
A ὐτή ἡ προειδοποίηση θά ἔπρεπε νά 
ἀναγράφεται στίς μάσκες (φίμωτρα), 

τίς ὁποῖες ἐπί ποινῇ προστίμου ἀναγκά-
ζονται νά φοροῦν οἱ Ἕλληνες, ἀκόμη 
καί τά παιδιά τοῦ νηπιαγωγείου.

Ὁ διάδοχος τοῦ Σ. Τσιόδρα Ν. Σύ-
ψας, ὁ ὁποῖος καθημερινά εὐθύνεται 

γιά τό σπάσιμο ἑκατοντάδων τηλεορά-
σεων ἀπό τίς ἐξωφρενικές–προκλητικές 
δηλώσεις πού κάνει, διαφημίζοντας τίς 
μάσκες–φίμωτρα (βλ. ἕνα μικρό «ἀνθο-
λόγιο» στή σ. 26 τῆς «Π»), εἶπε, μεταξύ 
ἄλλων, ὅτι τά παιδιά τοῦ νηπιαγωγείου 
πρέπει νά φοροῦν τίς μάσκες «γιά ἐκ-
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παιδευτικούς λόγους» (!).
Ἄθελά του εἶπε μιά μεγάλη ἀλήθεια: 

Ὅτι, δηλαδή, ὁ βασικός λόγος, πού 
ἐπιβάλλουν τίς μάσκες, εἶναι γιά νά 
ἐκπαιδευθοῦν, μικροί καί μεγάλοι, νά 
κάνουν ὑπακοή στά κελεύσματα τῆς 
Νέας Τάξης, ὅσο παράλογα καί ἄν φαί-
νονται αὐτά.

Τήν πλύση ἐγκεφάλου, γιά νά ἐφαρ-
μόζουν οἱ ὑπήκοοι τῆς πλανητικῆς δι-
κτατορίας τά παράλογα καί καταστρο-
φικά γιά τήν ὑγεία, οἰκονομία καί κοι-
νωνία «μέτρα», τήν ἔχουν ἀναλάβει οἱ 
«διανοούμενες πόρνες» τοῦ συστήματος. 
Ἔτσι εἶχε χαρακτηρίσει τούς δημοσιο-
γράφους ὁ –δημοσιογράφος καί αὐτός–
John Swinton (1829-1901).

Καί δέν εἶναι κρυφό ὅτι ἡ κυβέρνηση 
μοίρασε στά Μ.Μ.Ε. 22 ἑκατ. εὐρώ (πρός 
τό παρόν) γιά νά διεκπεραιώσουν αὐτή 
τήν ἀποστολή.

Οἱ δημοσιογράφοι, λοιπόν –εὐτυχῶς 
ὄχι ὅλοι– πληρώνονται καί κάνουν αὐτά 
πού κάνουν, ἡ διοίκηση ὅμως τῆς Ἐκ-
κλησίας, καί κυρίως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, 
γιατί στηρίζουν ὁλοπρόθυμα τά μέ-
τρα τοῦ καίσαρος γιά μασκοφορία, 
κλείσιμο ἐκκλησιῶν τόν χειμῶνα, πού 
πέρασε, κ.ο.κ.; 

Ἔλεγε ἕνας καλός κληρικός, μέ 
ἀφορμή τά τρέχοντα: «Δέν μέ φοβίζει 

τόσο ἡ ἁμαρτία, ὅσο ἡ ἀνοησία» (!) 
Μέ τήν ἔννοιαν, ὅτι τήν ἁμαρτία, ἄν θέ-
λεις, τήν ἀντιμετωπίζεις, μέ τή χάρη τοῦ 
Θεοῦ, ἐάν ὅμως πιεῖς τό «τρελλό νερό», 
τότε τί γίνεται;

Πράγματι, μέ συνευθύνη καί τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως, τό λογικό 
ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας («Χαῖρε αὐλή 
λογικῶν προβάτων» λέμε στούς Χαιρε-
τισμούς τῆς Κυρίας Θεοτόκου) βιώνει 
αἰσθήματα δικαιολογημένης πικρίας, 
ὀργῆς, ἐγκαταλείψεως στά στόματα τῶν 
νοητῶν λύκων–ἐχθρῶν τῆς Ἐκκλησίας 
τοῦ Χριστοῦ· αἰσθάνεται προδομένο καί 
ἕνα μέρος του τελεῖ ἐν συγχύσει.

Καί πῶς νά μήν αἰσθάνεται ἔτσι, 
ὅταν κοσμικοί ἄνθρωποι σοῦ λένε «ἄν 
εἶναι νά πεθάνω ἀπό κορωνοϊό στά 80, 
ἄς πεθάνω», ἐνῶ μοναχές, καί νέες στήν 
ἡλικία, ἀπαγορεύουν στούς εὐσεβεῖς τήν 
εἴσοδο χωρίς μάσκα στό ἄδειο καθολι-
κό τῆς Μονῆς τους; Ἄλλοι πάλι ποιμέ-
νες, ἐπίσκοποι καί κληρικοί, καλοῦν τήν 
ἀστυνομία γιά νά ἐπιβάλει πρόστιμο σέ 
κάποιον χριστιανό πού ἀρνεῖται νά φο-
ρέσει μάσκα μέσα στόν ναό, γιατί πίστε-
ψε ὁ χριστιανός (καί δικαίως) αὐτά πού 
μέχρι χθές τοῦ λέγανε στά κηρύγματά 
τους οἱ ποιμένες, ὅτι, δηλαδή, ὁ ναός 
εἶναι τόπος ἅγιος, πού ἁγιάζει καί δέν 
μολύνει;

• 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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Ὁ ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης 
(4ος αἰ. μ.Χ.) γράφει ὅτι «Τό πάλαι (=πα-
λαιότερα) ὑπέρ τῶν προβάτων ἀπέθνη-
σκον οἱ ποιμένες, νῦν δέ μᾶλλον αὐτοί 
ἀναιροῦσι (=φονεύουν) τά πρόβατα»(!)

Μήπως φθάσαμε σ᾽ αὐτά τά χρόνια;
Καί ὁ ἅγιος Γέροντας Ἀμβρόσιος 

Λάζαρης (1912-2006), πνευματικός τῆς 
Μονῆς Δαδίου, κοντά στή Λαμία, εἶχε 
πεῖ ὅτι «Τότε θά εἶναι μερικοί ἐπίσκο-
ποι πού (ἀκόμη) θά κρατοῦν. Μόνο σ᾽ 
αὐτούς θά πειθαρχοῦμε! Ὅσοι δέν πά-
ρουν ταυτότητα! Αὐτοί θά εἶναι ἡ Ἐκ-
κλησία τοῦ Θεοῦ τότε»(!)

Μήπως πρός τά ἐκεῖ πηγαίνουμε;
Πάντως, ὅσοι ἔχουν μάτια, βλέπουν 

καί καταλαβαίνουν.
Θά πρέπει κανείς νά ἔχει χάσει τε-

λείως τήν ἱκανότητα, πού μᾶς ἔδωσε ὁ 
Χριστός μας, ὡς δημιουργός, νά σκεπτό-
μαστε καί νά διακρίνουμε τό σωστό ἀπό 
τό λάθος, ὅταν δέν βλέπουμε τά προ-
φανῆ:

1. Ὅτι τά νέα ἐμβόλια, πού τόσο 
πολύ βιάζονται νά φέρουν, θά ἐπεμβαί-
νουν στό ἀνθρώπινο DNA καί θά δημι-
ουργοῦνται ἔτσι μεταλλαγμένοι ἄνθρω-
ποι (μετα-άνθρωποι) (βλ. ἄρθρο στίς σσ. 
15-16 τῆς «Π»).

2. Ὅτι οἱ ἴδιοι ὁμολογοῦν ὅτι ὅλη 
αὐτή ἡ παγκοσμίων διαστάσεων χρήση 
τοῦ κατασκευασμένου στά ἐργαστήριά 
τους κορωνοϊοῦ εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο, γιά 
νά φέρει τή Νέα Τάξη Πραγμάτων 
στόν κόσμο, μέσῳ μιᾶς «ἐπανεκκίνη-
σης» (βλ. σχετικό ἄρθρο στίς σσ. 10-11 
τῆς «Π»).

3. Ὅτι ἡ Παγκόσμια Τράπεζα ἔχει 
ἐντάξει τό covid-19 ὡς «πρόγραμμα» 
(project), πού θά «τρέξει» ἀπό τόν Ἀπρίλιο 
τοῦ 2020 (πού ἄρχισε ἡ «πανδημία») μέχρι 
τόν Μάρτιο τοῦ 2025 (βλ. σ. 19 τῆς «Π»),

Τότε «τί χρείαν ἔχομεν ἄλλων μαρ-

τύρων;» Δέν εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπάτη 
τοῦ 21ου αἰ. καί τό μεγαλύτερο πείρα-
μα χειραγώγησης τῶν ἀνθρώπων σέ πα-
γκόσμιο ἐπίπεδο ἀπό τήν ἐλίτ–ἀλήτ τοῦ 
χρήματος, γιά νά φέρει τή «Νέα Ἐποχή» 
καί τόν ψεύτικο μεσσία της; «Ψεκασμέ-
νοι» καί «συνομωσιολόγοι» εἶναι αὐτοί 
πού ἔχουν μάτια καί βλέπουν καί δέν εἶ-
ναι ἐγκληματίες ἐκεῖνοι, πού ἀδιαφορώ-
ντας γιά ἀνθρώπινες ζωές, ὑγεία, οἰκο-
νομία, γιά τήν ἴδια τήν συνέχιση τῆς ζωῆς 
στόν πλανήτη, παίζουν μέ τή φωτιά, γιά 
νά προωθήσουν τό ἑωσφορικό «Σχέδιο» 
τῶν ἰλλουμινάτι «Ordo ab chaos» («Τάξη 
ἀπό τό χάος»);

Καί γιά νά ἔρθουμε καί στά εὐχά-
ριστα, τά ὁποῖα ἀφήσαμε γιά τό τέλος. 
Τό εὐχάριστο εἶναι ὅτι σέ παγκόσμιο 
ἐπίπεδο σπάει σιγά–σιγά ὁ νόμος τῆς 
ὀμερτά (ὁ ἄγραφος νόμος τῆς σιωπῆς 
στή Μαφία).

Γιατροί διεθνῶς ἀρχίζουν νά μιλοῦν. 
Διοργανώνουν Συνέδρια (θά γίνει καί 
στήν Ἑλλάδα 19 καί 20 Σεπτεμβρίου δι-
εθνές συνέδριο μέ κορυφαίους γιατρούς, 
ὅπως οἱ Montagnier, Ἰωαννίδης, Bhakdi, 
κ.ἄ.), γιά νά ἀκουσθεῖ ἡ ἀλήθεια, τήν 
ὁποία ἀποκρύπτουν αὐτοί πού πῆραν 
τά λεφτά, γιά νά μᾶς τρέφουν μέ ψέματα.

Τό ψέμα, ὡς γνωστόν, ἔχει κοντά 
ποδάρια, λέγει μιά λαϊκή παροιμία. Καί 
μία ἄλλη λέγει: «Μπορεῖς νά ἐξαπατᾶς 
λίγους γιά πολύ ἤ πολλούς γιά λίγο 
ἀλλ᾽ ὄχι ὅλους γιά πάντα».

Τό θέμα εἶναι ὅτι ἡ ἀλήθεια σιγά–σιγά 
φανερώνεται, ἀλλ᾽ αὐτοί ποντάρουν στό 
φόβο, γιά νά μᾶς καθυποτάξουν.

Ἔτσι λοιπόν, ὅπως λέγει καί ἕνα 
σύνθημα «Ἐνῶ αὐτοί ποντάρουν στόν 
φόβο μας, ἐμεῖς ἄς γίνουμε ὁ φόβος 
τους».

Τόν δρόμο, διεθνῶς, ἔδειξε τό Βε-
ρολίνο.
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Πρὸς
Τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα  τῆς 

καθ᾿ Ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Μὲ ἀφορμὴ ὅσα ἔγιναν τὶς τελευ-

ταῖες μέρες μὲ τὴν παύση τῶν ἱεροπρα-
ξιῶν, ἐξ αἰτίας τοῦ πρωτοφανοῦς ἰοῦ, 
ταπεινὰ θὰ θέλαμε νὰ διατυπώσουμε 
τὴν θέση τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας ὡς 
πρὸς τὸ ἐὰν μεταδίδονται οἱ ἀσθένειες 
μέσῳ τῶν Ἁγίων Μυστηρίων, ἢ μέσῳ τῶν 
ἁγιαστικῶν μέσων της, τὴν προσκύνηση 
τῶν Ἁγίων εἰκόνων, τὸν ἀσπασμὸ τῶν 
χειρῶν τῶν ἱερέων ἢ ἀκόμη καὶ τὴν πα-
ραμονή μας μέσα στοὺς ἱεροὺς ναούς. 
1. Ὡς πρὸς τὸ μυστήριο τῆς Θείας 
εὐχαριστίας: Ὑπάρχει κοινὴ παραδοχὴ 
ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ὅτι τὸ 

Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ μεταδώσει ἀσθένειες. Αὐτὸ 
πιστεύει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καὶ ἀπο-
δεικνύει καὶ ἡ πράξη. Ἱερεῖς ποὺ ἐπὶ 
δεκαετίες ὑπηρέτησαν σὲ νοσοκομεῖα 
μὲ λοιμώδη νοσήματα, πολὺ μεταδοτικὰ 
καὶ ἀνίατα γιὰ τὴν ἐποχή τους, οὐδέπο-
τε νόσησαν. Γι’ αὐτὸ ἦταν μέγα λάθος 
ἡ πράξη ἑνὸς ἱερέως τῆς Μητροπόλεώς 
μας νὰ κοινωνήσει τοὺς πιστοὺς μὲ κο-
χλιάρια (κουταλάκια) τῆς μιᾶς χρήσεως.

 
2. Ὁ ἀσπασμὸς τῶν χειρῶν τῶν ἱερέ-
ων καὶ ἡ παραμονὴ στοὺς ἱεροὺς να-
ούς: Ἡ συζήτηση γι’ αὐτὰ ἔχει ἕναν ἐξί-
σου ἰσχυρὸ συμβολισμὸ στὸν χρόνο ποὺ 
γίνεται. Τὴν Β΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν 
ποὺ ἑορτάσαμε τὸν ἅγιο Γρηγόριο τὸν 
Παλαμᾶ, ὁ ὁποῖος διετράνωσε καὶ διε-

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ*

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ

* Ἀπό τήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱ. Μητρ. Ἐδέσσης, Πέλλης καί Ἀλμωπίας. Πρόκειται γιά τήν 
ἐγκύκλιο 133 τῆς 27.3.2020

Τήν 1 Αὐγούστου 2020 ἕνα ἑκατομ-
μύριο Γερμανοί, ἀψηφώντας τήν τρομο-
κρατία, διαδήλωσαν ἐναντίον τῆς δικτα-
τορίας. Ἕνα μήνα μετά (29 Αὐγούστου) 
τό ἕνα ἑκατομμύριο ἔγινε δύο! Ἐκεῖ στό 
Βερολίνο μίλησε στίς 29 Αυγούστου καί 
ὁ Ρόμπερτ Κέννεντυ Τζούνιορ, γιός 
τοῦ δολοφονημένου γερουσιαστῆ Ρό-
μπερτ Κέννεντυ καί ἀνιψιός τοῦ ἐπίσης 
δολοφονημένου Προέδρου τῶν Η.Π.Α. 
Τζών Φιτζέραλντ Κέννεντυ.

Καί γιά νά ἔλθουμε καί στά δικά μας:

Τόν δρόμο δείχνει ἡ «Συνέλευση 
τοῦ Βροντησίου», πού ἔγινε στίς 5 Αὐ-
γούστου στήν Κρήτη. Στή σ. 8 τῆς «Π» 
δημοσιεύουμε τή Διακήρυξη.

Σύνθημά μας: Λαός ἑνωμένος (καί 
ἐμπνεόμενος ἀπό τήν πίστη στόν Χρι-
στό καί τήν ἀγάπη γιά τήν πατρίδα) 
ποτέ νικημένος.

Ἡ δικτατορία τους δέν θά περά-
σει!

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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κήρυξε μὲ λόγια καὶ ἔργα τὴν δυνατότη-
τα τῆς μετοχῆς τοῦ ἀνθρώπου στὶς ἄκτι-
στες θεῖες ἐνέργειες, πολλοὶ ἀπὸ μᾶς μὲ 
τὴν ἀποχὴ μας ἀπὸ τὸν Κυριακάτικο 
ἐκκλησιασμὸ σπεύσαμε νὰ διακηρύ-
ξουμε τὴν αἵρεση τοῦ Βαρλαὰμ ποὺ 
ἀρνοῦνταν τὴν μετοχὴ τοῦ ἀνθρώπου 
στὶς ἄκτιστες θεῖες ἐνέργειες. Ὁ ἱερέ-
ας εἶναι ἄνθρωπος, ἀσθενής, πεπτω-
κώς, ἀγωνιζόμενος γιὰ τὴν κάθαρση τοῦ 
ἔσω ἀνθρώπου. Ὁ ἱερέας «ἐνδεδυμένος 
τὴν τῆς ἱερωσύνης χάριν» μετέχει καὶ 
μεταδίδει τὶς ἄκτιστες θεῖες ἐνέργειες 
διὰ τῆς ἱερωσύνης καὶ ὄχι διὰ τοῦ προ-
σωπικοῦ του ἁγιασμοῦ. Ὅταν ὑπάρχει 
καὶ αὐτός, φυσικά, ἔχει διπλὴ τὴν χάρη. 
Ὅταν ὅμως ἀσπαζόμαστε τὰ χέρια 
τῶν ἱερέων, μετέχουμε τῶν ἀκτίστων 
ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ καὶ λαμβάνουμε 
τὴν Θεία Χάρη ἐν τῷ μέτρῳ τῆς πίστε-
ως καὶ τῆς εὐλαβείας μας. Ὅπως ἔλεγε 
ὁ Ὅσιος Παΐσιος, ὁ ὁποῖος ἀσπαζόταν 
μὲ πολὺ πόθο τὰ χέρια τοῦ ἱερουργήσα-
ντος ἱερέως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, 
«ὁ ἱερέας δὲν ἔχει δικά του χέρια».  Ἂν 
πιστεύουμε ὅτι μπορεῖ ὁ ἱερέας νὰ με-
ταδώσει ἀσθένειες ἀρνούμαστε τὴν χάρη 
τῆς ἱερωσύνης, ἀρνούμαστε τὴν Χάρη 
τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἀμφιβάλλουμε ἢ ἀρνού-
μαστε μὲ τὶς πράξεις μας τὶς ἄκτιστες 
Θεῖες ἐνέργειες, κατασκευάζουμε ἕναν 
ἄλλο Θεὸ καὶ ἀρνούμαστε τὸν ἀληθινὸ 
Θεό. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ἱε-
ροὺς ναούς. Ὁ ναὸς εἶναι Σῶμα τοῦ ζῶ-
ντος Θεοῦ· γι’ αὐτὸ καὶ φέρει τὸ σχῆμα 
τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. Καὶ αὐτὸ δὲν 
εἶναι μόνο συμβολικό. Μέσα στὴν Ἁγία 
μας Ἐκκλησία  οἱ τύποι καὶ τὰ σύμβολα 
περιέχουν τὴν οὐσία, τὴν Ἀλήθεια καὶ 
γι’ αὐτὸ τοὺς τηροῦμε. Καὶ ἡ ἀλήθεια εἶ-
ναι πὼς ὁ ἱερὸς ναὸς ὡς Σῶμα Χριστοῦ 
δὲν δύναται νὰ εἶναι χῶρος μετάδοσης 
ἀσθενειῶν. Ἂν ἀμφιβάλλουμε γι’ αὐτό, 

ἀμφιβάλλουμε γιὰ τὸ ἐὰν ὑπάρχει ἡ Χά-
ρις τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ. Ἐξομοιώνουμε 
τὸν Ναὸ μὲ μία αἴθουσα συναθροίσεων. 
 Ὅλη αὐτὴ ἡ συζήτηση καταλήγει σ’ 
ἕναν ἔντονο προβληματισμὸ καὶ σὲ μία 
λυπηρὴ διαπίστωση. Ὁ προβληματισμὸς 
εἶναι: πιστεύουμε ὄντως στὸν Θεό; Καὶ 
ἄν ναί, σὲ ποιὸν Θεό; Σὲ ἕναν βαρλαα-
μιτικὸ Θεὸ ποὺ κατασκευάζει ἡ λογική 
μας; Σὲ ἕναν Θεὸ στὸν ὁποῖο ἀναγνω-
ρίζουμε τόση χάρη, ὅση χωρᾷ τὸ φτωχὸ 
μυαλό μας;

Ἡ πικρὴ διαπίστωση εἶναι ὅτι, 
χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε καὶ νὰ 
τὸ θέλουμε, βλασφημοῦμε κατὰ τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος. Πάσχουμε ἀπὸ αἱρε-
τικὸ φρόνημα, ἐνῶ διακηρύσσουμε τὴν 
Ὀρθοδοξία μας. Βλασφημοῦμε κατὰ τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος καὶ κινδυνεύουμε νὰ 
μὴν συγχωρεθοῦμε οὔτε ἐδῶ οὔτε αἰώ-
νια ἀμφισβητώντας τὴν χάρη τοῦ Ἁγί-
ου Πνεύματος. Ὅταν φοβόμαστε νὰ 
προσκυνήσουμε τὶς ἱερὲς εἰκόνες, νὰ 
ἀσπασθοῦμε τὸ χέρι τοῦ ἱερέως, νὰ 
βρεθοῦμε μέσα στὸν ἱερὸ ναό, ἀρνού-
μαστε στὴν πράξη τὴν σωστικὴ καὶ 
ἁγιαστικὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-
τος. Θεωροῦμε ὅτι  τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶ-
ναι δυνατὸν νὰ μεταδώσει κάτι «κοινὸν ἢ 
ἀκάθαρτον» καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ μεγίστη 
βλασφημία.

Ἂς ὁμολογήσουμε καὶ μὲ τὶς πρά-
ξεις μας, ὅπως ὁμολογήσαμε μὲ τὰ χεί-
λη μας, ὅτι πιστεύουμε στὴν ἐνοικοῦσα, 
στὶς ἱερὲς εἰκόνες, στοὺς ἱερεῖς, στοὺς 
ἱεροὺς ναούς, Θεία Χάρη. Ἡ μετοχή μας 
σὲ αὐτὴ τὴν Χάρη εἶναι ἐξάρτηση τῆς δι-
κῆς μας πίστεως. Ὅσο πιστεύουμε, τόση 
Χάρη λαμβάνουμε. Ἡ ὕπαρξή της ὅμως 
δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν δική μας πίστη. 
Ὁ Θεός, «ὁ Ὤν καὶ ὁ Ἦν καὶ ὁ Ἐρχόμε-
νος» δὲν καταργεῖται, ἐὰν ἐμεῖς δὲν Τὸν 
πιστεύουμε.
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Κατὰ τὰ ἀνωτέρω, τὴν παύση τῶν 
ἱεροπραξιῶν μὲ νόμο τῆς Πολιτείας, τὴν 
δεχόμαστε ὡς Θεία παιδαγωγία, διότι 
«ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν, 
οὐδὲ συνετηρήσαμεν, οὐδὲ ἐποιήσαμεν 
καθὼς ἐνετείλατο ἡμῖν» ὁ Κύριος. Δὲν 
ἀποδεχόμαστε ὅμως τὴν αἰτιολόγηση 
τῆς Πολιτείας, ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος με-
τάδοσης τῆς ἀσθένειας μέσῳ τῆς Ἁγί-
ας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καὶ τῶν ἐν 
αὐτῇ ἱερουργουμένων μυστηρίων.

Ἤδη ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-
πος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱε-
ρώνυμος καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἔστειλαν 
ἐπιστολὴ στὴν Ὑπουργὸ Παιδείας καὶ 
Θρησκευμάτων καὶ τὸν Γενικὸ Γραμμα-
τέα Θρησκευμάτων ἀναφορικὰ μὲ αὐτὸ 
τὸ θέμα καὶ βάζουν τὰ πράγματα στὴν 
θέση τους.

Ἐν ὀλίγοις, εἶναι ἀδύνατον νὰ μο-
λυνθοῦμε ἢ νά κολλήσουμε ὁποιαδή-
ποτε ἀσθένεια ἀπὸ τὴν Θεία Μετά-

ληψη, τὶς Ἅγιες εἰκόνες, τὸν ἀσπα-
σμὸ τῶν χειρῶν τῶν ἱερέων καὶ τοὺς 
ἱεροὺς ναούς. Ἂν πιστεύουμε ἐν ὅλῃ τῇ 
καρδίᾳ καὶ στὴν ἐν αὐτοῖς ἐνοικοῦσα 
θεία Χάρη, θὰ ἔχουμε καὶ πλούσια τὴν 
Χάρη τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας. Ἐὰν τὴν 
ἀρνούμαστε ἢ ἀμφιβάλλουμε, πάσχουμε 
τὴν αἵρεση τοῦ Βαρλαὰμ καὶ τῶν εἰκο-
νομάχων. Ἀρνούμαστε τὸν Θεὸ καὶ βλα-
σφημοῦμε κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Διὰ τοῦτο, στῶμεν καλῶς!
Πιστεύσωμεν ἁπλῶς καὶ ὀρθῶς,
καὶ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ Πατρός,
καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ἔσται πάντοτε μετὰ πάντων ἡμῶν. 

ΑΜΗΝ.

Πρὸς Θεὸν Εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας 
ΙΩΗΛ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 
ΤΗΣ 27ης ΜΑΡΤΙΟΥ

[...]
Πρώτιστα ἡ Θεία Εὐχαριστία ἀλλὰ 

καὶ οἱ ἅγιες εἰκόνες καὶ ὁ εὐλογημέ-
νος χῶρος τῶν ναῶν μετέχουν αὐτῆς 
τῆς ἀκτίστου χάριτος. Γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν 
ἀποτελοῦν μέσα μεταδόσεως ἀσθενειῶν, 
ὅπως τεκμαίρεται καὶ ἀπὸ τὴν ἐμπειρία 
τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ μας. Αὐτὸ ὅμως 
δὲν σημαίνει αὐτομάτως, ὅτι οἱ πιστοὶ 
διαθέτουν μόνιμη ἀνοσία σὲ κάθε ἀσθέ-
νεια, μεταδοτικὴ ἢ μή, οὔτε ὅτι εἶναι 
ἀδύνατον κάτω ἀπὸ συγκεκριμένες συν-
θῆκες νὰ μεταδώσουν νόσους, ἀπὸ τὶς 

ὁποῖες πάσχουν, σὲ ἄλλους μέσῳ τῆς 
συναναστροφῆς ἐκτός, ἀκόμη καὶ ἐντὸς 
τῶν ἱερῶν ναῶν. Ἐννοεῖται ὅτι δὲν 
ἀναφερόμαστε στὰ ἴδια τὰ ἁγιαστικὰ 
μέσα, ὅπως εἶναι τὸ μέγιστο μυστήριο 
τῆς Θείας Μεταλήψεως. Ἂν ἴσχυε κάτι 
τέτοιο (ἀνοσία στὶς ἀσθένειες), οἱ πιστοὶ 
δὲν θὰ ἀρρώσταιναν ποτέ! Ἀντιθέτως 
μάλιστα, ἡ διδασκαλία καὶ ἡ παράδοση 
τῆς Ἐκκλησίας διδάσκουν, ὅτι οἱ ἀσθέ-
νειες ἀποτελοῦν παιδεία καὶ ἐπίσκεψη 
Θεοῦ, ἀπαραίτητη γιὰ τὴν σωτηρία καὶ 
τὴν πνευματικὴ πρόοδο τῶν γνησίων τέ-
κνων Του (βλ. ἐνδεικτικὰ τὴν δεινὴ ἀσθέ-
νεια τοῦ δικαίου Ἰὼβ ἢ τὸ φιλάσθενο 
τοῦ Μ. Βασιλείου).

               

Σημ. «Π»: Μετά ἀπό λίγες ἡμέρες ἐξεδόθη ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη διευκρινιστικό 
Δελτίο Τύπου, ὅπου ἀναφέρεται μεταξύ ἄλλων:
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ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣ

Ἐπειδή τήν θεμελιώδη γιά τή σω-
τηρία μας διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας 
Ἐκκλησίας περί ὑπακοῆς καί ἀγάπης, 
θέλουν, ὅπως φαίνεται, κάποιοι –κυρί-
ως ἐκκλησιαστικοί– νά τήν χρησιμοποι-
ήσουν ὡς δεκανίκι γιά νά περάσουν τά 
νεοταξικά δικτατορικά μέτρα, πού ἔχουν 
ἐπιβληθεῖ στό πλαίσιο τῆς ἐργαλειοποί-
ησης τοῦ κορωνοϊοῦ-παρανοϊοῦ, πρέπει 
νά θυμήσουμε μερικά βασικά πράγματα:

1. Περί ὑπακοῆς
Καθοδηγητικό ἐν προκειμένῳ εἶναι τό 

κλασσικό χωρίο τῆς Πρός Ἑβραίους ἐπι-
στολῆς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου «Πείθε-
σθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καί ὑπείκετε» 
(Ἑβρ. 13, 17), τό ὁποῖο συμπληρώνεται 
μέ τό «αὐτοί γάρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπέρ τῶν 
ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες».

Τό ὁποῖον σημαίνει ὅτι ἡ Χριστο-
μίμητος ὑπακοή δέν εἶναι ἄνευ προ-
ϋποθέσεων. Ἡ προϋπόθεση εἶναι τό 
δεύτερο σκέλος τοῦ χωρίου («Αὐτοί γάρ 
ἀγρυπνοῦσιν...») Ἄρα, κάνουμε ὑπακοή 
στούς ποιμένες, ἐφ᾽ ὅσον καί ἐκεῖνοι κά-
νουν ὑπακοή στόν Χριστό, στό Εὐαγγέ-
λιο, στήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

Τό ἄλλο ἐξ ἴσου γνωστό καί κλασσικό 
χωρίο εἶναι πάλι ἀπό τήν Πρός Ἑβραί-

ους, τό 13, 7, πού λέγει («Μνημονεύετε 
τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν 
ὑμῖν τόν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεω-
ροῦντες τήν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μι-
μεῖσθε τήν πίστιν»).

Καί βέβαια αὐτά σέ συνδυασμό καί 
μέ τό τρίτο κλασσικό χωρίο «Πειθαρχεῖν 
δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 
29).

2. Περί ἀγάπης 
Βλ. σχετικά, ἄρθρο τῆς «Π» στίς σσ. 

9-10, γιά τό πῶς ἀντιμετώπισαν οἱ τότε 
Χριστιανοί φοβερή πανδημία στή μεγα-
λούπολη Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου καί 
πῶς οἱ τότε εἰδωλολάτρες. Καί αὐτά ἄς 
τά μεταφέρουμε στό σήμερα.

Ἀρκεῖ μόνον νά θυμίσουμε στούς 
ἀγαπολόγους τῶν σαλονιῶν καί τῶν 
«παραθύρων» στά δελτία τῶν 8 στήν 
τηλεόραση, τήν δήλωση –πολλές φορές 
μέσα στήν ἴδια τήν οἰκογένεια ἤ στό συγ-
γενικό περιβάλλον– «ἀφοῦ πᾶς στήν Ἐκ-
κλησία καί κοινωνᾶς, μήν ἔρχεσαι σπίτι, 
μή μᾶς κολλήσεις» (!) Συνεπῶς ὑπάρχει 
«ἀγάπη», ἀλλά ἐγωϊστική, μόνο γιά τόν 
ἑαυτούλη μας καί φόβος καί τρόμος μήν 
τυχόν κολλήσουμε, ἀρρωστήσουμε καί 
πεθάνουμε.

UUUUUUUUUUUU
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* Διακήρυξη τῆς 5ης Αὐγούστου 2020. Σημ. «Π»: Δεῖτε ἐπιπλέον στό youtube τό video 
τοῦ Λεωνίδα Μπαλάφα «Νά σταθῶ στά πόδια μου» (8,7 ἑκατομμύρια προβολές ἀπό τό 2015!)

Η ΚΡΗΤΗ ΞΕΣΗΚΩΝΕΤΑΙ, Η ΚΡΗΤΗ ΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ,
Η ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ!

τῆς Παγκρήτιας Συνέλευσης τοῦ Βροντησίου*

Σήμερα, ἐδῶ στήν Ἱστορική Μονή 
Βροντησίου, συγκεντρωθήκαμε ἑκατο-
ντάδες ἄνθρωποι ἀπό ὁλόκληρη τήν 
Κρήτη. Ἄνθρωποι ἀποφασισμένοι, πού 
μᾶς συνδέουν ἡ ἀνιδιοτελής ἀγάπη 
γιά τό Ἔθνος μας, γιά τό νησί μας καί 
ἡ ἀνησυχία – ἀγωνία γιά τό αὔριο τῶν 
παιδιῶν μας.

Τά κατοχικά χρόνια τῶν μνημονίων 
περάσαμε διά πυρός καί σιδήρου μέ τε-
ράστιες ἀπώλειες, σέ ἀνθρώπινες ζωές, 
ἐθνική ἀξιοπρέπεια καί κυριαρχία, οἰκο-
νομική αὐτοτέλεια, δημόσια καί ἰδιωτική 
περιουσία, πού ὅμοιές τους δέν εἴχαμε 
οὔτε κατά τή διάρκεια τῆς γερμανικῆς 
κατοχῆς. Ὅλες οἱ κυβερνήσεις τήν ἴδια 
πολιτική, καί ὄχι μόνο δέν βάζετε ἕνα 
φρένο σέ αὐτό τόν καταστροφικό καί 
χωρίς λογική κατήφορο, ἀλλά ἑτοιμάζε-
στε γιά μία ἀκόμα μεγαλύτερη προδο-
σία. Παζαρεύετε τήν Ἐδαφική μας Ἀκε-
ραιότητα καί θέλετε, κάνοντας τό χατίρι 
τῶν ξένων φίλων σας, νά παραχωρήσετε 
Ἑλληνικά ἐδάφη, γιά τά ὁποῖα ἔχυσαν 
τό αἷμα τους ἡρωϊκά οἱ πρόγονοί μας 
στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Ἀπό ἐδῶ, ἀπό τό Βροντήσι, σᾶς λέμε 
ἕνα μεγάλο ΟΧΙ καί ἕνα ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Σᾶς στέλνουμε ἠχηρό μήνυμα, στήν 
κυβέρνηση καί σέ ὅσους συμφωνοῦν, 
συνεργάζονται καί προωθοῦν τήν ἴδια 
ἐνδοτική – ἐφιαλτική πολιτική μέ ἐσᾶς, 
καί σᾶς προειδοποιοῦμε, πώς ΔΕΝ σᾶς 
ἐπιτρέπουμε (δέν ἔχετε ἄλλωστε καμία 
λαϊκή ἐξουσιοδότηση) νά προχωρήσε-
τε στήν πράξη τῆς Ἐσχάτης Προδοσί-
ας, γιατί δέν θά βρεθεῖτε μόνο ἀπέναντι 
στόν Νόμο πού ἐπισύρει τήν ἐσχάτη τῶν 
ποινῶν, ἀλλά κυρίως, θά βρεθεῖτε ἀπέ-
ναντι στήν ὀργή τοῦ λαοῦ πού δέν 
ἀνέχεται πιά τήν ξενοδουλεία σας 
καί τήν καταπάτηση τῆς ἀξιοπρέπει-
ας καί τῆς ὕπαρξής του. Ἡ Ἐδαφική 
μας Ἀκεραιότητα εἶναι ἀδιαπραγμάτευ-
τη!

Ἔχουμε Ἐθνική Κυριαρχία δέν εἴμα-
στε προτεκτοράτο κανενός!

Τέλος στήν ὀργανωμένη λαθροει-
σβολή τοῦ φασίστα Ἐρντογάν!

• Ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας 
καί τῆς δικαιοσύνης!

• Κάτω τά χέρια ἀπό τή Δημόσια καί 
τήν ἰδιωτική περιουσία!

• Πρῶτα ὁ Ἕλληνας, πρῶτα ἡ Ἑλ-
λάδα, πρῶτα τό Ἔθνος μας!

Ἡ Συνέλευση τοῦ Βροντησίου

Μάσκες νά φορέσουν αὐτοί πού πῆραν τά λεφτά
γιά νά λένε ψέματα στόν ἑλληνικό λαό.
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* Σημ. «Π»: Τό κείμενο αὐτό δίνει ἀπάντηση στούς ἀγαπολόγους τῶν σαλονιῶν, οἱ ὁποῖοι 
λένε ὅτι ἀπό ἀγάπη (γιά τούς ἄλλους) φοροῦμε μάσκα.

ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΗΘΟΣ*
τοῦ κ. Ἰωάννου Χατζηαντωνίου, δικηγόρου παρ᾽ Ἀρείῳ Πάγῳ

Στήν Ἐκκλησιαστική Ἱστορία τοῦ 
Εὐσεβίου Καισαρείας (βιβλίο Ζ´, κεφ. 
21) ὑπάρχει ἕνα σημαντικό κείμενο, πού 
ἀναφέρεται στόν λοιμό τῆς Ἀλεξάν-
δρειας. Μᾶς βοηθεῖ νά προσεγγίσουμε 
ὀρθοδόξως αὐτά πού ζοῦμε σήμερα.

Παραθέτουμε σέ ἐλεύθερη ἀπόδο-
ση ἕνα μέρος τοῦ κειμένου αὐτοῦ, ὅπου 
ἕνας Χριστιανός ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια 
περιγράφει τήν κατάσταση στήν πόλη 
ὡς ἑξῆς: «Οἱ περισσότεροι Χριστιανοί 
ἔδειξαν τόση φιλανθρωπία καί φιλαδελ-
φία, πού περιέθαλπαν χωρίς προφυ-
λάξεις τούς ἀρρώστους, τούς ὁποίους 
περιποιοῦνταν μέ ἰδιαίτερη φροντίδα, 
στό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, καί εὐχαρίστως 
τούς συναναστρέφονταν, καί μοιράζο-
νταν τόν πόνο καί τίς πληγές τους, ἔτσι 
πού πολλές φορές θεράπευαν ἐκεί-
νους κι ἀρρώσταιναν καί πέθαναν 
οἱ ἴδιοι, ἀποδεχόμενοι νά πάρουν τή 
θέση τους. Ἔτσι ἔγινε σαφές ὅτι ἡ πί-
στη τους δέν ἦταν μόνο λόγια ἀλλά καί 
πράξη καί οἱ καλύτεροι ἀδελφοί μας μέ 
αὐτό τόν τρόπο ἔφυγαν ἀπ᾽ αὐτή τή ζωή, 
μερικοί πρεσβύτεροι καί διάκονοι, ἀλλά 
καί λαϊκοί, ἐπαινούμενοι ἀπό ὅλους πού 
θεώρησαν τόν θάνατο μέ αὐτό τόν τρό-
πο λόγῳ τῆς πολλῆς εὐσέβειας καί τῆς 
ἰσχυρῆς πίστης τους, ὅτι δέν διαφέρει 
ἀπό τό μαρτύριο, καί ἀγκαλιάζοντάς τα, 
τούς ἔκλειναν τά στόματα καί τά μάτια, 
τά σώματά τους τά περιέφεραν (πρός 
ταφή) στούς ὤμους, ἀργότερα δέ κι οἱ 
ἴδιοι πάθαιναν τά ἴδια καί δέχονταν πά-
ντοτε τίς ἴδιες περιποιήσεις ἀπό τούς 

ἑπόμενους (Χριστιανούς).
Οἱ ἐθνικοί ὅμως ὅλοι κι αὐτούς 

πού ἦταν σέ ἀρχικό στάδιο τῆς ἀρρώ-
στιας ἀπέφευγαν κι ἔδιωχναν ἀκόμα 
καί τούς στενούς συγγενεῖς τους, καί 
τούς πέταγαν στόν δρόμο μισοπεθα-
μένους (γιά νά μήν κολλήσουν) καί 
τούς νεκρούς ἄφηναν ἄταφους κα-
ταστρέφοντας τούς κοινωνικούς δε-
σμούς, γιά νά ἀποφύγουν τόν θάνατο 
πράγμα πού βέβαια δέν ἦταν εὔκολο νά 
πετύχουν, παρόλες αὐτές τίς (ἀπάνθρω-
πες) μεθοδεύσεις τους».

Τί μᾶς διδάσκει αὐτό; Ὅτι τό Χρι-
στιανικό ἦθος, πού διασώζει ἡ Ὀρθοδο-
ξία, εἶναι ἀντίθετο μέ τήν καλλιέργεια 
τοῦ φόβου καί τήν ἀπομόνωση τοῦ συ-
νανθρώπου μας, ἀκόμα καί ὅταν εἶναι 
ἄρρωστος, πόσο μᾶλλον ἄν εἶναι ὑγιής 
καί ἁπλῶς ὑποψιαζόμαστε ὅτι μπορεῖ 
νά φέρει τόν ἰό. Δέν θά πάρουμε μέ-
τρα προφύλαξης; Φυσικά, δέν θά ἐκ-
πειράσουμε τόν Κύριο μας, ἀπαιτώντας 
θαῦμα. Ὅμως δέν θά προσχωρήσουμε 
στόν καλλιεργούμενο πανικό καί τήν θε-
οποίηση τῆς φιλαυτίας τῶν ἀσεβῶν.

Δέν θά ὑποκύψουμε σέ παράνομα 
καί ἀντισυνταγματικά μέτρα κατά τῆς 
Ἐκκλησίας, τῶν μυστηρίων, τῶν ἱερο-
πραξιῶν καί τῆς Παράδοσής της. Δέν θά 
ὑποταχθοῦμε σέ ἐξουσίες πού παίρνουν 
μέτρα, τά ὁποῖα στήν πράξη συνιστοῦν 
κατήχηση στήν ἀσέβεια καί σέ ἔμπρα-
κτες βλασφημίες. Δέν θά παρασυρθοῦ-
με, παρόλο τόν σεβασμό μας στήν πραγ-
ματική ἐπιστημονική γνώση, σέ «ἐπιστη-



AP. 133

10

μονικές ἀπόψεις» πού σύμφωνα μέ τόν 
Πλάτωνα, συνιστοῦν πανουργία. «Πᾶσα 
γάρ ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης 
καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς, πανουργία καί οὐ 
σοφία φαίνεται (=ἀποδεικνύεται)» (Πλά-
τωνος Μενέξενος).

Θέλουμε νά γίνουν καί θά ἀκολου-

θήσουμε σέ λιτανεῖες τήν Εἰκόνα τῆς 
Παναγίας μας, πού κι ἄλλες φορές μᾶς 
ἔσωσε ἀπό ἀρρώστιες. Καί εἴμαστε βέ-
βαιοι ὅτι καί αὐτή τή φορά ἡ Θεοτόκος 
θά διαπιστωθεῖ ὅτι παραμένει «φιλοσό-
φους ἀσόφους δεικνύουσα» καί «τεχνο-
λόγους ἀλόγους ἐλέγχουσα».

UUUUUUU

Μέ ὅπλο τήν «πανδημία» προωθοῦν 
τήν «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση». Σκέ-
ψεις γιά τό βιβλίο «Covid-19: The Great 
Reset», τῶν Klaus Schwab καί Thierry 
Malleret, τοῦ Steve Guinness/KO

Λίγο ἀφότου τό Παγκόσμιο Οἰκονο-
μικό φόρουμ (World Economic Forum 
ἤ WEF) εἰσήγαγε τήν πρωτοβουλία του 
μέ τόν τίτλο «Great Reset» («Μεγάλη 
Ἐπαναφορά» ἤ «Μεγάλη Ἐπανεκκίνη-
ση»), ἀκολούθησε ἕνα νέο βιβλίο μέ τίτ-
λο «Covid-19: The Great Reset»,τό ὁποῖο 
συντάχθηκε ἀπό τά ἀνώτερα στελέχη 
Klaus Schwab καί Thierry Malleret.

Ὅπως ἀναφέρθηκε σέ προηγούμενο 
ἄρθρο μου, ὑπάρχουν 5 βασικές ἀρχές 
γιά τό «Great Reset» –οἰκονομικές, κοι-
νωνικές, γεωπολιτικές, περιβαλλοντικές 
καί τεχνολογικές– τίς ὁποῖες καλύπτει 
λεπτομερῶς τό βιβλίο. Ἀλλά θέλω νά 
ἐπικεντρωθῶ σέ μεγάλο βαθμό στό συ-
μπέρασμα, καθώς ἐκεῖ φαίνονται σα-
φέστερα τά κίνητρα καί ἡ λογική τῶν 
συγγραφέων γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς 

«Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης», μετά τόν 
Covid-19.

Οἱ Schwab καί Malleret χαρακτηρί-
ζουν τή μελλονική κατεύθυνση τοῦ κό-
σμου ὡς «The Post Pandemic Era». («Ἡ 
Μετά Πανδημίαν Ἐποχή») μιά φράση 
πού ἐπαναλαμβάνεται συνεχῶς. Ἀντί νά 
προσδιορίσουν πιό συγκεκριμένα τήν 
φράση αὐτή, οἱ συγγραφεῖς ἐπιλέγουν 
ἀντ᾽ αὐτοῦ νά ρωτοῦν ἐάν αὐτή ἡ «νέα 
ἐποχή» θά σηματοδοτηθεῖ ἀπό περισσό-
τερη ἤ λιγότερη συνεργασία μεταξύ τῶν 
ἐθνῶν. Θά ἐπιδείξουν οἱ χῶρες ἐσωστρέ-
φεια μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀνάπτυξη τοῦ 
ἐθνικισμοῦ καί τοῦ προστατευτισμοῦ, ἤ 
θά θυσιάσουν τά δικά τους συμφέροντα 
γιά μιά μεγαλύτερη ἀλληλεξάρτηση;...

Δέν ὑπάρχει ἐπιστροφή στήν κα-
νονικότητα

Ἕνα πράγμα πού οἱ συγγραφεῖς 
γράφουν ἀπό μιά θέση σαφήνειας εἶναι 
ὅτι ποτέ δέν μπορεῖ ὁ κόσμος νά ἐπι-
στρέψει στό φυσιολογικό. Ἤ ἀκόμα 
καλύτερα, δέν θά ἀφεθεῖ νά ἐπιστρέψει 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ*
τοῦ Steve Guinness / KO [=Κόκκινος Οὐρανός]

* Βλ. redskywarning.blogspot.com/2020/09/covid-19-great-reset-klaus-schwab.html
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στό φυσιολογικό. Ἡ ἄποψή τους εἶναι 
ὅτι πρίν ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ Covid-19, 
ἐπικράτησε μιά «ψευδαίσθηση κανο-
νικότητας». Ἡ κατάσταση τώρα εἶναι 
ὅτι ὁ ἰός «σηματοδοτεῖ ἕνα θεμελιῶδες 
σημεῖο καμπῆς στήν παγκόσμια πορεία 
μας». Σέ πολύ σύντομο χρονικό διάστη-
μα «μεγέθυνε τά ρήγματα πού πλήττουν 
τίς οἰκονομίες καί τίς κοινωνίες μας».

Λές καί δέν ἦταν ἤδη προφανές, οἱ 
συγγραφεῖς σπεύδουν νά ἐπιβεβαιώσουν 
στίς τελευταῖες σελίδες τοῦ βιβλίου τους 
ὅτι τό πρόγραμμα «Ἀειφόρου Ἀνά-
πτυξης» («Sustainable Development») 
τῆς Ἀτζέντας 2030 τοῦ Ὀργανισμοῦ 
Ἡνωμένων Ἐθνῶν εἶναι συνυφασμένο 
μέ τό «Great Reset». Αὐτό εἶναι προφα-
νές κατά τή μελέτη τῆς μονάδας Στρα-
τηγικῆς Νοημοσύνης τοῦ WEF. Ἡ ἀει-
φόρος ἀνάπτυξη καί ἡ μεγάλη ἐπα-
ναφορά συμβαδίζουν. [...]

Γιά νά ἐνισχύσουν τή σημασία αὐτῆς 
τῆς δήλωσης, οἱ συγγραφεῖς δηλώνουν 
ὅτι αὐτό καί μόνο εἶναι ἡ οὐσία τῆς Με-
γάλης Ἐπανεκκίνησης. Αὐτό πού φαί-
νεται νά ἀναζητοῦν εἶναι ὁ παγκό-
σμιος μετασχηματισμός, ὅπου τά συ-
στήματα καί ἡ ἐποχή τοῦ ἀλγορίθμου 
ὑπερισχύουν τῶν πολιτικῶν θεσμῶν. 
Ἀρχίζουμε ἤδη νά βλέπουμε κινήσεις 
μεγάλων παγκόσμιων θεσμῶν, ὅπως εἶ-
ναι ἡ Τριμερής Ἐπιτροπή, ὁ Παγκόσμιος 
Ὀργανισμός Ἐμπορίου καί ἡ Εὐρωπαϊ-
κή Ἕνωση νά «μεταρρυθμίζουν» καί «νά 
ἀναζωογονοῦν» τόσο τό ἔργο τους ὅσο 

καί τό ποιός θά ἀποτελεῖ μέλος τους. 
Ὁ Covid-19 ἔχει ἀναμφίβολα ἐνισχύσει 
τό χέρι τῶν παγκόσμιων σχεδιαστῶν καί 
τήν προσπάθειά τους γιά «μεταρρύθμι-
ση». [...]

Συμπέρασμα
Συνοπτικά, ἐάν θέλουμε νά βασι-

στοῦμε σέ αὐτά πού λένε οἱ συγγραφείς, 
τότε ἡ ἄνοδος τοῦ ἐθνικισμοῦ καί τοῦ 
προστατευτισμοῦ ἐξ αἰτίας τοῦ Covid-19 
ἀποτελεῖ τροχοπέδη στήν ἀναζήτηση 
τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης». Οἱ πο-
λυπόθητοι στόχοι τῆς Ἀειφόρου Ἀνά-
πτυξης θά μποροῦσαν ἀκόμη καί νά 
διακυβευτοῦν ἐάν τά ἔθνη ἐπιδείξουν 
ἐσωστρέφεια. Ἡ Γενική Διευθύντρια 
τοῦ ΔΝΤ εἶπε ὅτι ὁ κόσμος ἔχει μιά 
ἐπιλογή μεταξύ τοῦ «Great Reset» ἤ τοῦ 
«Great Reversal» (τό «Great Reversal» –
ὡς «ἡ Μεγάλη Ἀνατροπή» ἤ «τό Μεγάλο 
Πισωγύρισμα»– εἶναι «περισσότερη φτώ-
χεια, περισσότερος κατακερματισμός καί 
λιγότερο ἐμπόριο»). [...]

...Μέχρι στιγμῆς δέν ὑπάρχει εὐρεία 
διαμαρτυρία γιά «ἀλλαγή». Ἀλλά ἔρχε-
ται ἡ ὥρα. Εἴτε θά γίνει στό ὄνομα τῆς 
Ἀτζέντας 2030 (γνωστῆς καί ὡς Ἀειφό-
ρος Ἀνάπτυξη), ἤ τῆς Πράσινης Νέας 
Συμφωνίας ἤ τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνη-
σης, τό ἀποτέλεσμα, σέ μεγάλο βαθμό 
θά εἶναι τό ἴδιο –ἡ ὑποταγή μιά γιά 
πάντα τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας κάθε 
κράτους σέ μιά παγκόσμια διακυβέρ-
νηση.
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Μία Ἕνωση Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας 
παρουσίασε στίς 28/8/20 ἕνα «Μήνυμα 
διεθνοῦς συναγερμοῦ» ἀπευθυνόμενο 
στίς κυβερνήσεις καί στούς πολίτες ὁλό-
κληρου τοῦ κόσμου. Μεταξύ αὐτῶν πού 
ὑπογράφουν συγκαταλέγονται γιατροί 
ἀρκετῶν χωρῶν καί πολλοί καθηγητές 
Ἰατρικῆς μεταξύ τῶν ὁποίων ὁ Καθηγη-
τής Μικροβιολογίας Martin Haditsh.

Ἡ Διακήρυξη ἀναφέρει:
1. Λέμε: STOP σέ ὅλα αὐτά τά 

τρελά καί δυσανάλογα μέτρα πού 
ἐλήφθησαν ἀπό τήν ἀρχή τῆς μάχης 
κατά τοῦ SARS-CoV-2 (καραντίνα, 
blocage τῆς οἰκονομίας καί τῆς ἐκπαί-
δευσης, κοινωνική ἀποστασιοποίηση, 
μάσκες γιά ὅλους, κλπ.) γιατί αὐτά εἶναι 
ἐντελῶς ἀδικαιολόγητα, δέν βασίζο-
νται σέ καμμιά ἐπιστημονική ἀπόδει-
ξη καί παραβιάζουν τίς βασικές ἀρ-
χές τῆς Ἰατρικῆς. Ἀντίθετα ὑποστη-
ρίζουμε βεβαίως λογικά μέτρα ὅπως οἱ 
ὁδηγίες πλυσίματος χεριῶν, νά φτερνι-
στεῖ ἤ νά βήξει στόν ἀγκώνα του, χρήση 
χαρτομάντηλου μιᾶς χρήσης κλπ. [...]

• Μᾶς λένε: – «Ἀλλά αὐτός ὁ ἰός 
ἐπιφέρει ἕναν κορεσμό στά νοσοκο-
μεῖα» καί ἀπαντᾶμε: Αὐτό εἶναι λά-
θος. Ὁ κορεσμός δέν ἀφορᾶ παρά ὁρι-
σμένα μόνο νοσοκομεῖα. Ὅμως κάνουν 
νά πιστέψουν ὅλα τά ἄτομα ὅτι ὅλο τό 
νοσοκομειακό σύστημα κορέσθηκε ἤ ὁ 
κορεσμός εἶναι ἐπικείμενος, ἐνῶ ὑπάρ-
χουν χιλιάδες νοσοκομεῖα σέ κάτοιες 
χῶρες. Εἶναι λογικό κι ἀληθινό νά ἀπο-
δίδουμε, γιά παράδειγμα, σέ 1000 ἤ 2000 
νοσοκομεῖα μιά κατάσταση πού ἐπηρεά-

ζει μόνο 4 ἤ 5 νοσοκομεῖα;... [...]
4. Λέμε: STOP στή λογοκρισία 

ἐμπειρογνωμόνων καί ἐπαγγελματιῶν 
ὑγείας πού τούς ἐμποδίζουν νά λένε 
τήν ἀλήθεια (εἰδικά σέ χῶρες πού 
ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι δημοκρατικές)
[...]

6. Συμμεριζόμαστε τή γνώμη ἐμπει-
ρογνωμόνων πού καταγγέλλουν τό 
γεγονός ὅτι δέν γίνεται διάκριση με-
ταξύ ἀτόμων πού ἔχουν πεθάνει ἀπό 
τόν ἰό καί ἀτόμων πού ἔχουν πεθάνει 
μέ τόν ἰό (μέ συννοσηρότητα). Ἐπίσης 
καταγγέλλουν τό γεγονός ὅτι ἡ αἰτία θα-
νάτου ἀποδίδεται στό Sars-cov-2 χωρίς 
τέστ ἤ αὐτοψία καί ὅτι οἱ γιατροί πιέ-
ζονται νά φέρουν τό covid-19 ὡς αἰτία 
θανάτου, ἀκόμα κι ἄν ὁ ἀσθενής πέθανε 
ἀπό κάτι ἄλλο. [...]

7. Συμμεριζόμαστε τή γνώμη 
ἐμπειρογνωμόνων πού ἔχουν προει-
δοποιήσει κατά τῆς σχεδόν ἡμι–αὐτο-
ματοποιημένης διασωλήνωσης ὁρι-
σμένων ἀσθενῶν, λόγῳ τοῦ τρελοῦ 
φόβου τοῦ ἰοῦ. Τά πρωτόκολλα πρέπει 
νά ἀλλάξουν, ἐπειδή ἔχουν ὁδηγήσει σέ 
μεγάλο ἀριθμό θανάτων. [...]

10. Λέμε στούς πολίτες: τό πλύ-
σιμο τῶν χεριῶν εἶναι ἕνα ἀντανα-
κλαστικό πού πρέπει νά ἔχουμε καθ᾽ 
ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς μας, εἴτε 
ὑπάρχει ὁ κορωνοϊός εἴτε ὄχι, ἐπει-
δή εἶναι τό πιό ἀποτελεσματικό μέτρο 
ὑγιεινῆς. Ὅμως, ἡ χρήση μάσκας ὅταν 
δέν εἶστε ἄρρωστοι καί ἡ ἄσκηση κοινω-
νικῆς ἀπόστασης δέν ἀποτελοῦν μέρος 
τῆς ὑγιεινῆς ἤ τῆς διατήρησης τῆς δημό-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 160 ΓΙΑΤΡΩΝ*

* Ἀπό τό dimpenews.com. Ἐδῶ παρατίθενται τά σπουδαιότερα –κατά τήν ἄποψή μας– ση-
μεῖα τῆς Διακηρύξεως.
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σιας ὑγείας. Εἶναι τρέλα. Τό νά φορᾶτε 
μάσκα γιά μεγάλο χρονικό διάστημα 
ἔχει πολλές ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες 
στήν ὑγεία σας καί τή μετατρέπει σέ 
φωλιά μικροβίων. [...]

Εἰδικά, ἐπειδή, ὅπως λένε ἀρκετοί 
εἰδικοί, συμπεριλαμβανομένου τοῦ κα-
θηγητῆ Yoram Lass, ἡ ἐπιδημία ἔχει 
τελειώσει στίς περισσότερες χῶρες 
καί ἐκεῖνοι πού σᾶς λένε διαφορετι-
κά εἶναι ψεῦτες. Λέγοντάς σας ὅτι ἡ 
ἐπιδημία δέν ἔχει τελειώσει, ἀποκαλύ-
πτοντας τήν ἀπειλή ἑνός 2ου κύματος 
(τό ὁποῖο δέν βασίζεται σέ κανένα ἀπο-
δεικτικό στοιχεῖο), ζητώντας σας νά 
φορέσετε μάσκα καί νά τηρήσετε κοι-
νωνικές ἀποστάσεις, ὁ στόχος εἶναι, 
στήν πραγματικότητα, ἡ παράταση 
τοῦ φόβου, ἕως ὅτου γίνει ἕνα ἐμβό-
λιο καί γιά νά γίνει καλύτερα ἀποδε-
κτό ἀπό ἐσᾶς. [...]

12. Λέμε στίς κυβερνήσεις: Νά 
ἄρουν ὅλους τούς περιορισμούς καί 
τίς ὑποχρεώσεις γιά τούς πολίτες (κα-
τάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης, ὑποχρεωτι-
κή χρήση μάσκας, κοινωνική ἀπόσταση 
κ.λπ.), ἐπειδή εἶναι ἀνόητοι καί καθαρά 
δικτατορικοί καί δέν ἔχουν καμμία σχέ-
ση μέ τήν ἰατρική ἤ ὑγιεινή ἤ διατήρηση 
τῆς δημόσιας ὑγείας. Δέν ὑπάρχει ἐπι-
στημονικός ἤ ἰατρικός λόγος γιά τούς 
μή ἄρρωστους πολίτες νά φοροῦν μά-
σκα. [...]

13. Λέμε στήν ἀστυνομία: οἱ πολί-
τες σᾶς χρωστᾶνε πολλά, ἐπειδή εἶστε 
οἱ ἐγγυητές τῆς ἀσφάλειας καί τοῦ σε-
βασμοῦ τοῦ νόμου καί τῆς τάξης καθη-
μερινά. Ὅμως, ἡ τήρηση τοῦ νόμου δέν 
σημαίνει τυφλή ὑποταγή σέ ἄδικες ἐντο-
λές. [...] Μήν γίνεσθε τά ὄργανα τῆς 
δικτατορίας. [...].

14. Λέμε στούς πολίτες: πρέπει 
νά σέβεστε τό νόμο. Ἀλλά αὐτό δέν 

σημαίνει ὑποταγή τυφλή στήν τρέλα, 
τήν ἀδικία ἤ στή δικτατορία. [...]

16. Λέμε ὅτι πρέπει νά ξεκινήσει 
μιά ἔρευνα καί ὅτι ὁρισμένοι ἀξιωμα-
τοῦχοι τοῦ Π.Ο.Υ. πρέπει νά ἀνακρι-
θοῦν, ἰδίως ἐκεῖνος πού προώθησε τό 
διεθνές lockdown πού εἶναι αἵρεση ἀπό 
ἰατρική ἄποψη καί ἀπάτη πού προκά-
λεσε σύγχυση στόν κόσμο... [...]

18. Λέμε στίς κυβερνήσεις: μήν 
ἀκολουθεῖτε πλέον –στίς ἐπιδημί-
ες– τά μαθηματικά μοντέλα πού εἶ-
ναι πράγματα εἰκονικά, πού δέν σχε-
τίζονται μέ τήν πραγματικότητα καί τά 
ὁποῖα ἔχουν ὁδηγήσει τόν κόσμο ἐπα-
νειλημμένα σέ παραπλάνηση καί χρησί-
μευσαν ὡς δικαιολογία γιά τρελές πολι-
τικές lockdown.

• Στίς 16 Ἰουνίου 2020, ὁ καθηγητής 
Christian Perronne, εἰδικός λοιμωξιολό-
γος εἶπε στό Sud Radio σχετικά μέ τό 
ἐμβόλιο κορωνοϊοῦ. «Δέν τό χρειαζό-
μαστε...Ὅλα αὐτά εἶναι μιά καθαρά 
ἐμπορική ἱστορία». [...]

• Τό διάσημο διεθνῶς σύνθημα: «Μεί-
νετε στό σπίτι, σῶστε ζωές» ἦταν ἁπλῶς 
ἕνα ψέμα. Ἀντίθετα, ὁ περιορισμός σκό-
τωσε πολλούς ἀνθρώπους.

• Τό ἐμβόλιο δέν εἶναι ἀπαραίτητο 
ἐπειδή τό 85% τῶν μορφῶν εἶναι καλο-
ήθεις, τό 99% τῶν μολυσμένων ἀτόμων 
ἀναρρώνουν καί τά παιδιά καί οἱ ἔγκυες 
γυναῖκες δέν διατρέχουν κίνδυνο. Ἐπι-
πλέον, μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ 
εἶναι ἤδη προστατευμένο ἀπό τό Sars-
cov-2 χάρη στή διασταυρούμενη ἀνοσία 
πού ἀποκτήθηκε μέ ἐποχιακούς κορω-
νοϊούς. [...].

• Ὁρισμένα ἐμβόλια δοκιμάζονται 
ἀπό ἑταιρεῖες, πού δέν ἔχουν ἐμπει-
ρία στήν κατασκευή καί ἐμπορία ἐμ-
βολίων καί πού χρησιμοποιοῦν νέες τε-
χνολογίες στήν ἰατρική, γιά τίς ὁποῖες 
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δέν γνωρίζουμε οὔτε τά ὀφέλη οὔτε τούς 
κινδύνους γιά τήν ὑγεία.

• Ἡ ἀναζήτηση οἰκονομικοῦ κέρ-
δους πολλῶν φαρμακευτικῶν ἑται-
ρειῶν εἰς βάρος τῆς ὑγείας τῶν πλη-
θυσμῶν (χωρίς νά γενικεύουμε φυσι-
κά). Μιά φαρμακευτική ἑταιρεία εἶπε 
στούς μετόχους της κατά τή διάρκεια τῆς 
γρίπης H1N1: «Αὐτό τό ἐμβόλιο θά εἶναι 
μιά σημαντική εὐκαιρία ὅσον ἀφορᾶ τά 
ἔσοδα. Εἶναι μιά καλή ὤθηση γιά ἐμᾶς, 
γιά τόν κύκλο ἐργασιῶν καί γιά τίς τα-
μειακές εἰσροές». Ὁ πρώην Ὑπουργός 
Ὑγείας μιᾶς εὐρωπαϊκῆς χώρας δήλω-
σε στίς 23 Μαΐου 2020: «Ὅταν ὑπάρχει 
ἐπιδημία ὅπως τό COVID, βλέπουμε: 
θνησιμότητα, ὅταν εἴμαστε γιατροί, ἤ 
βλέπουμε: πόνο. Καί ὑπάρχουν ἄνθρω-
ποι πού βλέπουν: δολάρια...ὑπάρχουν 
μεγάλα ἐργαστήρια πού λένε: τώρα εἶναι 
ἡ ὥρα νά κερδίσετε δισεκατομμύρια».

20. Λέμε: STOP σέ ὅλα τά τρελά, 
δυσανάλογα, δικτατορικά μέτρα καί βέ-
βαια ὄχι ὑγειονομικά καί στήν αἰτία πού 
παράγονται δράματα κάθε μέρα. [...]

21. Λέμε στίς κυβερνήσεις: ΟΛΑ 
πρέπει νά ἐπανέλθουν ἀμέσως στό 
κανονικό (συμπεριλαμβανομένου τοῦ 
ἐπανανοίγματος τῶν νοσοκομειακῶν 
ὑπηρεσιῶν, τῶν ἀεροπορικῶν μετα-
φορῶν, τῆς οἰκονομίας, τῶν σχολείων 
καί τῶν πανεπιστημίων) καί αὐτό τό 
παγκόσμιο πάρσιμο ὁμήρων πρέπει νά 
σταματήσει ἐπειδή γνωρίζετε, μέ βάση 
τά στοιχεῖα, ὅτι ἐσεῖς καί οἱ πολίτες 
ἔχετε πέσει θύματα τῆς μεγαλύτερης 
ἀπάτης στόν τομέα τῆς ὑγείας τοῦ 
21ου αἰώνα.

• Ὁ καθηγητής Carl Heneghan δή-
λωσε στίς 23 Αὐγούστου ὅτι εἶναι ἀβά-

σιμος ὁ φόβος πού ἐμποδίζει τίς 
χῶρες νά ἐπανέλθουν στήν κανονι-
κότητα σύμφωνα μέ τό L’Express. Οἱ 
Καθηγητές Karina Reisse καί Sucharit 
Bhakdi ἔβγαλαν τόν Ἰούνιο ἕνα βιβλίο 
μέ τίτλο: «Corona»: λάθος συναγερμός;». 
Ὁ δήμαρχος μιᾶς εὐρωπαϊκῆς πόλης δή-
λωσε: «τό ἐξαπλούμενο κλίμα ἐπί τοῦ 
θέματος τοῦ coronavirus εἶναι ἰδιαίτερα 
βαρύ καί γίνεται ὕποπτο». Ὁ γιατρός 
Olivier Chailley ἔγραψε ἕνα βιβλίο πού 
τιτλοφορεῖται: «Ὁ ἰός τοῦ φόβου ἤ πῶς 
ὅλος ὁ κόσμος τρελάθηκε». Ὁ Καθηγη-
τής Sucharit Bhakdi (πού ἐπίσης ἔγραψε 
μία ἐπιστολή στήν Angela Merkel) εἶπε 
σέ σχέση μέ τά μέτρα πού ἐλήφθησαν 
συμπεριλαμβανομένης τῆς καραντίνας: 
«μέτρα grotesques, τρελά καί πολύ ἐπι-
κίνδυνα. Θά ἔχουν φοβερό ἀντίκτυπο 
στήν παγκόσμια οἰκονομία. Μιά αὐτο-
καταστροφική καί μαζική αὐτοκτονία...». 
Μιά διεθνής ἀνεξάρτητη ἔρευνα πρέπει 
νά ξεκινήσει κι οἱ ὑπεύθυνοι ὀφείλουν 
νά κριθοῦν. [...]

24. Προσκαλοῦμε τούς ἐπαγγελ-
ματίες ὑγείας σέ ὅλο τόν κόσμο νά 
εἶναι δυνατοί καί θαρραλέοι καί νά 
κάνουν τό καθῆκον τους, νά ποῦν 
τήν ἀλήθεια, νά ἑνωθοῦν μαζικά 
στή συλλογικότητα: United Health 
Professionals καί νά ὑπογράψουν 
αὐτήν τήν ἐπιστολή στέλνοντας τίς 
ἀκόλουθες 4 πληροφορίες: ὄνομα, ἐπώ-
νυμο, ἐπάγγελμα καί χώρα πρός «United 
Health Professionals» στή διεύθυνση 
join.unitedhealthprofessionals@gmail.
comcovidinfos.net 28/8/20

[Ἀκολουθοῦν 160 (μέχρι τίς 28.8.᾽20) 
ὑπογραφές γιατρῶν ἀπό διάφορες χῶρες. 
Ἡ συλλογή ὑπογραφῶν συνεχίζεται].
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ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΘΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟ DNA ΜΑΣ!*
τῆς Ἰατροῦ Δρ Κάρυ Μάντεζ (Η.Π.Α.)

* Ὁ τίτλος εἶναι δικός μας. Πρόκειται γιά ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένου κειμένου, ὅ-
που ἡ Ἀμερικανίδα γιατρός μιλᾶ γιά τό ἐμβόλιο γιά τόν κορωνοϊό. Τό πήραμε ἀπό τό tasthyras.
wordpress.com/2020/09/16/οι-τεχνολογίες-που-προωθούνται. Τούς εὐχαριστοῦμε γιά τόν κόπο 
τῆς ἀπομαγνητοφώνησης καί γιά τήν ἀνάδειξη τῆς σημασίας τοῦ ἀρχικοῦ βίντεο.

[...] Ἔχουμε λοιπόν κάτι πού μπο-
ρεῖ νά ἀλλάξει τό γονιδίωμά μας. Εἶναι 
μία πιθανότητα. Καί κάτι ἀκόμα πάνω 
σ᾽ αὐτό. Ἐάν ἀλλάξουν τό γονιδίωμα 
ποιές θά εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις; Σᾶς 
εἶπα προηγουμένως μερικές ἀπό τίς πα-
ρενέργειες.

Πρέπει ἐπίσης νά γνωρίζουμε ὅτι 
πρόκειται γιά ἕνα συνθετικό κομμάτι 
DNA ἤ RNA. Καί ἄν ἐνσωματωθεῖ στό 
γονιδίωμα ἑνός ἀνθρώπου, εἶναι συνθε-
τικό δέν εἶναι ἀπό τήν φύση. Καί ἄν 
κοιτάξετε τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου 
Δικαστηρίου σχετικά μέ τό συνθετικό 
DNA ἤ τά γονίδια, μπορεῖ νά κατοχυρω-
θεῖ μέ δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας. Καί τά 
διπλώματα εὑρεσιτεχνίας ἔχουν ἰδιο-
κτῆτες. Ἑπομένως τί σημαίνει αὐτό γιά 
μᾶς; Τί θά γίνει ἐάν αὐτό (τό συνθετικό 
RNA ἤ DNA) εἰσαχθεῖ στό γονιδίωμά 
μας; Σημαίνει αὐτό ὅτι ἡ Moderna ἤ τό 
Ἵδρυμα Μπίλ καί Μελίντα Γκέϊτς, ἤ τό 
Ὑπουργεῖο Ἄμυνας, (ὅτι) ὅλοι αὐτοί οἱ 
ἄνθρωποι πού ἐμπλέκονται στά διπλώ-
ματα εὑρεσιτεχνίας, μέ κάποιον τρόπο 
θά εἶναι οἱ ἰδιοκτῆτες μέρους τοῦ γονι-
διώματός μας; Εἶναι μία πιθανότητα καί 
πρέπει νά τό γνωρίζετε.

Αὐτό λοιπόν εἶναι μόλις ἕνα μέρος 
αὐτοῦ πού θά μᾶς χορηγήσουν. Ἐπι-
τρέψτε μου νά πάω στό ἑπόμενο.

Τό ἑπόμενο πού θά χορηγήσουν εἶναι 
τό ἔνζυμο λουσιφεράση (Luciferase 
ἀπό τό Lucifer=Ἑωσφόρος). Τό ὀνό-

μασαν καί τό κατοχύρωσαν μέ δίπλω-
μα εὑρεσιτεχνίας ὡς λουσιφεράση. Δέν 
μοῦ ἀρέσει αὐτό τό ὄνομα. Λουσιφερά-
ση ἐπειδή ἔχει ἰδιότητες βιοφωταύγειας, 
πού σημαίνει ὅτι παράγει φῶς ἤ ἔχει 
μία πηγή φωτός. Καί ὅλα αὐτά θά εἶ-
ναι κάτω ἀπό τό δέρμα σας καί δέν θά 
μπορεῖτε νά τά δεῖτε. Μέ τήν λουσιφε-
ράση θέλουν νά βεβαιωθοῦν ὅτι ἔχε-
τε ἐμβολιαστεῖ. Δέν ἐμπιστεύονται τά 
ἰατρικά ἀρχεῖα. Δέν σᾶς ἐμπιστεύονται, 
ἐάν βεβαιώνετε ὅτι ἔχετε ἐμβολιαστεῖ. 
Θέλουν νά εἶναι βέβαιοι. Θέλουν νά βε-
βαιωθοῦν ὅτι ἦταν ἐπιτυχεῖς. Ἄς ποῦμε, 
μία ἐπιτυχής ἐπιμόλυνση, μία ἐπιτυχημέ-
νη γονιδιακή τροποποίηση.

Ὁπότε, ὅταν παίρνετε τό ἔνζυμο 
λουσιφεράση, ἄν ἔχετε ἕνα iPhone ἤ μία 
εἰδική ἐφαρμογή στό iPhone, μπορεῖτε 
νά σκανάρετε πάνω ἀπό ἐκείνη τήν πε-
ριοχή καί νά ἐμφανιστεῖ ἕνα ψηφιακός 
κωδικός, ἕνα ψηφιακό ἀποτύπωμα, ἕνα 
ψηφιακό μοτίβο, κάτι πού θά πιστοποι-
εῖ ὅτι ἔχετε ἐμβολιαστεῖ. Τηρεῖ τό ἀρχεῖο 
τοῦ ἐμβολιασμοῦ σας. Σᾶς δίνει ἐπίσης 
μία ταυτότητα, ἕναν ἀριθμό, ἕναν γραμ-
μωτό κώδικα, μία ἐπωνυμία. Πεῖτε το 
ὅπως θέλετε, ἕνα τατουάζ. Ὅλα τό ἴδιο 
εἶναι. Τώρα γίνατε κάτι σάν προϊόν.

Τό τρίτο πού ἀνέφερα ἦταν ἡ ὑδρο-
γέλη. Ἡ ὑδρογέλη εἶναι στήν πραγματι-
κότητα μία ἐφεύρεση τῆς DARPA, τῆς 
ὑπηρεσίας προηγμένων ἐρευνητικῶν ἐρ-
γασιῶν. Αὐτοί εἶναι κάτι σάν μία ὁμά-
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δα ἐπιστημονικῆς φαντασίας ἀπό τό 
Ὑπουργεῖο Ἄμυνας, Πεντάγωνο, τῆς 
κυβέρνησης τῶν ΗΠΑ. Κάνουν αὐτές 
τίς φανταστικές ἐφευρέσεις [καί] μία 
ἀπό αὐτές εἶναι ἡ ὑδρογέλη. Μπορεῖτε 
νά ψάξετε στό youtube. Κοιτάξτε τήν 
Profusa, μία ἀπό τίς ἑταιρεῖες πού τό 
κάνουν, τήν DARPA καθώς καί τήν λέξη 
ὑδρογέλη καί θά βρεῖτε μερικά δίλεπτα 
βίντεο πού τό περιγράφουν.

Ἡ ὑδρογέλη εἶναι νανοτεχνολο-
γία, μικροσκοπικά ρομπότ. Καί αὐτά 
τά μικροσκοπικά ρομπότ –τό ξέρω ὅτι 
ἀκούγεται τρελό, ἀκόμα καί σέ μένα, 
ἀλλά μπορεῖ νά γίνει– μποροῦν νά ἀπο-
συναρμολογηθοῦν, νά ἐπανασυναρμο-
λογηθοῦν, νά συναρμολογηθοῦν καί νά 
κάνουν διάφορα πράγματα.

Αὐτή ἡ ὑδρογέλη εἶναι πράγματι να-
νοτεχνολογία, εἶναι κάτι ρομποτικό ἤ 
κάτι πού ἔχει τεχνητή νοημοσύνη. Ἔχει 
τήν δυνατότητα νά συνδεθεῖ μέ τεχνητή 
νοημοσύνη. Αὐτό σημαίνει ὅτι κάποιος 
μπορεῖ πλέον νά συνδεθεῖ ἀπευθείας 
καί νά συλλέξει πληροφορίες ἀπό τό 
σῶμα μας. Νά τίς συλλέξει καί νά συνδε-
θεῖ μέ τό smartphone σας, μέ τό cloud, μέ 
κάποια ἄλλη ἔξυπνη συσκευή. Καί ἀπό 
τήν στιγμή πού γίνει αὐτό θά γίνεται γιά 
24 ὧρες τήν ἡμέρα, 7 ἡμέρες τήν ἑβδομά-
δα, 365 ἡμέρες τόν χρόνο. Σκεφτεῖτε το. 
Σκεφτεῖτε πώς αὐτό θά μποροῦσε νά 
ἀλλάξει μονομιᾶς τήν ἰδιωτικότητά μας, 
τήν αὐτονομία μας, τίς ἐλευθερίες μας.

Αὐτό μπορεῖ νά συλλέξει δεδομένα 
ὅπως τό σάκχαρο στό αἷμα μας, τό ὀξυ-
γόνο καί τήν ἀρτηριακή σας πίεση. Ἐν 
τάξει, ἀκούγονται ὡραῖα. Μπορεῖ ὅμως 
νά συλλέξει πολλά ἄλλα πράγματα. Λένε 
ὅτι μπορεῖ νά συλλέξει τά συναισθήματά 
σας ἤ τόν ἐμμηνορροϊκό κύκλο σας. Τήν 

δραστηριότητά σας, ἐάν πέσατε. Τά θρε-
πτικά συστατικά τοῦ σώματός σας, ἐάν 
πήρατε φάρμακα. Ἔχει τήν δυνατότητα 
νά δεῖ ἐάν πήρατε μία λίστα φαρμάκων 
(ἤ ναρκωτικῶν). Ἔχει τήν δυνατότητα 
νά δεῖ σχεδόν ὁ,τιδήποτε συμβαίνει μέσα 
στό σῶμα σας.

Καί ποῦ πηγαίνουν ὅλες αὐτές οἱ 
πληροφορίες; Αὐτό δέν ἔχει ἀπαντηθεῖ. 
Ποιός προστατεύει αὐτές τίς πληροφο-
ρίες; Γιά ποιόν λόγο τίς χρησιμοποιοῦν; 
Αὐτά εἶναι πολύ σοβαρά θέματα. Ὅλα 
αὐτά προτείνεται νά ἐγκαινιαστοῦν 
στό ἑπόμενο ἐμβόλιο.

Τό ἄλλο πράγμα πού πρέπει νά γνω-
ρίζετε εἶναι ὅτι μέ αὐτόν τόν συνδυασμό 
τεχνητῆς νοημοσύνης, ὑδρογέλης καί να-
νοτεχνολογίας, συνδέεστε ὅπως καί μέ 
τό κινητό σας τηλέφωνο. Μπορεῖτε νά 
στείλετε ἕνα μήνυμα κειμένου, νά στείλε-
τε ἕνα email, ἀλλά καί νά λάβετε ἐπίσης. 
Αὐτό σημαίνει ὅτι μποροῦμε νά λάβου-
με πληροφορίες. Ποιές πληροφορίες 
θά ἔρχονται σέ ἐμᾶς; Θά ἐπηρεάζουν 
τήν διάθεσή μας; τήν συμπεριφορά μας; 
Θά ἐπηρεάζουν πῶς σκεφτόμαστε ἤ τίς 
ἀναμνήσεις μας; Ἄν δέν ἔχετε παρακο-
λουθήσει τήν ταινία Matrix, νομίζω ὅτι 
θά πρέπει νά τήν παρακολουθήσετε. 
Νομίζω ὅτι ὑπάρχουν κάποιες ἀλήθειες 
σέ αὐτήν τήν ταινία.

Βλέπω τόσα πολλά λάθος πράγ-
ματα μέ αὐτό τό ἐμβόλιο. Καί βλέπω 
ὅτι δέν τά συζητᾶμε στά ΜΜΕ καί αἰ-
σθάνομαι ὅτι αὐτές οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες 
μᾶς λένε ὠμά ψέματα, ὅταν λένε ὅτι δέν 
μποροῦν νά ἐπηρεάσουν τό DNA μας. 
Σύμφωνα μέ ὅλους τούς ὁρισμούς πού 
χρησιμοποιοῦν, αὐτό τό ἐμβόλιο μπορεῖ 
νά ἐπηρεάσει τό DNA μας.

            



IOY§IOC - AY°OYCTOC 2020

17

Στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, οἱ ἐφημε-
ρίδες λένε ὅτι ἦρθα ἐδῶ σήμερα γιά νά 
μιλήσω σέ 5.000 ναζιστές, καί αὔριο θά 
ἀναφέρουν ὅτι ἤμουν ἐδῶ καί μίλησα 
σέ 3 ἤ 5 χιλιάδες ναζιστές. Ἀλλά βλέπω 
αὐτό τό πλῆθος καί βλέπω τό ἀντίθετο 
τοῦ ναζισμοῦ. Βλέπω ἀνθρώπους πού 
ἀγαπᾶνε τήν δημοκρατία. Ἀνθρώπους 
πού θέλουν διαφανεῖς κυβερνήσεις, ἀν-
θρώπους πού θέλουν ἡγέτες πού δέν θά 
τούς ποῦν ψέματα, ἡγέτες πού δέν θά 
θεσπίσουν αὐθαίρετους κανόνες καί νο-
μοθεσίες, γιά νά κατευθύνουν τόν κόσμο 
πρός τήν ὑποταγή.

Θέλουμε ὑπεύθυνους ὑγείας πού 
δέν ἔχουν οἰκονομικές ἐμπλοκές μέ 
τήν φαρμακοβιομηχανία, πού δουλεύ-
ουν γιά μᾶς καί ὄχι τίς μεγαλοφαρμακευ-
τικές. Θέλουμε ὑπευθύνους ὑγείας πού 
νοιάζονται γιά τήν ὑγεία τῶν παιδιῶν 
μας καί ὄχι γιά τά κέρδη τῆς φαρμακο-
βιομηχανίας ἤ τόν κυβερνητικό ἔλεγχο.

Κοιτάω αὐτό τό πλῆθος καί βλέπω 
ὅλες τίς σημαῖες τῆς Εὐρώπης, βλέπω 
ἀνθρώπους κάθε χρώματος, βλέπω ἀν-
θρώπους ἀπό κάθε κράτος, κάθε θρη-
σκεία, ὅλοι νά νοιάζονται γιά τήν ἀν-
θρώπινη ἀξιοπρέπεια, γιά τήν ὑγεία τῶν 
παιδιῶν, γιά τήν πολιτική ἐλευθερία. 
Αὐτό εἶναι τό ἀντίθετο τοῦ ναζισμοῦ.

Οἱ κυβερνήσεις λατρεύουν τίς 
πανδημίες καί τίς λατρεύουν γιά τόν 

ἴδιο λόγο πού λατρεύουν τόν πόλεμο, 
ἐπειδή τούς δίνουν τή δυνατότητα 
νά ἐπιβάλουν ἔλεγχο στόν κόσμο, τόν 
ὁποῖο ὁ κόσμος ποτέ δέν θά δεχόταν. 
Δημιουργοῦν ἱδρύματα καί μηχανισμούς, 
γιά νά ἐνορχηστρώνουν καί νά ἐπιβάλ-
λουν τήν ὑποταγή.

Θά σᾶς πῶ κάτι: Εἶναι μυστήριο γιά 
μένα τό ὅτι ὅλοι αὐτοί οἱ «σπουδαῖοι» 
ἄνθρωποι, ὅπως ὁ Μπίλ Γκέϊτς καί ὁ 
Ἄντονι Φάουτσι, προετοιμάζονταν καί 
σκέφτονταν γιά αὐτήν τήν πανδημία 
ἐπί δεκαετίες, προετοιμάζονταν γιά νά 
εἴμαστε ὅλοι ἀσφαλεῖς, ὅταν ἡ πανδημία 
τελικά θά ἐρχόταν, καί παρόλα αὐτά, 
τώρα πού ἦρθε, δέν μοιάζει νά ξέρουν 
τί λένε. Μοιάζουν νά ἐπινοοῦν διαφορε-
τικά πράγματα σέ διαφορετικές στιγμές. 
Ἐπινοοῦν νούμερα. Δέν μποροῦν νά σοῦ 
ποῦν ποιό εἶναι τό ποσοστό θνησιμό-
τητας τοῦ Covid. Δέν μποροῦν νά μᾶς 
δώσουν ἕνα PCR τέστ πού νά λειτουργεῖ 
πραγματικά. Πρέπει νά ἀλλάζουν συνέ-
χεια τόν ὁρισμό τοῦ Covid στό πιστο-
ποιητικό θανάτου γιά νά τόν κάνουν νά 
φαίνεται πιό ἐπικίνδυνος. Ἀλλά τό ἕνα 
πράγμα στό ὁποῖο εἶναι καλοί εἶναι 
στό νά ἐντείνουν τό φόβο! Πρίν ἀπό 
75 χρόνια ὁ Hermann Goering [ὑπουρ-
γός τοῦ Χίτλερ] κατέθεσε στή δίκη τῆς 
Νυρεμβέργης καί ἐρωτήθηκε: «Πῶς κά-
νατε τόν γερμανικό λαό νά συμφωνήσει 

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ*
τοῦ Ρόμπερτ Κέννεντυ Τζούνιορ

* Ὁ χαιρετισμός τοῦ Ρόμπερτ Κέννεντυ Τζούνιορ στή μεγαλειώδη συγκέντρωση τῶν 2 ἑκα-
τομμυρίων (!) στό Βερολίνο στίς 29 Αὐγούστου 2020, ἐναντίον τῶν σχεδίων τῆς ἐλίτ-ἀλήτ, πού 
μέ ἐργαλεῖο τόν κορωνοϊό πᾶνε νά ἐπιβάλουν μιά παγκόσμια δικτατορία. Ἡ Παρακαταθήκη 
μετέφερε στό χαρτί τήν ὁμιλία πού ὑπάρχει μέσα στό σχετικό βιντεάκι στό διαδίκτυο.

Ὑπάρχει ἐπίσης ἡ ἐκτενέστερη ὁμιλία τοῦ Ρόμπερτ Κέννεντυ Τζούνιορ, πού ἐκφωνήθηκε 
τήν προηγουμένη τῆς διαδήλωσης, δηλ. στίς 28.8.2020. Εἶναι διαθέσιμη, σέ ἀπόδοση Κώστα 
Τσάκα, στά ἑλληνικά. Τή βρήκαμε στό attikanea.info
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μέ ὅλα αὐτά;» Καί ἐκεῖνος εἶπε: «Εἶναι 
εὔκολο, δέν ἔχει ὁποιαδήποτε σχέση μέ 
τόν ναζισμό, ἔχει σχέση μέ τή φύση τοῦ 
ἀνθρώπου. Μπορεῖς νά τό κάνεις αὐτό 
σέ ἕνα σοσιαλιστικό καθεστώς, σέ ἕνα 
κομμουνιστικό καθεστώς, μπορεῖς νά τό 
κάνεις σέ μία μοναρχία καί σέ μιά δημο-
κρατία. Τό μόνο πράγμα πού μιά κυ-
βέρνηση χρειάζεται, γιά νά κάνει τούς 
ἀνθρώπους σκλάβους, εἶναι ὁ φόβος. 
Καί ἄν μπορεῖς νά σκεφτεῖς κάτι, γιά νά 
τούς φοβίσεις, μπορεῖς νά τούς πείσεις 
νά κάνουν ὁ,τιδήποτε θελήσεις.

Πρίν ἀπό 50 χρόνια ὁ θεῖος μου ὁ 
Τζών Κέννεντι ἦρθε σέ αὐτήν τήν πόλη. 
Ἦρθε ἐδῶ, γιατί αὐτή βρισκόταν στήν 
πρώτη γραμμή ἐνάντια στόν ἀπολυταρ-
χισμό. Καί πάλι σήμερα τό Βερολίνο 
βρίσκεται στήν πρώτη γραμμή ἐνά-
ντια στόν παγκόσμιο ἀπολυταρχισμό. 
Ὅταν ὁ θεῖος μου ἦρθε ἐδῶ, εἶπε περή-
φανα στό λαό τῆς Γερμανίας: «Εἶμαι ἕνας 
Βερολινέζος». Σήμερα ὅλοι ἐμεῖς πού 
βρισκόμαστε ἐδῶ μποροῦμε περήφα-
να νά ποῦμε γιά ἄλλη μιά φορά: «Εἶμαι 
ἕνας Βερολινέζος». Ἐσεῖς εἶστε ἡ πρώ-
τη γραμμή ἐνάντια στόν ἀπολυταρχισμό.

Πρέπει νά πῶ ἕνα ἀκόμη πράγμα: 
δέν ἔχουν κάνει καί πολύ καλή δουλειά 
ὅσον ἀφορᾶ τήν προστασία τῆς δημό-
σιας ὑγείας, ἀλλά ἔχουν κάνει πολύ 
καλή δουλειά στό νά χρησιμοποιήσουν 
τήν καραντίνα, γιά νά φέρουν τό 5G σέ 
ὅλες τίς κοινότητές μας. Καί νά ξεκινή-
σουν τή διαδικασία γιά νά μᾶς φέρουν 
τό ψηφιακό νόμισμα, τό ὁποῖο εἶναι ἡ 
ἀρχή τῆς σκλαβιᾶς. Διότι ἄν ἐλέγχουν 
τόν τραπεζικό σου λογαριασμό, ἐλέγ-
χουν τή ζωή σου. Καί ὅλοι βλέπουμε 
αὐτές τίς διαφημίσεις στήν τηλεόραση 
πού λένε: «Τό 5G ἔρχεται στήν κοινότη-
τά σας, θά εἶναι ἕνα σπουδαῖο πράγμα 
γιά ὅλους σας! Θά ἀλλάξει τή ζωή σας, 

θά τήν κάνει τόσο καλύτερη!» Καί εἶναι 
πολύ πειστικό – πρέπει νά τό πῶ. Διότι 
κοιτῶ αὐτές τίς διαφημίσεις καί σκέφτο-
μαι: αὐτό εἶναι φανταστικό, ἀνυπομονῶ 
νά ἔρθει. Ἐπειδή θά μπορῶ νά κατεβάζω 
ἕνα βιντεοπαιχνίδι σέ 6 δευτερόλεπτα 
ἀντί σέ 16. Εἶναι αὐτός ὁ λόγος πού 
ξοδεύουν 5 τρισεκατομμύρια δολλά-
ρια στό 5G; Ὄχι, τό κάνουν γιά τήν 
ἐπιτήρηση καί τή συλλογή δεδομέ-
νων. Δέν εἶναι γιά σᾶς καί γιά μένα. Εἶ-
ναι γιά τόν Μπίλ Γκέϊτς τόν Μάρκ Ζού-
κερμπεργκ, τόν Τζέφ Μπέζος καί ὅλους 
τούς ἄλλους δισεκατομμυριούχους. Ὁ 
Μπίλ Γκέϊτς λέει ὅτι ὁ στόλος τῶν δο-
ρυφόρων του θά μπορεῖ νά βλέπει κάθε 
σπιθαμή τοῦ πλανήτη 24 ὧρες τό εἰκο-
σιτετράωρο. Μά αὐτό εἶναι μόνο ἡ ἀρχή. 
Θά μπορεῖ ἐπίσης νά σᾶς παρακολουθεῖ 
μέσῳ ὅλων τῶν ἔξυπνων συσκευῶν σας 
μέσῳ τῆς βιομετρικῆς ἀναγνώρισης προ-
σώπου – μέσα ἀπό τό GPS σας. Νομίζε-
τε ὅτι ἡ «Alexa» δουλεύει γιά σᾶς; Δέν 
δουλεύει γιά σᾶς, δουλεύει γιά τόν Μπίλ 
Γκέϊτς, κατασκοπεύοντας ἐσᾶς.

Ἡ πανδημία εἶναι μιά βολική κρί-
ση γιά τήν ἐλίτ πού ὑπαγορεύει αὐτές 
τίς πολιτικές. Τούς δίνει τήν δυνατό-
τητα νά διαλύσουν τή μεσαία τάξη, 
νά καταστρέψουν τούς δημοκρατι-
κούς θεσμούς, νά μεταφέρουν ὅλο τόν 
πλοῦτο μας ἀπό ὅλους ἐμᾶς σέ μιά χού-
φτα δισεκατομμυριούχων, γιά νά γίνουν 
αὐτοί πλούσιοι κάνοντας ἐμᾶς φτωχούς. 
Καί τό μόνο πράγμα μεταξύ αὐτῶν καί 
τῶν παιδιῶν μας εἶναι αὐτό τό πλῆθος 
πού ἔχει ἔρθει στό Βερολίνο. Τούς λέμε 
σήμερα: «Δέν θά πάρετε τήν ἐλευθε-
ρία μας, δέν θά δηλητηριάσετε τά 
παιδιά μας. Θά ἀπαιτήσουμε νά πά-
ρουμε πίσω τή δημοκρατία μας».

Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους πάρα πολύ 
πού ἀγωνίζεστε.
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PROJECT COVID-19 ΚΑΙ ΕΙΣ «ΥΓΕΙΑΝ» ΤΑ ΚΟΡΟΪΔΑ...
τῆς Μαρίας, ἐκπαιδευτικοῦ

U U U U U U U U U U U U U U U 

Πᾶμε καί γιά ἄλλες ἀποκαλύψεις, 
πάντοτε μέ ντοκουμέντα καί ὄχι μέ κού-
φια λόγια τοῦ ἀέρα κι αὐτά μέ ἀντιφά-
σεις καί κωλοτοῦμπες ἀνά τακτά χρονι-
κά διαστήματα ἀπό τούς πολιτικούς μας 
καί τούς «εἰδικούς»-δικούς τους!

Ἀποκαλύπτεται ἔγγραφο τῆς Πα-
γκόσμιας Τράπεζας πού κατονομάζει 
τό (στημένο;) σκηνικό μέ τόν κορωνα-
ϊό· «project» (μετάφραση: «ἔργο»!).

Τό πολύ περίεργο εἶναι πώς οἱ «προ-
φῆτες παγκόσμιοι μαμμωνάδες» τῆς Πα-
γκόσμιας Τράπεζας, πού δανείζει καί 
χρεώνει τά Κράτη ἔχοντας πρῶτα θέσει 
ὅρους προκειμένου νά μήν σταματήσει 
ἡ κάνουλα παροχῶν, ἀλλά πάντοτε πε-
ριμένοντας ἀνταλλάγματα πάσης φύ-
σεως… προγραμμάτισαν ὡς ἀρχή τοῦ 

«ἔργου» τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2020 καί ὡς 
λήξη του τόν Μάρτιο τοῦ 2025!

Μέχρι τό 2025 βέβαια, θά ἔχουμε πε-
θάνει σχεδόν ὅλοι ἀπό σκάσιμο λόγῳ μά-
σκας, θά ἔχουν ρημάξει οἱ ἐπιχειρήσεις 
καί ἡ οἰκονομία λόγῳ τῶν «μέτρων» κι 
ἔτσι θά προσκυνήσουμε τήν Παγκόσμια 
Τράπεζα κι ὅποιους Μασώνους κρύβο-
νται πίσω ἀπό αὐτήν, ἐνῶ παράλληλα 
θά ὑπάρχει ἄπλετος χρόνος ὥστε νά μᾶς 
ἐμβολιάσουν σάν ζῶα ἅπαντες!

Ἤδη, στενάζουν οἱ ἐπιχειρήσεις καί 
ἄρχισαν νά προβαίνουν σέ ἀπεγνωσμέ-
νες κινητοποιήσεις.Ὁλόκληρο τό ἔγγρα-
φο θά βρεῖτε ἐδῶ:

http://documents1.worldbank.org/
cura ted /en /993371585947965984 /
pd f /Wor l d -COVID- 1 9 - S t r a t e g i c -
Preparedness-and-Response-Project.pdf

Ὁ Luc Antoine Montagnier εἶναι Γάλλος 
ἰολόγος καί κάτοχος τοῦ βραβείου Νόμπελ 
(2008) γιά τήν ἀνακάλυψη τοῦ ἰοῦ τῆς ἐπί-
κτητης ἀνοσολογικῆς ἀνεπάρκειας (HIV) 
ἐνῶ ἐπί χρόνια ἦταν ἐρευνητής τοῦ Ἰνστι-
τούτου Παστέρ στή Γαλλία. Τό τμῆμα τῆς 
παρακάτω συνέντευξής του, σχετικῆς μέ τό 
τρέχον ζήτημα τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι παρα-
πάνω ἀπό ἀποκαλυπτικό!

Ἐρώτηση: Γιατί νά μᾶς ἐποδίσουν 

νά μάθουμε περισσότερα γιά αὐτήν τή 
δημιουργία τοῦ ἰοῦ; Γιατί ἀρνούμαστε νά 
ἀκούσουμε αὐτήν τήν ἐκδοχή;

Montagnier: Ὅπως λέγεται καί στά 
ἀγγλικά ἐπειδή σέ τέτοια θέματα μπο-
ρεῖ νά ὑπάρχει τό «generalcoverup», ἡ 
γενική κάλυψη. Αὐτό εἶναι ἀπίστευτο! 
Δηλαδή ἀκόμη καί οἱ ἐπιστήμονες ἀγο-
ράζονται, ἀκόμη καί Ἀμερικανοί, Γάλλοι, 
Ἄγγλοι ἐπιστήμονες, σχεδόν ὅλοι, μιλοῦν 

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΝ Ο,ΤΙ ΛΕΝΕ·
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ*
τοῦ Luc Antoine Montagnier (Νόμπελ 2008)

* Ἀπό τό enromiosini.gr. Παρατίθεται ἀπόσπασμα τῆς συνέντευξης.
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γιά τήν ἴδια ἰδέα, ὅτι εἶναι ἕνας ἰός πού 
δημιουργήθηκε ἀπό τή φύση. Αὐτό εἶναι 
ψέμα, τό ξέρουν πολύ καλά, καί εἶναι 
ἀκριβῶς ὅτι ὑπάρχει ἕνα μεγάλο ψέμα 
καί πρέπει νά ρωτήσουμε γιατί καί 
ποιοί εἶναι οἱ λόγοι πού ὑποστηρί-
ζεται αὐτό. Πρῶτα εἶναι τά χρήματα, 
πληρώνονται γιά νά ποῦν ὅ,τι λένε 
καί ἄν δέν λένε, μπορεῖ νά χάσουν τή 
θέση τους καί φοβοῦνται ὅτι θά χάσουν 
τήν καριέρα τους, ἄν θέλουν νά ἀποκα-
λύψουν τήν ἀλήθεια. Αὐτό εἶναι ἐξαι-
ρετικά κακό γιά τήν ἐπιστήμη. Νομίζω 
ὅτι ὑπάρχει ἐπίσης μεγάλη πίεση στά 
μέσα ἐνημέρωσης. Εἶναι ἕνα περίπλοκο 
σύστημα τώρα. Δηλαδή τίς ἐπιστημονι-
κές ἀλήθειες δέν μποροῦν νά τίς ποῦν, 
γι᾽ αὐτό τίς κρύβουμε, ἐπειδή ἡ κινεζική 
κυβέρνηση ἀρνεῖται αὐτήν τήν ἀλήθεια, 
κάνει τά πάντα, γιά νά κρύψει καί νά 
καταστρέψει τά στοιχεῖα, δέν τά ἀφή-
νουν νά γίνουν γνωστά. Μπορεῖ νά ἔρθει 
ἡ μέρα πού οἱ Κινέζοι νά τό ἀναγνω-
ρίσουν, ἀλλά θά πάρει χρόνο καί τώρα 
συνεχίζουμε νά πιστεύουμε κάτι πού δέν 
ὑπάρχει [δηλ. ἕνα ψέμα ὡς πρός τό πῶς 
προέκυψε ὁ ἰός].

Ἐρώτηση: νομίζετε ὅτι σέ λίγες 
ἑβδομάδες ἤ σέ λίγους μῆνες θά προτα-
θεῖ ἕνα ἐμβόλιο καί αὐτό τό ἐμβόλιο θά 
εἶναι ὑποχρεωτικό;

Montagnier: Πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα, δέν 
εἶμαι ἀντι-ἐμβολιαστής, οὔτε εἶμαι ἐνά-
ντια στά φάρμακα. Νομίζω ὅτι ἡ φαρμα-

κολογία βοήθησε σέ πολλά πράγματα.
Ἄν ἐπικεντρωθοῦμε στό ἐμβόλιο, 

νομίζω ὅτι τό οἰκονομικό κομμάτι εἶ-
ναι πολύ σημαντικό. Τά ἐμβόλια μερι-
κές φορές εἶναι κακά. Πρέπει νά πῶ, 
τό λέω, νά τό πῶ πολύ δυνατά, ἐάν 
κάποιος ἔχει covid-19 καί τόν ἐμβολιά-
σετε κατά τῆς γρίππης, κινδυνεύετε νά 
τόν σκοτώσετε σέ μερικές μέρες ἤ στίς 
ἑπόμενες ἑβδομάδες. Ἐάν ἔχετε κάποιον 
πού παίρνει χημειοθεραπεία γιά καρκί-
νο καί τόν ἐμβολιάσετε γιά τή γρίππη, 
τόν σκοτώνετε πολύ γρήγορα. Πρέπει νά 
εἰπωθεῖ ὅτι οἱ ἐμβολιασμοί παρέμβασης 
εἶναι πολύ κακοί. Ὁπότε αὐτό πρέπει 
νά μᾶς εἶναι πλήρως κατανοητό.

Δεύτερον, ἕνα ἐμβόλιο, ἐπαναλαμ-
βάνω ὅτι μπορεῖ νά εἶναι κακό ἤ καί 
καλό. Γιά νά γνωρίζουμε τί εἶναι, πρέπει 
νά τό ἀποδείξουμε καί γιά αὐτό χρει-
άζεται χρόνος. Ὑπάρχουν παραδείγμα-
τα στή Βόρεια Ἰταλία εἰδικότερα, ὅπου 
ἔχουμε ἐμβολιάσει ἕναν πληθυσμό καί 
ἔχουμε δεῖ ὅτι ὁ μέγιστος ἀριθμός θα-
νόντων αὐξήθηκε σημαντικά. Πιστεύω 
ὅτι ἕνα ἐμβόλιο ἐξ ὁρισμοῦ ὡς φάρμα-
κο δέν πρέπει νά σκοτώνει, νά μήν ἔχει 
παρενέργειες γιά νά σκοτώσει ἀνθρώ-
πους. Καί πιστεύω ὅτι οἱ ἐμβολιαστές 
ξεχνοῦν αὐτήν τήν ἀρχή τοῦ Ἱππο-
κράτη «Πρῶτα ἀπ᾽ ὅλα νά μήν κάνεις 
ζημιά». Οἱ γιατροί εἶναι αὐτοί πού ἐμβο-
λιάζουν, ὁπότε ἐναπόκειται σέ αὐτούς 
νά θέσουν τό ἠθικό ἐμπόδιο.
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ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ! ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ!*
τοῦ κ. Νίκου Ἀντωνιάδη, δικηγόρου Ἀθηνῶν

* Ἀπό τήν σελίδα τοῦ κ. Νίκου Ἀντωνιάδη στό facebook.

Ἡ Κυβέρνησή μας, μέ τή σύμπραξη 
ὅλων τῶν βουλευτῶν, εἴτε διά τῆς θε-
τικῆς εἴτε διά τῆς λευκῆς ψήφου, ἔχει 
ἤδη ἀπό τίς 3 Ἀπριλίου νομοθετήσει 
νά μποροῦν νά πάρουν ὄχι μόνο τά 
παιδιά μας ἀλλά ὅλους μας ἀπό τά 
σπίτια μας, καί [ἔχει νομοθετήσει] τόν 
περιορισμό μας ἀκόμα καί σέ ἰδιωτικές 
ἐγκαταστάσεις!

Ὄχι ἁπλά σάν πρόσφυγες στήν ἴδια 
μας τήν χώρα:

«...στόν προσωρινό περιορισμό...σέ 
κατάλληλες δημόσιες ἤ ἰδιωτικές ἐγκα-
ταστάσεις»

Ἀλλά ἀκόμη χειρότερα, σάν τούς λε-
προύς τῆς Σπιναλόγκας:

«...ὑπό συνθῆκες πού ἀποτρέπουν 
τήν ἐπαφή μέ τρίτα πρόσωπα, ἀπό τήν 
ὁποία θά μποροῦσε νά προκληθεῖ μετά-
δοση τῆς νόσου»

Ἔχει στηθεῖ ἤδη ἀπό τίς 3 Ἀπριλί-
ου τό ὀργουελικό σκηνικό ἀπό τούς 
κυβερνῶντες μέ τήν ἀνοχή - συνέργεια 
ὅλης τῆς Βουλῆς.

Προσέξτε:
Στίς 3 Ἀπριλίου ἁπλά κυρώθηκε στή 

βουλή ἡ πράξη νομοθετικοῦ περιεχομέ-
νου τῆς 25ης Φεβρουαρίου:

Τό ἀποφάσισαν πρίν κἄν κηρυχθεῖ 
(στίς 11 Μαρτίου) ἡ «Πανδημία»!!!

Μέ ρωτᾶτε: – Μποροῦν νά μᾶς πά-
ρουν τά παιδιά λόγω κορωνοϊοῦ; Σέ ἄλ-
λες χῶρες τό ἔχουν ψηφίσει. Ἐδῶ ἔχει 
ψηφιστεῖ;

Σᾶς ἀπαντῶ: – Ἔχει γίνει ἤδη. Καί 
ὄχι μόνο γιά τά παιδιά. Γιά ὅλους. Μέ 
τόν νόμο 4682/2020, τόν γνωστό 

νόμο γιά τίς ὑποχρεωτικές ἰατρικές 
πράξεις, ἔχει νομοθετηθεῖ ὁ προσω-
ρινός περιορισμός μας ἀκόμη καί σέ 
ἰδιωτικές ἐγκαταστάσεις!!!

Συγκεκριμένα: – Μέ τόν νόμο 4682/ 
2020 κυρώθηκε ἡ Πράξη Νομοθετικοῦ 
Περιεχομένου τῆς 25.2.2020. Πρίν τήν 
κήρυξη τῆς πανδημίας!

Στό πρῶτο ἄρθρο, ἄρθρο 1, παρά-
γραφος 2, στίς περιπτώσεις (α) καί (β), 
προβλέπεται ὅτι:

(α) Τά μέτρα αὐτά (σύμφωνα μέ τήν 
παράγραφο 1, τά μέτρα πρόληψης, ὑγει-
ονομικῆς παρακολούθησης, καθώς καί 
περιορισμοῦ τῆς διάδοσης τοῦ κορω-
νοϊοῦ) συνίστανται στήν ὑποχρεωτική 
ὑποβολή σέ κλινικό καί ἐργαστηριακό 
ἔλεγχο (ἐδῶ ὑπάγονται τά τέστ), ὑγει-
ονομική παρακολούθηση, ἐμβολιασμό, 
φαρμακευτική ἀγωγή καί νοσηλεία προ-
σώπων, γιά τά ὁποῖα ὑπάρχουν εὔλογες 
ὑπόνοιες ὅτι μποροῦν νά μεταδώσουν 
ἄμεσα ἤ ἔμμεσα τή νόσο καί (β) στήν 
ἐπιβολή κλινικῶν καί ἐργαστηριακῶν 
ἐλέγχων, καθώς καί μέτρων προληπτι-
κῆς ὑγειονομικῆς παρακολούθησης, ἐμ-
βολιασμοῦ, φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς καί 
προληπτικῆς νοσηλείας προσώπων πού 
προέρχονται ἀπό περιοχές ὅπου ἔχει 
παρατηρηθεῖ μεγάλη διάδοση τῆς νόσου.

– Προσέξτε τώρα. Ὅλα αὐτά τά πρό-
σωπα καί ὑπό τίς παραπάνω προϋπο-
θέσεις, οἱ ὁποῖες, ὅπως ὅλοι καταλαβαί-
νετε, πολύ εὔκολα ἡ κυβέρνηση, διά τοῦ 
«ἁρμοδίου» κάθε φορά ὀργάνου (...), θά 
πεῖ ὅτι πληροῦνται, μπορεῖ νά προχω-
ρήσει, σύμφωνα μέ τήν περίπτωση (ε) 
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Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ*
τοῦ μοναχοῦ Παύλου, MD Μοριακῆς Βιολογίας καί Βιοϊατρικῆς,

Βουλευτήρια Ἁγίου Ὄρους

* Ὁ πλήρης τίτλος τοῦ ἄρθρου εἶναι: «Ὑποχρεωτική χρήση μάσκας: μέτρο πού προστατεύει 
ἤ ὑπονομεύει τήν δημόσια ὑγεία;» Παραθέτουμε ἀποσπάσματα τοῦ ἐνδιαφέροντος ἐκτενοῦς 
ἄρθρου πού ἀναρτήθηκε στίς 21 Αὐγούστου 2020 στό διαδίκτυο.

Ἡ μάσκα δέν προφυλάσσει διότι οἱ 
ἰοί εἶναι πολύ μικρότεροι σέ μέγεθος 
ἀπό ἄλλα παθογόνα μικρόβια (π.χ. βα-
κτήρια) καί δέν περιορίζονται μόνο στά 
μεγάλα ὑδροσταγονίδια πού δεσμεύει ἡ 

μάσκα, ἀλλά ἀκολουθοῦν τήν ροή τοῦ 
ἐκπνεόμενου ἀέρα. Ἕνα εὔληπτο παρά-
δειγμα εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ καπνοῦ. 
Ὅταν καπνίζει ἕνας ἄνθρωπος καί μά-
σκα νά φοράει θά δοῦμε νά ἐξέρχεται 

στόν ὑποχρεωτικό προσωρινό περιορι-
σμό «ὑπό συνθῆκες πού ἀποτρέπουν 
τήν ἐπαφή μέ τρίτα πρόσωπα, ἀπό τήν 
ὁποία θά μποροῦσε νά προκληθεῖ μετά-
δοση τῆς νόσου.

Τό μέτρο τοῦ προσωρινοῦ περιορι-
σμοῦ δύναται νά ὑλοποιεῖται σέ κατάλ-
ληλο χῶρο νοσοκομείου, ὑγειονομικῆς 
δομῆς, θεραπευτικοῦ ἱδρύματος, σέ κα-
τάλληλες δημόσιες ἤ ἰδιωτικές ἐγκατα-
στάσεις προσωρινῆς διαμονῆς, ἤ καί κατ᾽ 
οἶκον, ἀνάλογα μέ τήν ἀπόφαση τοῦ ἁρ-
μόδιου κάθε φορά ὀργάνου»!!!

Καί μή μᾶς ποῦνε πάλι ὅτι δέν θά τό 
κάνουν καί ὅλα αὐτά πού μᾶς λένε καί 
γιά τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό.

Ἄν ἦταν νά μή τό κάνουν, δέν θά 
τό ψήφιζαν οὔτε θά προέβλεπαν ποι-
νή φυλάκισης σέ ὅποιον δέν θά συμ-
μορφωθεῖ.

Πρόκειται γιά ἀπίστευτα πράγματα.
Δέν ἤθελα νά τρομοκρατήσω τόν 

κόσμο, ὅταν ἔκανα τή νομική ἀνάλυση 
τοῦ ἴδιου νόμου, περιοριζόμενος στήν 
ἀνάλυση γιά τίς ὑποχρεωτικές ἰατρικές 
πράξεις.

Βλέποντας ὅμως ὅτι ὁδηγούμεθα κα-

θημερινά σέ ἀσύλληπτες ὀργουελικές 
καταστάσεις, πιστεύω ὅτι πλέον εἶναι 
ἱκανοί νά ἐφαρμόσουν καί τήν περίπτω-
ση (ε).

Ἄλλωστε, ἐπαναλαμβάνω, ἐάν δέν 
σκόπευαν νά τό κάνουν, δέν θά τό ψή-
φιζαν.

Δέν θά ψήφιζαν τήν ὑποχρεωτική με-
ταφορά, τή δική μας καί τῶν παιδιῶν μας, 
ἀκόμη καί σέ ἰδιωτικές ἐγκαταστάσεις.

Μέ παραπομπές στίς πιό σκοτει-
νές περιόδους τῆς ἱστορίας μας καί 
στά σκληρότερα ἀπολυταρχικά καθε-
στῶτα.

Ἑλληνίδες & Ἕλληνες, ἔπρεπε νά 
μάθετε τί ἔχουν ψηφίσει καί ἑπομένως 
τί σκοπεύουν νά κάνουν.

Ἡ ἐκστρατεία τρομοκράτησής μας 
καί ἐκτόξευσης καθημερινῶν ἀπειλῶν 
ἐναντίον ὅλων ὅσοι ὑψώνουμε τό ἀνά-
στημά μας καί τιμᾶμε τούς ὅρκους πού 
ἔχουμε δώσει, δέν ἀφήνουν περιθώρια 
ἐφησυχασμοῦ.

Νά εἶστε ἕτοιμοι γιά ὅλα. Νά εἴμαστε 
ἕτοιμοι γιά ὅλα.

Δέν θά μείνουμε μέ σταυρωμένα χέ-
ρια.
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καπνός μέσα καί κυρίως πλευρικά ἀπό 
τή μάσκα, τόν ὁποῖο μπορεῖ νά εἰσπνεύ-
σει (μυρίσει) κάποιος ἄλλος πού εἶναι 
κοντά καί ἐπίσης φοράει μάσκα. Κάτι 
ἀντίστοιχο συμβαίνει μέ τά ἀερολυμένα 
σωματίδια ἑνός ἰοῦ, πού ἡ χειρουργι-
κή μάσκα δέν μπορεῖ νά κατακρατήσει 
ἀποτελεσματικά, ἐνῶ τελείως ἀκατάλλη-
λη φαίνεται νά εἶναι ἡ ὑφασμάτινη.

Ἡ μάσκα ἐμποδίζει τήν εἰσπνοή 
προκαλώντας ἐλλιπῆ ὀξυγόνωση μέ 
ὅ,τι συνεπάγεται αὐτό [γρήγορη κό-
πωση, πονοκέφαλοι, ναυτία, ἐλλιπῆ 
ἀντίληψη, μειωμένη ἄμυνα, αὔξηση κιν-
δύνου σχηματισμοῦ θρόμβων σέ ἄτομα 
μέ θρομβοφιλία κ.ἄ.). Ἐπίσης ἡ μάσκα 
μολύνει τόν χρήστη μέ μικρόβια ἀπό 
ἀπρόσεκτη καί παρατεταμένη χρήση, 
μέ ἐπικίνδυνη αὔξηση τοῦ διοξειδίου 
τοῦ ἄνθρακα, μέ αὔξηση τῶν ἀναερόβι-
ων βακτηρίων στό στόμα πού προκαλοῦν 
στοματικές παθήσεις, μέ ἴνες πολυπρο-
πυλενίου (ἄν πρόκειται γιά συνθετική) 
πού εἶναι παράγοντας πού διεγείρει τό 
ἄσθμα κ.ἄ.

Ἀναρωτιέμαι, ἔχει μελετήσει ἡ ἐπι-
τροπή ἐμπειρογνωμόνων τίς ἐπιπτώσεις 
τῆς μακροχρόνιας χρήσης μάσκας ἐπί 
ὀκταώρου βάσεως καθημερινά, πού ὑπο-
χρεωτικά φοράει τό ὑπαλληλικό προ-
σωπικό, ἀνεξαρτήτως ἄν κάποιοι ἔχουν 
ἀναπνευστικές δυσκολίες (π.χ ἄσθμα, 
στενό διάφραγμα, ἀλλεργική ρινίτιδα 
κτλ.); Ἡ πολιτεία θά ἔχει τήν ἀποκλει-
στική εὐθύνη γιά προβλήματα ὑγείας 
πού θά ἐμφανίσουν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι!

Εὔχομαι ὁ παραλογισμός τῆς κα-
θολικῆς χρήσης μάσκας σύντομα νά 
σταματήσει καί νά ἐγκαταλειφθεῖ κάθε 
«σκέψη» νά ἐφαρμοστεῖ στούς μαθητές 
στά σχολεῖα, ἀπό τή στιγμή πού τό πο-
σοστό θνητότητας σέ ἡλικίες κάτω τῶν 18 
ἐτῶν εἶναι ἀνύπαρκτο. Ὁ παραλογισμός 

γεννᾶ παραλογισμό καί δέν ὑπάρχει πιό 
δικαιολογημένη ἀντίδραση καί πιό ἱερά 
ἀγανάκτηση ἀπό αὐτή τοῦ γονέα, πού 
ὑπερασπίζεται τήν ὑγεία καί ἀκεραιότη-
τα τῶν παιδιῶν του. Γιά τήν οἰκογένεια 
(καί κατ᾽ ἐπέκταση τήν κοινωνία) προέ-
χει ἡ περιφρούρηση τῶν ἀπογόνων της 
πού εἶναι καί τό μέλλον της.

Ἀναμφίβολα τό μέτρο τῆς ὑποχρε-
ωτικῆς καί γενικευμένης χρήσης μά-
σκας εἶναι ὁ τέλειος πρόδρομος τοῦ 
ὑποχρεωτικοῦ μαζικοῦ ἐμβολιασμοῦ. 
Καί στόν ἐπιστημονικό ἀνορθολογισμό 
καί τήν κυβερνητική αὐθαιρεσία συνηθί-
ζει, καί τήν ὑποχρεωτικότητα ἑδραιώνει 
καί τήν ζήτησή του προεξοφλεῖ, ὅταν 
ἀργότερα τεθεῖ τό δίλημμα «ἐμβόλιο ἤ 
μάσκα;». Δυστυχῶς, ὅμως, ὁ νομικός κό-
σμος σέ ἐθνικό καί διεθνές ἐπίπεδο δέν 
ἔχει ἀντιληφθεῖ ἀκόμα ὅτι κάτι δέν πάει 
καλά.

Ἕνας νέος ὁλοκληρωτισμός ἑδραι-
ώνεται μέ ἐπιστημονικοφανῆ θωράκι-
ση, πού ἀκόμα ἡ δικαιοσύνη δέν ἔχει τά 
ἀντανακλαστικά, μέσῳ μιᾶς ἀνεξάρτητης 
ἐπιστημονικῆς ἀρχῆς, νά προσβάλει καί 
νά ἐλέγξει, οὔτε κἄν στό ἐπίπεδο τῆς 
διερεύνησης τῶν πραγματικῶν θυμάτων 
ἀπό COVID-19. Μιά ἐπιστημονική λογο-
κρισία ἐπιβάλλεται διεθνῶς, γιά νά φι-
μώσει τίς ὁλοένα αὐξανόμενες φωνές δι-
αμαρτυρίας ἀπό ἔγκριτους ἐπιστήμονες, 
πού κατηγοροῦν τήν κυρίαρχη πολιτική 
διαχείρισης τῆς πανδημίας γιά μονομέ-
ρεια καί σκοπιμότητες. Νόμοι πού πε-
ριορίζουν τίς διαδηλώσεις, τήν ἰδιω-
τικότητα καί τίς ἀτομικές ἐλευθερίες 
θεσπίζονται, μέ ἀφορμή μία ἀπό τίς 
πιό ἤπιες πανδημίες πού γνώρισε ἡ 
ἀνθρωπότητα. Ἕνας ἀπυρόβλητος ἰθύ-
νων νοῦς γιά τήν δημόσια ὑγεία ἐπιβάλ-
λεται, πού ἀποφασίζει καί διατάζει 
γιά τόν λαό χωρίς τόν λαό. Μιά πα-



AP. 133

24



γκόσμια Μή Κυβερνητική Ὀλιγαρχία 
σάν πανδημία ἐξαπλώνεται, ἐκτοπί-
ζοντας τίς ἐθνικές συνταγματικές δη-
μοκρατίες. Ἰδού λοιπόν ὁ πραγματι-
κός ἐχθρός πού ἀποκαλύφθηκε καί 
χρησιμοποιεῖ τόν κορωνοϊό γιά νά 
ἐπικρατήσει.

Ὅμως, ὁ μόνος παντέλειος Νοῦς, ἱκα-
νός καί ἁρμόδιος νά ρυθμίζει τά τῆς ἀν-
θρωπότητας εἶναι ὁ πανάγαθος, παντο-
δύναμος, πάνσοφος καί παντεπόπτης 
οὐράνιος Πατέρας μας. Μακροθυμεῖ ὁ 
Θεός, γιά νά ἀποκαλυφθοῦν οἱ προ-
θέσεις καί οἱ ἐπιδιώξεις πάντων. Ἄς τό 
ἔχουν καλά ὑπόψη τους αὐτό, ὅσοι θέ-
λουν νά τόν ἀντικαταστήσουν, ἀναλαμ-
βάνοντας ἐτσιθελικά τόν ρόλο τοῦ «σω-
τήρα» καί «φιλάνθρωπου». Ἡ ἱστορία 
ἔχει ἤδη ὑπογράψει τήν ταπείνωσή τους.

Ἡ Ἐκκλησία ἀνέκαθεν συνέβαλλε 
στήν λύση καί οὐδέποτε στή δημιουργία 

καί ἐπιδείνωση ὑγειονομικῶν κρίσεων. 
Τό τελευταῖο, παρά τίς ἀντίθετες λοι-
μωξιολογικές ἐκτιμήσεις, ἐπιβεβαιώθηκε 
τήν ἄνοιξη, ὅταν μετά τό ἄνοιγμα τῶν 
ἐκκλησιῶν, χωρίς ὑποχρεωτική χρήση 
μάσκας, καί παρά τό ὅτι κοινώνησαν 
χιλιάδες κόσμου, τά κρούσματα καί οἱ 
θάνατοι ἐλαττώθηκαν. Παρέμβαση τῆς 
πολιτείας στό συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένο Νοσοκομεῖο ψυχῶν καί σωμά-
των, πού λέγεται Ἐκκλησία, σέ συν-
δυασμό μέ ὅλα τά ὑποχρεωτικά μέ-
τρα πού ἐπέβαλε, ἰσοδυναμεῖ μέ τό 
νά θέλει ἕναν λαό ἄρρωστο, ἀνάπηρο 
ψυχοσωματικά, ἀπελπισμένο, ἐξαθλι-
ωμένο, τέλειο ὑποχείριο τοῦ φόβου. 
ΖΗ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ, ὅμως! Πολύ σύ-
ντομα, θά λειτουργήσουν οἱ πνευματι-
κοί νόμοι, μέ ὅ,τι συνεπάγεται τοῦτο, γιά 
ὅλους τούς ὑπαίτιους καί ὅσους συνευ-
θύνονται!...

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.



IOY§IOC - AY°OYCTOC 2020

25

 EI¢HCEIC & CXO§IA  
«Μᾶς κοροϊδεύουν»

Ν. Χαρδαλιᾶς (στίς 18/8/2020): «Τό 
ἄνοιγμα τοῦ τουρισμοῦ δέν εὐθύνεται 
γιά τήν αὔξηση τῶν κρουσμάτων. Ἡ δι-
ασπορά τοῦ κορωνοϊοῦ στή χώρα ὀφεί-
λεται στήν ἐγχώρια κινητικότητα καί στή 
μή τήρηση τῶν μέτρων προστασίας ἀπό 
μερίδα πολιτῶν».

Κ. Μητσοτάκης (στό CNN, δύο μέ-
ρες ἀργότερα 20/8/2020): «Ἔχουμε μιά 
αὔξηση τῶν κρουσμάτων τοῦ κορωνοϊ-
οῦ καί τήν περιμέναμε ἐπειδή ἀνοίξαμε 
τήν οἰκονομία καί τόν τουρισμό».

v v v

Ψέμα ὅτι αὐξήθηκαν τά κρούσματα

Διαβάζουμε στό enromiosini.gr (14.8. 
2020):

Ἡ προπαγάνδα φόβου καί τρόμου 
σχετικά μέ τόν κορωνοϊό ἔχει πάρει ἀνη-
συχητικές διαστάσεις.

Ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά γνωρί-
σματα τοῦ πανικοῦ εἶναι νά σέ κάνει νά 
μήν σκέφτεσαι καθαρά. Τή μέρα λοιπόν 
πού ἀνακοινώθηκαν νέα σκληρά μέτρα 
ἀπό τόν Νίκο Χαρδαλιά, εἴχαμε σχεδόν 
18.000 τέστ.

Στά 17.583 τέστ πού ἔγιναν λοιπόν, 
γιά νά εἴμαστε ἀκριβεῖς, ἀνιχνεύτηκαν 
254 κρούσματα. Κοινῶς τό 1,44% τῶν 
τέστ βρέθηκε θετικό σέ κορωνοϊό.

Εἶναι τό χαμηλότερο ποσοστό τῆς 
τελευταίας ἑβδομάδας. Παρόλα αὐτά 
ἡ ἀνησυχία μεγαλώνει καί ὁ Νίκος Χαρ-
δαλιάς ἀνακοινώνει νέα σκληρά μέτρα.

Σχόλιο «Π»: Ἄρα λοιπόν στίς 14 Αὐ-
γούστου (παραμονή τῆς Παναγίας, μήν 
τό ξεχνᾶμε, πού ἀνακοίνωσε ὁ Ν. Χαρ-

δαλιάς νέα αὐστηρότερα μέτρα «λόγῳ 
αὔξησης τῶν κρουσμάτων», ἡ ἀλήθεια 
εἶναι ὅτι τά κρούσματα εἶχαν μειωθεῖ 
σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη μέρα ἀπό 
2,70% σέ 1,44%!

Γιά νά δικαιολογήσει ἡ κυβέρνηση 
τήν καθολική χρήση μασκῶν κατ᾽ ἀρχήν 
σέ κάποιες περιοχές (Χαλκιδική καί ἀλ-
λοῦ) ἔπρεπε νά φοβίσει τόν κόσμο μέ 
μιά ὑποτιθέμενη μεγάλη αὔξηση τῶν 
κρουσμάτων. Ἐπίτηδες οἱ κρατικοί «κο-
μισάριοι» μιλοῦσαν γιά αὔξηση κρουσμά-
των σέ ἀπόλυτους ἀριθμούς. Αὐτό πού 
μᾶς δίνει εἰκόνα τοῦ τί πραγματικά συμ-
βαίνει καί ἄν ἔχουμε αὔξηση τῶν κρου-
σμάτων εἶναι ἡ μέτρηση ἐπί τοῖς ἑκατό 
(%). Δηλαδή ἄν κάνει κάποιος ἑκατό (100 
τέστ καί βρεῖ 1 ἤ 2 κρούσματα (1% ἤ 2%) 
καί τήν ἄλλη μέρα κάνει χίλια (1.000) καί 
βρεῖ 10 ἤ 20 κρούσματα, δέν σημαίνει 
ὅτι τά κρούσματα αὐξήθηκαν, ἀφοῦ τό 
ἐπί τοῖς ἑκατό (%) παραμένει τό ἴδιο (1% 
ἕως 2%).

Τά ἀνωτέρω ἀποτυπώνονται στόν 
πίνακα πού βλέπουμε στό Stoptime.gr 
(14.8.2020)
Ἀπό 8 ἕως 14 Αὐγούστου ἡ διακύμανση 
τῶν κρουσμάτων ἦταν ἡ ἑξῆς:
  Ἡμερομηνία     Κρούσματα      Τέστ            %
 08/08/20 152 9.314 1.63%
 09/08/20 203 10.701 1.90%
 10/08/20 126 7.180 1.75%
 11/08/20 196 10.561 1.86%
 12/0820 262 11.046 2,37%
 13/08/20 204 7.553 2,70%
 14/08/20 254 17.583 1,44%

v v v
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Ἄς τούς τρελλάνουμε
πρίν μᾶς τρελλάνουν

Σωτ. Τσιόδρας (7.9.2020): «Στά νή-
πια ἡ μάσκα θά εἶναι ὑποχρεωτική ἀλλά 
γιά ἐκπαιδευτικούς λόγους» (!) (Βλ. πα-
ρόμοια δήλωση Σύψα).

Ν. Σύψας: «Στό σπίτι δέν θά ἀγκα-
λιάζουμε οὔτε θά φιλᾶμε τά παιδιά. Θά 
φορᾶμε τή μάσκα μας, ἄν μᾶς πλησιά-
ζουν»(!) [Δηλώσεις στήν τηλεόραση ΣΚΑΪ, 
ἐκπομπή Σήμερα 07:30 (Πορτοσάλτε 
κ.ἄ)].

Ν. Σύψας: «Οἱ μάσκες δέν προστα-
τεύουν τούς ὑγιεῖς» (Δήλωση στό OPEN 
TV ἐκπ.: Ὥρα Ἑλλάδος 07:00, 28 Φε-
βρουαρίου 2020).

Ν. Σύψας: «Ἡ διασπορά μέσα σέ 
μιά δομή μεταναστῶν δέν εἶναι ἐπικίνδυ-
νη γιά τούς μετανάστες, γιατί κυρίως εἶ-
ναι νέοι ἄνθρωποι καί παιδιά, οἱ ὁποῖοι 
δέν κινδυνεύουν ἰδιαίτερα ἀπό τόν ἰό» 
(Δήλωση στίς 12.9.2020).

Σχόλιο «Π»: Τά Ἑλληνόπουλα ὅμως 
πρέπει νά φοροῦν μάσκα-φίμωτρο ἀπό 
τό νηπιαγωγεῖο.

v v v

Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας 
(Π.Ο.Υ.)

«Μή φορᾶτε μάσκες, ἄν δέν ἔχετε 
πυρετό καί βήχα» (Στήν ἀρχή τῆς ἐπι-
δημίας)

Ἀπορία «Π»: Γιατί οἱ κρατοῦντες 
δέν τό τηροῦν, ἀφοῦ μέχρι τώρα ἐπικα-
λοῦνταν τίς ὁδηγίες τοῦ Π.Ο.Υ.;

v v v

Μάσκες μέ μήνυμα

Εἴδαμε ὡραῖα συνθήματα γραμμένα 
σέ μάσκες:

– «Ἡ μάσκα βλάπτει τήν ὑγεία μου. 
Τή φορῶ γιατί δέν ἔχω νά πληρώσω τό 
πρόστιμο»!

– «Ἀντισταθεῖτε στήν δικτατορία»
– «Ξυπνῆστε! Χάνουμε τά παιδιά 

μας».
– Δέν εἶμαι ἠλίθιος, ἀλλά κάποια μέ-

τρα εἶναι»
Πρόταση «Π»: Ὅσοι φορᾶτε κατ᾽ 

ἀνάγκην μάσκα, τοὐλάχιστον φορᾶτε 
μάσκα πού περνᾶ μήνυμα ἀφύπνισης– 
ἀντίστασης.

v v v

Ἐκεῖ δέν κολλάει;

1. Ἀπορία: Γιατί δέν φοροῦν μάσκες 
καί δέν κρατοῦν ἀποστάσεις οἱ δημο-
σιογράφοι καί ἠθοποιοί σέ ἐκπομπές, 
«ριάλιτυς», κ.ἄ., ὅπου ὑπάρχει «συνω-
στισμός»;;;

2. Τή Δευτέρα 14.9.2020, τό πρωί, 
ἄνοιξαν τά σχολεῖα μέ καθολική μασκο-
φορία καί τό βράδυ σέ συναυλία τῆς 
Βίσση ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων Μπακο-
γιάννης-Μητσοτάκης μέ τήν παρέα του 
καί ὅλοι οἱ «συνωστισμένοι» θαμῶνες 
παρακολουθοῦσαν χωρίς μάσκες.

3. Τό ἴδιο λίγες ἡμέρες πρίν σέ ἄλλη 
συναυλία στό Ἡρώδειο.

4. Τό ἴδιο τήν ἄνοιξη στά ἐγκαίνια 
τῆς Πλατείας Ὁμονοίας ἀπό τόν δήμαρ-
χο Μπακογιάννη-Μητσοτάκη.

5. Τό ἴδιο σέ κότερο ὁ πρωθυπουρ-
γός Μητσοτάκης χαριεντιζόμενος μέ τήν 
παρέα του.

Ὁ κατάλογος παρομοίων περιστατι-
κῶν δέν ἔχει τέλος.

Συμπέρασμα 1: Μᾶς δουλεύουν. 
Στούς «εὐγενεῖς» δέν κολλάει. Κολλάει 
ὅμως στό «πόπολο» (στόν λαουτζίκο).

Συμπέρασμα 2: - Πρόταση: Μάσκα 
-μουτσούνα-φίμωτρο νά βάλουν οἱ ὑπο-
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τακτικοί τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ 
καί οἱ κορωνοψεκασμένοι καταδότες- 
σπιούνοι, τούς ὁποίους ἐδημιούργησε 
ἡ προπαγάνδα τῆς κυβέρνησης μέ τή 
σύμπλευση καί ὅλων των κομμάτων τῆς 
ἁμαρτωλῆς Βουλῆς, ἡ ὁποία κατά τόν 
μακαριστό Γέροντα Ἐπίσκοπο Φλωρίνης 
Αὐγουστίνο Καντιώτη θέλει ἐξορκισμό 
καί ὄχι ἁγιασμό!

v v v

Ἀποχή ἀπό τά μαθήματα

Διαβάζουμε στό διαδίκτυο πρόταση 
νά ὁρισθοῦν κυλιόμενες ἡμερομηνίες γιά 
Πανελλαδική ἀποχή τῶν παιδιῶν ἀπό 
τά μαθήματα.

Νά στείλουμε τό μήνυμα: «Κάτω τά 
χέρια ἀπό τά παιδιά μας. Δέν εἶναι πει-
ραματόζωα».

v v v

Νά ἀνοίξουν κανένα Λεξικό

Μάσκα εἶναι αὐτό πού κρύβει καί 
ἀλλοιώνει τό ἐπάνω μέρος τοῦ προσώ-
που. Αὐτό πού κλείνει μύτη καί στόμα 
λέγεται φίμωτρο (ὅπως στά σκυλιά) καί 
ὄχι μάσκα.

v v v

Ἀνίκανοι ἀκόμη καί γιά τίς μάσκες 
πού ἐπιβάλλουν

Οἱ φορολογούμενοι ἐπιβαρύνθηκαν 
μέ μερικά ἀκόμη ἑκατομμύρια εὐρώ γιά 
τίς τεράστιες μάσκες, πού κάποιοι «σο-
φοί ἐγκέφαλοι» ἔδωσαν τά μέτρα καί 
ράφτηκαν γιά τά παιδιά στά σχολεῖα. 
Ἐκάλυπταν ὅλο τό πρόσωπο καί τά μά-
τια. Ἕνα ἑκατομμύριο ἑξακόσιες χιλιά-
δες μάσκες γιά πέταμα!

v v v

Μία εἰκόνα = χίλιες λέξεις. Θλιβερό 
θέαμα. Μασκοφορεμένοι ἀρχιερεῖς.

Στήν πρώτη συνεδρία τῆς νέας Δ.Ι.Σ. 
τοῦ Σεπτεμβρίου 2020 ὅλοι οἱ ἀρχιερεῖς 
μασκοφορεμένοι, ἄν καί ἡ μεταξύ τους 
ἀπόσταση ἦταν πάνω ἀπό τρία (3) μέτρα!

v v v

Καθηγήτρια Ἀθηνᾶ Λινοῦ:
«Δέν εἴπαμε στούς ἀνθρώπους

τήν ἀλήθεια»

«Ὑπάρχει ἀντίδραση καί ἡ ἀντί-
δραση ἔχει προκληθεῖ ἀπό τήν ἔλλει-
ψη ἐμπιστοσύνης τοῦ πληθυσμοῦ σέ 
πολλούς ἀπ᾽ ἐμᾶς. Εἶναι δικαιολογη-
μένη αὐτή ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης, 
διότι ἀρκετοί εἶπαν «δέν χρειάζεται μά-
σκα», ἐπειδή πίστευαν ὅτι δέν χρειάζε-
ται ἡ μάσκα, ἐπειδή δέν εἴχαμε ἐπαρκή 
πληροφορία, ἀλλά ἐν μέρει δέν εἴπαμε 
στούς ἀνθρώπους τήν ἀλήθεια. Ὅταν ὁ 
Π.Ο.Υ. ἔλεγε ὅτι δέν εἶναι ἀπαραίτητη 
ἡ μάσκα, δέν τό ἔλεγε ἐπειδή πίστευε 
ὅτι δέν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ μάσκα, ἀλλά 
ἐπειδή ὑπῆρχε τεράστια ἀνάγκη νά κά-
νουμε οἰκονομία στίς μάσκες πού δέν 
ὑπῆρχαν παγκοσμίως γιά νά καλύψουμε 
τό ὑγειονομικό προσωπικό. [...] Ὁ Π.Ο.Υ. 
ἀντί νά πεῖ «διαφυλάξτε τίς μάσκες εἶναι 
ἐντελῶς ἀπαραίτητες γιά τόν πληθυσμό 
τῶν νοσηλευτῶν καί τῶν γιατρῶν πρώ-
της γραμμῆς», εἶπε μιά παραπληροφό-
ρηση ὅτι δέν βοηθάει καί πολύ ἡ μάσκα 
καί αὐτό διαδόθηκε παγκοσμίως». (Ἀπό-
σπασμα συνέντευξης τῆς καθηγήτριας 
λοιμωξιολόγου κ. Ἀθηνᾶς Λινοῦ στόν 
ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 
90,1 FM» στίς 28.7.2020). Σημειωτέον ὅτι 
ἡ κ. Λινοῦ μιλώντας ἐδῶ σέ πληθυντι-
κό ἀριθμό κατονομάζει (σέ ἄλλο σημεῖο) 
καί τούς κυρίους Τσιόδρα καί Σύψα ὡς 
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«συνενόχους» της στήν παραπληροφό-
ρηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὁ δικηγόρος 
Ἀθηνῶν Νίκος Ἀντωνιάδης ἔχει καταθέ-
σει στίς 20.9.2020 στόν Ἰατρικό Σύλλογο 
Ἀθηνῶν Πειθαρχική Ἀναφορά ἐναντίον 
καί τῶν τριῶν.

v v v

DVD «Ἡ ἀλήθεια γιά τόν κορωνοϊό»

Θά κυκλοφορηθεῖ μέχρι τέλους Σε-
πτεμβρίου DVD μέ τίτλο «Ἡ ἀλήθεια 
γιά τόν κορωνοϊό».

Ἀναζητῆστε το.

v v v

Στά ὅρια τοῦ γελοίου

Διαβάζουμε στίς 6.9.2020 ὅτι ἀερο-
σκάφος, πού ἐκτελοῦσε πτήση ἐσωτερι-
κοῦ, στήν Ἑλλάδα, πρίν ἀπό τόν τελικό 
του προορισμό προσγειώθηκε στό ἀερο-
δρόμιο ἑνός νησιοῦ, γιά νά ἀποβιβάσει 
ἐπιβάτη, ὁ ὁποῖος ἀρνοῦνταν νά φορέ-
σει μάσκα. Μετά τήν ἀποβίβαση τοῦ ἀν-
θρώπου, ἀπογειώθηκε καί πάλι γιά τόν 
τελικό του προορισμό.

v v v

Καθηγητής Δρ Sucharit Bakdi:
Ἡ μάσκα στά παιδιά συνιστᾶ

παιδική κακοποίηση!

Ὁ Καθηγητής Δρ Sucharit Bakdi εἶναι 
Γερμανός γιατρός, Ταϋλανδικῆς καταγωγῆς, 
εἰδικός στή Μικροβιολογία καί Ἐπιδημιο-
λογία τῶν λοιμώξεων, μέ διεθνῆ ἀναγνώρι-
ση. Ἔχει διδάξει περισσότερους ἀπό 12.000 
Γερμανούς γιατρούς. Μιλώντας στό «Διε-
θνές Διεπιστημονικό Συνέδριο: Ἐπιστήμη 
καί Κοινωνία στόν πόλεμο τῆς πανδημίας 
σήμερα», τό ὁποῖον ἔλαβε χώρα στήν Ἀθήνα 
στό Διήμερο 19 καί 20 Σεπτεμβρίου 2020, 

εἶπε καί τά ἑξῆς σημαντικά:
«Γιατί σέ αὐτήν τήν χώρα ἐπιτρέ-

πεται ὁ καθένας νά ἐπιβάλει στά παι-
διά μας νά φοροῦν μάσκες; Σᾶς λέω ὅτι 
ἐσεῖς εἶστε αὐτοί πού πρέπει νά τό στα-
ματήσετε αὐτό! Αὐτό δέν εἶναι τίποτε 
ἄλλο ἀπό παιδική κακοποίηση! Καλῶ 
τούς δασκάλους: Δέν σᾶς ἐπιτρέπεται νά 
βλάπτετε τά παιδιά! Μήν βλάπτετε οὔτε 
τούς ἡλικιωμένους σας! Μήν τούς ἀνα-
γκάζετε νά φοροῦν μάσκες. Συγκινοῦμαι 
πολύ αὐτή τή στιγμή. Κάθε παιδί γνωρί-
ζει ὅτι τό ἐπίπεδο διοξειδίου τοῦ ἄνθρα-
κα ἀνεβαίνει καθώς φορᾶμε μάσκα. Ἀνα-
γκάζετε τά παιδιά νά εἰσπνέουν αὐτόν 
τόν ἀέρα, πού περιέχει ὑψηλά ἐπίπε-
δα διοξειδίου. Τό ἐπίπεδο ὀξυγόνου στό 
αἷμα μειώνεται καί ἔτσι ὁ ἐγκέφαλος, οἱ 
μύες καί τό πνεῦμα δέ λειτουργοῦν σω-
στά κάτω ἀπό αὐτές τίς συνθῆκες. Αὐτό 
εἶναι παιδική κακοποίηση! Σταματῆστε 
τόν παραλογισμό! Γιά ὄνομα τοῦ Θεοῦ!»

v v v

«Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο: 
Ἐπιστήμη καί Κοινωνία στόν πόλε-

μο τῆς πανδημίας σήμερα»

Δεῖτε ὅλο τό σπουδαῖο «Διεθνές Διε-
πιστημονικό Συνέδριο: Ἐπιστήμη καί Κοι-
νωνία στόν πόλεμο τῆς πανδημίας σήμε-
ρα» στόν σύνδεσμο (link):www.youtube.
com/watch?v=OB4PEtxt9YE&ab_channel 
=EOEChannel

Εὖγε στούς διοργανωτές καί σέ ὅσους 
τόλμησαν καί μίλησαν.

v v v

Ἐπικίνδυνοι γιά τή Δημοκρατία

Ἡ κυβέρνηση φοβούμενη ἀντιδρά-
σεις, συγκεντρώσεις καί διαδηλώσεις 
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γονέων ἐναντίον τῆς μάσκας, ἐν ὄψει 
τοῦ ἀνοίγματος τῶν σχολείων στίς 14 
Σεπτεμβρίου, ψήφισε στίς 28 Αὐγού-
στου φωτογραφική διάταξη, ἡ ὁποία 
ἀπαγόρευε συγκεντρώσεις καί διαδηλώ-
σεις μέ ποινές φυλακίσεως 5-10 ἐτῶν γιά 
τούς διοργανωτές!

Ὅμως αὐτό δέν ἰσχύει γιά ὅλους! Συ-
γκεντρώσεις καί διαδηλώσεις γίνονται 
(καί καλῶς) γιά ἄλλα θέματα, χωρίς νά 
συλλαμβάνεται κανείς (καί καλῶς).

Δέν ντρέπονται αὐτοί πού καταρ-
γοῦν τήν ἰσονομία καί ἰσοπολιτεία τῶν 
Ἑλλήνων;

Ἄν δέν ντρέπονται (αὐτό εἶναι σίγου-
ρο), τοὐλάχιστον νά φοβοῦνται τήν ὀργή 
τοῦ λαοῦ, πού συσσωρεύεται.

Πάντως ἀρκετοί ἀψήφισαν τήν τρο-
μοκρατία καί κατέβηκαν στίς συγκεν- 
τρώσεις διαμαρτυρίας. Τά Μ.Μ.Ε., φυσι-
κά, τσιμουδιά.

v v v

«Τό κίνημα ἐναντίον τῆς μάσκας
εἶναι πιό ἐπικίνδυνο

ἀπό τόν ἴδιο τόν κορωνοϊό».

Τά παραπάνω δήλωσε ὁ Ν. Σύψας 
στίς ἀρχές Σεπτεμβρίου 2020.

Σχόλιο «Π»: Δηλαδή καί σέ πνίγουν 
μέ τή μάσκα καί συγχρόνως ποινικο-
ποιοῦν τήν κίνηση αὐτοπροστασίας σου, 
ἄν πᾶς νά τή βγάλεις.

Δηλώσεις σάν αὐτή τοῦ κ. Σύψα εἶ-
ναι ἐφαρμογή μιᾶς ἀρχῆς τῆς προπα-
γάνδας: «Ποτέ ἄμυνα· πάντα ἐπίθεση». 
Αὐτό ἀκριβῶς λέγει καί ἡ Σαϊεντολογία 
τοῦ Λαφαγιέτ Ρόν Χάμπαρντ. Ἀντί νά 
ἀπολογηθεῖς γιά τήν ἐπίθεσή σου, κατη-
γορεῖς τό θύμα ὡς θύτη. Αὐτά ἀκριβῶς 
ἐφαρμόζουν καί οἱ Τοῦρκοι στό Αἰγαῖο.

v v v

Μάσκες γιά νά φύγει ἡ προσοχή 
ἀπό τό Αἰγαῖο

Πληθαίνουν οἱ καταγγελίες (βλ. δη-
μοσιογράφος Γιῶργος Τράγκας κ.ἄ.) ὅτι 
ὅλα εἶναι συμφωνημένα γιά τή συνδια-
χείριση τοῦ Αἰγαίου μέ «πετρελαιάδες», 
Ἀμερικανούς καί Τούρκους (βλ. καί κεί-
μενο Συνέλευσης Βροντησίου στή σ. 8 
τῆς «Π»).

Ἔχουμε λοιπόν ἕναν βομβαρδισμό 
τοῦ κοινοῦ ἀπό τά Μ.Μ.Ε. γιά τίς μά-
σκες, προκειμένου νά περάσει «στά μα-
λακά» ἡ προδοσία.

Ὄχι ὅτι αὐτός εἶναι ὁ πρῶτος στόχος 
τῆς ἐπιχείρησης «covid-19» παγκοσμίως, 
ὅμως στήν Ἑλλάδα εἶναι καί αὐτός.

v v v

Προσοχή! Γονεῖς, μή δεχθεῖτε 

Μή δεχθεῖτε καμμία ἰατρική πράξη 
(τέστ γιά κορωνοϊό, ἐμβόλια κ.ἄ.) χωρίς 
τή γνώση καί συγκατάθεσή σας. Καί φυ-
σικά εἴμαστε ἀντίθετοι σέ ὅλα αὐτά.

Καί οἱ γιατροί νά θυμηθοῦν τόν ὅρκο 
τοῦ Ἱπποκράτη, πού ἔδωσαν: Καμμία 
ἰατρική πράξη, χωρίς τή συγκατάθεση 
τοῦ ἀσθενοῦς.

Ὄχι στόν ὁλοκληρωτισμό τῶν ὑπο-
χρεωτικῶν ἐξετάσεων καί ἐμβολίων.

Μήν ἐπιτρέψουμε ἐπάνοδο τοῦ ὁλο-
κληρωτισμοῦ.

v v v

Χωρίς μάσκες στήν Ἰταλία

Μαθαίνουμε ἀπό φίλο μας πού ζεῖ 
στήν Ἰταλία, ὅτι ἐκεῖ τά παιδιά μέσα 
στή σχολική τάξη βγάζουν τίς μάσκες. 

Ἐπίσης δέν ὑπάρχει καθολική μα-
σκοφορία στήν Ἰταλία.

Μήπως ἐκεῖ κάτι περισσότερο ξέ-
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ρουν, μετά τήν ταλαιπωρία τους τόν χει-
μῶνα πού πέρασε;

v v v

75,5 δισ. σέ ἕνα μήνα!

«Μέσα σέ ἕνα μόνο μήνα [μέσα στήν 
καραντίνα] 5 κροῖσοι, οἱ Τζέφ Μπέζος 
τῆς Amazon, Μπίλ Γκέϊτς τῆς Microsoft, 
Μάρκ Ζούκερμπεργκ τοῦ Facebook, Γου-
όρεν Μπάφετ τῆς Berkshire Hathaway 
καί Λάρι Ἔλισον τῆς Oracle Corporation 
κέρδισαν συνολικά 75,5 δισ. δολλάρια».

(Ἀπό τό ἄρθρο τοῦ Γιάννη Καραμο-
λέγκου, «Πίσω ἀπό τήν πανδημία κρύβο-
νται τεράστια οἰκονομικά συμφέροντα», 
ἀνάρτηση 1.8.2020 στό emperorsclothes.
gr/covid-19/3015)

v v v

Ἡ Π.Ε.Θ. καταγγέλλει τήν Δ.Ι.Σ.

Διαβάζουμε σέ Δελτίο Τύπου τῆς Πα-
νελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) 
μέ τίτλο: Τά μεταβατικά βιβλία τῶν Θρη-
σκευτικῶν, πού δέν συμμορφώνονται μέ 
τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, ἐνέκρινε ἡ Ἱερά 
Σύνοδος!

Καί παρακάτω: Ἡ Πανελλήνια Ἕνω-
ση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.), ἐπιζητώντας πά-
ντοτε τήν ἀλήθεια τῶν πραγμάτων, ἐκ-
φράζει τήν ἔντονη διαμαρτυρία καί δυ-
σαρέσκειά της, διότι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύ-
νοδος, σύμφωνα μέ Δελτίο Τύπου πού 
ἐξέδωσε στίς 3/9/2020, ἀσχολήθηκε μέ 
τά νέα μεταβατικά βιβλία τοῦ Μαθήμα-
τος τῶν Θρησκευτικῶν (Μ.τ.Θ.) καί τά 
ἐνέκρινε, χωρίς νά ζητήσει ἤ νά λάβει 
ὑπόψη τή γνώμη τῶν μάχιμων Θεολόγων 
τῆς Π.Ε.Θ., οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐκεῖνοι, πού, 
μεταξύ ἄλλων, εἶχαν προσφύγει καί δι-
καιωθεῖ στό Σ.τ.Ε. [...]

Ὁ τελικός στόχος τῶν Προγραμμά-

των καί τῶν Βιβλίων της κ. Κεραμέως 
ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν πραγμάτων ὅτι εἶ-
ναι ὁ ἴδιος μέ ἐκεῖνον τῶν ἀκυρωμένων 
Προγραμμάτων Διαμαντοπούλου, Φίλη 
καί Γαβρόγλου, δηλαδή ἡ μεθοδευμένη 
ἀπομάκρυνση καί ἀποξένωση τῶν μαθη-
τῶν ἀπό τήν ὀρθόδοξη πίστη τους.

v v v

Μάσκες ἀπό τό 1932

Ὁ Ernst Jünger, συγγραφέας τοῦ δυ-
στοπικοῦ βιβλίου Der Arbeiter (=ὁ ἐργά-
της, ἔτος ἐκδ. 1932!) «προέβλεψε» ἀπό 
τότε τή γενικευμένη χρήση μάσκας–φί-
μωτρου σέ μία ἀπολυταρχική κοινωνία.

v v v

Ἔθαψαν τίς συγκεντρώσεις

Τά ἀργυρώνυτα καθεστωτικά Μ.Μ.Ε. 
ἔθαψαν τίς συγκεντρώσεις καί πορεῖες 
διαμαρτυρίας χιλιάδων γονέων σέ ὅλη 
τήν Ἑλλάδα πού ἔγιναν ἐναντίον τῶν 
μασκῶν στά σχολεῖα (Κυριακή 6.9.2020).

v v v

Καταλήψεις σέ σχολεῖα

Ξεκίνησαν καταλήψεις στά σχολεῖα 
ὡς διαμαρτυρία ἐναντίον τῆς χρήσης μά-
σκας. Ἤδη στίς 21.09.2020 δεκάδες σχο-
λεῖα τελοῦσαν ὑπό κατάληψη.ι

v v v

«Κοινωνία» δαιμόνων

Μητρ. Μόρφου Νεόφυτος: Μέ τή 
ὑποχρεωτική χρήση μάσκας, σέ 20 χρό-
νια θά δημιουργήσουν μιά «κοινωνία» 
δαιμόνων!

v v v
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• 105 Γάλλοι Πανεπιστημιακοί 
ἐπιστήμονες γιατροί γιά covid-19: «Δέν 
θέλουμε πλέον νά κυβερνιόμαστε ἀπό 
καί διά τοῦ φόβου. Δέν εἴμαστε σέ πό-
λεμο...ἀλλά οὔτε ὁ πόλεμος δικαιολογεῖ 
κατάλυση τοῦ κράτους δικαίου καί τῶν 
δημοκρατικῶν ἐλευθεριῶν. Οἱ κυβερνή-
σεις ἐργαλειοποιοῦν τήν ἐπιστήμη. Οἱ 
ἐπιταγές προστασίας ἔναντι τοῦ ἰοῦ νά 
μήν ὁδηγοῦν στήν προδοσία τῆς ἰατρι-
κῆς ἠθικῆς καί τῶν θεμελιωδῶν ἀνθρω-
πιστικῶν ἀρχῶν» (ἀπό τό dimpenews.
com/2020/09/12).

• «Τό μόνο πράγμα πού δέν θά 
σοῦ στερήσουν ποτέ εἶναι ἡ τηλεόρα-
ση. Ὑπάρχει λόγος» (σύνθημα γραμμέ-
νο σέ τοῖχο· τό εἴδαμε στό trelogiannis.
blogspot.com).

• Μάσκες στά αὐτιά (γιά νά μήν 
ἀκοῦνε τήν νεοταξική πλύση ἐγκεφάλου 
γιά τίς μάσκες) καί ὄχι στό στόμα.

• Δέν εἶναι γρίππη. Εἶναι χούντα.
Ὄχι στήν πανδημία τρομοκρατίας 

(σύνθημα σέ τοῖχο δίπλα σέ σχολεῖο στή 
Θεσσαλονίκη)

Τό σύνθημα φέρει ὑπογραφή: Antifa
Ἀπορία «Π»: Αὐτό, πού ἄριστα συ-

νέλαβε ἡ Antifa, πῶς δέν τό συλλαμ-
βάνουν οἱ πλεῖστοι τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
μας ταγῶν, πού γίνονται βασιλικότεροι 
τοῦ βασιλέως στό θέμα τῶν μασκῶν καί 
τῶν «μέτρων»;

v v v

«Πιθανότερο ἀπό κεραυνό»

Ἔρευνα τοῦ Cambridge: «Τά παι-
διά τοῦ δημοτικοῦ εἶναι πιό πιθανό νά 
χτυπηθοῦν ἀπό κεραυνό παρά νά πε-
θάνουν ἀπό τόν κορωνοϊό! (βλ. https://

www.telegraph.co.uk/politics/2020/06/09 
καί enromiosini.gr)

• Ποιός θά ἔχει τήν ποινική εὐθύνη 
γιά προβλήματα ὑγείας, πού θά ἐμφανί-
σουν πολλοί ἀπό αὐτούς, πού φοροῦν 
μέρα-νύχτα τή μάσκα-φίμωτρο ἐπ᾽ ἀπει-
λῇ προστίμου;

• Μάσκες νά φορέσουν, γιά νά κρυ-
φτοῦν ἀπό τήν ὀργή τοῦ ἑλληνικοῦ 
λαοῦ αὐτοί πού καταστρέφουν κοινω-
νία καί οἰκονομία μέ τίς «κατά παραγγε-
λίαν» ἀποφάσεις τους γιά τόν κορωνοϊό.

v v v

Οἱ ἀφορισμένοι

Μέχρι πότε οἱ ἀφορισμένοι θά 
ρυθμίζουν τά τῆς Ἐκκλησίας καί ἡ 
διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας θά τούς εὐχα-
ριστεῖ;

v v v

Μπράβο στόν γιατρό!

Ἀκοῦστε στό διαδίκτυο τήν ἐκπλη-
κτική ὁμιλία ἐναντίον τῆς ἀπάτης τοῦ 
κορωνοϊοῦ τοῦ Κυπρίου Δρ. Ἐλπιδο-
φόρου Σωτηριάδη, εἰδικοῦ στήν Ἐπι-
δημιολογία καί στήν Περιβαλλοντική καί 
Ἐπαγγελματική Ὑγεία (Harvard). Ἐμεῖς 
τή βρήκαμε στό trelogiannis.blogspot.
com/2020/09/blog–post–266html

v v v

Μάσκα = Προσβολή τῆς προσωπικῆς 
ἐλευθερίας

Διαβάζουμε στό aktines.blogspot.
com/2020/09/blog-post_82.html (4.9.2020):

Γαλλικό δικαστήριο ἀκύρωσε διά-
ταγμα ὑποχρεωτικῆς μασκοφορίας λόγῳ 
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προσβολῆς τῆς προσωπικῆς ἐλευθερί-
ας! Βλ. καί δεύτερη παρόμοια ἀπόφα-
ση στή Γαλλία λίγες μέρες μετά (aktines.
blogspot.com/2020/09/blog-post_34.html).

v v v

Πέμπτη φάλαγγα ὑπέρ τῆς Τουρκίας

Κωνσταντῖνος Γρίβας, γεωπολιτικός 
ἀναλυτής, καθηγητής στή Στρατιωτική 
Σχολή Εὐελπίδων: «Ὑπάρχει πέμπτη 
φάλαγγα μέσα στό ἑλληνικό σύστημα 
ἐξουσίας πού προωθεῖ τά συμφέροντα 
τῆς Τουρκίας» (στήν ἐκπομπή «Ἀντιθέ-
σεις» στό Κρήτη TV (26.6.2020).

v v v

Νά γνωρίζουμε τά δικαιώματά μας

Στήν ἐποχή τοῦ κορωνοϊοῦ (παρα-
νοϊοῦ) εἶναι ἀπαραίτητο νά γνωρίζουμε 
τά δικαιώματά μας. Μεταξύ αὐτῶν: Γιά 
νά μπεῖ ἡ ἀστυνομία ἐν ὥρᾳ οἱασδήπο-
τε ἀκολουθίας σέ ναό, προκειμένου νά 
ἐλέγξει γιά μάσκες, εἶναι ἀπαραίτητη ἡ 
πρόσκληση τοῦ Μητροπολίτου ἤ τοῦ 
προϊσταμένου τοῦ ναοῦ. Διαφορετικά 
κάνουμε μήνυση στούς ἀστυνομικούς 
γιά παρακώλυση θείας λατρείας!

Θά τολμήσουν νά καλέσουν τήν 
ἀστυνομία οἱ ποιμένες; Θά φθάσουν μέ-
χρις ἐκεῖ;
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