλά μέσα από 
την ασφάλεια του πληκτρολογίου του! Μπροστά στον υπερφιαλισμό του για 
ευκαιριακή “αναγνωρισιμότητα”, έγραψε έναν λίβελλο γεμάτο από αστόχαστες 
κουβέντες και αλλοπρόσαλλα “πυροτεχνήματα”, που αν πραγματικά ελάμβαναν 
χώρα, θα ήταν μια πυρηνική βόμβα εναντίον του ίδιου του χειμαζόμενου 
ελληνικού λαού! Ο χαρακτηρισμός “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ” από εμένα προσωπικά, ειναι 



ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΠΙΕΙΚΗΣ. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει οπωσδήποτε να απομονωθεί 
από όλον τον πατριωτικό ιστό του διαδικτύου. Ουδείς πλέον από δω και στο 
εξής, δεν θα πρέπει να αναδημοσιεύει δικά του άρθρα. Γιατί αν έτσι ενεργούν οι 
…Έλληνες πατριώτες, αλίμονο στους Έλληνες και τη πατρίδα!… 

Αν ο Καταχανάς, αυτός δηλαδή που μέσα σ’ αυτή την καθαρή θύελλα που 
διαβιώνει η πατρίδα, έσκαψε όλο το διαδίκτυο, βρήκε αποδείξεις για την 
παγκόσμια συνωμοσία των νεοταξιτών και ενημέρωνε νυχθημερόν όλους μας  
θεωρείται από τον Λαμπρόπουλο ως… “δούρειος ίππος”, τότε ο Λαμπρόπουλος τι 
ακριβώς είναι; Ο 4ος Καβαλλάρης της …Αποκάλυψης; Ίσως, εάν οι προτροπές 
του για μια πραγματική 1η Αυγούστου γίνονταν πραγματικότητα! Και για να το 
διατυπώσω όσο πιο πραγματικά και ισόχρονα μπορώ, ό,τι σήμερα γνωρίζουμε σε 
βάθος για την συνωμοσία του κοροναϊού ΤΟ ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ 
ΓΕΩΡΓΙΟ! Και χωρίς να θέλω σε καμμιά περίπτωση να κολακεύσω κανέναν 
απολύτως, ο Μεταξάς με την μέχρι σήμερα συνεπέστατη στάση του απέναντι στο 
πιο βρώμικο και ελεεινό σύστημα που κυβερνάει τον τόπο τα τελευταία 40 
χρόνια, δείχνει και το ποιόν του. Το ποιόν του ανδρός. Ο άνθρωπος είναι 
πατριώτης ως το μεδούλι. Και λόγω και της πανεπιστημιακής μόρφωσης του 
(σπούδασε Θεολογία), ο πατριωτισμός του συμβαδίζει και με τον στοχασμό του. 
Άρα, ο λόγος του περνάει πολύ πιο στρωτά από πολλούς άλλους… “πατριώτες” σε 
όλα τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας. Και το κυριότερο; Εξ όσων μπορώ να 
εκτιμήσω, συνάγεται ότι ΠΟΤΕ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΠΕΔΊΩΞΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΟΦΕΛΟΣ 
για τον ωραίο αγώνα που δίνει κάθε μέρα. Ούτε κάν έστω μια μικρή ενίσχυση 
μέσω δημοσίευσης διαφημίσεων στο μπλόγκ του δεν προσπάθησε να αποκομήσει. 
Πάρα πολλές επίσης ειδήσεις και ρεπορτάζ που ανέρτησε στο μπλόγκ του, τα έχω 
δεί σχεδόν αυτούσια αναρτημένα σε άλλα… “πατριωτικά” ιστολόγια, ακόμα και 
σε συστημικές ιστοσελίδες χωρίς φυσικά να αναφέρεται ο ίδιος ως πηγή!  

Ντροπή σου λοιπόν συνέλληνα Λαμπρόπουλε! Και ΝΤΡΟΠΗ μας, που σε έχουμε 
ανεχτεί ούκ ολίγες φορές ακόμη και με το να σε…διαβάσουμε, χωρίς να σου 
δώσουμε ένα ηχηρό λεκτικό χαστούκι! Και μεγαλύτερη ΝΤΡΟΠΗ σε όλους όσους 
συνέργησαν στο να διαδοθεί το ρυπαρό και άθλιο κείμενο σου στο διαδίκτυο και 
να ριχθεί άδικη λάσπη σε έναν συμπατριώτη μας που τιμάει όσο λίγοι τον τίτλο 
του.  

ΝΤΡΟΠΗ ΜΑΣ γενικώς, αγαπητοί συνέλληνες… 

Ντροπή μας, γιατί αφήνουμε να διαβάζονται κείμενα που θα έπρεπε εκ προοιμίου 
να έχουν πεταχτεί στα σκουπίδια! 
Ντροπή μας, γιατί ανεχόμαστε ακόμη και σε τούτες τις μέρες που ζούμε, να 
υβρίζονται και να λοιδωρούνται Γέροντες που έχτισαν τείχη απέναντι στον ίδιο 
τον Διάβολο και το αν ακόμη εμείς εξακολουθούμε να είμαστε συμπαγές Έθνος, 
το χρωστάμε αποκλειστικά σε αυτούς και στην υπερπολύτιμη μεσιτεία τους προς 
τον Θεό και Σωτήρα μας. 



Ντροπή μας, που δίνουμε βήμα στο να ακουστούν απόψεις που όχι μόνο διχάζουν 
αντί να ενώνουν, αλλά αποτελούν και την επιτομή της διαβολής, εν ονόματι μιας 
ψευδεπίγραφης “πολυφωνίας”! 
Ντροπή μας, που εμείς οι…καλοί, δεν ξέρουμε ακόμη ούτε ποιό στην 
πραγματικότητα είναι το ίδιο το καλό μας! 
Ντροπή μας, γιατί αντί κάθε μέρα και ώρα που περνάει να εκλιπαρούμε τη 
Παναγιά την Ελεούσα στην εκκλησία του Αγ. Δημητρίου Βύρωνα που μέσα από 
την εικόνα της κλαίει γοερά και τα δάκρυα της ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΞΙΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΦΡΟΝΕΣ…πάνε στράφι… 

Δεν μπορώ να γράψω άλλα… Δε ξέρω καν αν θα πρέπει να ξαναγράψω… Δε ξέρω 
αν τα δάχτυλά μου που πονάνε τόσα χρόνια από την πληκτρολόγηση για το 
γράψιμο βιβλίων ή άρθρων, θα εξακολουθήσουν να με υπακούουν… 

Φοβάμαι πλέον για μας. Φοβάμαι για το Γένος. Φοβάμαι για τον αγώνα μας. 
Φοβάμαι για την Ελλάδα… 

Πύρινος Λόγιος 
sergioschrys@outlook.com 
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