Άγιον Όρος:
Πρόσωπα και μονές
πίσω από τους
αντιεμβολιαστές και
τους αρνητές
Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες
νοσήσαντες στο Άγιον Όρος
Ένα εφιαλτικό σκηνικό με δεκάδες
νεκρούς και εκατοντάδες νοσήσαντες έχει
«στηθεί» στο Άγιον Όρος στα δύο χρόνια
της πανδημίας, με τον κορονοϊό να θερίζει
από τη μία και τους αρνητές και
αντεμβολιαστές να έχουν ορθώσει ένα
τείχος παραλογισμού από την άλλη,
δαιμονοποιώντας το εμβόλιο και τα μέτρα
περιορισμού διασποράς του ιού.

Άγιον Όρος:
Personen und Klöster
hinter Impfgegnern
und Coronaleugnern
Dutzende Tote und hunderte Erkrankte am
Heiligen Berg
In den zwei Jahren der Pandemie hat sich auf
dem Berg Athos ein alptraumhaftes Szenario
mit Dutzenden Toten und Hunderten
Erkrankten abgespielt: Auf der einen Seite rafft
das Coronavirus Menschen dahin, auf der
anderen Seite haben die Leugner und
Impfgegner eine Mauer der Absurdität
errichtet, indem sie den Impfstoff und die
Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung
des Virus verteufeln.

Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης αλλά
και μιας σημαντικής μερίδας Γερόντων και
μοναχών, η πλειοψηφία των περίπου 1.600
αγιορειτών δεν έχουν εμβολιαστεί και
αρνούνται να αποδεχτούν την οδυνηρή
πραγματικότητα…

Trotz der Bemühungen der Verwaltung und
einer beträchtlichen Anzahl von Ältesten und
Mönchen ist die Mehrheit der etwa 1.600
Agioriten nicht geimpft worden und weigert
sich, die schmerzliche Realität zu akzeptieren…

Μέχρι τώρα στο Άγιον Όρος έχουν
πεθάνει από τον κορονοϊό περίπου 30-40
μοναχοί και να έχουν νοσήσει πάνω 100,
αριθμός που δεν μπορεί να προσδιοριστεί
με ακρίβεια αφού πολλοί ζουν σε κελιά και
σκήτες και αρνούνται να δεχτούν
οποιαδήποτε βοήθεια.

Bisher sind auf dem Berg Athos etwa 30-40
Mönche an dem Coronavirus gestorben und
über 100 erkrankt, wobei diese Zahl nicht
genau zu bestimmen ist, da viele in Kellien und
Skiten leben und jede Hilfe ablehnen.

Τουλάχιστον 5-6 γνωστά πρόσωπα της
αγιορείτικης μοναστικής πολιτείας και 9-10
μονές
και
Σκήτες,
φέρεται
να
πρωτοστατούν στο αντιεμβολιαστικό
κίνημα με τη φήμη τους και τις διδαχές
τους, να ξεπερνούν τα στενά όρια του
Αγίου Όρους.

Mindestens 5-6 prominente Persönlichkeiten
des athonitischen Mönchsstaates und 9-10
Klöster und Skiten stehen angeblich an der
Spitze der Anti-Impf-Bewegung, wobei ihr
Einfluss und ihre Lehren über die engen
Grenzen des Berg Athos hinaus wirken.

Οι μονές
Μία από τις μονές που σύμφωνα με
πληροφορίες παίζουν σημαντικό ρόλο,

Die Klöster
Eines der Klöster, das Berichten zufolge eine
wichtige Rolle spielt, da seine Mönche
angeblich die Antiimpfbewegung innerhalb
und außerhalb des Berges Athos stützen, ist

αφού μοναχοί τους φέρονται να στηρίζουν
το αντιμεβολιαστικό κίνημα μέσα και έξω
από το Άγιο Όρος, είναι η Μονή
Γρηγορίου η οποία έχει πολλά μετόχια.
Πριν λίγες μέρες δύο μοναχοί από τη μονή
Γρηγορίου,
γνωστοί
αρνητές
και
αντιεμβολιαστές έχασαν τη ζωή τους από
τον κορονοϊό. Την περασμένη Τρίτη
εκοιμήθη ο πατέρας Τιμόθεος, ο οποίος
ήταν ο προϊστάμενος του μοναστηριού.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 72χρονος
μοναχός νόσησε από κορονοϊό όταν
επισκέφθηκε τον πατέρα Θεόδωρο, επίσης
της μονής Γρηγορίου, ο οποίος
εγκαταβιούσε σε μετόχι της μονής στην
Ημαθία. Ο πατέρας Θεόδωρος που
νοσηλευόταν κι αυτός με COVID εκοιμήθη
στις 10 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με
πληροφορίες η αγιορείτικη μονή σχετίζεται
και με γυναικείο μοναστήρι στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης, στο οποίο πέθαναν από
κορονοϊό τρεις μοναχές, οι οποίες είχαν
πνευματικό από τη μονή Γρηγορίου.
Οι μονές του Αγίου Όρους Καρακάλλου
και Φιλοθέου ασκούν επίσης σημαντική
επιρροή
αφού
έχουν
ένθερμους
υποστηρικτές, οι οποίοι τις επισκέπτονται
συχνά. Μόλις χτες πέθανε χτυπημένος από
covid-19 ο μοναχός Λουκάς Φιλοθεΐτης,
από τη μονή Φιλοθέου, ηλικίας περίπου 80
ετών. Επίσης, άλλοι δύο μοναχοί
νοσηλεύονται στο νοσοκομείο από τη
μονή Φιλοθέου, η οποία αριθμεί πάνω από
20 κρούσματα... O π. Λουκάς Φιλοθεϊτης
διετέλεσε προϊστάμενος και επίτροπος της
μονής, αλλά και Αντιπρόσωπος και
Επιστάτης
της
Ιεράς
Κοινότητος.
Συμμετείχε και σε διάφορες Επιτροπές της
Ιεράς Κοινότητος για ζητήματα που
αφορούσαν το Άγιον Όρος.

das Kloster Grigoriou, zu dem viele
Klostergüter außerhalb des Heiligen Bergs
gehören. Vor einigen Tagen starben zwei
Mönche des Grigoriou-Klosters, bekannte
Leugner und Impfgegner, am Coronavirus. Am
vergangenen Dienstag ist Vater Timotheos, ein
führender Mönch des Klosters, verstorben.
Angaben zufolge steckte sich der 72-jährige
Mönch am Coronavirus an, als er Vater
Theodor, ein zum Grigoriou-Kloster
gehörender Mönch, besuchte, der in einem
Klostergut in Imathia lebte. Vater Theodor, der
wegen COVID behandelt wurde, verstarb am
10. Dezember. Informationen zufolge steht das
Kloster Grigoriou in Verbindung mit einem
Nonnenkloster in der Gegend von Thessaloniki,
in dem drei Nonnen, die ihren geistigen Vater
aus dem Grigoriou- Kloster haben, an dem
Coronavirus starben.

Die Klöster Karakallou und Philotheou, sind
ebenfalls einflussreich, da sie glühende
Anhänger haben, die diese Klöster oft
besuchen. Erst gestern ist der Mönch Lukas
Philotheitis aus dem Kloster Philotheou im
Alter von etwa 80 Jahren an Covid-19
gestorben. Außerdem wurden zwei weitere
Mönche aus dem Philotheou-Kloster, in dem
mehr als 20 Fälle aufgetreten sind, ins
Krankenhaus eingeliefert... Vater Lukas
Philotheitis war ein führender Mönch des
Klosters. Auch war er Epistatis (Vertreter)
seines Klosters bei der Heiligen Gemeinschaft
(Epistasia in Karyes). Er nahm auch an
verschiedenen Ausschüssen der Heiligen
Gemeinschaft teil zu Fragen, die den Berg
Athos betreffen.

Άλλες δύο μονές, η Ξηροποτάμου και η
Αγίου Διονυσίου, είναι εναντίον του
εμβολίου και των περιοριστικών μέτρων
χωρίς
όμως
να
κάνουν
ανοιχτά
προπαγάνδα.

Zwei andere Klöster, Xiropotamou und
Dionysiou, sprechen sich gegen den Impfstoff
und die restriktiven Maßnahmen aus, ohne
jedoch offen Propaganda zu betreiben.

Η μονή Αγίου Παύλου, οι σκήτες της
Αγίας Άννης, και της Μικράς Αγίας
Άννας και του Αγίου Ανδρέα, έχουν

Im Kloster Agiou Pavlou, und in den Skiten
Agiou Andrea, Agia Anna und Mikra Agia
Anna gibt es Mönche, die sich offen gegen
Impfungen aussprechen.

μοναχούς που είναι ανοικτά κατά του
εμβολίου.
Επίσης γύρω, από την υπό κατάληψη από
ζηλωτές
μονή
Εσφιγμένου,
έχει
συσπειρωθεί ένα σημαντικό μέρος των
αρνητών και αντιεμβολιαστών. Πριν λίγο
καιρό ο νόμιμος ηγούμενος της μονής κ.
Βαρθολομαίος είχε καταγγείλει πως
πολίτες παραβιάζοντας τα σύνορα του
Αγίου Όρους και τα περιοριστικά μέτρα
που είχε επιβάλλει η πολιτεία, έμπαιναν
ανεξέλεγκτα στην αθωνική πολιτεία με τη
βοήθεια των ζηλωτών.

Ein großer Teil der Leugner und Impfgegner
versammelt sich rund um die Eiferer (Zeloten),
die das Kloster Esfigmenou illegal besetzt
halten. Vor kurzer Zeit hat der rechtmäßige
Abt des Klosters Esfigmenou, Bartholomaios,
angeprangert, dass Bürger die Grenzen des
Berges Athos und die vom Staat verhängten,
restriktiven Maßnahmen verletzen und mit
Hilfe der Eiferer (Zeloten) unkontrolliert in den
Heiligen Berg einreisen.

Τα πρόσωπα

Die Personen

Ένα από τα πρόσωπα που θεωρείται πως
έχουν σημαίνοντα ρόλο φαίνεται να είναι
ο μοναχός Ευθύμιος από την «Καλύβη
Αναστάσεως - Καψάλα». Μόλις τα 50
του, θεωρείται ως ο διάδοχος του πατέρα
Παΐσιου. Ζει σε ένα λιτό κελί, με ακόμα
πέντε μοναχούς. Καθημερινά, δέχεται
δεκάδες προσκυνητές από όλη την Ελλάδα
αλλά και το εξωτερικό που έρχονται για να
τον ακούσουν… «Με το πρόσχημα της
υγείας καταργούν την ελευθερία μας.
Ύστερα από τον φόβο του ιού, ήλθε η
τρομοκρατία εξαιτίας του υποχρεωτικού
εμβολιασμού», είναι η κατακλείδα σε
κάποια κηρύγματά του. Από αυτά δε
λείπουν και οι γνωστές και διαδεδομένες
αναφορές σ’ αυτό τον κύκλο ανθρώπων, για
«κύτταρα από εκτρωμένο έμβρυο» που
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή του
εμβολίου ή για μηχάνημα που υπάρχει στα
αεροδρόμια και «αναγνωρίζει τους
εμβολιασμένους» αλλά και για εφαρμογές
που υπάρχουν σε κινητά τηλέφωνα και όταν
πλησιάσει εμβολιασμένος «εμφανίζεται
ένας δωδεκαψήφιος αριθμός»…

Eine der Personen, denen eine wichtige Rolle
zugeschrieben wird, scheint der Mönch
Efthymios von der "Hütte der Auferstehung Kapsala" zu sein. Mit nur 50 Jahren gilt er als
Nachfolger des Vater Païsios (Hl. Païsios). Er
lebt in einer einfachen Zelle mit fünf anderen
Mönchen. Jeden Tag empfängt er Dutzende
von Pilgern aus ganz Griechenland und dem
Ausland, die kommen, um ihm zuzuhören…
"Unter dem Vorwand der Gesundheit wird
unsere Freiheit abgeschafft. Nach der Angst
vor dem Virus kam der Terrorismus mit der
Zwangsimpfung", so das Fazit einiger seiner
Predigten. Darin fehlen auch nicht die
bekannten und weit verbreiteten Hinweise aus
diesem Personenkreis, auf "Zellen von
abgetriebenen Embryonen", die zur
Herstellung des Impfstoffs verwendet werden,
und auf ein Gerät an Flughäfen, das "die
Geimpften identifiziert" und auch auf Apps in
Mobiltelefonen, die bei Annäherung an eine
geimpfte Person "eine zwölfstellige Nummer
erscheinen lassen"…

Σκληροπυρηνικός με φήμη που φτάνει
τουλάχιστον μέχρι την Κύπρο είναι και ο
γέροντας Παρθένιος, Ηγούμενος της
μονής Αγίου Παύλου. Τι κι αν
κατακεραυνώνει τον ιό, το εμβόλιο και τα
μέτρα. Ο ίδιος και άλλοι δύο μοναχοί από
τη μονή Αγίου Παύλου νόσησαν βαριά. Ο
ίδιος που είναι πλέον περίπου 90 χρονών,

Ein Hardliner, dessen Ruf mindestens bis
Zypern reicht, ist der Abt des Klosters Agiou
Pavlou, Parthenios. So viel zu seinen Tiraden
gegen das Virus, den Impfstoff und die
Maßnahmen. Er und zwei weitere Mönche aus
dem Kloster Agiou Pavlou erkrankten schwer.
Parthenios ist jetzt etwa 90 Jahre alt, und dank
der Bemühungen der Ärzte konnte sein Leben
gerettet werden. Die beiden anderen Mönche

κατάφερε χάρη στις προσπάθειες των
γιατρών να γλιτώσει τη ζωή του. Οι άλλοι
δύο μοναχοί όμως, όπως και ένας λαϊκός,
εργάτης στη μονή, πέθαναν. Στα
κηρύγματά του, που συχνά επικαλείται ο
μητροπολίτης Μόρφου στην Κύπρο,
ισχυρίζεται πως «το εμβόλιο είναι απάτη»
και τονίζει με κάθε ευκαιρία πως δε θα
δώσει σε κανέναν «ευλογία να πάει να
κάνει το εμβόλιο»!

aber sowie ein Laie, ein Arbeiter des Klosters,
starben. In seinen Moralpredigten, die oft vom
Metropoliten von Morphou auf Zypern zitiert
werden, behauptet Parthenios, dass "der
Impfstoff ein Betrug ist" und betont bei jeder
Gelegenheit, dass er niemandem "den Segen
geben wird, sich impfen zu lassen"!

Ο εγκαταβιών στη Σκήτη του Αγίου
Ανδρέα, στις Καρυές, ιερομόναχος
Εφραίμ, φέρεται να είναι ένας από τους
πόλους του αντιεμβολιαστικού κινήματος
μέσα στο Άγιον Όρος. Στο κύρηγμά του
αναφέρεται συχνά στη «νέα τάξη
πραγμάτων» και «το 5G». Όπως φέρεται να
λέει αυτό «είναι πολύ σημαντικό για τα
σχέδια της νέας τάξης πραγμάτων και
αλληλεπιδρά με το εμβόλιο» με το οποίο
θέλουν «να μειώσουν τον πληθυσμό της
γης». «Ήθελαν να κάνουν πυρηνικό
πόλεμο, αλλά επειδή η μόλυνση θα
επηρέαζε και τους ίδιους, σκέφτηκαν να
δημιουργήσουν τον κορονοϊό και τα
εμβόλια...» φέρεται να λέει.

Der Vorsteher der Skite des Heiligen Andreas
in Karyes, Priestermönch Ephraim, gilt als
einer der Pole der Antiimpfbewegung auf dem
Berg Athos. In seinen Predigten spricht er oft
über die "neue Weltordnung" und "5G". Wie
er sagt, sind beide "der neuen Weltordnung
sehr wichtig und stehen in Wechselwirkung
mit dem Impfstoff", womit man "die
Bevölkerung der Erde reduzieren" will. "Man
wollte einen Nuklearkrieg führen, aber weil die
Kontamination einen selbst treffen würde,
kam man darauf, das Coronavirus und die
Impfstoffe zu entwickeln..." sagt er Berichten
zufolge.

Στη διαδρομή από τις Καρυές προς το
κελί του Παϊσίου βρίσκεται η καλύβα
όπου ζει ο ζηλωτής μοναχός Γαβριήλ, ο
οποίος υποδέχεται ξαπλωμένος τους
επισκέπτες του και συχνά εξαπολύει
μύδρους
κατά
του
Οικουμενικού
Πατριάρχη, της παγκοσμιοποίησης, των
Γερόντων από άλλες μονές που δεν
συντάσσονται μαζί του και κατάρες
εναντίον του κορονοϊού και του εμβολίου.
Η μόνιμη επωδός στα κυρήγματά του είναι:
«Όχι στο εμβόλιο. Όχι στην ταυτότητα με
το 666».

Am Weg von Karyes zu Païsios' Zelle liegt die
Hütte, in der der zelotische Mönch Gabriel
lebt, der seine Besucher liegend empfängt und
häufig den Ökumenischen Patriarchen und
Mönche aus anderen Klöstern, die sich ihm
nicht anschließen, verleumdet und
Verwünschungen gegen die Globalisierung, das
Coronavirus und den Impfstoff ausstößt. Der
ständige Refrain in seinen Tiraden lautet:
"Nein zum Impfstoff. Nein zur ID-Karte mit
dem 666.“

*Δημοσιεύθηκε στην έντυπη έκδοση
"Μακεδονία της Κυριακής" στις 9
Ιανουαρίου 2022

Veröffentlicht in der Printausgabe von
"Macedonia of Kyriaki" vom 9. Januar 2022

Προιστάμενος λέγεται ο μοναχός πού αποτελεί μέλος τής Γεροντίας. Ίνα εκλεγή τις προιστάμενος
δέον να διακρίνηται επί ήθει χρηστώ, βιώ ανεπιλήπτω και διοικητική ικανότητι. Οι άπαξ εκλεγέντς

είναι ισόβιοι, εκπίπτοντες μόνον κατόπιν καταδικαστικής αποφάσεως η εκλογή ενεργείται κατά τον
εσωτερικόν εκάστης μονής κανονισμόν.

Der Superior ist der Mönch, der Mitglied der Gerontia ist. Ein gewählter Vorgesetzter muss sich durch
seine Einsatzfähigkeit, seine Erfahrung und seine administrativen Fähigkeiten auszeichnen. Einmal
gewählt, werden sie auf Lebenszeit gewählt und können nur im Falle einer Verurteilung abgesetzt
werden; die Wahl erfolgt in Übereinstimmung mit der internen Ordnung des jeweiligen Klosters.
Ähnlich wie der Patriarchal- und der Erzdiözesankommissar vertritt der Erzpriester Superior den
Hohepriester in einem einzelnen Erzdiözesandistrikt oder einer großen Kathedrale. Der
Erzpriesterliche Obere ist in der Regel ein Bischof oder Metropolit, selten ein Archimandrit. Er wird
entsprechend seinem priesterlichen Auftrag angesprochen.

