
Oπως ἤδη εἶχαν δηλώσει ἀπό τόν 
Ἀπρίλιο 2020, οἱ νεοταξίτες ἰν-

στρούχτορες καί ἐπίδοξοι χειραγωγοί 
τοῦ «ἀνθρώπινου κοπαδιοῦ» (διότι ἔτσι 
μᾶς βλέπουν καί ἔτσι μᾶς θέλουν, ἀλλά 
δέν θά τούς κάνουμε τό χατίρι), τά μέ-
τρα γιά τόν διαβόητο ἰό χαλάρωσαν ἀπό 
τίς ἀρχές Μαΐου, λόγῳ θέρους καί γιά νά 
κινηθεῖ λίγο ἡ μισοκατεστραμμένη οἰκο-
νομία.

Ὅμως, μᾶς τό λένε εὐκαίρως-ἀκαί-
ρως, ὅτι ἔρχεται νέο φονικότερο κύμα τό 
φθινόπωρο καί ἄρα νέα καραντίνα.

Σ᾽ αὐτό τό θέμα ὅμως δέν ὑπάρχει 
ἐπιστημονική πρόβλεψη, ἄρα εἶναι ἕνα 

παιχνίδι σκοπιμοτήτων, γιά τό πῶς θά 
ἐπιτύχουν πιό ἀποτελεσματικά τόν στό-
χο τους, πού εἶναι ὁ ὁλοκληρωτικός πα-
γκόσμιος ἔλεγχος.

Ἔτσι τρομοκράτησαν τόν σαρκο-
λάτρη, ἐγωκεντρικό, ἐμπαθῆ ἄνθρωπο, 
ὁ ὁποῖος, γιά νά μήν ἀρρωστήσει καί 
πεθάνει (ἀπό ἕναν ἰό, πού προξενεῖ λι-
γότερους θανάτους ἀπό τήν κοινή ἐπο-
χιακή γρίπη, σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα 
στατιστικά στοιχεῖα), εἶναι πρόθυμος νά 
παραδώσει τήν ἐλευθερία του στόν πα-
γκόσμιο ὑγιεινολογικό ὁλοκληρωτισμό, 
πού στήνεται.

Ἡ προπαγάνδα μέ τό ἀθεολόγητο 
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σύνθημα-ἐπιχείρημα ὅτι ἡ ὑγεία εἶναι 
τό ὑπέρτατο ἀγαθό γιά τόν ἄνθρω-
πο, κάνει ἄριστα τή δουλειά της σέ μιά 
σάπια καί ἀποστατημένη ἀπό τόν ἀλη-
θινό Θεό κοινωνία. Δυστυχῶς τό ἀθεο-
λόγητο σύνθημα τό ἐπαναλαμβάνουν καί 
οὐκ ὀλίγοι ἐκκλησιαστικοί. Οἱ λεγόμενοι 
«εἰδικοί» ἔχουν ἀναγορευθεῖ σέ νέα θε-
ότητα, στήν ὁποία ὀφείλουν ὑπακοή 
οἱ πάντες. Νά ὅμως πού πολλές φορές 
σπάει ἡ φούσκα τῶν «εἰδικῶν» καί ἀπο-
δεικνύεται ὅτι πολλοί ἀπ᾽ αὐτούς ἐκτε-
λοῦν διατεταγμένη ἀποστολή!

Μέ τή μάσκα-φίμωτρο, πού ἔγινε 
κάτι σάν «μπούργκα» γιά τούς δυτικούς, 
στό ὄνομα τῆς διαφύλαξης τῆς ὑγείας, 
πᾶνε νά χτυπήσουν τό ἀνθρώπινο 
πρόσωπο καί νά διαλύσουν τόν κοι-
νωνικό ἱστό, ἀφοῦ ὁ ἄλλος, ὁ διπλανός 
μας πλέον ἀναγορεύεται σέ μία σκοτεινή 
καί συνεχῆ ἀπειλή νά μᾶς μολύνει καί 
νά χάσουμε ὅ,τι πιό πολύτιμο ἔχουμε, 
τήν ὑγεία μας.

Στή Φλόριντα τῶν Η.Π.Α. ἐπιβάλ-
λουν τή μάσκα-φίμωτρο ἀκόμη καί μέσα 
στό σπίτι καί ὠθοῦν τούς ἀνθρώπους νά 
καταδίδουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο στήν ἀστυ-
νομία, ἄν κάποιος ὑποψιάζεται ὅτι ὁ 
γείτονάς του δέν φορᾶ μάσκα στό σπίτι!

Συγχρόνως καταστρέφουν τήν 
οἰκονομία καί ἐξαθλιώνουν οἰκονομικά 

τούς ἀνθρώπους, γιά νά εἶναι ἔτσι πιό 
εὔκολο νά τούς ἐκβιάζουν καί νά τούς 
χειραγωγοῦν.

Ὁ Μπίλ Γκέιτς καί ἡ παρέα του δέν 
κρύβουν τίς ἐπιδιώξεις των. Μιλοῦν γιά 
παγκόσμιο τσιπάρισμα τοῦ «ἀνθρώπι-
νου κοπαδιοῦ» τῶν 7 δισ. (!) μέσῳ ἑνός 
ἐμβολίου, τό ὁποῖο θά μεταλλάσσει 
τό ἀνθρώπινο DNA! Μιλοῦν ἐπίσης 
γιά δραστική μείωση τοῦ παγκόσμιου 
πληθυσμοῦ.

Καί συνήθως ὁ Μπίλ Γκέιτς τά λέγει 
αὐτά μέ ἕνα δαιμονικό-σαρδόνιο χαμό-
γελο.

Ἐδῶ ἔχουμε μιά ἀδίστακτη παγκό-
σμια μαφία, πού μισεῖ τόν ἀληθινό 
Θεό καί τήν εἰκόνα του, τόν ἄνθρω-
πο. Καί ἄν οἱ ἐλεύθεροι καί τίμιοι ἄν-
θρωποι δέν ἀντιδράσουν ἀποφασιστικά 
σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἔρχονται τά χει-
ρότερα.

Ἀλλά, γιά νά ἀντιδράσει κανείς ἀπέ-
ναντι στά δαιμονικά σχέδια, χρειάζεται 
χάρις Χριστοῦ καί ὁμολογιακό φρόνημα. 
Ποῦ εἶναι ὅμως αὐτά σήμερα;

Ὁπότε, νά βάλει ὁ Θεός τό χέρι του, 
ἀφοῦ μετάνοια δέν φαίνεται στόν ὁρίζο-
ντα.

Βεβαίως, γιά νά μήν ἀπογοητευόμα-
στε, ὑπάρχει τό «μικρόν λεῖμμα».

Ἐπανερχόμαστε.

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ 
φιλικές ἱστοσελίδες.

• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης παρουσιάζει ἐκπομπή, ἡ ὁποία μεταδίδεται 
κάθε Κυριακή 8-9 π.μ. ἀπό τήν τηλεόραση Atlas TV, πού ἐκπέμπει στήν 
Κεντρική Μακεδονία. Ἡ ἴδια ἐκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή 10-11 π.μ. ἀπό 
τό Ἀχελῶος TV, πού ἐκπέμπει στή Δυτική Ἑλλάδα. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται 
καί στό διαδίκτυο ἀπό φιλικές ἱστοσελίδες καί ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι 
«ἐγρήγορση» στό vimeo.
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Ἡ ἐγκληματική αὐτή ὀργάνωση εἶναι 
τόσο ἀδίστακτη, ὥστε –αὐτό ἔχει καταγ-
γελθεῖ μέ βίντεο στό διαδίκτυο– κυκλο-
φοροῦν καί μολυσμένα τέστς, τά ὁποῖα 
ἀντί νά ἀνιχνεύουν τόν ἰό, στήν πραγμα-
τικότητα μεταδίδουν τήν ἀρρώστια, μο-
λύνοντας τούς ἀνθρώπους (βλ. καί σχε-
τικό σχόλιο).

Πολλές φορές σκοτίζεται ἡ διάνοια 
αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων καί φανερώνονται 
ἀπό τήν ὑποκριτική τους συμπεριφο-
ρά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἡ ἀφο-
ρισμένη ἀπό τόν Μητροπολίτη πρώην 
Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιο πολυδιαφημι-
σμένη μέχρι πρότινος κ. Νίκη Κεραμέως, 
ἐκλεκτή τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, 
ὅπως καί ὁ ἕτερος θαμώνας τῆς Λέ-
σχης –ἐπίσης ἀφορισμένος μαζί μέ τόν 
ὑπερ-ὑπουργό Χαρδαλιά– κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης. Ἡ κ. Κεραμέως, λοιπόν,  
τό βράδυ τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα 
(βράδυ 26ης Μαΐου) πῆγε –ἄν καί ἀφο-
ρισμένη– στήν ἀγρυπνία στή Μητρόπολη 
Ἀθηνῶν ὡς βαρυπενθοῦσα μαυροντυμέ-
νη ἀπό πάνω μέχρι κάτω καί μέ μάσκα 
(γιά νά μή μολυνθεῖ!), ἐνῶ τήν ἄλλη μέρα 
πῆγε ἡ καημένη χωρίς μάσκα σέ σχολεῖο 
μαζί μέ τόν ἀφορισμένο πρωθυπουργό. 
Ἐκεῖ προφανῶς δέν κολλοῦσε ὁ ἰός. Δη-
λαδή δύο μέτρα καί δύο σταθμά.

Πέρα ὅμως ἀπό αὐτά, ἐκεῖνο πού 
ἐμᾶς κυρίως μᾶς πονᾶ καί μᾶς ἐνδιαφέ-
ρει εἶναι ἡ ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ μυ-
στηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας, πού 
εἶναι τό κέντρο τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. 
Βγαίνουν διάφοροι καί λένε ὅτι μέ τή 
Θεία Μετάληψη μπορεῖ νά μεταδοθεῖ ὁ 
ἰός, καί μετά μπαίνουν στή διαδικασία 
κάποιοι γνωστοί γιά τό οἰκουμενιστικό 
καί ἐκκοσμικευμένο φρόνημά τους ἐκ-
κλησιαστικοί ταγοί, οἱ ὁποῖοι λένε, ὅτι 

ἀπό ἀγάπη (!) γιά τούς ἀσθενοῦντας 
περί τήν πίστιν ἀδελφούς, ἄς κάνουμε 
μιά «οἰκονομία», νά κοινωνοῦμε μέ κου-
ταλάκια μιᾶς χρήσεως, ἀφοῦ [καί τό θε-
μελιώνουν «θεολογικά» (!)] σημασία ἔχει 
τί κοινωνοῦμε καί ὄχι πῶς κοινωνοῦμε!

Καί ὁ διάβολος νά δεῖς τί «θεολογι-
κά» ἐπιχειρήματα μπορεῖ νά βρεῖ!

Συμπέρασμα: Στῶμεν καλῶς! Οἱ μέ-
ρες μας εἶναι πονηρές καί δύσκολες. Ἄς 
γαντζωθοῦμε ὅλοι, ὅπως ἔλεγε ἕνας πα-
λιός Ἁγιορείτης, στό φουστάνι τῆς Πα-
ναγίας, γιά νά μᾶς σώσει. Αὐτοί θά μᾶς 
ἐκβιάσουν νά ξανακλείσουμε τίς ἐκκλη-
σίες.

Ἡ Ἱεραρχία ὅμως, ἔχει ἕνα ὅπλο 
στά χέρια της, ἀρκεῖ νά θελήσει νά 
τό χρησιμοποιήσει: Νά ἐκδώσει Κανο-
νισμό, ὅπου θά ρυθμίζει «τά τοῦ οἴκου 
της» καί θά λέγει ὅτι σέ περιπτώσεις 
ἐπιδημιῶν-πανδημιῶν ἡ Ἐκκλησία κάνει 
αὐτό  κι αὐτό. Δηλαδή: Δέν κλείνουμε τίς 
ἐκκλησίες. Κάνουμε προσευχή, νηστεία, 
ἀγρυπνίες, Θεῖες Λειτουργίες, λιτανεῖες 
ἁγίων λειψάνων καί ἱερῶν εἰκόνων, καί 
τό θανατικό φεύγει. Αὐτά εἶναι δοκιμα-
σμένα στήν ἱστορία μας καί αὐτά θέλει 
–δόξα τῷ Θεῷ– ὁ εὐσεβής λαός μας.

Μέ βάση τόν Καταστατικό Χάρτη 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (νόμος 590 
τοῦ 1977), ἡ Πολιτεία ὀφείλει νά σέβεται 
καί νά ἀναγνωρίζει τούς Κανονισμούς, 
πού ἐκδίδει ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος.

Στίς ἐπερχόμενες δυσκολίες μήν 
προδώσουμε τόν Χριστό οὔτε τήν ἀν-
θρώπινη θεόσδοτη ἐλευθερία καί ἀξιο-
πρέπεια, καί ἡ Χάρις Του θά εἶναι μαζί 
μας.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ἀντισταθεῖτε στή δικτατορία τους
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Θά συμφωνούσατε νά ἔχετε ἕνα μι-
κροτσίπ ἐμφυτευμένο στό σῶμα σας; 
Αὐτό μᾶς ζητάει πλέον ἡ Microsoft καί 
μιά ὁμάδα φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν 
μέσῳ τῆς πρωτοβουλίας «Συμμαχία 
ID2020», ἑνός προγράμματος πού ἰσχυ-
ρίζεται ὅτι στοχεύει νά δώσει σέ κάθε 
ἄνθρωπο τοῦ πλανήτη μας μιά νέα ψη-
φιακή ταυτότητα, προκειμένου ὅλη ἡ 
ἀνθρωπότητα νά εἶναι διασυνδεδεμένη. 
Μέ ποιά λογική ὅμως καί ποιοί διατάσ-
σουν ὅτι πρέπει νά ἑνοποιηθεῖ ὅλος ὁ 
κόσμος, ἀκόμα καί διά τῆς βίας;

Μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι τά ὑπάρχο-
ντα βιομετρικά συστήματα ἀναγώρισης 
εἶναι ἀπαρχαιωμένα, καί ὅτι οἱ μετανα-
στευτικές ροές θά αὐξηθοῦν δραματικά 
λόγῳ παγκόσμιας πολιτικῆς ἀστάθειας 
καί «κλιματικῆς ἀλλαγῆς», ἡ Συμμαχία 
ID2020 (Alliance ID2020) ἰσχυρίζεται 
ὅτι εἶναι πλέον ἀναγκαία μιά νέα πα-
γκόσμια ψηφιακή μορφή ἐπαλήθευσης 
τῆς ταυτότητας τοῦ κάθε ἀνθρώπου.

Σέ προηγούμενη ἀνάρτηση ἀναφέρ-
θηκα στούς Στόχους τῆς Ἀτζέντας 
2030, πού ἐπιδιώκει νά ἐπιβάλει ἡ μή 
ἐκλεγμένη, σκιώδης παγκόσμια «κυβέρ-
νηση» μέσῳ τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμέ-
νων Ἐθνῶν καί τῶν ἄλλων φορέων τῆς 
ἀγγλο-ἀμερικανικῆς ὀλιγαρχίας καί στή 
χώρα μας.

Ἡ τεχνική εἶναι γνωστή: οἱ κυβερ-
νήσεις ἐκβιάζονται ἤ συνήθως χρηματί-
ζονται, προκειμένου νά ἐνσωματώσουν 

στήν ἐθνική τους νομοθεσία τό «Παγκό-
σμιο Σύνταγμα», δηλαδή τούς Στό-
χους τῆς Ἀτζέντας 2030 πού ὑποτίθε-
ται ὅτι ἐξυπηρετοῦν τή «βιώσιμη» ἀνά-
πτυξη πάνω στόν πλανήτη μας.

Αὐτή ἡ περιβόητη ἀνάπτυξη στήν 
πραγματικότητα δέν θά ἐπιτευχθεῖ 
ποτέ, διότι πολύ ἁπλά ἔχουμε μπεῖ σέ 
ἕναν πολυπολικό κόσμο καί ζοῦμε σέ 
ἕναν πεπερασμένο πλανήτη στόν ὁποῖο 
καμμία συνεχής ἀνάπτυξη δέν εἶναι βι-
ώσιμη, ὅποια τεχνολογία κι ἄν διαθέτει 
ἕνας πολιτισμός, ἐκτός κι ἄν ἐφαρμόσει 
διαστημικό ἀποικισμό.

Μέσα στά πλαίσια λοιπόν τῆς πα-
γκόσμιας κυβέρνησης πού ἐπιδιώκει ὁ 
ΟΗΕ στόν ὁποῖο φαίνεται νά ἔχει μα-
κράν χείρα ἡ Συμμαχία ID2020, τό τσι-
πάρισμα ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας εἶ-
ναι τό κυριώτερο μέρος τοῦ στόχου 
16 τῆς Ἀτζέντας 2030 πού φέρει τόν 
ἐντελῶς παραπλανητικό τίτλο «Εἰρήνη, 
Δικαιοσύνη καί Ἰσχυροί Θεσμοί», καί 
πιό συγκεκριμένα ὁ ὑποστόχος 16.9 μέ 
τίτλο «Νομική ταυτότητα ἐγγυημένη γιά 
ὅλους μέχρι τό 2030».

•Τί εἶναι ἡ Συμμαχία ID2020
Ἱδρυτές τῆς περιβόητης Συμμαχί-

ας ID2020 εἶναι ἡ ἀφρόκρεμα τῆς δυ-
τικῆς ὀλιγαρχίας, δηλαδή οἱ: Microsoft, 
Accenture, Παγκόσμια Συμμαχία γιά 
τά Ἐμβόλια καί τίς Ἀνοσοποιήσεις 
(GAVI-Global Alliance for Vaccines 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ*
ΠΟΙΟΙ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Η.Ε.

τῆς κ. Χρυσούλας Μπουκουβάλα, ἐρευνήτριας καί συγγραφέα

* Ἀπό τό ἱστολόγιο aperopia.fr, τοῦ ὁποίου διαχειρίστρια εἶναι ἡ κ. Χρ. Μπουκουβάλα. 
Τό aperopia.fr εἶναι τό πρῶτο ἑλληνικό ἱστολόγιο γιά τόν μετανθρωπισμό.

Σημ. «Π»: Πολλές ἀπό τίς ὑπογραμμίσεις εἶναι δικές μας.
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and Immunizations), Ἵδρυμα Ροκφέλλερ 
(Rockefeller Foundation) καί Ideo.org. 
ἐνῶ κύριοι συνεργάτες της εἶναι οἱ: Mercy 
Corps, Kίva, Hyperledger, iRespond, Care, 
Simprints, ICC (International Computing 
Centre for the UN- Παγκόσμιο Κέντρο 
Πληροφορικῆς τοῦ ΟΗΕ), Fhi360, καί 
τό τεχνολογικό ἐργαστήριο CITRIS τοῦ 
Πανεπιστημίου τῆς Καλιφόρνιας πού 
ἀποτελεῖται ἀπό τίς ὁμάδες ἄλλων τεσ-
σάρων καλιφορνέζικων πανεπιστημίων.

Ἡ ID2020 ἀναφέρει στήν ἱστοσελί-
δα της τά ἑξῆς: «δυστυχῶς, τά τρέχοντα 
μοντέλα ψηφιακῆς ταυτότητας δέν ἱκα-
νοποιοῦν τίς ἀνάγκες ὅλων. Εἶναι ἀπαρ-
χαιωμένα, ἐπισφαλῆ, χωρίς ἐπαρκῆ προ-
στασία τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς, καί γιά πάνω 
ἀπό ἕνα δισεκατομμύριο ἀνθρώπους 
παγκοσμίως δέν εἶναι διαθέσιμα. Ὁ κάθε 
ἄνθρωπος πρέπει νά ἔχει πρόσβαση σέ 
ψηφιακή ἀναγνώριση πού νά τοῦ ἐπιτρέ-
πει νά ἀποδείξει ποιός εἶναι σέ θεσμικά 
καί σέ διεθνῆ σύνορα καί μέ τό πέρασμα 
τοῦ χρόνου νά τοῦ δίνει τόν ἔλεγχο τοῦ 
τρόπου συλλογῆς, χρήσης καί μοιράσμα-
τος τῶν προσωπικῶν του πληροφοριῶν».

Ποιά μπορεῖ νά εἶναι ἄραγε αὐτή 
ἡ περίφημη ψηφιακή ἀναγνώριση; Μά 
φυσικά τό μικροτσίπ RFID πού θά ἀνι-
χνεύεται χάρη στά 5ης γενεᾶς (5G) πλή-
ρως καρκινογόνα δίκτυα κινητῆς τη-
λεφωνίας, ἀλλά καί μέσῳ δορυφορικοῦ 
ἴντερνετ.

Ἔτσι ἐξηγεῖται καί ἡ μεγάλη πίεση 
σέ ὅλες τίς κυβερνήσεις γιά ἐγκατάστα-
ση δικτύων 5G. Τό μαρκαρισμένο «ἀν-
θρώπινο κοπάδι» πρέπει νά ἐντοπίζεται 
ἀνά πάσαν στιγμήν.

Θά ἐντοπίζεστε λοιπόν ὁπουδήπο-
τε βρίσκεστε στόν πλανήτη μέ ἀκρίβεια 

ἑκατοστοῦ. Θά μοιράζεστε δέ ὅλα τά 
προσωπικά σας δεδομένα μαζί μέ χι-
λιάδες ἐξωθεσμικούς φορεῖς, θά γίνετε 
δηλαδή πλέον «διάφανοι», «ἀνοιχτοί», 
ὅπως καί οἱ κοινωνίες μας. Θέλετε κάτι 
τέτοιο;

•Τσιπάρισμα μέ τεχνολογία block-
chain

Σύμφωνα μέ τήν προπαγάνδα τῆς 
Συμμαχίας ID2020, μιά ψηφιακή ταυτό-
τητα θά βοηθοῦσε δισεκατομμύρια ἀν-
θρώπους χωρίς ἔγκυρη ταυτότητα, δί-
νοντάς τους πρόσβαση σέ ἀναγνώριση 
μέσῳ τεχνολογίας blockchain1.

Τό σχέδιο προβλέπει ὅτι ἡ χορήγηση 
αὐτῆς τῆς ταυτότητας ἀρχικά θά γίνεται 
σέ ἀνθρώπους πού θά λάβουν δωρε-
άν ἐμβολιασμούς μέσῳ τοῦ ἱδρύματος 
Μπίλ καί Μελίντα Γκέϊτς καί τῆς GAVI 
ἐπωφελούμενοι ἀπό διάφορες κοινωνι-
κές παροχές, ὅπου ὅμως προκειμένου 
νά συνεχίσουν νά ἐπωφελοῦνται πρέπει 
ἐν συνεχείᾳ νά «ἀναβαθμίσουν» τό μέσο 
ἀναγνώρισης ἐμφυτεύοντας στό σῶμα 
τους ἕνα μικροτσίπ.

•Βιομετρικές μέθοδοι ἐπαλήθευ-
σης ταυτότητας

Ὅλα αὐτά σᾶς θυμίζουν τό «χάραγ-
μα» τοῦ Θηρίου τῆς Ἀποκάλυψης τοῦ 
Ἰωάννου; Βρίσκεστε σέ καλό δρόμο.

Οἱ ἐμβολιασμοί εἶναι ἕνα ἀπό τά κύ-
ρια ἐπιχειρήματα τοῦ τσιπαρίσματος. 
Δηλαδή ὅτι μόνο μέ τό τσιπάρισμα θά 
λυθεῖ ὁριστικά τό πρόβλημα τῆς χορήγη-
σης ἐμβολίων σέ μεγάλες μερίδες πληθυ-
σμῶν, διότι οἱ ἐφαρμογές ἀναγνώρισης 
ταυτότητας μέσῳ κινητῶν τηλεφώνων 
παρουσιάζουν προβλήματα. Πράγματι ἡ 

1. Τεχνολογία blockchain: τρόπος χρήσης βάσεων δεδομένων γιά τήν κρυπτογράφηση 
δεδομένων, πού χρησιμοποιεῖται ἐπίσης καί γιά κρυπτονομίσματα.
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Accenture, ἕνας ἀπό τούς ἑταίρους τῆς 
Συμμαχίας, ἔχει ἤδη παρουσιάσει διαλει-
τουργικές ἐφαρμογές ἔξυπνου κινητοῦ 
τηλεφώνου πού παρέχουν τίς ἀπαιτού-
μενες πληροφορίες ἑνός ἀτόμου.

Χάρη σ᾽ αὐτές τίς ἐφαρμογές κάθε 
ἄτομο μπορεῖ νά ταυτοποιηθεῖ μέσῳ με-
θόδων βιομετρικῆς ἀναγνώρισης ὅπως: 
δακτυλικά ἀποτυπώματα, ἴριδα τῶν μα-
τιῶν, παλάμη τοῦ χεριοῦ καί φωνή, πού 
μαζί μέ ὅλα τά ἄλλα στοιχεῖα του, τελι-
κά μετατρέπονται σέ ἕναν Κώδικα QR 
(QR code)2.

•Ἐμβόλια ἔναντι ἐπιδομάτων
Ἐξ αἰτίας αὐτῶν τῶν ἐμποδίων, τά 

δολώματα τῶν δωρεάν ἐμβολίων, τῶν 
διαγνωστικῶν ἐξετάσεων, τῆς παροχῆς 
κοινωνικῶν ἐπιδομάτων ἀλλά καί μιά 
καλπάζουσα προπαγάνδα εἶναι πάντα 
χρήσιμα, προκειμένου νά πειστοῦν μεγά-
λοι πληθυσμοί νά τσισπαριστοῦν.

Ἡ Παγκόσμια Συμμαχία γιά τά Ἐμ-
βόλια καί τίς Ἀνοσοποιήσεις (GAVI), 
πού χρηματοδοτεῖται καί ἀπό φαρμα-
κευτικούς κολοσσούς, ἰσχυρίζεται πώς 
ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν παγκοσμί-
ως ἑκατομμύρια παιδιά πού δέν λαμ-
βάνουν μιά βασική σειρά ἐμβολίων καί 
εἶναι ἐκτεθειμένα σέ ὁρισμένες ἀπό τίς 
πιό θανατηφόρες ἀσθένειες.

Ποιά εἶναι ἡ βασική αἰτία; Ὅτι μόνο 
τό 50% ἀπό ὅλα τά παιδιά κάτω τῶν 5 
ἐτῶν στήν ὑποσαχάρια Ἀφρική ἐγγράφο-
νται κατά τή γέννησή τους στά κρατικά 

ληξιαρχεῖα, ἐνῶ ὅλα τά ὑπόλοιπα ἀφήνο-
νται χωρίς ἐπίσημη ταυτότητα (ἐξ οὗ καί 
ὁ ὑποστόχος 16.9 τῆς Ἀτζέντας 2030).

Σύμφωνα μέ τή GAVI, αὐτό τό γεγο-
νός καθιστᾶ ἀδύνατον νά διασφαλιστεῖ 
ὅτι τά ἐν λόγῳ βρέφη θά ἀποκτήσουν τά 
ἐμβόλια πού χρειάζονται τήν κατάλληλη 
στιγμή.

Ἀλήθεια, πόσος ἀνθρωπισμός ἐκ μέ-
ρους ὅλων τῶν μελῶν της! Συγκινηθήκα-
τε; Ἐγώ πάλι, γιατί δέν συγκινήθηκα;

Δέν συγκινήθηκα διότι ἡ δράση τῆς 
Συμμαχίας ID2020 ἔχει τίς εὐλογίες τοῦ 
ΟΗΕ καί συνεδριάζει μέσα στό ἄντρο 
του, στή Νέα Ὑόρκη. Καί ὅ,τι ἔχει τίς 
εὐλογίες τοῦ ΟΗΕ, ἔχει τίς εὐλογίες τῶν 
ἀθέατων, μισανθρώπων ἐντολέων του.

[...]

•Τσιπάρισμα μέχρι τό 2030
Ἄν λοιπόν δέν εἴχατε ἰδέα ὅτι οἱ βι-

ομετρικές ταυτότητες ἐφαρμόζονται ἐδῶ 
καί ἀρκετά χρόνια σέ πολλές χῶρες τοῦ 
ἀναπτυσσόμενου κόσμου, καλό εἶναι 
πρῶτα νά βλέπετε ποιά εἶναι ἡ γεω-
στρατηγική σημασία αὐτῶν τῶν χωρῶν 
γιά τό ἀγγλο-ἀμερικανικό μπλόκ.

Ἐν συνεχείᾳ, ἀναμείνατε ψύχραι-
μα τήν ἐφαρμογή τῶν παραπάνω με-
θόδων σέ ὅλους τούς αἰτοῦντες ἄσυ-
λο στήν Ἑλλάδα. Μή χαίρεστε ὅμως. 
Αὐτή ἡ πρακτική δέν θά ἀποτελέσει 
παρά τόν προάγγελο τοῦ τσιπαρί-
σματος καί ὅλων τῶν ὑπολοίπων νο-
μίμων Ἑλλήνων πολιτῶν, ἀρχῆς γενο-

2. Κώδικας QR: Ὁ QR εἶναι ἕνας γραμμωτός κώδικας (barcode) δύο διαστάσεων, πού 
δημιουργήθηκε ἀπό τήν ἰαπωνική ἑταιρεία Denso-Wave τό 1994. Τά ἀρχικά QR προέρχονται 
ἀπό τά ἀρχικά τῶν λέξεων Quick Response (Γρήγορη Ἀνταπόκριση), γιατί οἱ δημιουργοί του 
εἶχαν ὡς κύριο σκοπό τά δεδομένα, πού περιέχονται στόν κώδικα, νά ἀποκωδικοποιοῦνται  
μέ μεγάλη ταχύτητα. Ἡ σάρωση ἑνός Κώδικα QR γίνεται μέ τήν βοήθεια ἑνός ἔξυπνου 
κινητοῦ. Γιά νά γίνει αὐτό, ὁ χρήστης χρειάζεται μία ἐφαρμογή, ἡ ὁποία μετατρέπει τήν 
κάμερα τοῦ κινητοῦ σέ σαρωτή κώδικα QR.
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μένης ἀπό τίς πιό εὐάλωτες κατηγο-
ρίες, ὅπως εἶναι οἱ ἄστεγοι.

Πρῶτα λοιπόν ἔρχεται ἡ ἀλλαγή τῶν 
γνωστῶν μας συμβατικῶν ταυτοτήτων καί 
ἡ ἀντικατάστασή τους μέ τίς ὑποτιθέμε-
νες «ὑψίστης ἀσφαλείας» πού θά περιέ-
χουν τά ψηφιακά δακτυλικά ἀποτυπώ-
ματα καί ἄλλα προσωπικά μας στοιχεῖα.

Μέχρι τό 2030 ὅμως, ἄν δέν ἀνα-
τραποῦν αὐτά τά σχέδια, θά ἀντικατα-
σταθοῦν ἀπό ταυτότητες μέ ὅλα τά βι-
ομετρικά μας στοιχεῖα καί Κωδικό QR 
ὅπως αὐτές πού ὑπάρχουν στόν ἀνα-
πτυσσόμενο κόσμο, καί στό τέλος ἀπό 
ἕνα ἐμφυτευμένο μικροτσίπ RFID πού 
θά περιέχει τά πάντα, ὥστε τελικά ὅλα 
τά ἀνθρώπινα «ζῶα» νά εἶναι μαρκα-
ρισμένα σάν τά κοπάδια βοοειδῶν καί 
ἀνιχνεύσιμα ἀπό μία ἑνιαία, ἀνοιχτή 
πλατφόρμα βάσης δεδομένων στά 
πλαίσια ἑνός παγκόσμιου, δίχως σύ-
νορα, κράτους.

•Ἡ ἐφαρμογή MyPass καί οἱ ἄστε-
γοι τοῦ Τέξας

Ἐνῶ οἱ βάσεις δοκιμῶν τῆς Συμμαχί-
ας ID2020 βρίσκονται κατά κύριο λόγο 
στόν Τρίτο Κόσμο, στό Ὤστιν τοῦ Τέξας, 
ὁ ἄστεγος πληθυσμός χάρη στό πρόγραμ-
μα MyPass χρησιμοποιεῖται σέ πρῶτο 
στάδιο ὡς πειραματόζωο βιομετρικῆς 
ταυτότητας, ὥστε μέ τό ἐπιχείρημα τῶν 
ἐμβολιασμῶν νά τσιπαριστεῖ σύντομα.

Ἡ τακτική εἶναι καί ἐδῶ ἡ ἴδια: κά-
ποιοι «ἀνθρωπιστές» χωμένοι στά ἔγκα-
τα τοῦ ΟΗΕ ἀποφασίζουν, χωρίς νά ρω-
τήσουν κανέναν, γιά ὅλα τά ζητήματα 
τῆς ἀνθρωπότητας: ἐκτός ἀπό τό φιρ-
μάνι τῆς βίαιης ἀνάμειξης τῶν πλη-
θυσμῶν τῆς Εὐρώπης, ἕνα ἄλλο εἶναι 
ὅτι μερικοί «εὐάλωτοι», ὅπως οἱ ἄστεγοι, 
πρέπει «γιά τό καλό τους» νά ἐμβολια-
στοῦν, δύο πράγματα ἐκ πρώτης ὄψεως 

ἀσύνδετα, ἀλλά στήν πραγματικότητα 
ἀλληλένδετα.

Οἱ ἀθέατοι ἔκριναν ὅμως ὅτι χωρίς 
ψηφιακή ταυτότητα κάτι τέτοιο εἶναι 
ἀνέφικτο, διότι ὑποτίθεται ὅτι οἱ δημοτι-
κές ὑγειονομικές ἀρχές πρέπει νά ξέρουν 
ποιοί ἀκριβῶς εἶναι, ὥστε ἐν συνεχείᾳ νά 
τούς κάνουν τίς δέουσες ἐπαναλήψεις 
τῶν ἐμβολίων στόν «κατάλληλο» χρόνο.

Καί σ᾽ αὐτόν ἀκριβῶς τόν κατάλλη-
λο χρόνο οἱ ἄστεγοι θά τσιπαριστοῦν, 
ἐφόσον ὡς μέσον «βέλτιστης» ψηφιακῆς 
ἀναγνώρισης θά ἔχει στό μεταξύ νομοθε-
τηθεῖ τό μικροτσίπ, στό ὁποῖο θά ἐμπε-
ριέχονται ὅλες οἱ δυνατές μέθοδοι ἔγκυ-
ρης ἀναγνώρισης.

•Ἐμβολιασμοί καί παγκόσμια δυ-
σπιστία

Ἐφόσον ὅμως οἱ περισσότεροι ἀτλα-
ντιστές ὀλιγάρχες ἔχουν κατά καιρούς 
δηλώσει δημοσίως ὅτι ἐπιδιώκουν τή 
δραματική μείωση τοῦ παγκόσμιου 
πληθυσμοῦ, τό «ἀνθρώπινο κοπάδι», 
πού δέν εἶναι ὅλο ὑπνωτισμένο, δέν πεί-
θεται ὅτι νοιάζονται γιά τήν καλή του 
ὑγεία μέσῳ ἐμβολιασμῶν.

Ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς (φαινομενι-
κά) ἀντιφατικῆς στάσης εἶναι ὅτι ὅλο 
καί περισσότεροι πολίτες στό δυτικό 
κόσμο, γιατροί καί νοσηλευτικό προσω-
πικό, ἀρνοῦνται νά κάνουν ἐμβόλια.

Γι᾽ αὐτό ἄλλωστε ὅλοι οἱ ὑπουργοί 
Ὑγείας στή Δύση πιέζουν τούς διευθυ-
ντές τῶν δημόσιων νοσοκομείων νά πεί-
σουν τό προσωπικό τους ἀλλά καί τούς 
νεοεισερχόμενους στό ἐπάγγελμα νά ἐμ-
βολιαστοῦν πάσῃ θυσία.

•Αἰτοῦντες ἄσυλο καί νομική ἀνυ-
παρξία

Δέν ξέρω ἄν μετά ἀπ᾽ ὅσα διαβά-
σατε, ἀντιλαμβάνεστε τί ἀντιπροσω-
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πεύει νά κυκλοφοροῦν ἀνενόχλητοι 
στή χώρα μας ἀγνώστου ταυτότητας 
ἄνθρωποι προκειμένου φυσικά νά 
ὑλοποιηθεῖ ἡ ἐπιδίωξη διάλυσης τῶν 
κοινωνιῶν.

Τό 50% τῶν μεταναστῶν, πού προέρ-
χονται ἀπό χῶρες ὅπου ἡ γέννησή τους 
δέν δηλώνεται ποτέ στά ληξιαρχεῖα, 
κατά συνέπειαν, νομικῶς δέν ὑπάρχουν.

Μ᾽ ἄλλα λόγια, ἑκατοντάδες χιλιάδες 
αἰτούντων ἄσυλο στή χώρα μας, πού 
αὔριο θά γίνουν ἑκατομμύρια, ἄν δέν 
ἀποτραποῦν τά σχέδια τῆς σκιώδους 
κυβέρνησης, μπορεῖ νά εἶναι ἐγκλημα-
τίες τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου πού 
θέλουν νά ξεφύγουν ἀπό τή σύλληψή 
τους ἤ ἐνδεχομένως, ἀκόμα καί ἀπό τήν 
ποινή τοῦ θανάτου.

Στή Γαλλία, ὅπως καί σέ ὅλες τίς δυ-
τικές χῶρες πού ἔχουν δεχτεῖ μεγάλες 
μεταναστευτικές ροές, τό πρόβλημα εἶ-
ναι γνωστό παλαιόθεν.

Γι᾽ αὐτό καί τά κλειστά στρατόπεδα 
ταυτοποίησης αἰτούντων ἄσυλο, ἦταν 
ἐφοδιασμένα μέ συσκευές βιομετρικῆς 
ἀναγνώρισης.

Αὐτό δέν ἄρεσε σέ πολλούς αἰτοῦ-
ντες ἄσυλο πού ἔκαψαν τά δάχτυλα καί 
τίς παλάμες τους μέ καυτό σίδερο ἤ τά 
παραμόρφωσαν μέ ὑδροχλωρικό ὀξύ, 
προκειμένου νά μήν ἐπαναπροωθηθοῦν 
στίς χῶρες πρώτης ὑποδοχῆς πού τούς 
εἶχαν πάρει δακτυλικά ἀποτυπώματα.

Ἀποτέλεσμα ἦταν νά κάνουν κατά 
χιλιάδες παραμορφώσεις δακτύλων καί 
παλάμης, πρίν μάθουν ὅτι τούς περίμε-
ναν νέες βιομετρικές μέθοδοι ἀναγνώρι-
σης μέσῳ ἴριδας καί φωνῆς τίς ὁποῖες 
δέν μποροῦσαν νά ξεγελάσουν, διότι φυ-
σικά δέν εἶναι δυνατόν οὔτε νά βγάζουν 
τά μάτια τους οὔτε  νά κόβουν τή γλώσ-
σα τους προκειμένου νά μείνουν σέ μιά 
εὐρωπαϊκή χώρα.

Τό συμπέρασμα ὅμως τῶν Γάλλων 
φορολογουμένων γι᾽ αὐτές τίς τελικά 
ἀκίνδυνες ἀλλοιώσεις ἦταν πώς οἱ μετα-
νάστες δέν σκόπευαν καθόλου νά ἐργα-
στοῦν, ἀλλά εἶχαν βασιστεῖ σέ μία ζωή 
στηριγμένη ἀποκλειστικά σέ κρατικά 
ἐπιδόματα πού τούς εἶχαν ὑποσχεθεῖ οἱ 
λαθροδιακινητές.

Ἀφοῦ ἀντιλήφθηκαν ὅτι αὐτό δέν 
ἦταν ἐφικτό, προτίμησαν νά ἀποδράσουν 
διαβιώνοντας σκιωδῶς στίς εὐρωπαϊκές 
κοινωνίες, κάτι πού φυσικά ἐπιθυμοῦν 
πολύ οἱ ἐμπνευστές τῆς εἰσβολῆς τους 
στή γηραιά ἤπειρο, γνωρίζοντας ὅτι κατ᾽ 
αὐτόν τόν τρόπο ἡ ἄνοδος τῆς ἐγκλημα-
τικότητας εἶναι βέβαιη.

Στή χώρα μας, ὅπου οἱ λαθρομετα-
νάστες, πού ἀναμένουν νά ἐξεταστεῖ τό 
αἴτημα ἀσύλου, κινοῦνται τελικά πα-
ντοῦ ἐλεύθεροι, μέ τί εἶναι ἐφοδιασμένα 
τά «Κέντρα Ὑποδοχῆς καί Ταυτοποίη-
σης –KYT»;

Μέ ποιά μέθοδο ἔχουν ταυτοποιηθεῖ 
οἱ ἐγκατεστημένοι σέ διαμερίσματα καί 
ξενοδοχεῖα ἐντός τοῦ ἀστικοῦ ἱστοῦ, δί-
πλα σέ νήπια, μικρά παιδιά καί γέροντες;

Μά μόνο μέ λήψη δακτυλικῶν ἀπο-
τυπωμάτων.

Προβλέπεται τελικά μηχανισμός 
πολλαπλῆς βιομετρικῆς ἀναγνώρισης 
στά ΚΥΤ; Ἐάν ναί, πῶς θά γλυτώσει 
τούς βανδαλισμούς πού ἔχει ἀποδειχτεῖ 
ὅτι εἶναι ἀναπόφευκτοι καί ποιός θά 
πληρώσει γιά ὅλα αὐτά;

Μά γιά ἀκόμα μία φορά οἱ γονατι-
σμένοι Ἕλληνες φορολογούμενοι μέσῳ 
τοῦ νέου προϋπολογισμοῦ τοῦ 2020 
πού προβλέπει πολλές ἐπιπλέον δαπά-
νες γιά τήν ἀντικατάστασή τους ἀπό 
τούς «αἰτοῦντες ἄσυλο».

Ἐπισημαίνω λοιπόν κάτι πολύ σημα-
ντικό: τά περισσότερα ΚΥΤ τῆς Εὐρώ-
πης τελικά πυρπολήθηκαν ἀπό τούς 
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αἰτοῦντες ἄσυλο, καί πολλοί λαθρομε-
τανάστες προκειμένου νά μήν ὑποστοῦν 
βιομετρική ἀναγνώριση δραπέτευσαν 
πρός ἄγνωστη κατεύθυνση.

•ΟΗΕ: ἡ κυβέρνηση τῆς Δύσης καί 
ἡ Lucis Trust

Τό γεγονός λοιπόν ὅτι οἱ ἑλληνικές 
κυβερνήσεις ἐπιτρέπουν τήν ἀθρόα εἰ-
σβολή νομικῶς ἀνύπαρκτων μεταναστῶν 
στή χώρα μας, γνωρίζοντας πολύ καλά 
ὅτι σκάβουν τό λάκκο τῶν αὐτοχθόνων, 
τίς καθιστᾶ ἔνοχες ἐσχάτης προδοσίας 
καί γενοκτονίας.

Μά ὑπάρχουν τελικά πατριωτικές 
κυβερνήσεις πού νοιάζονται γιά τό ἔθνος 
τους στά κράτη ἐπιρροῆς τοῦ ἀγγλο-ἀ-
μερικανικοῦ μπλόκ; Σπανιότατα. Ὡστό-
σο, ὅλες οἱ ἐνδοτικές, ὡς δοσιλογικές, 
εἶναι ἔνοχες.

Ποιός τίς διατάζει νά ἀφήνουν τούς, 

ἐπί τῆς οὐσίας, ἀπρόσκλητους οἰκονομι-
κούς μετανάστες νά εἰσβάλλουν στοχευ-
μένα στίς χῶρες τους καί νά ζητοῦν γῆν 
καί ὕδωρ;

Μά ἡ σκιώδης κυβέρνηση τῆς Δύ-
σης, πού μισεῖ τόν εὐρωπαϊκό πολι-
τισμό, τόν χριστιανισμό, τά ἔθνη καί 
τά κράτη καί πού οἱ ἐντολές της δια-
βιβάζονται ἐδῶ καί πολλά χρόνια σέ 
ΟΗΕ, Ε.Ε., ΝΑΤΟ καί ὅλα τά ἄλλα 
εὐαγῆ τους ἱδρύματα.

Ὅσον ἀφορᾶ τή χώρα μας, οἱ ἐντο-
λεῖς τῶν προαναφερθέντων ὀργανισμῶν 
δέν θέλουν ἐπ᾽ οὐδενί λόγῳ νά εἶναι κυ-
ρίαρχο κράτος καί νά ἐπιβιώσει τό ἑλλη-
νικό ἔθνος.

Κάθε ἐνσωμάτωση λοιπόν τῶν Ὁδη-
γιῶν αὐτῶν τῶν ὀργανισμῶν στήν ἐθνική 
μας νομοθεσία, ἀποτελεῖ πράξη πού μᾶς 
ἐπιβουλεύεται, κάτι πού τό 2005 εἶχε 
ἄλλωστε δηλώσει μέ πρωτοφανῆ κυνικό-

Ἔχουμε εὐθύνη

Ἔχω ὑπ᾽ ὄψιν μου ἕναν ἄλλον ἄθεο, ἕναν βλάσφημο, πού τόν ἀφήνουν 
στήν τηλεόραση καί μιλάει, ἐνῶ ἔχει πεῖ τά πιό βλάσφημα λόγια γιά τόν 
Χριστό καί τήν Παναγία. Δέν παίρνει καί ἡ Ἐκκλησία μιά θέση νά ἀφορίση 
μερικούς. Αὐτούς ἔπρεπε νά τούς ἀφορίζη ἡ Ἐκκλησία. Λυποῦνται τόν 
ἀφορισμό!

‒ Γέροντα, τί θά καταλάβουν μέ τόν ἀφορισμό, ἀφοῦ τίποτε δέν 
παραδέχονται;

‒ Τοὐλάχιστον νά φανῆ ὅτι ἡ Ἐκκλησία παίρνει μιά θέση.
‒ Ἡ σιωπή της, Γέροντα, εἶναι σάν νά τά ἀναγνωρίζη;
‒ Ναί. Ἔγραψε ἕνας κάτι βλάσφημα γιά τήν Παναγία καί κανείς δέν μί-

λησε. Λέω σέ κάποιον: «Δέν εἶδες τί γράφει ἐκεῖνος;». «Ἔ, τί νά τούς κάνης, 
μοῦ λέει. Θά λερωθῆς, ἄν ἀσχοληθῆς μαζί τους»» Φοβοῦνται νά μιλήσουν.

Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Β´, Πνευματική Ἀφύπνιση, Ἱερόν Ἡσυχα-
στήριο «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης 1999, σ. 35.
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τητα ἡ τότε πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ἄννα 
Ψαρούδα-Μπενάκη στόν πρόεδρο τῆς 
Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια κατά 
τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του.

Κατεβάστε τό σχετικό συγκλονιστι-
κό βίντεο πρίν ἐξαφανιστεῖ.

Μέ ποιό δικαίωμα λοιπόν ἡ πατρίδα 
μας ὑποχρεοῦται νά δεχτεῖ στό ἔδαφός 
της ὅλους τούς οἰκονομικούς μετανά-
στες τοῦ πλανήτη μας;

Μέ ποιό δικαίωμα ἀκόμα ἕνα πανάρ-
χαιο καί ἱστορικό ἔθνος, πού ὡστόσο 
ἀπετέλεσε τή βάση τοῦ δυτικοῦ πολιτι-
σμοῦ, πρέπει νά γενοκτονηθεῖ;

Ἡ ἀπάντηση μπορεῖ νά ἀναζητηθεῖ 
στό Θεῖο Σχέδιο (Divine Plan), στήν Πα-
γκόσμια Καλή Θέληση καί στή Νέα 
Ὁμάδα τῶν Παγκόσμιων Ἐξυπηρετητῶν 
(New Group of World Servers) τῆς θε-
οσοφικῆς ἑταιρείας Lucis Trust, ποὺ 
ὑπαγορεύει στόν ΟΗΕ, στόν ὁποῖο εἶναι 
ἐπίσημα διαπιστευμένη ὡς σύμβουλος, 
ὅλους τούς στόχους τῆς Ἀτζέντας 2030.

Δέν πρόκειται γιά συνωμοσιολογία, 
ὅπως ξεκάθαρα μπορεῖτε νά διαπιστώ-
σετε. Οἱ Κύριοι τῆς Σοφίας (Masters of 
Wisdom) τῆς Lucis Trust ξέρουν γιατί 
τούς σχεδιάζουν ἐδῶ καί 500 χρόνια.

Καί τά ἱδρύματα τῆς Ἀνοιχτῆς Κοι-
νωνίας ξέρουν πῶς νά τούς ὑλοποιοῦν.

•Ἀνοιχτή ταυτότητα γιά μιά Ἀνοι-
χτή Κοινωνία

Ὅλα τά ἀφηγήματα περί ἀνάγκης βι-
ομετρικῆς ταυτότητας γιά ὅλους προέρ-
χονται ἀπό τήν ἐπιδίωξη τῆς καταστρο-
φῆς τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν καί κρατῶν 
καί ἐν συνεχείᾳ τῆς ἐγκαθίδρυσης ἑνός 
παγκόσμιου κράτους πού προβλέπει τό 
«Θεῖο Σχέδιο» τῶν θεοσοφικῶν ἑται-

ρειῶν, πάντα μέ τήν ἀγαστή βοήθεια τῆς 
«ἀνώτατης τραπεζικῆς».

Ἡ ἀνώτατη τραπεζική, συγκεντρώ-
νοντας κάθε μέρα ὅλο καί περισσότερο 
ὅλες τίς παγκόσμιες πηγές ἐπιβίωσης 
καί τίς ἄϋλες πλέον οἰκονομικές συ-
ναλλαγές στά χέρια της, διά μέσου τοῦ 
ἀποκρυφισμοῦ, τῆς ὑπνωτιστικῆς προ-
παγάνδας στούς λαούς, καί τοῦ ἱστοῦ 
τῆς Ἀνοικτῆς Κοινωνίας (Open Society) 
τοῦ Τζόρτζ Σόρος, στηρίζει τή παγκό-
σμια κυριαρχία.

Ἡ Lucis Trust, πού ἀρχικά λεγό-
ταν Lucifer Publishing Company, ἱδρύ-
θηκε στίς ΗΠΑ τό 1922 ἀπό τή Βρετα-
νίδα θεοσοφίστρια Ἀλίκη Μπέιλι (Alice 
Bailey), διάδοχο τῆς ἀμφιλεγόμενης Ρω-
σίδας ἀποκρυφίστριας Ἕλενας Πέτροβ-
νας-Μπλαβάτσκι.

Σέ ὅλες λοιπόν τίς χῶρες ἐπιρροῆς 
τοῦ ἀγγλο-ἀμερικανικοῦ μπλόκ ἐπικρα-
τεῖ τό ἴδιο φαινόμενο: κυβερνήσεις δι-
εφθαρμένες, δεξιστερές [=δεξιοαριστε-
ρές], τεχνολάγνες, ὑπέρ τῶν ΛΟΑΤΚΙ, 
τῆς ἑρμητικῆς καμπάλα, τῆς λουσιφε-
ριανῆς θεοσοφίας, τῆς νομιμοποίησης 
τῶν ναρκωτικῶν, τῆς παιδεραστίας, τῆς 
κτηνοβασίας, τοῦ γεωκεντρισμοῦ καί 
πάνω ἀπ᾽ ὅλα κατά τοῦ χριστιανισμοῦ, 
στρέφονται ἐναντίον τῶν λαῶν τους, 
προσπαθώντας μέ κάθε τρόπο νά ἐπι-
βάλουν τήν ἐγκαθίδρυση τῆς Ἀνοικτῆς 
Κοινωνίας τοῦ «Πρίγκιπα τοῦ Κόσμου»3.

•Τό φάντασμα τοῦ Κάρλ Πόπερ 
στοιχειώνει τή Δύση

Πράγματι, οἱ σύγχρονοι δυτικοί πολι-
τικοί ἀχυράνθρωποι πλάθονται ἀπό τά 
νεανικά τους χρόνια ἤ ἐπιλέγονται ἀπο-
κλειστικά μέσα στά πλαίσια τῆς μεταν-

3. Πρίγκιπας τοῦ Κόσμου: Σύμφωνα μέ τίς θεοσοφικές ἑταιρεῖες, ὁ Ἑωσφόρος
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θρωπισμένης Ἀνοιχτῆς Κοινωνίας πού 
ὀνειρεύτηκε ὁ πνευματικός δάσκαλος 
τοῦ Σόρος, Κάρλ Πόπερ4.

Οἱ  νέας κοπῆς πολιτικοί μισοῦν βα-
θύτατα τήν πατρίδα καί τό ἔθνος τους, 
διότι ἐκπαιδεύονται μέ βάση αὐτήν ἀκρι-
βῶς τήν ἰδεολογία πού ταυτίζεται ἀπό-
λυτα μέ αὐτήν πού ποτίζει ἡ Lucis Trust 
καί ὅλος ὁ συρφετός τῶν παρεμφερῶν 
μορφωμάτων τόν Ὀργανισμό Ἡνωμένων 
Ἐθνῶν, πού λειτουργεῖ ὡς διαχειριστής 
καί ἐντολοδόχος τους.

Ἀνοιχτή κοινωνία καί τσιπάρισμα 
δέν ἀποτελοῦν λοιπόν παρά ἀνα-
γκαῖες προϋποθέσεις τῆς ὑλοποίη-
σης ἀκόμα ἑνός παρανοϊκοῦ σχεδίου 
στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας.

Ὡστόσο, καί αὐτό εἶναι καταδικα-
σμένο νά ἀποτύχει. Ὄχι μόνον ἔχουν 
γνῶσιν οἱ φύλακες, ἀλλά ὑπάρχουν καί 
ἄλλοι, ἰσχυροί παῖκτες πού διεκδικοῦν 
τήν παγκόσμια κυριαρχία, πού ἐπιμένουν 
ὅτι οἱ παραδοσιακές κοινωνίες καί τό 
«Κατέχον»5 δηλαδή μιά συμμαχία ἐθνικῶν 
Ὀρθόδοξων χριστιανικῶν κρατῶν, θά νι-
κήσουν τό τέρας τῆς Ἀνοιχτῆς Κοινωνίας.

Ὁ ΟΗΕ εἶναι σίγουρο ὅτι δέν πρό-
κειται νά ἐπιβιώσει ἀπό τήν ἐκδικητι-
κή μήνι τῶν λαῶν, οὔτε κανένα ἀπό τά 
ἄλλα μορφώματα τῶν σκοτεινῶν τοκο-
φλύφων. Ἡ μηδενιστική ἰδεολογία τους 
θά ἐπιστρέψει ἐκεῖ ἀπ᾽ ὅπου προῆλθε: 
στά τάρταρα.

4. Κάρλ Πόπερ (Karl Raimund Popper): Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς Αὐστριακός φιλόσοφος καί 
μελετητής τῆς ἐπιστημολογίας (1902-1994) πού εἰσήγαγε τήν ἔννοια τῆς Ἀνοιχτῆς Κοινωνίας 
στό βιβλίο του Ἡ Ἀνοιχτή Κοινωνία καί οἱ ἐχθροί της (The Open Society and Its Enemies), 
1945. Σύμφωνα μέ τόν Πόπερ, οἱ κοινωνίες πρέπει νά πάψουν νά εἶναι ὀργανικές, δηλαδή 
«φυσικές» καί νά γίνουν «ἀφηρημένες», «ρευστές», νά ἀπαρτίζονται δηλαδή ἀπό ἄτομα μέ 
χαλαρούς δεσμούς καί ἀντιστροφές ρόλων, νά μήν ἔχουν παρελθόν, ἱστορία, παραδόσεις 
καί ὀντολογικά στοιχεῖα, βιολογικούς, ψυχολογικούς καί συναισθηματικούς δεσμούς, ὅλα 
ὅσα δηλαδή ὁρίζουν τούς ἔμβιους ὀργανισμούς. Κατά τόν Πόπερ, ἡ κοινωνία δέν πρέπει νά 
ἐμφανίζει συγκινησιακές ἐκδηλώσεις, οὔτε νά εἶναι μέρος τῆς φύσης (νά πάψει νά εἶναι δηλαδή 
παραδοσιακή κοινωνία ἤ «κλειστή», ὅπως ἀναφέρει), ἀλλά...ὑποκατάστασή της. Μ᾽ ἄλλα λόγια 
ὁ Πόπερ φαντάστηκε μιά, ἐπί τῆς οὐσίας, μετανθρωπισμένη, ρομποτοποιημένη κοινωνία, στήν 
ὁποία οἱ ἄμεσες ἐπαφές μεταξύ τῶν μελῶν της ἔχουν σταματήσει καί πραγματοποιοῦνται 
μόνον ἐξ ἀποστάσεως, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχει ἐξαφανιστεῖ κάθε συλλογικότητα, κάτι πού στήν 
ἐποχή μας ὑλοποιεῖται σέ μεγάλο βαθμό ἀπό τήν ἐξάπλωση τῆς τεχνολογίας καί τῶν μέσων 
κοινωνικῆς δικτύωσης, πού τελικά καταστρέφουν τίς φυσικές σχέσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων. 
Καί ἐπειδή μιά τέτοια κοινωνία εἶναι ἐφιαλτική καί μή ἀνθρώπινη, ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι στίς 
ΜΚΟ τοῦ Σόρος, πού ἰσχυρίζονται ὅτι κόπτονται γιά τίς σχέσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, 
καί τόν «οὑμανισμό», πού τόσο διαφημίζουν, στήν πραγματικότητα εἴτε ἀγνοοῦν ἐντελῶς 
τήν ἰδεολογία ἐκείνων πού τούς χρηματοδοτοῦν, εἴτε ψεύδονται ἀσύστολα, ἀποκρύπτοντας 
τούς ἀποτρόπαιους στόχους πού ἐπιδιώκει ἡ «Ἀνοιχτή Κοινωνία», τήν ὁποία εὐαγγελίζονται: 
τή διάλυση τῶν φυσικῶν, βιολογικῶν κοινωνιῶν πού καθορίζονται ἀπό τίς ἀνθρώπινες 
αἰσθήσεις, καί τήν ὁριστική ἐξαφάνιση τοῦ εἴδους Homo Sapiens.

5. Κατέχον: Μυστηριώδης καί ἀμφίσημος ὅρος πού ἐμφανίζεται στήν Ἐπιστολή Β´ 2:6-8 
τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρός Θεσσαλονικεῖς καί ἑρμηνεύεται ὅτι θά ἐμποδίσει τήν ἔλευση 
τοῦ Ἀντιχρίστου: «Καί νῦν τό κατέχον οἴδατε εἰς τό ἀποκαλυφθῆναι αὐτόν (τόν Ἀντίχριστο) 
ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ. 7 Τό γάρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας. Μόνον ὁ κατέχων ἄρτι 
ἕως ἐκ μέσου γένηται 8 καί τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος».
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Ἦταν καλοκαίρι τοῦ 2010 ὅταν τό 
ἐπίσημο ὄργανο τοῦ Ριζοσπαστικοῦ Νε-
οφιλελευθερισμοῦ, ὅπως θέλει ὁ Ἐκόνο-
μιστ νά αὐτοπροσδιορίζεται, δημοσίευ-
σε βαρυσήμαντο ἄρθρο σχετικά μέ τήν 
ἐμπέδωση τῶν μέτρων λιτότητας ἐντός 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί τά Μνη-
μόνια στήν Εὐρώπη τοῦ Νότου, συγχαί-
ροντας τίς κυβερνήσεις πού πρωτοστά-
τησαν καί συνεργάστηκαν. Ὁ ἀνώνυμος 
ἀρθρογράφος πού ὑπέγραφε ὡς “Καρ-
λομάγνος” ἐκτός ἀπό τά συγχαρητήρια 
ὅμως ἔθεσε ἀκόμη πιό ψηλά τόν πήχη 
ζητώντας περισσότερα. «Τό νά ἀπο-
δεχθεῖ ἡ Εὐρώπη ὅτι ἡ πρόοδος εἶναι 
μία ψευδαίσθηση εἶναι ἕνα βῆμα. Τό νά 
ἀλλάξει συμπεριφορά εἶναι ἕνα δεύτε-
ρο» ἔλεγε. Μέ ἄλλα λόγια, γιά τήν Ἐλίτ 
τοῦ Παγκόσμιου Ἄκρατου Φιλελευθερι-
σμοῦ δέν ἀρκοῦσε τό νά πάψουμε νά 
ὀνειρευόμαστε ἕνα καλύτερο μέλλον γιά 
ἐμᾶς καί τά παιδιά μας. Θά ἔπρεπε οἱ 
κυβερνῶντες νά μᾶς ἀλλάξουν καί τόν 
τρόπο πού ἤδη ζούσαμε. Χρειάστηκε 
νά περάσουν 10 περίπου χρόνια ὅταν ὁ 
Ἐκόνομιστ, φέτος στίς 28 Μαρτίου ἐν 
μέσῳ Κορωνοϊοῦ καί ὑποτιθέμενης ἀβε-
βαιότητας, πανηγύριζε μέ ἕνα ἐξώφυλλο 
τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐγχειρήματος.

“Everything is under control” δηλαδή 
“Ὅλα εἶναι ὑπό ἔλεγχο”, δείχνοντας στό 
ἐξώφυλλό του ἕνα μεγάλο ἄνωθεν χέρι 
νά κρατᾶ ἀπό τό λουρί ἕναν ἄνθρωπο 
μέ μάσκα, πού μέ τήν σειρά του κρατᾶ 
ἕναν σκύλο πού ἐπίσης φορᾶ μία μάσκα 
ἀντί γιά φίμωτρο.

Τό ὅτι ἄλλαξε ἀνεπιστρεπτί ὁ τρό-
πος ζωῆς μας φρόντισαν νά μᾶς τό γνω-
στοποιήσουν καί οἱ ἡγέτες μας. Στίς 28 

Ἀπριλίου σέ ἕνα ἀπό τά βαρυσήμαντα 
διαγγέλματά του ὁ Πρωθυπουργός τῆς 
χώρας μας Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε 
ἐμφαντικά «Ἀκοῦμε τίς συμβουλές τῶν 
εἰδικῶν γιά τήν προστατευτική μάσκα. 
Ἡ χρήση της ἴσως θά καλύπτει κάποια 
χαρακτηριστικά μας. Θά σηματοδοτεῖ, 
ὅμως, τό σοβαρό πρόσωπο τῆς εὐθύνης 
μας. Ὅλα αὐτά πρέπει νά μᾶς γίνουν 
δεύτερη φύση, γιατί δέν ὑπάρχει ἐπι-
στροφή στήν “πρό κορωνοϊοῦ πραγ-
ματικότητα”. Ζοῦμε, ἤδη, ἀλλιῶς». Τό 
μήνυμα λοιπόν σαφές καί αὐτοί πού πα-
ρακολουθοῦν τί κρύβεται πίσω ἀπό τίς 
λέξεις τό κατάλαβαν. «Ἀποστολή ἐξε-
τελέσθη» ἀπό τήν πολιτική ἡγεσία τῆς 
Ἑλλάδας καί τά διεθνῆ συγχαρητήρια 
ἄρχισαν νά καταφθάνουν ἀπό τούς γνω-
στούς κύκλους τῆς Παγκοσμιοποίησης.

Στήν πράξη βέβαια τά πράγματα εἶ-
ναι διαφορετικά. Βλέπετε τό νά γίνει δεύ-
τερη φύση στόν Ἕλληνα νά καλύπτει τό 
πρόσωπό του εἶναι κάτι ἀντίθετο στήν 
Ἱστορία του καί τά Πιστεύω του. Ἀπό 
τά ἀρχαῖα χρόνια οἱ Ἕλληνες καί γενικά 
οἱ Μεσογειακοί λαοί προσδιοριζόμαστε 
ὄχι ἀπό τό τί πιστεύουμε ἐμεῖς γιά τόν 
ἑαυτό μας ἀλλά ἀπό τό πῶς μᾶς βλέπει 
ἡ κοινότητά μας. Εἶναι κρίσιμο λοιπόν 
στοιχεῖο τῆς ὕπαρξής μας τό Πρόσωπό 
μας. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι γιά τόν Ἀρχαι-
οελληνικό καί Ρωμαϊκό κόσμο ἡ ἐξορία, 
δηλαδή ἡ ἀποβολή – στέρηση τῆς κοινό-
τητας ἰσοδυναμοῦσε μέ τήν ἀνυπαρξία 
τοῦ ἐξορισμένου καί ἦταν ἡ δεύτερη χει-
ρότερη τιμωρία μετά τήν δημόσια ἐκτέ-
λεση. Ἀκόμη καί σήμερα ἀκοῦμε – ὄχι 
δυστυχῶς τόσο συχνά πιά – τήν φράση 
«Μέ τί πρόσωπο θά βγῶ στήν κοινωνία;».

Η ΜΑΣΚΑ ΩΣ ΦΙΜΩΤΡΟ
τοῦ κ. Δήμου Γ. Θανάσουλα, δικηγόρου παρ᾽ Ἀρείῳ Πάγῳ
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Ἀπό τήν ἄλλη, γιά ἕναν Γερμανο-
τραφέντα ἐμποτισμένο μέ τήν Καντιανή 
λογική ἕνα τέτοιο ζήτημα εἶναι ἐπουσι-
ῶδες. Γι αὐτόν σημασία ἔχει ἡ ἀτομική 
θεώρηση τῶν πραγμάτων, ἡ προσωπική 
ἀλήθεια καί ὄχι ἡ συλλογική. Ἐδῶ τό ζη-
τούμενο εἶναι ἡ αὐτοδικαίωση καί ὄχι τό 
τί πιστεύουν οἱ ἄλλοι γιά αὐτόν. Ἡ κοι-
νότητα καί ἡ συλλογικότητα εἶναι χρήσι-
μες, ἐφ’ ὅσον ἐξυπηρετοῦν τό Ἐγώ του.

Αὐτό ἔχει ὅμως καί τίς συνέπειές του. 
Πολλά Πρόσωπα πού κοινωνοῦν μεταξύ 
τους γεννοῦν τήν Δημοκρατία. Πολλά 
ἀτομικά Ἐγώ μαζί συνθέτουν τό πολύ 
μία μᾶζα. Πολύ εὔστοχα ὁ Καγκελάριος 
Ὄτο φόν Μπίσμαρκ παραπονιόταν ὅτι 
τό ἠθικό θάρρος εἶναι μία σπάνια ἀρετή 
στήν Γερμανία πού μάλιστα ἐγκατέλειπε 
ἐντελῶς τόν Γερμανό τήν στιγμή πού φο-
ροῦσε στολή. Τούτου δοθέντος ὁ Χίτλερ 
φόρεσε σέ κάθε ἕναν Γερμανό μία στολή 
καί ἐξαφάνισε τήν Δημοκρατία. Πολλά 
ἄλλα καθεστῶτα ἀκολούθησαν καί ἀκο-
λουθοῦν τήν ἴδια τακτική. Γιά τήν Νέα 
Τάξη ὅμως, ἀρκοῦν κάμποσος φόβος καί 
μία μάσκα κι ἄς εἶναι λουλουδάτη…

Ἡ μάσκα λοιπόν ἀφαιρεῖ ἀπό τόν 
ἄνθρωπο τό πρόσωπο καί τόν ὑποβι-
βάζει σέ ἄτομο χωρίς χαρακτηριστικά, 
ἐξισωμένο μέ ὅλα τά ἄλλα μασκοφορε-
μένα ἄτομα πού συνθέτουν μία εὐκόλως 
ποδηγετούμενη μᾶζα. Ὁ λαός πού θά 
δεχθεῖ νά κυκλοφορεῖ στόν δημόσιο 
βίο του μέ μία μάσκα ἔχει οὐσιαστικά 
χάσει τίς Ἐλευθερίες του.

Τό ζήτημα ὅμως δέν εἶναι μόνο πολι-
τικό. Ἡ μάσκα καί ἡ γενικότερη φιλο-
σοφία πού τήν συνοδεύει ἔρχεται σέ 
ἄμεση ἀντίθεση καί μέ τήν Ἑλληνορ-
θόδοξη Θεολογία καί Παράδοση. «…
ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 
μείζων τούτων ἄλλη ἐντολή οὐκ ἔστι…» 
διαβάζουμε στήν Καινή Διαθήκη ἀπό τό 

στόμα τοῦ ἴδιου τοῦ Κυρίου μας. Μά νά 
πού φθάσαμε στά χρόνια πού ὁ πλησί-
ον μας προβάλλεται ὡς ὁ κίνδυνός μας. 
Πρέπει νά τόν κρατᾶμε σέ ἀπόσταση, 
ἐνῷ ἡ μάσκα πού φορᾶ μᾶς ὑπενθυμί-
ζει διαρκῶς τήν ἐπικινδυνότητά του, 
σύμφωνα μέ τά νέα ἤθη πού «πρέπει 
νά μᾶς γίνουν δεύτερη φύση». Γιά τήν 
Θεολογία τοῦ Προσώπου ἔχουν γραφεῖ 
πολλά, ὅπως ἐπίσης καί γιά τό ἀπόγειο 
στό ὁποῖο ἔφθασε ἡ Ἁγιογραφική Τέχνη 
ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀπεικόνισή του. Δέν νο-
εῖται Ἅγιος μέ μάσκα, ἀλλά στά νέα ἤθη 
πού ἐπιχειροῦν νά μᾶς ἐπιβάλουν προ-
φανῶς δέν ὑπάρχει χῶρος γιά Ἁγίους. Ἡ 
ἀπόλυτη καί λυσσαλέα ἐπίθεση πού δέ-
χθηκε ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη μας στίς ἡμέ-
ρες τοῦ Κορωνοϊοῦ δέν ἔχει προηγούμε-
νο. Ἀκριβῶς γιατί ἀποτελεῖ τό ὑπέρτατο 
ἐμπόδιο στούς καθεστωτικούς σχεδια-
σμούς πού μᾶς ἑτοιμάζουν. Γιατί ὅποιος 
νοηματοδοτεῖ τό «Χριστός Ἀνέστη!» δέν 
φοβᾶται τόν Θάνατο, ἄρα οὔτε καί τόν 
Κορωνοϊό καί δέν πρόκειται φυσικά νά 
ἀνεχθεῖ τήν κάθε εἴδους «Καραντίνα».

Θά ἀντιλέξει κανείς ὅτι τό νά φορᾶ-
με μάσκα εἶναι ἔνδειξη σεβασμοῦ καί 
ἀγάπης στόν πλησίον μας, ἀφοῦ λαμ-
βάνουμε τό μέτρο αὐτό γιά νά τόν προ-
φυλάξουμε ἀπό τήν πρωτόγνωρη Παν-
δημία πού μᾶς ἀπειλεῖ. Τό ἐπιχείρημα 
αὐτό πάσχει, γιατί εἶναι ἀβάσιμο καί ἐν 
πολλοῖς ἀνέντιμο.

Κατ’ ἀρχήν γιατί δέν ἔχουμε νά κά-
νουμε μέ μία πρωτόγνωρη πανδημία. 
Εἶναι μέν ταχύτατα μεταδιδόμενη ἀλλά 
δέν παύει νά εἶναι ἄλλη μία γρίπη καί 
μάλιστα ὄχι ἀπό τίς πιό θανατηφόρες, 
πού ὑπό ἄλλες συνθῆκες θά ἦταν μία 
ἁπλή ὑποσημείωση στήν παγκόσμια 
ἱστορία. Ποιός θυμᾶται τήν Ἀσιατική 
γρίπη τοῦ 1958 μέ τουλάχιστον 2 ἑκα-
τομμύρια νεκρούς παγκοσμίως ἤ τήν 
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γρίπη τοῦ Χόνγκ Κόνγκ τοῦ 1968 πού 
ἔφτασε σχεδόν τά 4; Ἡ ἀνθρωπότητα 
συνέχισε νά ζεῖ καί νά προοδεύει, μέ 
ἄλλα λόγια προχώρησε στόν προορισμό 
της, χωρίς στιγμή νά τεθεῖ θέμα νά μπεῖ 
στήν γυάλα κρατώντας τήν ἀνάσα της. 
Τά νεώτερα στοιχεῖα, ἀκόμη καί μέ τίς 
ἀμφιλεγόμενες καταμετρήσεις νεκρῶν 
σέ κάποιες χῶρες, δείχνουν ὅτι ὁ Κο-
ρωνοϊός εἶναι ἐλάσσονος ἐπικινδυνότη-
τας μέ μία ὡς τώρα θνησιμότητα στό 
0,004% κατά μέσο παγκόσμιο ὅρο, ἐνῷ 
καί ἀκόμη καί στίς χῶρες πού δέν ἐλή-
φθησαν μέτρα κοινωνικοῦ ἀποκλεισμοῦ 
ὅπως στήν Σουηδία, ἡ θνησιμότητα ἐπί 
τοῦ συνολικοῦ πληθυσμοῦ της βρίσκε-
ται στό 0,036%. Ἡ θνητότητα ἔχει ἤδη 
περιοριστεῖ κάτω ἀπό τό 1% πρᾶγμα 
πού σημαίνει ὅτι ἀπό αὐτούς πού θά 
νοσήσουν οἱ 99 θά τόν ξεπεράσουν καί 
μάλιστα στήν πλειοψηφία τους ἀσυ-
μπτωματικοί. Οἱ ἀριθμοί αὐτοί δικαιώ-
νουν πλῆθος ἐπιστημόνων πού ἀπό τήν 
πρώτη στιγμή ἐξέφραζαν τίς ἀντιρρήσεις 
τους γιά τήν ἐπικινδυνότητα τοῦ ἰοῦ καί 
γιά τήν σκοπιμότητα μιᾶς γενικευμένης 
καραντίνας. Μεγάλοι οἰκονομολόγοι καί 
ἀναλυτές ἐπισημαίνουν ὅτι στό ἑπόμενο 
διάστημα θά πολλαπλασιαστοῦν οἱ θά-
νατοι ἀπό πεῖνα σέ ὅλον τόν κόσμο πού 
ἤδη πρό Κορωνοϊοῦ ξεπερνοῦσαν ἡμε-
ρησίως τίς 12.000, καθώς ἡ οἰκονομική 
ὕφεση θά πλήξει πρωτίστως τούς οἰκο-
νομικά ἀδύναμους. Ὁ ΟΗΕ ἔκανε λόγο 
γιά ἐπερχόμενο λιμό βιβλικῶν διαστά-
σεων. Πρόσφατη μελέτη τοῦ μηνός Μα-
ΐου στίς ΗΠΑ κατέδειξε ὅτι ἤδη ὑποσι-
τίζεται περίπου τό 1 στά 5 παιδιά λόγῳ 
τῆς καραντίνας πού ἐπιβλήθηκε γιά τόν 
Κορωνοϊό. Ποιά λοιπόν ἀλληλεγγύη ἐπι-
βάλλει τήν κοινωνική ἀποστασιοποίηση 
ἀπό τόν συνάνθρωπό μας, ὅταν αὐτή 
ἀκριβῶς ὁδηγεῖ στήν οἰκονομική ἀνέχεια 

καί ἐκμηδένισή του;
Ὅμως ἡ ἐπιστημονική κοινότητα εἶ-

ναι διχασμένη ἀκόμη καί ὡς πρός τήν 
ἀποτελεσματικότητα καί σκοπιμότητα 
τῆς μάσκας. Δέν ἀμφισβητεῖται φυσικά 
ἡ ἰατρική καί περιστασιακή χρησιμότητά 
της ἀλλά τό νά μᾶς γίνει δεύτερη φύση, 
ὅπως μᾶς ζητᾶ ὁ κ. Πρωθυπουργός μας. 
Πλεῖστες ὅσες μολύνσεις ἔχουν ἤδη κα-
ταγραφεῖ ἀκριβῶς ἀπό τήν συνεχῆ χρήση 
τῆς μάσκας. Τό ἀξιοπερίεργο ὅμως εἶναι 
ὅτι ἐνῷ εἶναι παράλογη καί ἀμφισβητού-
μενη ἐπιστημονικά αὐτή ἡ ἀπαίτηση, εἶ-
ναι ἀρκετοί αὐτοί πού πειθαρχοῦν. Καί 
ἐδῶ ἀρχίζουν οἱ δικές μας εὐθύνες.

Ἄς μήν γελιόμαστε. Ὁ πραγματικός 
λόγος πού καλούμαστε νά φορᾶμε 
μάσκα εἶναι γιατί αὐτό μᾶς ἐπιτάσ-
σουν τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης 
καί οἱ εἰκόνες μέ τίς ὁποῖες ἐντέχνως 
μᾶς βομβαρδίζουν. Διαβάζοντας τό ἐγ-
χειρίδιο «Ἡ ψυχολογία τῶν μαζῶν» τοῦ 
Γκυστάβ Λέ Μπόν πού γράφτηκε στό 
μακρινό 1895 θά ἀνατριχιάσει κανείς 
βλέποντας ὅτι τά συστημικά μέσα ἀρκέ-
στηκαν νά χρησιμοποιήσουν τίς χοντρο-
κομμένες καί πρωτόγονες μεθόδους, πού 
ἐκεῖ περιγράφονται, γιά νά καταφέρουν 
νά μᾶς σοκάρουν καί νά μᾶς κάνουν νά 
αὐτοπεριοριστοῦμε, ἀπεμπολώντας τίς 
ἀτομικές ἐλευθερίες μας καί τά κοινωνι-
κά μας δικαιώματα. Πόσο εὔκολα, σχε-
δόν μέ ἀδημονία δεχθήκαμε ὅ,τι μᾶς σέρ-
βιραν! Κι ὅμως ὅλοι ξέρουμε ὅτι σέ κάθε 
πόλεμο τό πρῶτο θῦμα εἶναι ἡ Ἀλήθεια, 
καί ὅλοι οἱ παγκόσμιοι ἡγέτες, συμπε-
ριλαμβανομένου καί τοῦ πρωθυπουργοῦ 
μας, μᾶς τό δήλωσαν ξεκάθαρα ἀπό τήν 
πρώτη στιγμή: «Ἔχουμε πόλεμο!».

Μέ 20.000.000 Εὐρώ ἀδήλως δι-
ανεμηθέντα καί τήν ἐπίκληση τῆς 
ἀνάγκης νίκης σέ αὐτόν τόν πόλεμο, 
τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης στήν 
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χώρα μας ἐπιδόθηκαν σέ μία προπα-
γάνδα χωρίς τέλος, ἀποκλείοντας ἤ 
καί προπηλακίζοντας κάθε διαφορετική 
σοβαρή φωνή καί δίδοντας τιμή καί δόξα 
σέ κάθε ἕναν πού ἀποφάσιζε νά συντα-
χθεῖ στήν γραμμή τους καί νά βροντο-
φωνάξει λόγους πανικοῦ καί θανάτου. 
Αὐτοί πού τώρα μιλοῦν γιά συνωμοσιο-
λογίες καί ψευδεῖς εἰδήσεις, φιμώνοντας 
ὅσους ὑποστηρίζουν διαφορετικές ἀπό 
τήν προπαγάνδα τους ἀπόψεις, εἶναι 
οἱ ἴδιοι πού στίς ἀρχές τῆς καραντίνας 
κινδυνολογοῦσαν γιά «τσουνάμι νεκρῶν 
στήν Ἑλλάδα», γιά δεκάμετρες ἐκτοξεύ-
σεις τοῦ κορωνοϊοῦ καί γιά τήν ἐπιβίωσή 
του ἐπί ἡμέρες ἐντός ἑνός ἀσανσέρ…

Τούς πιστέψαμε, ἀλλά δυστυχῶς 
αὐτό ἦταν τό λιγότερο. Στερηθήκαμε 
τίς δουλειές μας, τίς Ἐκκλησιές μας, 
τά ἀγαπημένα μας πρόσωπα, τίς χαρές 
τῆς ζωῆς μας, ἀφήσαμε τά παιδιά μας 
ἀπαίδευτα, στερηθήκαμε τήν Ἐλευθε-
ρία μας. Γιά τήν ἀκρίβεια τούς ἀφήσα-
με νά μᾶς τά πάρουν. Ὁ Ὑφυπουργός 
παρά τῷ Πρωθυπουργῷ Ἄκης Σκέρτσος 
ἦταν ξεκάθαρος: «Στερηθήκαμε ἀτομι-
κές ἐλευθερίες, γιά νά προστατέψουμε 
τό ὑπέρτατο ἀγαθό, τήν δημόσια ὑγεία». 
Ἀπό πότε ἡ Δημόσια Ὑγεία, ἔστω καί 
ὅπως τήν νοεῖ ὁ κ. Σκέρτσος, εἶναι ἀνώ-
τερο ἀγαθό ἀπό τήν Ἐλευθερία μας; 
Ποτέ στήν Ἑλλάδα! Ὄχι στήν χώρα τοῦ 
«Ἐλευθερία ἤ Θάνατος». Ὄχι στήν χώρα 
πού γιά Ἐθνικό Ὕμνο ἔχει ἐπιλέξει τόν 
Ὕμνον εἰς τήν Ἐλευθερία. Ἡ ἐπιλογή 

αὐτή τῆς κυβερνήσεως μᾶς προσβάλ-
λει ὡς πολῖτες καί ὡς Ἕλληνες καί δέν 
ἀποφασίστηκε ἀπό τόν Ἑλληνικό Λαό. 
Κανείς μας δέν ἔδωσε τέτοια νομοθετική 
ἐξουσιοδότηση.

Δυστυχῶς ὅμως αὐτά πού θέλουν νά 
μᾶς ἐπιβάλουν εἶναι πολύ περισσότερα. 
Ἐνθαρρυμένοι ἀπό τήν ἀδράνεια καί τήν 
ἀδιαφορία μας, συνεχίζουν τήν ἐργαλειο-
ποίηση τῆς νόσου καί ἀνερυθρίαστα ἀρ-
χίζουν νά ξετυλίγουν μπροστά μας ἕνα 
δυστοπικό μέλλον προϊδεάζοντάς μας 
γιά τό τί μᾶς περιμένει. Στήν ἀτζέντα 
πιά μπαίνουν θέματα πού πρέπει νά 
μᾶς ἐπιβληθοῦν γιά τό καλό μας, ὅπως ἡ 
ἐλαστικοποίηση τῶν ὅρων ἐργασίας μας, 
ἡ κατάργηση μικρομεσαίων ἐπιχειρήσε-
ων καί θέσεων ἐργασίας, ἡ μείωση τῶν 
ἀποδοχῶν, οἱ ἐκπτώσεις στά Πιστεύω 
μας, ἡ ἠλεκτρονική παρακολούθηση, οἱ 
ἀναγκαῖοι ἀποκλεισμοί καί φυσικά μία 
παγκόσμια -ἄνευ δημοκρατικῆς νομιμο-
ποίησης- διακυβέρνηση τῆς παγκόσμιας 
μάζας στήν ὁποία πρέπει ὅλοι οἱ λαοί 
νά ἑνωθοῦμε καί πού θά πρέπει βεβαίως 
νά κάνει τακτικά τά νέα βιοτεχνολογικά 
ἐμβόλια – προϊόντα πού μᾶς ἑτοιμάζουν.

Οἱ στιγμές εἶναι κρίσιμες. Ὁ Βενιαμίν 
Φραγκλίνος ἔλεγε ὅτι «Λαός πού εἶναι 
πρόθυμος νά δώσει τήν ἐλευθερία 
του γιά χάρη τῆς ἀσφάλειάς του δέν 
ἀξίζει οὔτε τήν ἐλευθερία οὔτε τήν 
ἀσφάλεια».

Ἄς μήν κάνουμε αὐτό τό λάθος… Ἡ 
εὐθύνη μας ἱστορική!

Τέστ γιά Covid-19 σημαίνει: 1) Πιθανή μόλυνση μέ Covid-19 καί 2) 
Ἠλεκτρονικό φακέλλωμα τοῦ DNA σας (χωρίς τή συγκατάθεσή σας;) σέ 
μιά ἠλεκτρονική βάση βιομετρικῶν δεδομένων.

UUUUUUUUUUUU
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ΜΕ ΤΑ ΛΕΗΛΑΤΗΜΕΝΑ ΤΙΜΑΛΦΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΣΤΗΘΗΚΕ Η ΕΥΡΩΠΗ

τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ, δασκάλου

«Τοῦρκοι διαβῆκαν, χαλασμός, θάνα-
τος πέρα ὥς πέρα» (Β. Οὐγκώ)

«Θρῆνος, κλαυθμός καί ὀδυρμός, καί 
στεναγμός καί λύπη

Θλῖψις ἀπαρηγόρητος ἔπεσε τοῖς 
Ρωμαίοις!

Ἐχάσασιν τό σπίτι τους, τήν Πόλιν 
τήν ἁγίαν,

τό θάρρος καί τό καύχημα καί τήν 
ἀπαντοχή τους». Εἶναι οἱ τέσσερις 
πρῶτοι στίχοι, ἀπό ἕνα κυπριακό «ἀνα-
κάλημα», θρηνητικό ποίημα γιά τήν 
Ἅλωση. Τό ὄνομα τοῦ ποιητῆ δέν εἶναι 
γνωστό. Θεωρεῖται ὅμως ὁ καλύτερος 
θρῆνος.

Τότε πού τά «ἄνομα σκυλιά τές ἀνο-
μιές τους κάναν». Ὀδύρεται ὁ ἀνώνυμος 
Ρωμιός:

«Ὅταν εἰς νοῦν θά θυμηθῶ τῆς Πό-
λεως τά κάλλη,

Στενάζω καί ὀδύρομαι καί τύπτω εἰς 
τό στῆθος,

κλαίω καί χύνω δάκρυα μεθ᾽ οἰμω-
γῆς καί μόχθου.

Ὁ κόσμος τῆς ἁγιάς Σοφιᾶς, τά πέ-
πλα τῆς τραπέζης,

τῆς Παναγίας τῆς σεπτῆς τά καθιε-
ρωμένα,

τά σκεύη τά πανάγια καί ποῦ νά κα-
ταντήσουν».

Πολλοί καί σήμερα θρηνοῦν. Τά «ἄνο-
μα σκυλιά», οἱ Τοῦρκοι, μαγαρίζουν καί 
πάλι τήν Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλη-
σία. Περιμένουμε ἀπό τούς Φράγκους, 
τήν «διεθνῆ κοινότητα», νά πάρουν κυ-

ρώσεις. Ἀστεῖα πράγματα. Τέτοιες ἀνό-
ητες ἐλπίδες τρέφουν οἱ πολιτικοί τῆς 
ἐθελοδουλίας. Οἱ Φράγκοι ἐξάλλου εἶναι 
αὐτοί πού πρῶτοι κατέστρεψαν καί λεη-
λάτησαν τήν Ἁγία Σοφία. Στρώθηκα καί 
ξαναδιάβασα ἕνα ὡραῖο βιβλίο γιά τήν 
Ἁγία Σοφία. (Ἡ Ἁγία Σοφία στόν θρύλο 
καί τήν ἱστορία», τοῦ Π. Σπυρόπουλου, 
ἐκδ. Καρδαμίτσα).

Διαβάζω στήν σελ. 71: «Κατά τήν 
στυγεράν ἐκείνην ἅλωσιν τοῦ 1204, ὑπό 
τῶν Φράγκων, διεπράχθησαν ἴσως ἀπε-
χθέστερα ὑπό τῶν χριστιανῶν μαχητῶν 
τοῦ σταυροῦ αἴσχη, παρ᾽ ὅσα ἔμελλον 
μετά δύο καί ἥμισυν αἰώνα νά διαπρα-
χθοῦν ὑπό τῶν ὀπαδῶν τοῦ κορανίου».

Μάλιστα ἦταν τόση ἡ ποσότητα 
τῶν τιμαλφῶν κλοπιμαίων πού γιά ἕναν 
χρόνο «πλοῖα κατάφορτα μέ πολύτιμα 
κειμήλια ἀναχωροῦσαν κάθε τόσο ἀπό 
τήν Πόλη μέ προορισμό τά λιμάνια τῆς 
Εὐρώπης». Τότε ἱδρύθηκαν καί τά πρῶτα 
θησαυροφυλάκια, οἱ τράπεζες, τῶν κρα-
τῶν τῆς Δύσης. Χάρις στόν χρυσό καί 
τά πολύτιμα σκεύη τοῦ ναοῦ καί τῆς 
Πόλης ὀργάνωσαν οἱ Δυτικοί τίς ἀποι-
κιοκρατικές τους κατακτήσεις καί λεη-
λασίες καί γενοκτονίες. Ἐκτός ἀπό τά 
ἑλληνικά, κλασσικά γράμματα –καί αὐτά 
παραμορφωμένα, αὐτό πού ὀνομάζουν 
«Ἀναγέννηση»– οἱ Εὐρωπαῖοι... σταυ-
ροφθόροι κατέκλεψαν καί τά ἀμύθητα 
πλούτη τῆς Πόλης καί τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς. 
Ὁλόκληρος ὁ πολιτισμός τους εἶναι στη-
ριγμένος στό αἷμα καί στόν πνευματι-
κό μόχθο τῶν Ἑλλήνων τῆς πανωραίας 
Ρωμανίας. Χαρακτηριστικά ὁ ναός τοῦ 
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ἁγίου Μάρκου στήν Βενετία «εἰ τί ἔχη 
εἶναι τῆς Ἁγίας Σοφίας», ἔγραφε ὁ πα-
τριάρχης Ἱεροσολύμων Δωρόθεος.

Πολλά κειμήλια χάθηκαν κατά τήν 
διάρκεια τῆς λεγόμενης Γαλλικῆς Ἐπα-
νάστασης, περίοδο σκότους καί φρικτῶν 
ἐγκλημάτων, πού μᾶς τήν παρουσιάζουν 
καί στά ἡμέτερα σχολικά βιβλία ὡς πε-
ρίπου παραδεισένια ἐποχή. Μάλιστα 
οἱ λεηλάτες Φράγκοι, ὁ ἀφιονισμένος 
στρατός τοῦ Πάπα, ἅρπαξαν πολλά τί-
μια λείψανα ἁγίων πού φυλάσσονταν 
σέ χρυσές ἤ ἀργυρές θῆκες. «Ἔδειχναν 
προτίμηση στά λείψανα ἀξιόλογων καί 
εὐρύτατα γνωστῶν ἁγίων καί ἀποστό-
λων, ἰδίως τῶν τιμωμένων στήν Δύση. 
Λόγῳ ὅμως συνωνυμίας πολλῶν μικρο-
τέρων ἁγίων, συναπεκόμισαν καί πλή-
θος τέτοιων λειψάνων, μέ συνέπεια νά 
εὑρίσκωνται ἀνά τήν Εὐρώπη ἀπίθανα 
σέ ἀριθμό τεμάχια λειψάνων (π.χ. τρεῖς 
χεῖρες ἤ τρία ὀστά κνήμης) ἑνός δῆθεν 
καί τοῦ αὐτοῦ ἁγίου (σελ. 75). Αὐτοί, 
δηλαδή, γνώριζαν μόνο τόν ἅγιο Ἰωάννη 
τόν Πρόδρομο. Ποῦ νά ξέρουν τόν Ἐλε-
ήμονα, τόν Χρυσόστομο, τῆς «Κλίμακος» 
ἢ τόν «Καλυβίτη»; Γι᾽ αὐτό ὑπῆρξε σύγ-
χυση, διακωμώδηση τῶν ἁγίων καί τῆς 
ἐκκλησίας καί τελικά κατέληξαν στήν 
περιφρόνηση καί στήν ἀθεΐα.

Οἱ δέ βάρβαροι Τοῦρκοι, μάστιγα 
τῆς Ἀσίας; Ἴδιοι καί ἀπαράλλακτοι ἐδῶ 
καί αἰῶνες: «Τό φρικῶδες καί ἀκουόμε-
νον, τίς διηγήσεται;». Ρήμαζαν, ἔσπαζαν, 
ἔσφαζαν, ἔτρωγαν μέ τά ἱερά σκεύη, 
διέπρατταν ἀσχημονίες καί προστυχιές 
πάνω στίς ἱερές τράπεζες. Μέ ἱερατικές 
στολές καί ἐνδύματα «ἐσκέπαζαν ἵπ-
πους καί ὄνους καί ἕτερα ἀνοσιουργή-
ματα πλεῖστα ἐποίουν, ἄξια θρήνου».

Νά σημειώσω κάτι: Τόν Μάϊο τοῦ 
1346, καταστροφικός σεισμός κατακρη-
μνίζει μέρος τοῦ ναοῦ, τήν ἀνατολική 

ἁψίδα. Διαβάζω: «Ὅταν πρωΐ-πρωΐ ἐκυ-
κλοφόρησε στήν Πόλη, ἡ θλιβερή εἴ-
δηση», σημειώνει ὁ Γρηγοράς, «βοή καί 
θρῆνος ἠγείρετο μείζων». Ἄδειασαν ἀμέ-
σως οἰκίες καί ἡ ἀγορά καί ὅλοι ἔτρεξαν 
νά ἰδοῦν τό θλιβερό συμβάν... ὅλοι ἐβάλ-
θηκαν νά ἀπομακρύνουν τά συντρίμμια 
καί «οὐδ᾽ ἦν ἐκεῖ διακρίνειν πλούσιον 
ἐκ πενήτων, οὐδ᾽ ἀδόξων ἔνδοξον (δηλ. 
Δέν μποροῦσε κανείς νά ξεχωρίσει ἐπι-
φανεῖς πολίτες ἀπό τούς ἄσημους), οὐδ᾽ 
ἐκ δεσπότου δοῦλον...», ἀλλά ὅλοι εἶχαν 
ἕνα σκοπό...καί, καθώς οἱ γυναῖκες εἶναι 
πιό ἐπιρρεπεῖς στά δάκρυα, «πλούσιοι, 
δάκρυσι ραίνουσι τάς τε πλίνθους καί 
πέτρας», τίς ἔπαιρναν κατόπιν στούς 
ὥμους τους, χωρίς νά νοιάζονται γιά τά 
τυχόν πολυτελῆ φορέματά τους, πού 
ἐσχίζοντο καί ἐσκονίζοντο... Αὐτό συνε-
χίστηκε ἐπί τριάντα ὁλόκληρα μερόνυ-
χτα». (σελ. 40). Ὁ ναός τῆς τοῦ Θεοῦ 
Ἁγίας Σοφίας ἀποκατεστάθη. Λέω πολ-
λές φορές στούς μαθητές μου. Ὁ μέγας 
Ἰουστινιανός στούς 40 κίονες, πού 
στήριζαν τόν ναό, ἔβαλε λείψανα ἁγί-
ων. «Ἐν παντί κίονι τῶν ἄνω καί τῶν 
κάτω, ἕν ἕκαστον λείψανον ἔχει ἐνθρο-
νισμένον». Ἀκόμη καί σήμερα βρίσκο-
νται ἐκεῖ. Ἐνθρονισμένα στήν καρδιά 
τῶν κιόνων. Ὁ ναός εἶναι θεοστήρικτος 
καί ἁγιοστήρικτος. Τά ἅγια λείψανα τῶν 
παλληκαριῶν τῆς πίστης, οἱ κίονες τῶν 
ἁγίων Κωνσταντίνου, Δημητρίου, Γεωρ-
γίου, τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν με-
γαλομαρτύρων Παρασκευῆς καί Βαρβά-
ρας εἶναι στήν θέση τους. Οἱ κολόνες 
τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς εἶναι λειψανοθῆκες. 
Στήν Κωνσταντινούπολη συνέβησαν 
καταστρεπτικοί σεισμοί στό διάβα τῶν 
αἰώνων. Ὅμως ὁ ναός ποτέ δέν κατα-
στράφηκε ὁλοσχερῶς. Γιατί; Διότι στούς 
πανέμορφους κίονές του ὑπάρχουν «ἐν-
θρονισμένα» λείψανα ἁγίων. Αὐτό τό ξέ-
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ρουν οἱ Τοῦρκοι. Καί χίλιους ἰμάμηδες 
καί μουεζίνηδες νά βάλουν νά τσιρίζουν, 
ἡ Ἁγία Σοφία εἶναι, ἐπαναλαμβάνω, 
«ἡ λειψανοθήκη τῆς Ὀρθοδοξίας». Εἶ-
ναι κατόρθωμα τῶν Ἑλλήνων, μέσῳ τοῦ 
ὁποίου ἐκφράζουν ἐς ἀεί τήν πίστη τους 
στόν Υἱό καί Λόγο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, 
ὁ ὁποῖος «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ».

Ἔτσι λέω τῶν παιδιῶν εἶναι καί ἡ 
πατρίδα μας. Κατάσπαρτη ἀπό λείψα-

να καί ὀστά ἁγίων. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι 
ἡ Ἁγια-Σοφιά τῆς οἰκουμένης. Δέν 
πρόκειται ποτέ νά πέσει καί νά χαθεῖ. 
«Ἡ Ρωμιοσύνη θά χαθεῖ ὄντας ὁ κόσμος 
λείψει». Τώρα πού κάποια κομμάτια 
της γκρεμίστηκαν καί «ἠκρωτηρίασται 
τό κάλλος της», ὅλοι μαζί -«εἴμαστε στό 
ἐμεῖς»- ἔνδοξοι καί ἄδοξοι νά τρέξουμε 
νά τήν ἀναστυλώσουμε, ὅπως ἔπραξαν 
τότε οἱ Ρωμιοί πρόγονοί μας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΑΙΔΕΙΑΣ
τοῦ κ. Σάββα Καλεντερίδη, ἐκδότη καί συγγραφέα

Τό 1921 ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἀπασχολημέ-
νη μέ τή Μικρασιατική Ἐκστρατεία, πού 
κατέληξε στή μεγαλύτερη καταστροφή 
πού ὑπέστη ποτέ ὁ Ἑλληνισμός στήν 
Ἱστορία του καί δέν κατέστη δυνατόν 
νά ἑορταστεῖ ἡ ἐπέτειος τῶν 100 χρόνων 
ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανά-
στασης τοῦ 1821.

Ἔκτοτε πέρασε ἕνας αἰώνας, ὁ Ἑλ-
ληνισμός «ἀκρωτηριάστηκε», ἀφοῦ, πέ-
ραν τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν πληθυσμῶν, 
πού ὑπογράψαμε τό 1923, εἴδαμε αὐτά 
τά 100 χρόνια νά ἐξελίσσεται τό φαινό-
μενο τῆς συρρίκνωσης τοῦ Ἑλληνισμοῦ 
ἀπό πολλές περιοχές τῆς Μεσογείου καί 
τοῦ Εὐξείνου Πόντου, ὅπου εἶχε παρου-
σία χιλιετῶν. Ἡ μόνη ἀναλαμπή ἦταν ἡ 
παραχώρηση ‒ἀπό τούς συμμάχους μας 
στόν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο καί στήν 
Ἀντίσταση‒ τῶν Δωδεκανήσων, πού 
ἐπισκιάστηκε ἀπό τήν ἀπώλεια τοῦ 37% 
τῆς Κύπρου τό 1974.

Σέ περίπου ἑπτά μῆνες θά καλωσο-

ρίζουμε τό 2021, χρονιά πού συμπληρώ-
νονται 200 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Οἱ ἐθνικές 
ἑορτές καί οἱ ἐπέτειοι θεσπίστηκαν 
καί ἐξυπηρετοῦν ἕναν συγκεκριμένο 
σκοπό: τήν ἑνότητα τοῦ ἔθνους μέσα 
ἀπό τή διατήρηση τῆς συλλογικῆς ἱστο-
ρικῆς μνήμης καί τήν τόνωση τοῦ ἐθνι-
κοῦ φρονήματος.

Ἰδιαίτερα δέ ὅταν πρόκειται γιά μιά 
τέτοια ἐπέτειο, ὅπως εἶναι ἡ συμπλή-
ρωση 200 χρόνων ἀπό τό ξέσπασμα τῆς 
Ἐπανάστασης, τήν ὁποία θά γιορτά-
σουμε σέ μιά περίοδο πού ἡ Ἑλλάδα, 
ἡ Κύπρος καί ὁ Ἑλληνισμός γενικότερα 
βρίσκονται ἐν μέσῳ μιᾶς σοβαρῆς κρί-
σης, μέ τόν κίνδυνο ἐπανάκαμψης τοῦ 
ὀθωμανισμοῦ μέ νέο πρόσωπο, θά περί-
μενε κανείς ἀπό τήν κυβέρνηση καί ἀπό 
τόν πνευματικό κόσμο νά ἁρπάξουν 
τήν εὐκαιρία, γιά νά κάνουμε μιά ἐθνι-
κή ἀνασκόπηση, ἕναν ἐθνικό ἀπολογι-
σμό τῆς ἴδιας τῆς Ἐπανάστασης ἀλλά 

Τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς οἱ πόρτες δέν ἀνοίγουν μέ κλειδιά.
Μόν᾽ ἀνοίγουν μέ λεβέντες καί Ρωμαίικα σπαθιά

(δημοτικό τραγούδι Θράκης)
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καί τῆς πορείας τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ 
ἔθνους αὐτά τά 200 χρόνια.

Γιά ὅσους παρεξηγοῦνται γιά τή συ-
χνή χρήση τῶν ὅρων «Ἑλληνισμός» καί 
«ἔθνος», θεωρῶ χρέος τήν ἀναφορά στίς 
ἔννοιες αὐτές, γιατί, παρότι τό μεγάλο 
βάρος τῆς Ἐπανάστασης καί τόν με-
γαλύτερο φόρο αἵματος τόν πλήρωσαν 
Μοραΐτες καί Ρουμελιῶτες, τήν ἰδέα τῆς 
Ἐπανάστασης καλλιέργησαν Ἕλληνες 
πού δέν κατάγονταν ἀπό τήν Ἑλλάδα, 
ὅπως ἐπίσης τήν ἴδια τήν Ἐπανάσταση 
τήν ἄρχισαν Ἕλληνες τοῦ οἰκουμενικοῦ 
Ἑλληνισμοῦ, στίς παραδουνάβιες χῶρες, 
μέ πρωτοπόρο τόν Ὑψηλάντη.

 Ἐπίσης, ὁ πραγματικός ἀρχηγός 
τῆς Ἐπανάστασης ἦταν ἕνας Ἕλλη-
νας τῆς οἰκουμένης, ὁ Ἰωάννης Κα-
ποδίστριας, τόν ὁποῖο ξαναδολοφό-
νησε προχθές ὁ κ. Χατζῆς, μέλος τῆς 
Ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021», ὄχι ἁπλά μέ 
ἀνιστόρητες ἀναφορές, ἀλλά μέ ἀσύστο-
λα ψεύδη.

Ἐνῶ λοιπόν θά μποροῦσε τό 2021 
νά εἶναι μιά χρονιά-ἀφετηρία γιά ἕνα 
νέο ξεκίνημα, μιά νέα ἐπανάσταση 
ἀπέναντι σέ ὅ,τι μᾶς κατατρύχει ὡς 
ἔθνος αὐτά τά 200 χρόνια, ἀλλά καί 
ἀπέναντι στήν τουρκική καί ὅποια 
ἄλλη ἀπειλή, εἴδαμε νά συγκροτεῖται 
μιά ἐπιτροπή πού στελεχώνεται ἀπό 
στοιχεῖα πού ἀποτελοῦν κι αὐτά ἑνός 
εἴδους ἀπειλή γιά τήν πατρίδα μας.

Προσοχή, δέν μιλοῦμε γιά ὅλους, 
ἀλλά πολλοί, ἄν ὄχι οἱ περισσότεροι, 
εἶναι μιᾶς συγκεκριμένης σχολῆς σκέ-
ψης, πού ἔρχεται σέ πλήρη ἀντίθεση 

μέ τό δημόσιο αἴσθημα καί μέ τίς πα-
ραδόσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀντί, 
λοιπόν, στήν ἐπιτροπή νά κληθοῦν οἱ 
ἀπόγονοι τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, τῶν 
Μακεδονομάχων, τῶν μαχητῶν τοῦ 1919-
1922, τοῦ Ἔπους τοῦ 1940 καί τίς Ἐθνι-
κῆς Ἀντίστασης καί οἱ ἐν ζωῇ ἥρωες 
πού πολέμησαν στόν προδομένο ἀγῶνα 
τῆς Κύπρου, τό 1974, εἴδαμε καί τί δέν 
εἴδαμε...

Ἐθνομηδενιστές, ἄνθρωποι πού 
μισοῦν ὁ,τιδήποτε ἑλληνικό, διαστρε-
βλωτές τῆς Ἱστορίας, οἱ ὁποῖοι ἔδειξαν 
ποιοί πραγματικά εἶναι μέ τό σῆμα πού 
ἐπέλεξαν γιά τήν ἐπιτροπή, ἀπ᾽ ὅπου 
λείπει ὁ σταυρός ἀπό τή σημαία, ἀλλά 
καί ἀπό τίς ἀπαράδεκτες ἀναρτήσεις 
πού ἔχουν τό θράσος νά κάνουν στόν 
ἐπίσημο λογαριασμό τῆς ἐπιτροπῆς, ἡ 
ὁποία ὑποτίθεται ὅτι πρέπει νά ἐκφρά-
ζει τό σύνολο τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί ὄχι 
περιθωριακά στοιχεῖα, πού κατέλαβαν 
ἀκαδημαϊκούς θώκους μέ σημαδεμένη 
τράπουλα.

Παρεμπιπτόντως, μιά κυβέρνηση 
πού θά θελήσει νά ἀνορθώσει τήν Ἑλ-
λάδα ἕνα ἀπό τά πρῶτα πράγματα πού 
πρέπει νά κάνει εἶναι νά ἐρευνήσει μέ 
μιά πραγματικά ἀνεξάρτητη ἐπιτροπή 
τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐθνομηδενι-
στές στήν πλειονότητά τους κατέλαβαν 
ἀκαδημαϊκές θέσεις στίς σχολές Ἱστορί-
ας τῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων. Ποιά 
κέντρα ὑπάρχουν πίσω ἀπό αὐτήν τήν 
ἐπιχείρηση παράλλαξης τῆς Ἱστορίας 
καί τῆς ἐθνικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλή-
νων καί τόν ρόλο σέ ὅλα αὐτό τό...ἐγ-

Δέν εἴμαστε ἀντίθετοι γενικῶς στά ἐμβόλια, ἀλλά σ᾽ αὐτό εἰδικά τό 
λεγόμενο ἐμβόλιο, πού θά εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο ὀργουελικῆς παρακολούθησης 
καί φακελώματος καί ὄχι μόνον δέν θά προστατεύει τήν ὑγεία ἀλλά καί θά 
τήν καταστρέφει!
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χείρημα τοῦ καθηγητοῦ πού διορίστηκε 
παράνομα καί ἔπρεπε νά ἐκδιωχθεῖ ἀπό 
τό πανεπιστήμιο, μέ βάση ἀπόφαση τοῦ 
Συμβουλίου Ἐπικρατείας, τήν ὁποία δέν 
ἐφάρμοσε ὁ πρύτανης, γιατί φοβόταν τή 
σπείρα, τή συμμορία πού βρισκόταν καί 
βρίσκεται πίσω ἀπ᾽ αὐτόν.

Δέν ξέρω μέ ποιόν τρόπο ἔγινε ἡ 
ἐπιλογή τῶν προσώπων καί μέ ποιό 
σκεπτικό, ὅμως δέν εἶναι ἀργά ἡ κυ-
βέρνηση νά ἐπανορθώσει. Ξανά ὅλα 
ἀπό τήν ἀρχή, γιά νά δοῦμε μιά ἐπιτροπή 
ἀντάξια αὐτῆς τῆς τεράστιας σημασίας 
γιά τό ἑλληνικό ἔθνος ἐπετείου καί γιά νά 
ἀποφύγουμε ἀνοησίες τοῦ τύπου: «Στήν 
Ἑλλάδα πού ὀνειρευόμαστε, αὐτήν τοῦ 
2021 καί μετά, οἱ διαφορετικές προτι-
μήσεις δέν εἶναι αἰτία πολέμου. Ὁ Κο-
ραῆς, στά σχόλιά του γιά τό Σύνταγμα 
τῆς Ἑλλάδας, ἔλεγε: ῾῾Δέν μέ ἐνδιαφέρει 
σέ ποιό Θεό πιστεύει ὁ Καπετάνιος, ἀρ-
κεῖ νά ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια τό καράβι᾽᾽.

»Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν προτιμήσεις καί 
οἱ πολιτισμένοι ἄνθρωποι ἔχουν μάθει 
νά πορεύονται μέ αὐτές. Σέ ἄλλον π.χ. 
ἀρέσει ὁ Μπράμς καί σέ ἄλλον ὁ Τσι-
τσάνης. Ἄλλος εἶναι σοσιαλιστής, κομ-

μουνιστής ἤ φιλελεύθερος καί ἄλλος 
χριστιανός ἤ μουσουλμάνος. Ἄλλος εἶ-
ναι Πανιώνιος καί ἄλλος Δόξα Δράμας».

Ξανά ὅλα ἀπό τήν ἀρχή, γιά νά μήν 
ξαναδοῦμε τήν ἐκ νέου δολοφονία τοῦ 
Καποδίστρια, τοῦ πιό δημοκράτη πολι-
τικοῦ τῆς ἐποχῆς του ἀλλά καί διαχρονι-
κά, ἀπό περιθωριακά στοιχεῖα μέ ταυτό-
τητα ἀκαδημαϊκοῦ, πού χαρακτηρίζουν 
δικτάτορα τόν ἄνθρωπο πού ἐμπνεύ-
στηκε τό πιό δημοκρατικό πολίτευμα 
τοῦ κόσμου, πού εἶναι ἐν ἰσχύϊ μέχρι 
σήμερα, τοῦ ἀνθρώπου πού ὁραματιζό-
ταν μιά δημοκρατική Ἑλλάδα, ἀπαλλαγ-
μένη ἀπό τήν ξενοδουλία καί τίς ἐξαρ-
τήσεις τῶν πρεσβειῶν, πού καταταλαι-
πωροῦν τήν πατρίδα μας μέχρι σήμερα.

Γι᾽ αὐτό τόν δολοφόνησαν οἱ Ἀγ-
γλογάλλοι τό 1831, χρησιμοποιώντας 
ἐθελόδουλους Ἕλληνες, γι᾽ αὐτό τόν ξα-
ναδολοφονοῦν σήμερα, μέ πένα Ἕλληνα 
αὐτή τή φορά, γιά νά μήν ἐκπέμπει ἡ 
ἱστορική αὐτή φυσιογνωμία τό πνεῦμα 
τῆς πραγματικῆς δημοκρατίας καί τῆς 
ἀνεξάρτητης Ἑλλάδας.

Διῶξτε τους ὅσο εἶναι καιρός...

Ἀπό πολλούς ἀναμένεται ἐναγωνίως ἡ νίκη τοῦ κορωνοϊοῦ  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 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;

Ἀπό τό κείμενο τοῦ Ἁγιορείτου Ἱερομονάχου π. Εὐθυμίου, μέ τίτλο «Κύριε, σῶσον λαόν 
ἀπεγνωσμένον», τό ὁποῖο κυκλοφόρησε εὐρύτατα (βλ. Παρακαταθήκη, τ. 131, σ. 7).
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ Π.Ο.Υ.*

Τόν παιδικό ἐκφυλισμό προωθεῖ μέ 
τά «Προγράμματα σεξουαλικῆς ἐκπαί-
δευσης» ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγεί-
ας Π.Ο.Υ.). Αὐτό ἀποκαλύπτει μέ μελέτη 
του Ἑλβετός ἐπιστήμων, ὁ Vincent Held, 
στήν ὁποία ἐκθέτει διεξοδικά τά προ-
γράμματα αὐτά (βλ. aktines.blogspot.com 
7-6-2020, μτφρ. Εὐάγγελος Δ. Νιάνιος).

Σύμφωνα λοιπόν μέ τά ἐν λόγῳ προ-
γράμματα, τό παιδί στήν ἡλικία τῶν 4 
ἐτῶν (προνήπιο) πρέπει νά «ἐνημερώνε-
ται γιά τήν «ἱκανοποίηση πού σχετίζε-
ται μέ τό ἄγγιγμα τοῦ σώματός του» καί 
«τόν πρώιμο βρεφικό αὐνανισμό». Ταυ-
τόχρονα θά μάθει νά «ἐκφράζει τίς ἐπι-
θυμίες του» καί νά ἀναπτύξει «μιά πε-
ριέργεια γιά τό σῶμα τῶν ἄλλων». Μετά 
τά 4 χρόνια θά ἐνημερώνεται «σχετικά 
μέ τή φιλία καί ἀγάπη μέ ἄτομα τοῦ 
ἴδιου φύλου». Μεταξύ 6 καί 9 ἐτῶν θά 
ἀνακαλύψει τά «σεξουαλικά του δικαιώ-
ματα», καθώς καί «τή θετική ἐπίδραση 
τῆς σεξουαλικότητας στήν ὑγεία καί τήν 
εὐημερία». Θά χρειαστεῖ ἐπίσης νά συνε-
χίσει νά μελετᾶ τήν τεχνική τοῦ «αὐνανι-
σμοῦ», ἐνῶ θά μαθαίνει νά «ἀποδέχεται 
τήν ποικιλία τῶν τρόπων ζωῆς». Μεταξύ 
τῶν 9 καί 12 θά πρέπει νά εἶναι σέ θέση 
νά «περιγράψει τόν βιασμό» καί ἄλλες 
σεξουαλικές βιαιότητες (...). Μεταξύ 12 
καί 15 ἐτῶν θά προστεθεῖ τό ζήτημα τῆς 
«ἐγκυμοσύνης σέ ζευγάρια τοῦ ἴδιου φύ-
λου», καθώς καί τῆς «ταυτότητας φύ-
λου»».

Γιά τόν Π.Ο.Υ. «ἡ σεξουαλικότητα 
ξεκινᾶ ἀπό τή γέννηση», ὁπότε καί «ἡ 
σεξουαλικοποίηση δέν εἶναι ποτέ πρόω-

ρη». Γι᾽ αὐτό καί ἐπιμένει στήν «ἀνάγκη 
ἀπελευθέρωσης ἀπό ῾῾προκαταλήψεις᾽᾽ 
καί ἄλλους ῾῾κοινωνικούς κανόνες᾽᾽ σέ 
θέματα σεξουαλικότητας».

Τά πράγματα αὐτά, σύμφωνα μέ τή 
μελέτη τοῦ Ἑλβετοῦ ἐπιστήμονα εἰσή-
χθησαν ἤδη ἀπό τό 2012 στήν Ἑλβετία, 
ἐνῶ λίγο ἀργότερα καί στή Γερμανία. Οἱ 
περιγραφές πού δίνει ὁ Held γιά τά ἐγ-
χειρίδια, πού χρησιμοποιήθηκαν στήν 
ἐκπαίδευση τῆς Ἑλβετίας ἤδη ἀπό τό 
νηπιαγωγεῖο, εἶναι ἀδύνατον νά μετα-
φερθοῦν ἐδῶ λόγῳ αἰσχρότητος περιεχο-
μένου. Πρόκειται γιά πορνογραφικές 
φυλλάδες. Εὐτυχῶς, ἐξαιτίας τῶν ἀντι-
δράσεων γονέων, ἀναγκάσθηκε ἡ κυβέρ-
νηση τρία χρόνια ἀργότερα νά ἀποσύρει 
τή διδασκαλία τῶν βιβλίων αὐτῶν στά 
νήπια. Τά προγράμματα ὡστόσο παρα-
μένουν καί υἱοθετοῦνται σταδιακά ἀπό 
τίς εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις (τελευταῖα 
μάλιστα καί ἀπό τήν ἑλληνική μέ τό νέο 
νομοσχέδιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, 
τό ὁποῖο ψηφίσθηκε ἀπό τήν ἑλληνική 
Βουλή τόν Ἰούνιο τοῦ 2020).

Ἴσως ἡ κυριότερη ἀποκάλυψη τῆς 
ἐν λόγῳ μελέτης εἶναι ὅτι τά παιδιά μέ 
τόν τρόπο αὐτό, τό νά ἐκτίθενται δη-
λαδή πρόωρα σέ σεξουαλικές «γνώσεις» 
καί «ἐμπειρίες», καθώς καί τό νά βρίσκο-
νται σέ σύγχυση γύρω ἀπό τήν ταυτότη-
τα φύλου τους, καθίστανται ἐπιρρεπῆ 
σέ πρώιμο βιολογικό καί ψυχολογικό 
ἐκφυλισμό. Αὐτό εἶναι πολύ συντε-
λεστικό στήν εὔκολη διακυβέρνηση 
πληθυσμῶν καί χειραγώγηση μαζῶν, 
πράγμα πού κυρίως ἐπιθυμεῖ καί στό 

* Πρώτη δημοσίευση: περιοδικόν Ὁ Σωτήρ (19.6.2020). Οἱ ὑπογραμμίσεις εἶναι δικές μας.
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ὁποῖο ἀποσκοπεῖ ἡ Νέα Τάξη Πραγμά-
των.

Εἶναι φρικτό τό ἔγκλημα πού πάει 
νά συντελεσθεῖ εἰς βάρος τῶν ψυχῶν 
ἀθώων μικρῶν παιδιῶν. Εἶναι λοιπόν 
ὑπερβολή νά θεωροῦμε ὅτι τώρα αὐτό 

θά ἀρχίσει νά ἁπλώνεται καί στήν πα-
τρίδα μας μέσα ἀπό τά Νηπιαγωγεῖα; 
Μόνη λύση ἡ ἀντίδραση, ἡ ἀντίστα-
ση μέ ὅποιο κόστος. Ἀπό γονεῖς, ἐκ-
παιδευτικούς, κοινωνικούς φορεῖς, 
Ἐκκλησία. Ὅλους μας. Τώρα!

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας
Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύ-

πρου 15 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή (ἐμπεριέχεται σέ δύο 
τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος ἀπό 
τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές ἤ νά καταθέσετε χρήματα σέ ἕναν ἀπό τούς κατωτέρω 
δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ἀναγράφοντας καθαρά τό ὀνοματεπώνυμό σας, ἔτσι 
ὅπως ἀναφέρεται στήν ἐτικέτα τοῦ περιοδικοῦ, πού λαμβάνετε.
Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 (BIC) ETHNGRAA καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454 BIC .. CR BA GR AA

Γράφετε καθαρά τά στοιχεῖα σας
Ἐάν στείλατε μία φορά στή διάρκεια τοῦ ἔτους τή συνδρομή σας στήν Παρακαταθή-

κη, ἀγνοῆστε τήν ταχυπληρωμή, πού θά βρεῖτε γιά δεύτερη φορά ἐντός τοῦ περιοδικοῦ.
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τόν χρόνο.
Παρακαλοῦμε στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά στή θέση «Ἀπο-

στολέας» τά στοιχεῖα σας, ἔτσι ὅπως ἀναγράφονται στήν ἐτικέτα τῆς Παρακαταθήκης, 
πού λαμβάνετε. Ἐάν ἄλλα στοιχεῖα ἀναγράφουμε ἐμεῖς στήν ἐτικέτα στόν φάκελο τῆς 
Παρακαταθήκης καί ἄλλα ἐσεῖς στήν ταχυπληρωμή, πού μᾶς στέλνετε, δημιουργεῖται 
πρόβλημα. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.



Ὁ κ. Μητσοτάκης προωθεῖ
τόν διαθρησκειακό οἰκουμενισμό

Σέ δύο ἐνδιαφέροντα, ἐκτενῆ καί 
ἐμπεριστατωμένα ἄρθρα του μέ τίτλους: 

α) Ὁ Μητσοτάκης φαίνεται ἀναρ-
μοδίως νά προωθεῖ τόν Διαθρησκει-
ακό Οἰκουμενισμό στήν Ἐκκλησία 

τῆς Ἑλλάδος (aktines.blogpot.com, 
15.5.2020) καί

β) Οἱ διαφαινόμενοι σκοποί τοῦ 
τηλεφωνήματος Μητσοτάκη-Πάπα 
(aktines.blogspot.com, 15.5.2020)

ὁ καθηγητής (ἐπ.) τοῦ Ἐκκλησιαστι-
κοῦ Δικαίου στή Νομική Σχολή Α.Π.Θ. 
κ. Κυριάκος Κυριαζόπουλος ἀποκαλύ-

 EI¢HCEIC & CXO§IA  
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πτει τήν προώθηση τοῦ διαθρησκειακοῦ 
οἰκουμενισμοῦ ἀπό τόν πρωθυπουργό κ. 
Μητσοτάκη.

Ὁ κ. Κυριαζόπουλος ἐπισημαίνει ὅτι 
αὐτό γίνεται ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη (χω-
ρίς αὐτός νά ἔχει καμμία σχετική ἁρμο-
διότητα), γιά νά προωθηθεῖ ἡ ὑποταγή 
τῆς Ὀρθοδοξίας στόν πάπα στή μέλλου-
σα νά συγκληθεῖ σύνοδο-φιέστα τό 2025 
γιά τόν ἑορτασμό τῶν 1700 ἐτῶν ἀπό τήν 
σύγκληση τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου 
στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας τό 325 ἀπό τόν 
Μέγα καί Ἅγιο Κωνσταντῖνο.

v v v

Νέα πρόσκληση στόν πάπα
ἀπό Μητσοτάκη

Διαβάζουμε στή naftemporiki.gr, Τε-
τάρτη, 13 Μαΐου 2020, ὅτι ὁ πρωθυ-
πουργός σέ τηλεφωνική ἐπικοινωνία του 
μέ τόν πάπα «ὑπενθύμισε τούς ἑορτα-
σμούς τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἑλληνι-
κή Ἐπανάσταση, τό 2021, καί πρότεινε 
στόν Προκαθήμενο τῆς Ρωμαιοκαθολι-
κής Ἐκκλησίας, κατά τήν ἑπόμενη ἐπί-
σκεψή του στήν Ἑλλάδα, νά ἐπισκεφθεῖ 
πόλεις πού βρίσκονται στό ἐπίκεντρο 
τῶν πρώτων χρόνων τοῦ Χριστιανισμοῦ, 
ἀκολουθώντας τά βήματα τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου».

Ἀπό νεότερο δημοσίευμα (iefimerida, 
20.7.2020) πληροφορούμεθα ὅτι:

«Ἡ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἐπα-
νέλαβε τήν πρόσκληση πρός τόν Πάπα 
Φραγκῖσκο νά ἐπισκεφθεῖ τή χώρα μας 
τό 2021, χρονιά κατά τήν ὁποία θά ἑορ-
ταστοῦν τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἑλλη-
νική Ἐπανάσταση. Ὁ Ποντίφικας ἀπο-
δέχθηκε τήν πρόσκληση εὐελπιστώντας 
ὅτι οἱ συνθῆκες θά ἐπιτρέψουν τήν ὑλο-
ποίηση τοῦ ταξιδιοῦ».

Σημ. «Π»: Αὐτό καί ἄν θά εἶναι προ-

σβολή στούς ἥρωες τοῦ ᾽21, ἄν ληφθεῖ 
ὑπ᾽ ὄψιν ὅτι ὁ πάπας τότε ἦταν ὑπέρ 
τῶν Τούρκων καί ἐναντίον ἡμῶν. Καί 
ἔτσι εἶνια πάντα.

v v v

Κάηκε ἡ εἰκόνα καί ἡ Μονή
τῆς Παναγίας Βαρνάκοβας

Τό 2017 στήν Ἱστορική Ἱερά Μονή 
τῆς Παναγίας στή Βαρνάκοβα (Ἱ. Μητρ. 
Φωκίδος) ἐκδηλώθηκε πυρκαγιά μέ ἀπο-
τέλεσμα νά καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς τό 
χιλιόχρονο ἀρχεῖο τῆς Μονῆς.

Τρία χρόνια μετά (Μάϊος 2020) ἐκδη-
λώθηκε καί νέα πυρκαγιά, μέ ἀποτέλε-
σμα νά καταστραφεῖ ὁλοσχερῶς ἡ Μονή 
καί νά καεῖ καί ἡ θαυματουργός εἰκόνα 
τῆς Παναγίας!

Μήπως δέν εἶναι τυχαία ἡ ἐπίσκε-
ψη ἐκεῖ Οὐκρανῶν σχισματικῶν τοῦ 
ψευδο-Κιέβου Ἐπιφανίου, τούς ὁποίους 
πῆγε στό Μοναστήρι τῆς Βαρνάκοβας 
ὁ π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης, πρωτο-
σύγκελλος τῆς Ἱ. Μητρ. Φωκίδος, ἀφοῦ 
προηγουμένως εἶχε συλλειτουργήσει μαζί 
τους στό δικό του Μοναστήρι;

v v v

Ἐρντογάν: Μετά τήν Ἁγία Σοφία
θά ἀπελευθερώσω τήν Ἱερουσαλήμ, 

θά φτάσω στήν Ἱσπανία

Ὅπως διαβάζουμε στό greeknation.
blogspot.com (15.7.2020), «ὁ  Τοῦρκος 
πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν δια-
κήρυξε ὅτι ἡ μετατροπή τῆς Ἁγίας Σοφί-
ας σέ τζαμί ἀγγέλλει τήν ἀπελευθέρωση 
τοῦ τζαμιοῦ Ἀλ Ἀκσά στήν Ἱερουσαλήμ, 
ἐπί τοῦ Ὄρους τοῦ Ναοῦ, ὅπως ἀναφέ-
ρει ἡ Τουρκική Προεδρία στήν ἱστοσελί-
δα της, γράφει ἡ Jerusalem Post.

»Ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας στό διάγ-
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γελμά του τήν Παρασκευή δεσμεύθηκε 
«νά ἀπελευθερώσει τό τζαμί Ἀλ Ἀκσά» 
ἀπό τό Ἰσραήλ μετά τήν «ἀνάσταση τῆς 
Ἁγίας Σοφίας» ὡς τζαμί.

»Ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος συνέδεσε τήν 
ἀπόφαση μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφί-
ας σέ τζαμί μέ τήν ἀναβίωση τοῦ Ἰσλάμ 
ἀπό τό Οὐζμπεκιστάν ἕως τήν Ἀνδαλου-
σία τῆς Ἱσπανίας».

v v v

«Τό κίνημα Black Lives Matter
δέν ἔχει καμμία σχέση

μέ τήν προστασία τῶν μαύρων»

Διαβάζουμε στό profamilynews.
wordpress.com/2020/07/01/niger-innis-
gia-black-lives-matter/ ὅτι «Ὁ Niger 
Innis, Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Φυλε-
τικῆς Ἰσότητας στίς ΗΠΑ, γνωστοῦ καί 
παλαιοῦ ὀργανισμοῦ γιά τήν ὑπεράσπιση 
τῶν δικαιωμάτων τῶν Ἀφροαμερικανῶν, 
σέ συνέντευξή του στό τηλεοπτικό κα-
νάλι Fox news, ἀναφέρει ὅτι τό κίνημα 
Black Lives Matter (BLM)[σημ.«Π»: τό 
ὁποῖο ἔχει ξεσηκώσει ἐπανάσταση στίς 
Η.Π.Α., μετά τή δολοφονία τόν Ἀπρίλιο 
ἑνός μαύρου ἀπό τήν ἀστυνομία] δέν 
ἔχει καμμία σχέση μέ τήν προστασία τῶν 
Ἀφροαμερικανῶν, καθώς ῾῾ἱδρύθηκε ἀπό 
τήν Alicia Garza καί ἕναν ἀριθμό ἄλλων 
συνιδρυτῶν πού προωθοῦσαν σκληρή 
μαρξιστική καί ὁμοφυλοφιλική ἀτζέντα᾽᾽ 
καί χρησιμοποιεῖ σάν πρόσχημα τή δυ-
στυχία τῶν μαύρων, ἐνῶ  ῾῾ἡ ἀτζέντα του 
δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τήν προστασία 
τῆς ζωῆς τῶν μαύρων᾽᾽».

v v v

Βροντερό «ὄχι» Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συν- 
όδου σέ Λάιονς, Ρόταρυ καί Γιόγκα

Ὅπως διαβάζουμε στήν ἐπίσημη 

Ἀνακοίνωση τῆς Δ.Ι.Σ. μέ ἡμερομηνία 
3.6.2020: «...ἡ ΔΙΣ λαβοῦσα ὑπ᾽ ὄψιν τίς 
εἰσηγήσεις τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἐπί τῶν Αἱρέσεων:

α) ... ὁμοφώνως ἀπεφάσισε νά ὑπεν-
θυμίσει στό χριστεπώνυμο Πλήρωμα ὅτι 
ἡ «Γιόγκα» ἀποτελεῖ θεμελιῶδες κεφά-
λαιο τῆς θρησκείας τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ, δι-
αθέτει ποικιλομορφία σχολῶν, κλάδων, 
ἐφαρμογῶν καί τάσεων καί δέν ἀποτε-
λεῖ «εἶδος γυμναστικῆς». Ὡς ἐκ τούτου 
ἐπισημαίνει γιά μία ἀκόμη φορά ὅτι ἡ 
«Γιόγκα» τυγχάνει ἀπολύτως ἀσυμβί-
βαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική 
Πίστη μας καί δέν ἔχει καμμία θέση 
στήν ζωή τῶν Χριστιανῶν.

β) Ἐνημερώνει τό Ὀρθόδοξο Πλήρω-
μα γιά τήν νέα προσηλυτιστική δρα-
στηριότητα τῆς νεοπροτεσταντικῆς 
ὀργανώσεως «Ἑλληνική Ἱεραποστο-
λική Ἕνωση»...

γ) Ἀπεφάσισε νά συστήσει δι᾽ Ἐγκυ-
κλίου Σημειώματος στούς Σεβ. Μητροπο-
λίτες καί τόν Ἱερό Κλῆρο τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος νά ἀπέχουν ἀπό κάθε ἐκ-
δήλωση πού διοργανώνεται ἀπό τίς 
ὀργανώσεις Rotary καί Lions, ἐπειδή 
δέν περιορίζονται μόνον σέ κοινωνι-
κές ἐκδηλώσεις, ἀλλά ἐπεκτείνονται 
καί σέ πράξεις θρησκευτικοῦ χαρα-
κτήρα, καθ᾽ ὅσον διαθέτουν τυπικό 
τελετουργίας εἰσδοχῆς νέων μελῶν καί 
καθορίζουν προσευχή πού ἀπευθύνεται 
ἀδογμάτιστα σέ ἕνα θεό, μέ τήν γενική 
ἔννοια τοῦ ὅρου καί ὄχι κατά τήν Ὀρθό-
δοξη Χριστιανική Πίστη μας»!

v v v

Ἀπόρρητη ἔκθεση τῶν Γερμανῶν: 
«Ὑπερεκτιμήθηκε ὁ κορωνοϊός, 

ἀχρείαστη ἡ καραντίνα»

Διαβάζουμε στό newsbreak (1.6.2020) 
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ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο ὅτι μιά ἔκθεση 
93 σελίδων μέ τίτλο «Ἀνάλυση διαχείρι-
σης τῆς κρίσης» ἐκπόνησαν μέ ἐντολές 
τοῦ γερμανικοῦ ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν 
πανεπιστήμια τῆς χώρας καί ἐπιστήμο-
νες. Ἡ ἔκθεση εἶδε τό φῶς τῆς δημοσι-
ότητας, ὅταν διέρρευσε στά ΜΜΕ ἀπό 
Γερμανό ἀξιωματοῦχο τοῦ ὑπουργείου, 
τόν Στέφεν Κόν, τόν ἄνθρωπο πού ἐρ-
γάζεται ἤ, τουλάχιστον, ἐργαζόταν στό 
παράρτημα «Ὁμάδα ΚΜ4» τοῦ ὑπουρ-
γείου, τό ὁποῖο εἶναι ἐπιφορτισμένο μέ 
τήν «Προστασία τῶν κρίσιμων ὑποδο-
μῶν».

Τί ἀναφερόταν σέ αὐτές τίς 93 σε-
λίδες; «Ἡ ἐπικινδυνότητα τοῦ Covid - 
19 ὑπερεκτιμήθηκε, καθώς σέ καμμιά 
στιγμή τῆς πορείας ἐξάπλωσής του ὁ 
κίνδυνος δέν ξεπέρασε τά φυσιολογικά 
ἐπίπεδα» σημειωνόταν χαρακτηριστικά, 
ἐνῶ ὑπογραμμιζόταν πώς «οἱ ἄνθρωποι 
πού κατέληξαν ἀπό τόν κορωνοϊό ἦταν 
ἄτομα τά ὁποῖα στατιστικά θά πέθαιναν 
φέτος εἴτε λόγῳ τοῦ προχωρημένου τῆς 
ἠλικίας τους εἴτε γιατί ἀντιμετώπιζαν 
παράλληλα καί ἄλλα σοβαρά προβλή-
ματα ὑγείας».

Στίς 15 Μαΐου τό περιοδικό Der 
Spiegel ἔγραψε πώς «ὁ Στέφεν Κόν παύ-
θηκε ἀπό τά καθήκοντά του».

v v v

Δρ Ἰωαννίδης: ἡ ἀνθρωπότητα πλη-
ρώνει τά «ἀστρονομικά σφάλματα» 

τῶν εἰδικῶν

Διαβάζουμε στό enromiosini.gr 
(7.7.2020) τά παρακάτω:

Σέ μιά εὐρεία συνέντευξή του στόν 
ἱστότοπο Greek Reporter, ὁ καθηγητής 
Ἰωάννης Ἰωαννίδης εἶπε ὅτι τά δεδο-
μένα πού προκύπτουν ὑποστηρίζουν 
τήν πρόβλεψή του ὅτι οἱ καραντίνες θά 

ἔχουν εὐρεῖες κοινωνικές συνέπειες καί 
ὅτι τά μαθηματικά μοντέλα στά ὁποῖα 
βασίστηκαν ἦταν τρομερά ἐσφαλμένα.

Εἶπε ἐπίσης ὅτι τά ἰατρικά δεδομέ-
να δείχνουν  ὅτι ὁ κίνδυνος  θανάτου 
εἶναι  πολύ χαμηλότερος ἀπό ὅ,τι θε-
ωροῦσαν οἱ προηγούμενες ἐκτιμήσεις 
πού ὑποχρεωτικά ἔλαβαν ὑπ᾽ ὄψη τους 
οἱ ὑπεύθυνοι χάραξης πολιτικῆς, καί 
«εἶναι σχεδόν 0%» γιά ἄτομα κάτω τῶν 
45 ἐτῶν. Τό μέσο ποσοστό θνητότητας 
(IFR) εἶναι περίπου 0,25%, ὡστόσο, ὁ 
κίνδυνος «κλιμακώνεται σημαντικά» γιά 
ἄτομα ἄνω τῶν 85 ἐτῶν καί μπορεῖ νά 
φτάνει μέχρι καί τό 25% γιά ἐξασθενημέ-
να ἄτομα σέ γηροκομεῖα.

Ἐξαιτίας αὐτοῦ, ὁ καθηγητής Ἰωαννί-
δης θεωρεῖ ἐσφαλμένους τούς μαζικούς 
ἐγκλεισμούς ὁλόκληρων πληθυσμῶν, ἄν 
καί λέει ὅτι μπορεῖ νά εἶχαν νόημα στίς 
ἀρχές, ὅταν οἱ εἰδικοί νόμιζαν ὅτι τό πο-
σοστό θνητότητας τοῦ COVID-19 ἦταν 
τόσο ψηλά, στό 3% ἕως 5%.

«Ἕνα τελικό συμπέρασμα» συμπλη-
ρώνει «εἶναι ὅτι δέν γνωρίζουμε γιά πόσο 
καιρό μποροῦν νά διατηρηθοῦν τά μέ-
τρα κοινωνικῆς ἀπόστασης καί τά ἀπα-
γορευτικά, χωρίς σημαντικές συνέπειες 
γιά τήν οἰκονομία, τήν κοινωνία καί τήν 
ψυχική ὑγεία». «Μπορεῖ νά ἐπακολου-
θήσουν ἀπρόβλεπτες ἐξελίξεις, ὅπως 
οἰκονομική κρίση, ἀναταραχές, ἐμφύ-
λιες συγκρούσεις, πόλεμος καί κα-
τάρρευση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ».

Καί καταλήγει: Κατά τή διάρκεια 
τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ οἱ εἰδικοί 
μπορεῖ νά ἔχουν προκαλέσει ἀκούσια 
μιά ἀπό τίς πιό σοβαρές ἀνθρωπιστι-
κές καταστροφές στή σύγχρονη ἱστορία, 
ἀφαιρώντας τό δικαίωμα τῶν ἐπιλογῶν 
ἀπό ἄτομα μέ ἀνώτερη, ἐπί τόπου γνώ-
ση. [Σημ. «Π»: Ἀπό ἄτομα που γνωρί-
ζουν καλύτερα προβλήματα ἐπιτοπίως]
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v v v

20.000.000 εὐρώ γιά προπαγάνδα
στά Μ.Μ.Ε.

Αὐτό τό τεράστιο ποσό δόθηκε, κα-
θώς ἐγράφη, μέ ἀδιαφανεῖς διαδικασί-
ες, στά διαπλεκόμενα μέ τήν κρατική 
ἐξουσία Μ.Μ.Ε. γιά νά προπαγανδίζουν 
τό σκλόγκαν τῆς καραντίνας «Μένουμε 
σπίτι».

v v v

Νά τούς πιστέψουμε;

Νοιάζονται γιά τήν ὑγεία μας...
•Ἐνῶ μᾶς ταΐζουν καί ποτίζουν δη-

λητήρια.
•Ἐνῶ ἀναπνέουμε δηλητήρια
• Ἐνῶ μέ τό νέο δίκτυο κινητῆς τη-

λεφωνίας 5G θά δηλητηριάζουν κάθε 
μορφή ζωῆς.

v v v

Καθηγητής Πνευμονολογίας: 13 φο-
ρές πιό πιθανόν νά νοσήσουμε μέ 

ὑφασμάτινες μάσκες

Αὐτό ὑποστηρίζει σέ σχετικό ἄρθρο 
του ὁ καθηγητής Πνευμονολογίας Ἐντα-
τικῆς Θεραπείας Ἰατρικῆς Σχολῆς Πα-
νεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Θεόδωρος Βασι-
λακόπουλος. (βλ. https://www.ethnos.gr/
ygeia/10378 5_kathigitis-pneymonologias-
13-fo res-pio-pithano-na-nosisoyme-me-
yfasmatini-maska).

v v v

Ε. Ε.-«ΟΡΙΖΩΝ 2022»
Ἔρχεται τό ἐμβόλιο διαβατήριο

Ὅπως ἀποκαλύπτει ἡ Daniel Pozzati 
(μετάφραση Εὐάγγελος Δ. Νιάνιος) σέ 
ἄρθρο της ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο

«Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή εἶχε ἕτοι-
μο ἕνα ῾῾χαρτογραφημένο σχέδιο ἐμβολι-
ασμοῦ᾽᾽ μῆνες πρίν ξεσπάσει ἡ ῾῾πανδη-
μία᾽᾽ τοῦ CoV-19. Τό σχέδιο προβλέπει 
νά ὁδηγήσει σέ ῾῾πρόταση γιά μιά κάρτα/
διαβατήριο ἐμβολιασμοῦ στούς πολίτες 
τῆς ΕΕ ἀπό τό 2022᾽᾽».

Πρόσφατα, στίς 12 Σεπτ. 2019, αὐτό 
τό ἔγραφο 10 σελίδων ἐπικαιροποιήθηκε 
ἀπό μιά «Σύνοδο κορυφῆς παγκόσμιου 
ἐμβολιασμοῦ» πού ὀργανώθηκε ἀπό κοι-
νοῦ ἀπό τήν Ε.Ε. καί τόν Π.Ο.Υ.

Ἡ παγκόσμια ἀγορά ἐμβολιασμῶν 
κυμαίνεται σήμερα σέ περίπου 27 δίς δο-
λάρια ἐτησίως. Ὁ Π.Ο.Υ. ἐκτιμᾶ ὅτι θά 
ξεπεράσει τά 100 δίς δολλάρια τό 2025.

v v v

Ὁ δημιουργός τοῦ τέστ λέγει ὅτι εἶ-
ναι ἀκατάλληλο γιά τόν κορωνοϊό!

Σύμφωνα μέ τόν Kary Mulis (νόμπελ 
χημείας 1993) τόν δημιουργό τοῦ τέστ 
PCR, τό ὁποῖο τώρα χρησιμοποιοῦν γιά 
τήν ἀνίχνευση τοῦ κορωνοϊοῦ, «αὐτά 
τά τέστ δέν μποροῦν καθόλου νά ἀνι-
χνεύσουν ἐλεύθερους, μολυσματικούς 
ἰούς» (Βλ. https://www.globalresearch.
ca/the-ebola-test-let-the-tests-inventor-
speak/5406779)

Μέ ἄλλα λόγια: γιά ἄλλο σκοπό ἔγι-
νε τό τέστ PCR.

v v v

Μολυσμένα τέστς μεταδίδουν τόν ἰό!

Ἔχει καταγγελθεῖ στό διαδί-
κτυο (βλ. https://www.youtube.com/
watch?time_continue=497&=8iHa-HPgf 
Cg&feature=emp_logo) καί αὐτό τό ἐπι-
βεβαιώνει καί ἡ Ἀμερικανική Ὑπηρεσία 
Ὑγείας, πού ἀσχολεῖτα μέ τήν ἀντιμε-
τώπιση του κορωνοϊοῦ, ὅτι στήν ἀγορά 
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κυκλοφοροῦν καί μολυσμένα τέστς. Δη-
λαδή σοῦ κάνουν τό τέστ καί σοῦ μετα-
δίδουν τόν ἰό! Αὐτό κι᾽ ἄν εἶναι ἐγκλη-
ματικό.

v v v

«Ἐάν δέν εἶχε ὑπάρξει παρέμβαση,
ἡ ἐπιδημία θά εἶχε τελειώσει»

Ὁ καθηγητής Knut Wittkowski 
(πρώην ἐπικεφαλῆς τοῦ Τμήματος Βιο-
στατιστικῆς, Ἐπιδημιολογίας καί Σχεδια-
σμοῦ Ἔρευνας τοῦ Πανεπιστημίου Ροκ- 
φέλερ ἐπί 20 χρόνια, δηλώνει μέ μεγάλη 
ἔμφαση ὅτι ἡ κοινωνική ἀπόσταση καί 
τό λοκντάουν εἶναι ὁ ἀπολύτως χει-
ρότερος τρόπος ἀντιμετώπισης ἑνός 
ἀναπνευστικοῦ ἰοῦ. Περίπου στό πέ-
μπτο λεπτό τῆς συνέντευξής του λέγει: 
«Δέν πληρώνομαι ἀπό τήν κυβέρνηση. 
Λοιπόν δικαιοῦμαι νά κάνω πραγματική 
ἐπιστήμη. Ἐάν δέν εἶχε ὑπάρξει πα-
ρέμβαση, ἡ ἐπιδημία θά εἶχε τελειώ-
σει» (ἀπό τό https://www.youtube.com/
watch?v=IG5sGdz4kg).

v v v

Τό ἐμβόλιο κατά τοῦ κορωνοϊοῦ καί 
ἡ ἀπομυθοποίησή του

Ἀξίζει νά διαβάσετε τό ἄρθρο τοῦ 
Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Παύλου (Βουλευ-
τήρια Ἁγίου Ὄρους), Βιολόγου, MD Μο-
ριακῆς Βιολογίας καί Βιοϊατρικῆς μέ τόν 
ἀνωτέρω τίτλο (βλ. aktines.blogspot.com, 
17.5.2020). 

v v v

Οἱ ἄνθρωποι θά τροποποιηθοῦν 
γενετικά ἀπό τούς προγραμματισμέ-

νους «ἐμβολιασμούς».

Αὐτό ἀναφέρεται, μεταξύ ἄλλων, 
στό ἀποκαλυπτικό ἄρθρο μέ τίτλο: «Ἡ 

πολιτική καί ἡ βιομηχανία ἐμβολίων θέ-
λουν νά μᾶς μεταλλάξουν γενετικά» τοῦ 
Dr. med. Wolfgang Wodarg.  Ὁ Dr. med. 
Wolfgang γεννημένος τό 1947, εἶναι πα-
θολόγος καί πνευμονολόγος ἰατρός, εἰδι-
κός στήν ὑγιεινή καί τήν περιβαλλοντική 
ἰατρική, καθώς καί στή δημόσια ὑγεία 
καί τήν κοινωνική ἰατρική. Διετέλεσε 
ὑπεύθυνος δημόσιας ὑγείας στό κρατί-
διο Σλέσβιχ-Χολστάιν τῆς Γερμανίας γιά 
13 χρόνια.

Τό 1991 ἔλαβε ὑποτροφία στό Πα-
νεπιστήμιο Johns Hopkins, Βαλτιμόρη, 
ΗΠΑ (ἐπιδημιολογία).

Διετέλεσε μέλος τοῦ γερμανικοῦ 
ὁμοσπονδιακοῦ κοινοβουλίου ἀπό τό 
1994 ἕως τό 2009. (Βλ. attikanea.info, 
1.7.2020).

v v v

Ὁ Bill Gates ἀρνεῖται νομικές
εὐθύνες γιά παρενέργειες,

πού θά προκαλέσει τό ἐμβόλιό του
γιά τόν κορωνοϊό 

Διαβάζουμε στό enromiosini.gr (13.4. 
2020) σέ ἀπομαγνητοφωνημένο κείμε-
νο ἀπό βίντεο, ὅπου ὁμιλεῖ ὁ διαβόητος 
Μπίλ Γκαίητς: «Ξέρετε, ἐάν ἔχουμε πα-
ρενέργειες σέ ἕναν στούς 10.000, αὐτό 
εἶναι πολύ περισσότερο ἀπό 700.000 
ἄνθρωποι πού θά ὑποφέρουν ἀπό αὐτό 
(λόγῳ παρενεργειῶν). [Σημ. «Π.»: Ὁ 
Γκαίητς θέλει νά ἐπιβάλει τό ὀργουελικό 
ἐμβόλιό του στά 7 δίς τοῦ παγκόσμιου 
πληθυσμοῦ(!), ὁπότε ἀναμένει παρενέρ-
γειες σέ 700.000 ἀνθρώπους (ἕνας στούς 
10.000)] Ἄρα, ἡ κατανόηση τῆς ἀσφά-
λειας σέ μιά γιγαντιαία κλίμακα πού 
περνᾶ μέσα ἀπό ὅλα τά ἡλικιακά εὕρη, 
ἐγκύους, ἄνδρες, γυναῖκες, ὑποσιτιζόμε-
νους, ὑπάρχουσες συννοσηρότητες, κα-
ταλαβαίνετε, εἶναι πολύ δύσκολη. Καί 
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σέ αὐτή τή συγκεκριμένη ἀπόφαση, τό 
νά ποῦμε «ἐντάξει, ἄς προχωρήσουμε 
καί ἄς δώσουμε αὐτό τό ἐμβόλιο σέ ὅλο 
τόν κόσμο», θά πρέπει ἀναγκαστικά 
νά ἀναμιχθοῦν καί οἱ κυβερνήσεις, 
διότι θά ὑπάρξει ὄντως κάποιο ρίσκο 
καί (συνεπῶς) μιά κάλυψη ἀπό νομι-
κή εὐθύνη πού θά χρειαστεῖ (γιά τίς 
ἀναπόφευκτες παρενέργειες ἀπέναντι 
σέ ὅσους κάνουν ἀγωγές) προτοῦ κάτι 
τέτοιο (δηλ. τό νά δοθεῖ τό ἐμβόλιο σέ 
ὅλο τόν κόσμο) ἀποφασιστεῖ».

v v v

Τυχαῖο;

Τό Ἵδρυμα Bill & Melinda Gates κα-
τοχύρωσε πρόσφατα ἕνα ὑποδόριο μι-
κροτσίπ μέ τόν σατανικό ἀριθμό 060606.

v v v

Πῶς νά ἀρνηθεῖς νόμιμα
ἕναν ἐμβολιασμό

Τό μεταφέρουμε ἀπό τό διαδίκτυο.
«Ρωτῆστε τόν γιατρό ἐάν τό ἐμβό-

λιο περιέχει MRC-5 (Ὅλα τά ἐμβόλια 
περιέχουν, ὅπως καί ἄλλα DNA. Εἶναι 
ἀλήθεια ὅτι ὑπάρχουν ἐμβόλια πού πα-
ράγονται χρησιμοποιώντας ἔμβρυα ἀπό 
ἐκτρώσεις). Ἐάν περιέχει, τότε ἔχετε τό 
δικαίωμα νά ἀρνηθεῖτε.

Ἐπίσης ρωτῆστε ἐάν ὑπάρχει πιθανό-
τητα ἰατρογενοῦς ἀντίδρασης (iatrogenic 
reaction) –δηλ. μία ἀρνητική ἀντίδραση 
πού προκαλεῖται ἀπό πολλαπλά στοι-
χεῖα ἤ ἀπό φάρμακα πού ἀντιδροῦν με-
ταξύ τους– ἀπό τό ἐμβόλιο (ὅλα ἔχουν). 
Τότε εὐχαριστῆστε τόν γιατρό καί ἀπο-
χωρῆστε.

Ἔτσι μπορεῖτε νόμιμα νά ἀπορρίψε-
τε τήν προσφορά τους καί νά μήν μπο-
ροῦν νά σᾶς κάνουν τίποτε».

v v v

«Ἀκολουθοῦμε τή γνώμη τῶν εἰδικῶν»

Τήν ἀνωτέρω φράση τήν ἀκούσα-
με κατά κόρον ἀπό στόματα πολιτικῶν 
ἀλλά καί ἐκκλησιαστικῶν ταγῶν. Στόχο 
εἶχαν νά μᾶς πείσουν νά πειθαρχήσου-
με στά ἐπιβληθέντα περιοριστικά μέτρα 
γιά τήν ἀντιμετώπιση –ὅπως μᾶς λέγα-
νε– τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ὅπως ἀποδεικνύεται ὅμως μέ ντο-
κουμέντα, οἱ «εἰδικοί λοιμωξιολόγοι» 
κάνουν ἁπλῶς ὅ,τι τούς λέγει ἡ κυ-
βέρνηση! Δέν ἔχουν τεκμηριωμένη 
ἐπιστημονική γνώμη οὔτε τήν προ-
βάλλουν.

Ἔχουμε στά χέρια μας τό «Ἀπόσπα-
σμα Πρακτικοῦ τῆς 30ῆς Συνεδρίασης» 
τῆς «Ἐπιτροπῆς ἀντιμετώπισης ἐκτά-
κτων συμβάντων δημόσιας ὑγείας ἀπό 
λοιμωξιογόνους παράγοντες». Στό ἔγ-
γραφο ἀναφέρεται ὅτι ἡ Ἐπιτροπή συ-
νεδρίασε στίς 16.4.2020 στό Ὑπουργεῖο 
Ὑγείας καί μετεῖχαν οἱ τάδε (ἀναφέρο-
νται τά ὀνόματα 24 μελῶν τῆς Ἐπιτρο-
πῆς, μεταξύ αὐτῶν καί ὁ κ. Σωτ. Τσιό-
δρας. Ἀφοῦ ἀναγράφεται τό θέμα ἡμε-
ρησίας διατάξεως, πού εἶναι «Παράταση 
τοῦ μέτρου ἀπαγόρευσης θρησκευτικῶν 
τελετῶν καί λειτουργιῶν ἕως 28.4.20», 
ἀναφέρεται: «Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἡ 
Ἐπιτροπή μετά ἀπό διαλογική συζήτη-
ση ὁμόφωνα εἰσηγήθηκε ...8.» Σχετικά 
μέ τό αἴτημα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων γιά παράταση τοῦ 
μέτρου ἀπαγόρευσης θρησκευτικῶν τε-
λετῶν καί λειτουργιῶν ἕως 28.4.2020, ἡ 
Ἐπιτροπή ἐνέκρινε ὁμόφωνα τήν ἀνωτέ-
ρω παράταση».

Ἄρα λοιπόν ἡ περίφημη «γνώμη τῶν 
εἰδικῶν» εἶναι μία μεγάλη «φούσκα». Ἡ 
ἀπόφαση –τοὐλάχιστον στή συγκεκριμέ-
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νη, κρίσιμη ὅμως– περίπτωση, πού ἀφο-
ροῦσε στή λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν 
μέ μόνο τόν ἱερέα καί τέσσερις (4) πι-
στούς (!) ἀπό Μεγάλη Πέμπτη μέχρι καί 
Τρίτη μετά τοῦ Θωμᾶ, ἐλήφθη χωρίς 
καμμία τεκμηρίωση.

Αὐτή ἡ πρακτική τῆς μή τεκμηρί-
ωσης στή δικαστική γλώσσα λέγεται 
«ἀντιγραφή τοῦ κατηγορητηρίου». Μιά 
τέτοια ἀπόφαση δικαστηρίου, χωρίς 
καμμία τεκμηρίωση, ἄν πάει στόν Ἄρειο 
Πάγο, καταπίπτει.

Βλέπουμε λοιπόν ὅτι ὅλα ὅσα μεθο-
δεύουν σχετικά μέ τόν διαβόητο ἰό εἶναι 
διάτρητα καί ἐξυπηρετοῦν σκοπιμότη-
τες.

v v v

Γιατί τώρα τίς μάσκες;

Γιατί ὅλοι οἱ μεγάλοι (πρωθυπουργοί 
κ.ἄ.), ὅταν ἦταν σέ ἔξαρση ὁ διαβόητος 
ἰός τόν χειμῶνα, δέν φοροῦσαν μάσκες, 
ἐνῶ φοροῦν τώρα πού ὑποχώρησε;

Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τήν ὑποχρεω-
τικότητα τῆς μάσκας στά Super Markets  
ἀπό 18.7.2020.

v v v

Σχέση λοιμωξιολόγων
μέ φαρμακευτικούς κολοσσούς

Πολλοί ἀπό τούς εἰδικούς λοιμωξιο-
λόγους (24 τόν ἀριθμό στό σύνολο), μέλη 
τῆς Ἐπιτροπῆς, πού ἔχει συγκροτήσει 
τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας γιά τή διαχείριση 
τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, διεξάγουν 
ἔρευνες στό Πανεπιστήμιο σέ ἐπιστη-
μονικά πεδία τῆς εἰδικότητάς των. Οἱ 
ἔρευνες αὐτές χρηματοδοτοῦνται ἀπό 
φαρμακευτικούς κολοσσούς. Χρήματα 
βέβαια νόμιμα καί φορολογήσιμα, κα-
θώς ἀναφέρει καί τό περιοδικό Crash (τ. 

57, Ἰούλιος 2020, σσ. 8-15) τοῦ Γιώργου 
Τράγκα, πού φέρνει τό θέμα στή δημο-
σιότητα.

v v v

Ὁ Π.Ο.Υ. μᾶς κοροϊδεύει

Στίς 5 Ἰουνίου 2020, ὁ Παγκόσμιος 
Ὀργανισμός Ὑγείας (Π.Ο.Υ.), κυκλοφό-
ρησε ἕνα νέο ἔγγραφο μέ τίτλο: Συμβου-
λές γιά τή χρήση μάσκας στό πλαίσιο 
τoῦ COVID-19 (https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/332293/WHO-
2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-eng.pdf)

Τά κυριότερα σημεῖα τῶν νέων ὁδη-
γιῶν τοῦ Π.Ο.Υ. εἶναι:

1. «Ἡ εὐρεία χρήση τῆς μάσκας 
ἀπό ὑγιεῖς ἀνθρώπους στό περιβάλ-
λον τῆς κοινότητας δέν ὑποστηρίζεται 
ἀκόμη ἀπό ὑψηλῆς ποιότητας ἤ ἄμεσες 
ἐπιστημονικές ἀποδείξεις. Ὑπάρχουν 
πιθανά ὀφέλη καί βλάβες πού πρέπει νά 
ληφθοῦν ὑπόψη... Ἡ χρήση μάσκας ἀπό 
μόνη της δέν ἐπαρκεῖ, γιά νά παρέχει 
ἐπαρκές ἐπίπεδο προστασίας».

Ἀλλά, οἱ ἄνθρωποι θά πρέπει νά 
φοροῦν μάσκα γιά τούς ἑξῆς μή-ἰατρι-
κούς λόγους:

Τά πιθανά πλεονεκτήματα τῆς χρή-
σης μάσκας ἀπό ὑγιεῖς ἀνθρώπους στό 
εὐρύ κοινό περιλαμβάνουν:

α) Μειώνεται ὁ δυνητικός στιγμα-
τισμός τῶν ἀτόμων πού φοροῦν μάσκες 
γιά νά ἀποτρέψουν τή μόλυνση ἄλλων 
ἀτόμων ἤ ἀτόμων πού φροντίζουν ἀσθε-
νεῖς μέ COVID-19 σέ μή κλινικά περι-
βάλλοντα. Σημ. «Π». Αὐτό θυμίζει τόν 
μύθο τοῦ Αἰσώπου, ὅπου μιά ἀλεπού, 
πού τῆς κόπηκε ἡ οὐρά, προσπαθοῦσε 
νά πείσει ὅλες τίς ἀλεποῦδες νά κόψουν 
τίς οὐρές τους!

β) Κάνει τούς ἀνθρώπους νά αἰσθά-
νονται ὅτι μποροῦν νά παίξουν ρόλο στή 
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συμβολή στή διακοπή τῆς ἐξάπλωσης 
τοῦ ἰοῦ.

γ) Ὑπενθυμίζει στούς ἀνθρώπους 
νά συμμορφώνονται μέ ἄλλα μέτρα 
(π.χ., ὑγιεινή χεριῶν, μή ἀγγίζοντας τή 
μύτη καί τό στόμα). Ὠστόσο, αὐτό μπο-
ρεῖ ἐπίσης νά ἔχει τό ἀντίστροφο ἀπο-
τέλεσμα (!)

δ) Προσφέρει πιθανά κοινωνικά 
καί οἰκονομικά ὀφέλη: Ἐν μέσῳ τῆς 
παγκόσμιας ἔλλειψης χειρουργικῶν μα-
σκῶν καί ΜΑΠ, ἡ ἐνθάρρυνση τοῦ κοι-
νοῦ νά δημιουργήσει τίς δικές του μά-
σκες ὑφάσματος μπορεῖ νά προωθήσει 
τήν ἀτομική ἐπιχείρηση καί τήν κοινωνι-
κή ὁλοκλήρωση.

ε) Ἐπιπλέον, ἡ παραγωγή μή-ἰατρι-
κῶν μασκῶν μπορεῖ νά προσφέρει πηγή 
εἰσοδήματος γιά ὅσους εἶναι σέ θέση νά 
κατασκευάσουν μάσκες ἐντός τῶν κοι-
νοτήτων τους.

στ) Οἱ μάσκες ἀπό ὕφασμα μπο-
ροῦν ἐπίσης νά εἶναι μιά μορφή πολι-
τιστικῆς ἔκφρασης, ἐνθαρρύνοντας τήν 
ἀποδοχή τῶν μέτρων προστασίας τοῦ 
κοινοῦ γενικά.

v v v

Ἵδρυμα Ροκφέλερ: «Στρατιωτική» 
24ωρη ἐπίβλεψη καί φακέλωμα 

ὅλων τῶν πολιτῶν

Διαβάζουμε στό διαδίκτυο aktines.
blogspot.com, 2.6.2020 (Πηγή: https://
i lmanifesto.it /piano-usa-controllo-
militarizzato-della-popolazione/Μετά-
φραση: Εὐάγγελος Δ. Νιάνιος) ὑπό τόν 
ἀνωτέρω τίτλο, ὅτι τό Ἵδρυμα τῆς γνωστῆς 
δυναστείας Ροκφέλερ εἰσηγεῖται νά δη-
μιουργηθεῖ ἕνα «Συμβούλιο Ἐλέγχου τῆς 
Πανδημίας, ἀνάλογο μέ τό Πολεμικό Συμ-
βούλιο πού δημιούργησαν οἱ Ἡνωμένες 
Πολιτεῖες στόν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Θά ἀποτελεῖται «ἀπό τούς κορυ-
φαίους ἐπιχειρηματίες, ὑπουργούς καί 
πανεπιστημιακούς» (ἀπαριθμοῦνται κα- 
τά σειρά σπουδαιότητας, μέ πρώτους 
ὄχι τούς κυβερνητικούς ἀξιωματούχους 
ἀλλά τούς οἰκονομικούς παράγοντες). 
Τό Σχέδιο προβλέπει νά πραγματοποιοῦ-
νται τέστ Covid-19 σέ 3 ἑκ. Ἀμερικανούς 
πολίτες ἑβδομαδιαίως καί σέ ἕξι μῆνες 
σέ 30 ἑκ. τήν ἑβδομάδα. Ὁ στόχος εἶναι 
νά ὁλοκληρωθοῦν τά τέστ σέ ἕνα ἔτος.

Γιά κάθε τέστ προβλέπεται «ἄμεση 
ἀποζημίωση 100 $». Ὡς ἐκ τούτου, οἱ 
δημόσιες δαπάνες θά ἀνέρχονται σέ «δίς 
δολάρια τό μήνα».

v v v

«Τό γκρέμισμα συνεχίζεται.
Ἡ Θεία Κοινωνία στό στόχαστρο»

Ὁ κ. Γεώργιος Κ. Τζανάκης ἀπό τό 
Ἀκρωτήρι Χανίων Κρήτης σέ εὔστο-
χο ἄρθρο του ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο 
(3.6.2020) παρουσιάζει τόν ὕπουλο τρό-
πο μέ τόν ὁποῖο πολεμοῦν σήμερα τό 
μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας:

Προσπαθοῦν νά ἀποσυνδέσουν τόν 
τρόπο τῆς Θείας Μεταλήψεως ἀπό τό 
μυστήριο. Καί λένε: «Τό σημαντικό εἶναι 
τί θά κοινωνήσω καί ὄχι πῶς». Ἔτσι 
παρουσιάζουν τήν ἀλλαγή τοῦ τρόπου 
τῆς Θείας Κοινωνίας ὡς ἕνα δευτερευ-
ούσης σημασίας «τεχνικό θέμα».

Καί προβάλλεται π.χ. ἀπό τόν Ἀρχι-
επ. Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρο τό «ἐπιχεί-
ρημα»: «Γιατί πρέπει νά κρατήσουμε 
αὐτούς τούς ἀνθρώπους μακριά ἀπό 
τήν Θ. Κοινωνία, μόνο λόγῳ τῆς κοι-
νῆς λαβίδας;»

Καί παρατηρεῖ ὁ κ. Τζανάκης. «Μά 
τό πρόβλημά τους δέν εἶναι ἡ λαβίδα. 
Εἶναι ὅτι δέν πιστεύουν ὀρθῶς. Εἶναι 
πρόβλημα πίστεως. Δέν κρατοῦνται 
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μακρυά τῆς Θείας Κοινωνίας λόγῳ 
τῆς λαβῖδος. Λόγῳ τοῦ ὅτι δέν ἔχουν 
ἐμπιστοσύνη στόν Θεό κρατοῦνται 
μακρυά. Καί ἄν λείπει ἡ ὀρθή πίστις, τί 
θά τούς προσφέρει ἡ προσέλευσις στό 
μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας χωρίς πί-
στι; Θά τούς βοηθήσει σέ κάτι; Πιθανόν 
ὁ ποιμήν νά βλέπῃ κόσμο στόν ναό καί 
προσέλευσι στήν Θεία Κοινωνία, ἀλλά 
αὐτό εἶναι τό ζητούμενο»;

Καί συνεχίζει ὁ καλός ἀρθρογρά-
φος: «Κανείς δέν ἀρνεῖται στά λόγια 
τήν ἀξία τοῦ Μυστηρίου, στήν πράξι 
θέλουν νά τό χτυπήσουν. Νά τό κάνουν 
κάτι ἀφηρημένο, ὥστε νά μήν ἔχει στό 
τέλος σημασία ἡ ὑλική πραγματική πα-
ρουσία του. Νά τό κάμουν κάτι ἰδεατό. 
Δέν ἔχει σημασία τό πῶς μεταδίδεται ἡ 
Θεία Κοινωνία ἀλλά τό τί εἶναι. Μετά: 
Δέν εἶναι τό ψωμί καί τό κρασί ἀλλά ἡ 
Χάρις πού μεταδίδεται. Ἄρα ἄν ὁ ἄρτος 
εἶναι ἔνζυμος ἤ ἄζυμος μπορεῖ νά μήν 
ἔχει τόση σημασία. Παρακάτω, ἄν χρη-
σιμοποιθοῦν ἄλλα ὑλικά τί πειράζει; ἡ 
Χάρις εἶναι ἡ ἴδια καί ...ποτέ δέν στα-
ματᾶ μιά τέτοια λογική. Πίσω ἀπ᾽ αὐτά 
ὅμως μέ πρόσχημα τό ἐνδιαφέρον γιά 
τόν ἄνθρωπο ὑπάρχει ἡ ἔλλειψις πίστε-
ως καί τό χτύπημα τῆς πίστεως.

»Χρειάζονται ἄραγε θεολογικές ἀνα-
λύσεις; Δέν φαίνονται τά πράγματα ποῦ 
πᾶνε; Καί ὅπως εἶπε ἕνας λειτουργός 
τοῦ Μυστηρίου: Ὁ ἄνθωπος πού εἶναι 
κοντά σέ ἡφαίστειο δέν φοβᾶται ἀπό 
μικρόβια, γιατί στή λάβα δέν τολμᾶ 
νά πάει μικρόβιο».

Καί κλείνει τό ἄρθρο:
Τώρα πού ἑτοιμαζόμουν νά στείλω 

τό σχόλιο αὐτό βλέπω στό Τάς Θύρας 
τήν κατάστασι πού διαμορφώνεται στήν 
Ἀμερική:

«Κατά τή Θεία Κοινωνία ὁ ἱερεύς 
θά ἔχει στό πρόσωπό του προστα-

τευτικό πλαστικό περίβλημα καί θά 
φοράει μάσκα.

»Ὁ πιστός θά ἀνοίγει τό στόμα του 
προκειμένου ὁ ἱερεύς νά τοῦ δίνει τήν 
Θεία Κοινωνία χωρίς ἡ ἁγία λαβίδα νά 
ἀκουμπήσει τό στόμα του. Ἄν τύχει 
καί ἀκουμπήσει τό στόμα του, τότε ἡ 
ἁγία λαβίδα θά βυθίζεται σέ ἕνα πο-
τήρι μέ οἰνόπνευμα γιά 30 δευτερό-
λεπτα πρίν ξαναχρησιμοποιηθεῖ.

»Γιά μάκτρο θά δίνεται σέ κάθε 
πιστό μία χαρτοπετσέτα μέ τήν ὁποία 
ὁ πιστός θά σκουπίζει τά χείλη του. 
Ἀφοῦ σκουπίσει τά χείλη του θά ρίχνει 
τήν χαρτοπετσέτα σέ καλαθάκι.

»Τό ἀντίδωρο θά κόπτεται ἀπό κά-
ποιον πού φοράει πλαστικά γάντια 
καί κάθε κομμάτι θά τοποθετεῖται 
σέ πλαστικό σακουλάκι, τό ὁποῖο θά 
παίρνει ὁ πιστός».

Τελική παρατήρηση ἀπό τόν κ. Τζα-
νάκη: «Ἐδῶ καταντήσαμε τήν Ἐκκλησία 
τοῦ Χριστοῦ. Καί δέν πρέπει καί νά μι-
λοῦμε κατά (κάποιους ἀπό) τούς Ἱεράρ-
χες μας...Πρέπει νά δεχτοῦμε ὅλα τά πα-
ραπάνω, αὐτή εἶναι ἡ χριστιανική ἀρετή 
στίς μέρες μας...»

Σημ. «Π»: Καί γιά νά εἴμαστε δίκαι-
οι, νά ποῦμε ὅτι τόν δρόμο τῶν βλά-
σφημων νεωτερισμῶν, μέ τά κουταλάκια 
καί τίς ἀπολυμάνσεις ἁγίων λαβίδων, 
τόν ἄνοιξαν οἱ Ρῶσσοι. Ὅμως, ἀντί τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο νά πεῖ «Στῶ-
μεν καλῶς», συναγωνίζεται, δυστυχῶς, 
στά στραβά τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας.

v v v

Διώκονται ἱερεῖς καί πιστοί
γιά γάμους καί βαπτίσεις!

Διαβάζουμε στό dimokratianews, 
18/05/2020 ὅτι: «Μέ ἔγγραφο πού ὑπο-
γράφουν ἡ ὑπουργός Παιδείας Ν. Κε-
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ραμέως καί ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Τ. 
Θεοδωρικάκος ζητοῦν ἀπό τά Ληξι-
αρχεῖα τῆς χώρας ἐνημέρωση γιά τά 
ὀνόματα ὅσων ἔκαναν θρησκευτικούς 
γάμους καί βαπτίσεις τήν περίοδο 
τῆς καραντίνας. Θέλουν νά διώξουν 
τούς χριστιανούς πού συμμετεῖχαν στά 
μυστήρια τοῦ γάμου καί τῆς βαπτίσεως, 
ἐνῶ γιά τίς πολιτικές ῾῾τελετές᾽᾽ δέν ἐν-
διαφέρονται! Ἐπιδιώκουν νά καταστή-
σουν...καταδότες χριστιανῶν τούς ληξι-
άρχους!»

»Μέ αὐτό τό κατάπτυστο ἔγγραφο ὁ 
κ. Θεοδωρικάκος δικαιώνει τό παρελθόν 
του στό Κ.Κ.Ε. καί ἡ κ. Κεραμέως τή θη-
τεία της στή Λέσχη Μπίλντερμπεργκ».

Καί τό δημοσίευμα συνεχίζει: «Δέν 

πρόκειται γιά λάθος, γιά ὑπερβολή, γιά 
ἀπόφαση ἔπειτα ἀπό ἐλλιπῆ ἐνημέρωση 
καί κακή ἐκτίμηση τῶν δεδομένων. Εἶ-
ναι προμελετημένο τό ἔγκλημα. Ἐκ-
δηλώνει παγιωμένο μίσος ἐναντίον 
τῶν χριστιανῶν καί διάθεση ἐκδίκη-
σης! Ἡ κυβέρνηση, πού ἔχει ὡς ὑποχρέ-
ωσή της νά ἐκφράζει καί νά ἑνώνει τούς 
Ἕλληνες, διώκει τήν πλειονότητα γιά τίς 
θρησκευτικές πεποιθήσεις της!»

Σημ.«Π»: Ἡ Ἱερά Σύνοδος θά πρέ-
πει νά παρέμβει καί νά καλύψει τούς 
διωκομένους γιά τή συμμετοχή τους στά 
μυστήρια χριστιανούς. Θά ἦταν τό ἐλά-
χιστο πού θά μποροῦσε καί θά ἔπρεπε 
νά κάνει.
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