
* Ματθ. 24, 24.

B αθύτατη πίκρα αἰσθανθήκαμε 
οἱ πιστοί ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς 

Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) νά με-
ταθέσει τόν ἑορτασμό τῆς Ἀναστάσεως 
ἀπό τίς 12 τά μεσάνυκτα στίς 9 τό βρά-
δυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου!

Ἡ ἀπόφαση προέβλεπε ἐπίσης νά 
μήν ψαλεῖ ὁ θαυμάσιος κανόνας τοῦ 
Ἀναστασίμου Ὄρθρου, ποίημα τοῦ κο-
ρυφαίου ὑμνογράφου καί δογματολόγου 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ἁγίου 

Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ.
Ἡ ἀπόφαση εἶχε ὡς συνέπεια νά 

ἀναγκασθοῦν νά λειτουργήσουν οἱ ἱερεῖς 
δύο φορές τήν ἴδια μέρα (Μέγα Σάββα-
το) καί ἀντιστοίχως νά κοινωνήσουν δύο 
φορές οἱ πιστοί. Αὐτό ὅμως ἀπαγορεύε-
ται ρητῶς ἀπό τούς ἱερούς κανόνες (βλ. 
ΞΗ´ κανόνα Ἁγίων Ἀποστόλων, σχόλια 
Ἁγίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου). Ἀπα-
γορεύεται ἐπίσης ὁ συνεορτασμός τοῦ 
Πάσχα μέ τούς Ἑβραίους, πράγμα πού 
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ἐπίσης συνέβη τό Μέγα Σάββατο ἐφέτος.
Ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, ἔλε-

γαν οἱ κυβερνητικές ἐντολές, ἔπρεπε νά 
ἔχει τελειώσει πρίν τίς 12 τά μεσάνυκτα, 
διότι τότε ἄρχιζε ἡ ἀπαγόρευση κυκλο-
φορίας λόγῳ κορωνοϊοῦ. Λές καί στίς 
12 τά μεσάνυκτα ξαφνικά ἐμφανιζόταν 
ὁ κορωνοϊός, ὁ ὁποῖος μέχρι τότε δέν 
ὑπῆρχε!

Νηφάλια καί τεκμηριωμένα κείμε-
να ἐγράφησαν, ὅπως τῆς «Πανελληνίου 
Ἑνώσεως Θεολόγων» (Π.Ε.Θ.) τοῦ «Ἱεροῦ 
Συνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος» (Ι.Σ.Κ.Ε.) 
καί ἐπιμέρους Ἀρχιερέων, ἱερέων, θεο-
λόγων καί ἁπλῶν πιστῶν ἐπιστολές μέ 
πολύ πόνο ἀπευθύνθηκαν στήν Δ.Ι.Σ., 
ἀλλ᾽ ἡ ἀπόφασή της, δυστυχῶς, δέν ἄλ-
λαξε.

Κάποιοι κληρικοί δέν συμμορφώθη-
καν καί παρέτειναν τήν Θεία Λειτουργία 
μετά τίς 12 τά μεσάνυκτα, ἤ λειτούργησαν 
τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς. Ἐναντίον κάποιων 
ἀπό αὐτούς ἐλήφθησαν, δυστυχῶς,  ἀπό 
ὁρισμένους Ἀρχιερεῖς μέτρα καί ἐπεβλή-
θησαν ποινές. Ἡ Δ.Ι.Σ. (12.5.2021) ἀπει-
λεῖ μέ διώξεις ἀκόμη καί Ἀρχιερεῖς, ὅπως 
τούς ἀξίους Μητροπολίτες Κυθήρων καί 
Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ καί Αἰτωλί-
ας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, οἱ ὁποῖοι 
μέ ἐπιστολή τους πρός τήν Δ.Ι.Σ. δια-
φοροποιήθηκαν ἀπό τήν ἀπόφασή της.

Τό χειρότερον ὅμως εἶναι ὅτι κάποιοι 

βγῆκαν καί εἶπαν νά συνεχισθεῖ αὐτό τό 
μέτρο ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς, γιά νά ἔρ-
χεται περισσότερος κόσμος στήν Ἐκκλη-
σία (π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης κ.ἄ.)!

Σημειωτέον ὅτι παρόμοια ἀταξία δέν 
σημειώθηκε –εὐτυχῶς– σέ καμμία ἄλλη 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Στήν Κύπρο, ὅπου ἡ ἐκεῖ κυβέρνη-
ση ἐξεδήλωσε παρόμοια πρόθεση, ἡ Κυ-
πριακή Ἐκκλησία ἐδήλωσε ὅτι δέν θά 
συμμορφωθεῖ καί ἡ κυβέρνηση «ἔκανε 
πίσω».

Τοὐλάχιστον πέρυσι (Πάσχα τοῦ 
2020) μέ τήν Ἀναστάσιμη Ἀκολουθία κε-
κλεισμένων τῶν θυρῶν (!), ἤμασταν ὅλοι 
βαθύτατα πικραμένοι ἀλλ᾽ ὄχι διχασμέ-
νοι!

Ἐπειδή ζοῦμε σέ χρόνια ἀποστασίας 
(βλ. καί τό τραγούδι πού ἐπελέγη, γιά νά 
ἐκπροσωπήσει τήν Κύπρο στή Γιουροβί-
ζιον, τό ὁποῖο εἶναι ἕνας ἀπροκάλυπτος 
ὕμνος στόν σατανά!) ἀλλά καί –κυρίως–
ἐπειδή πρέπει νά σεβόμεθα τήν ἐκκλη-
σιαστική τάξη καί παράδοση («πάντα 
εὐσχημόνως καί κατά τάξιν γινέσθω», Α´ 
Κορ. 14, 40), ὑποβάλλουμε εὐσεβάστως 
θερμή παράκληση στούς ἁγίους Ἀρχι-
ερεῖς νά μήν προκαλέσουν ξανά στούς 
πιστούς παρόμοια δοκιμασία, πόνο, 
σκανδαλισμό συνειδήσεων καί διχασμό 
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• 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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Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἀπὸ σήμερα εἰσήλθαμε στὴν περίο-
δο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος. 
Δυστυχῶς, πολλὰ συμβαίνουν καὶ πολλὰ 
ἔχουν ἐπιβληθεῖ στὴν Ἐκκλησία, ξένα 
καὶ παράδοξα.

Στὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ πότε θὰ πρέ-
πει νὰ γίνει ἡ τελετὴ τῆς Ἀναστάσε-
ως, ὀφείλω νὰ πῶ ὅτι:

1) Ἡ σωστὴ ὥρα εἶναι 12:00 τὰ μεσά-
νυχτα. Καὶ τοῦτο διότι ἡ Ἀνάσταση τοῦ 
Κυρίου ἔλαβε χώρα μετὰ τὰ μεσάνυχτα 
τῆς «πρώτης τῶν Σαββάτων», δηλ. μετὰ 
ἀπὸ τὰ μεσάνυχτα καὶ ξημερώματα τῆς 
Κυριακῆς, δηλ. «τὴν πρώτη τῶν Σαββά-
των».

Ἐπίσης, ἡ πρώτη ἐπίσκεψη τῶν Μυ-
ροφόρων ἔλαβε χώρα «ὄρθρου βαθέος», 
δηλαδὴ τὶς πρῶτες ὧρες μετὰ τὰ μεσά-
νυχτα.

2) Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὁ Κύριός μας 
Ἰησοῦς Χριστὸς ἔμεινε στὰ βάθη τοῦ 
Ἅδου συνολικὰ γιὰ 33 ὧρες, ὅσα ἀρι- 
θμητικὰ ἦταν τὰ χρόνια τῆς ἐπὶ γῆς 
ζωῆς Του, μὲ σκοπὸ νὰ ἐλευθερώσει τὸν 
ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ δεσμὰ καὶ τὴν αἰχμα-
λωσία τοῦ θανάτου.

3) Ἡ Λειτουργικὴ παράδοση τῆς 
Ἐκκλησίας μας, βασισμένη ἐπάνω στὴν 
Ἁγία Γραφή, ἀπαιτεῖ ἡ Θεία Λειτουργία 
νὰ τελεῖται μιὰ φορά μέσα στὸ εἰκοσι-
τετράωρο. Διότι ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος 
Παῦλος μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ Κύριος μιὰ 
φορά πρόσφερε τὴν μοναδικὴ Θυσία 
ἐπάνω στὸ Σταυρό.

4) Ἐκεῖνος ποὺ τελεῖ δύο Λειτουργί-

ες μέσα στὸ ἴδιο εἰκοσιτετράωρο ξανα-
σταυρώνει τὸν Χριστό. Οὔτε ἐπιτρέπε-
ται οἱ πιστοὶ νὰ κοινωνοῦν δύο φορὲς 
μέσα σὲ μία ἡμέρα.

5) Οἱ ἱεροὶ Κανόνες ἀπαιτοῦν τὴν 
καθαίρεση ὅσων τελέσουν δύο Λειτουρ-
γίες τὴν ἴδια ἡμέρα.

6) Ἐὰν παραθεωρήσουμε τὰ πιὸ 
πάνω, τότε θὰ μοιάζουμε μὲ τοὺς αἱρετι-
κοὺς Παπικοὺς καὶ Προτεστάντες, ποὺ 
βρίσκονται ἐκτὸς Ἐκκλησίας.

7) Στὰ ζητήματα τῆς Πίστεως καὶ 
Ἱερᾶς Ἀποστολικῆς Παραδόσεως δὲν 
χωρεῖ καμμία «οἰκονομία». Ἡ οἰκονομία 
ἐφαρμόζεται μόνον στὴ χρήση τῶν Ἱερῶν 
Κανόνων, οὐδέποτε σὲ θέματα Πίστεως. 
Ἡ ἀκρίβεια τῆς τήρησης τῶν Ἁγιογραφι-
κῶν, Ἀποστολικῶν καὶ Πατερικῶν Πα-
ραδόσεων εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιὰ 
τὴν γνησία ἀγάπη μας πρὸς τὸν Κύριο 
Ἰησοῦ Χριστὸν καὶ τὴν ὀρθοτόμηση τῆς 
Ἀληθείας.

8) Οὔτε κατὰ τὴν περίοδον τῶν με-
γάλων διωγμῶν οὔτε τὴν περίοδον τῆς 
κατακτήσεως τῶν Ἱεροσολύμων ἀπὸ 
τούς Πέρσες καὶ Ὀθωμανοὺς κατακτη-
τὲς τὸν 7ον αἰῶνα μ.Χ., οὔτε τὴν πε-
ρίοδον τῶν 400 καὶ ἀλλοῦ 500 χρόνων 
τῆς Τουρκοκρατίας οὔτε κατὰ τοὺς 1ο 
καὶ 2ο Παγκοσμίους Πολέμους οὔτε σὲ 
ἄλλες πιὸ θανατηφόρες πανδημίες, κα-
νένας Πατριάρχης, Μητροπολίτης, Ἐπί-
σκοπος, Ἡγούμενος, ἀλλὰ οὔτε καμμία 
Ἱερὰ Σύνοδος τόλμησε νὰ μεταθέσει τὴν 
ὥρα τῆς Ἁγίας Ἀναστάσεως.

9) Τέλος, ποιὰ ἡ λογικὴ τῶν ἐπιχει-
ρημάτων ποὺ προβάλλουν καὶ ἀπαιτοῦν 

ΚΑΜΜΙΑ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΕΝ ΕΤΟΛΜΗΣΕ ΝΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙ
ΤΗΝ ΩΡΑΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀντινόης κ. Παντελεήμονος (Πατρ. Ἀλεξανδρείας)
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νὰ γίνει ἡ Ἀνάστασις στὶς 9:00 μ.μ.; Δη-
λαδή, ὁ κορωνοϊὸς COVID-19 ὑπάρχει 
τὰ μεσάνυχτα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, 
ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει στὶς 9:00 μ.μ.;

Ὅταν τηροῦνται ὅλα τὰ ὑγειονομικὰ 
μέτρα, (μάσκες καὶ ἀποστάσεις), ποῦ εἶ-
ναι τὸ πρόβλημα;

Στὶς πολιτικὲς συγκεντρώσεις, στὰ 
κορωνοπάρτυ, στὸ ἄνοιγμα τοῦ Τουρι-
σμοῦ καὶ ἀλλοῦ δὲν ὑπάρχει ὁ κίνδυνος 
τοῦ κορωνοϊοῦ; Μόνον μέσα στὶς Ἱερὲς 
Ἀκολουθίες βρίσκεται ὁ κίνδυνος μετά-
δοσης τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19; Καὶ 
ἀποτρέπουν, μάλιστα, οἱ ἄπιστοι νὰ μὴ 
μετέχουν οἱ πιστοὶ στὴν Θείαν Κοινωνί-
αν, ἀγνοοῦντες ὅτι εἶναι Σῶμα καὶ Αἷμα 
τοῦ Θεανθρώπου καὶ Σωτῆρος μας Ἰη-
σοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος δὲν μεταδίδει 
ἀσθένειες, ἀλλά, ἀντιθέτως, θεραπεύει 
πᾶσαν νόσον.

Λίγη σοβαρότητα, λοιπόν. Ἂς μὴ 

ὑποτιμοῦν τὴν νοημοσύνη τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ.

Ἂς προσέξουμε ὅλοι. «Στῶμεν καλῶς, 
στῶμεν μετὰ φόβου»! Ἂς τηρήσουμε τὶς 
ἀρχαῖες Παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας μας.

Εὐελπιστῶ ὅτι μ’ αὐτὰ τὰ ἁπλὰ καὶ 
σύντομα ἐπιχειρήματα ἀπάντησα στὸ 
σοβαρὸ αὐτὸ ἐρώτημα.

Ὑπακοὴ μετὰ διακρίσεως ἀπαι-
τοῦν οἱ θεοφόροι Πατέρες, καὶ ὄχι 
τυφλὴ ὑπακοή.

Τὸ βέβαιο καὶ οὐσιαστικότερον εἶναι 
ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱὸς 
τοῦ Θεοῦ, ἀναστήθηκε ἐκ τῶν νεκρῶν, 
«πρωτότοκος τῶν νεκρῶν γενόμενος». 
Ἐνίκησε τὸν θάνατον μὲ τὸν δικόν Του 
θάνατον. «Θανάτῳ θάνατον πατήσας».

Ὁ Ἅγιος Θεὸς νὰ μᾶς λυπηθεῖ.

Κάλυμνος, 25 Ἀπριλίου 2021

Τὸ χαρμόσυνο γεγονὸς τῆς Ἀναστά-
σεως τοῦ Χριστοῦ μας γεννᾶ στὶς ψυχές 
μας ἐνθουσιασμὸ καὶ ἀγαλλίαση, αἰσθή-
ματα ἀγάπης καὶ συγχωρήσεως. Καταυ-
γάζει τὸ Ἅγιον Φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του 
τὴ γῆ, τὸν οὐρανὸ καὶ τὶς ψυχές μας. 
Συγκλονισμένη ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή μας 
ψάλλει τὸν πασχαλινὸ παιάνα «Χριστὸς 
Ἀνέστη!»· καὶ πανηγυρίζοντας ἀντιβοᾶ 
σύμπασα ἡ κτίση «Ἀληθῶς Ἀνέστη!».

Ὅλος ὁ ὀρθόδοξος λαός μας —νη-
στεύσαντες καὶ μὴ νηστεύσαντες, ἐγκρα-
τεῖς καὶ ράθυμοι, πλούσιοι καὶ πένητες, 

πρῶτοι καὶ δεύτεροι, γνωρίζοντες καὶ 
μὴ γνωρίζοντες, πιστεύοντες καὶ ἀμφι-
σβητοῦντες— ὅλος ὁ ὀρθόδοξος λαός 
μας, συνεπαρμένος ἀπὸ τὴν μοναδικὴ 
λαμπρότητα αὐτοῦ τοῦ συγκλονιστικοῦ 
θαύματος, συμμετέχει στὴν πνευματικὴ 
εὐωχία αὐτῆς τῆς μεγίστης τῶν ἑορτῶν 
τῆς Πίστεώς μας.

Ὁ Ἀναστάς Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, 
ὁ Σωτήρας τοῦ πεπτωκότος Ἀδάμ, ἀπο-
τελεῖ τό Κέντρο τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς 
γῆς, τό Κέντρο τῆς ῾Ιστορίας καί τῆς Πί-
στεώς μας, τό Κέντρο τῶν θείων Γραφῶν 
καί τῆς Θείας Λατρείας. Γιά νά οἰκειο-

ΔΟΞΑ Τῌ ΑΓΙᾼ ΑΝΑΣΤΑΣΕΙ ΣΟΥ, ΚΥΡΙΕ!
τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου

Προηγουμένου Ἱ. Μ. Μεγάλου Μετεώρου

UUUUUUU
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ποιηθοῦμε, ὅμως, προσωπικά τό γεγο-
νός τῆς Ἀναστάσεως πρέπει, ταυτόχρο-
να, νά ἀποτελεῖ τό Κέντρο τῆς ψυχῆς 
μας, τῆς διανοίας μας, τῆς καρδιᾶς καί 
τοῦ εἶναι μας. Πρέπει νά εἶναι ὁ σκοπός 
τῆς ζωῆς μας, τό ἀγαλλίαμα, ὁ πόθος 
καί ἡ λαχτάρα μας.

Κατά τόν θεοφώτιστο πατέρα τῆς 
᾿Εκκλησίας μας Ἅγιο Ἰουστίνο Πόπο-
βιτς: «“τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός”. 
Τό ἀντίθετον Αὐτοῦ; Τό κενόν, τό μηδέν! 
Αὐτός εἶναι τό Πανεῖναι. ᾿Εκτός Αὐτοῦ, 
τό μή εἶναι. ῎Αν δέν εἶναι ὁ Χριστός 
μέσα σου, δέν εἶσαι τίποτε, εἶσαι μηδέν, 
εἶσαι ἕνα πτῶμα, εἶσαι τό μή ὄν. Καί 
τό ἴδιον τό σύμπαν χωρίς τόν Χριστόν, 
εἶναι πτῶμα, εἶναι μηδέν, εἶναι μή ὄν. 
῾Ο Χριστός εἶναι τό Πανεῖναι καί ἡ πα-
νενότης. Αὐτός τά πάντα πληροῖ καί τά 
πάντα συνέχει· ἄνευ Αὐτοῦ τά πάντα 
εἶναι κενά καί ἔρημα καί διεσπαρμένα. 
᾿Εάν ἀφαιρέσωμεν τόν Χριστόν ἀπό τόν 
ἄνθρωπον, ἀπό τόν ἥλιον, ἀπό τό σύ-
μπαν, ἀπό τήν μέλισσαν, τά πάντα κρη-
μνίζονται εἰς τό χάος, εἰς τό μή εἶναι, εἰς 
τό μή ὄν, εἰς τόν θάνατον. Μόνον Αὐτός 
διά τοῦ θεανθρωπίνου σώματός Του, τῆς 
᾿Εκκλησίας, συνέχει τά πάντα καί πλη-
ροῖ τά πάντα».

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέ-
στη!…». Σὲ αὐτὲς τὶς τέσσερεις λέξεις 
–ὅπως τονίζει ὁ ἅγιος Ἰουστίνος– συγ- 
κεφαλαιώνονται καὶ τὰ τέσσερα Εὐαγ-
γέλια τοῦ Χριστοῦ. «Χριστὸς Ἀνέστη, 
Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» Κάθε λέξη καὶ ἕνα 
Εὐαγγέλιο· τέσσερεις λέξεις, ποὺ ἀπο-
τελοῦν ὁλόκληρη τὴν Διδασκαλία τοῦ 
Χριστοῦ μας, ὁλόκληρη τὴν ἱστορία τῆς 
Ἐκκλησίας μας, ὁλόκληρη τὴν ὑπόθεση 
τῆς Σωτηρίας μας!…

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 
Σημαίνει ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
μας εἶναι τὸ μεγαλύτερο Θαῦμα ὅλων 

τῶν ἐποχῶν, ὅλων τῶν ἐπιγείων καὶ 
οὐρανίων κόσμων· ὅτι εἶναι τὸ Θαῦμα 
τῶν θαυμάτων· ὅτι εἶναι τὸ Θαῦμα ἀπὸ 
τὸ ὁποῖο πηγάζουν καὶ στὸ ὁποῖο συνο-
ψίζονται ὅλα τὰ ἄλλα θαύματα.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 
Σημαίνει ὅτι ὁ Χριστός μας εἶναι τέλειος 
Ἄνθρωπος καὶ τέλειος Θεός· ὅτι εἶναι ὁ 
μόνος ἀληθινὸς Θεάνθρωπος καὶ Κύριος 
τοῦ ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου κόσμου.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 
Σημαίνει ὅτι ὁ ἀναστὰς Κύριός μας εἶναι 
ὁ νικητὴς τοῦ θανάτου, ὅτι ἀπέκτεινε 
τὸν θάνατο, ὅτι «οὐκ ἔστι θάνατος πλέ-
ον»!

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέ-
στη!…» Σημαίνει ὅτι χάρη στὴ νίκη, χάρη 
στὸν θρίαμβο τοῦ Χριστοῦ μας ἐπὶ τοῦ 
θανάτου, οἱ ἄνθρωποι ἐπὶ δύο χιλιάδες 
χρόνια γίνονται —καὶ πάντα θὰ γίνο-
νται— Χριστιανοί!

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέ-
στη!…» Σημαίνει ὅτι ὁ ἀναστὰς Κύριός 
μας ἐσκύλευσε τὸν Ἅδη, κατήργησε τὸν 
Ἅδη, ἐνέκρωσε τὸν Ἅδη.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 
Σημαίνει τήν ἐρήμωση τοῦ Ἅδου, τήν κα-
τάλυση, τήν ἐκμηδένιση, τήν συντριβή 
τῶν πυλῶν τοῦ Ἅδου καί τοῦ θανάτου.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 
Σημαίνει ὅτι κατενίκησε καὶ τὸ κέντρο 
τοῦ θανάτου, τὴν ἁμαρτία —γιατὶ διὰ τῆς 
ἁμαρτίας εἰσῆλθε ὁ θάνατος.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 
Σημαίνει ὅτι κατέλυσε τὰ ἔργα τοῦ δια-
βόλου· ὅτι κατήργησε καὶ συνέτριψε καὶ 
αὐτὸν τὸν διάβολο, τὸν προαιώνιο ἐχθρό 
μας: «Ἀνέστη Χριστὸς καὶ πεπτώκασι 
δαίμονες».

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέ-
στη!…» Σημαίνει ὅτι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς 
Χριστός μᾶς ἐλύτρωσε ὅλους ἀπό τούς 
τρεῖς μεγάλους ἐχθρούς μας, τόν διάβο-



AP. 137

6

λο, τήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο.
«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 

Σημαίνει ὅτι ἡ Ἀθανασία ἔγινε ἡ δευτέ-
ρα φύση στὸν ἄνθρωπο, ὅτι ὁ ἄνθρωπος 
ἀπὸ θνητὸς καὶ πεπερασμένος γίνεται 
ἀθάνατος καὶ αἰώνιος.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέ-
στη!…» Σημαίνει ὅτι ὁ ἀναστὰς Κύριός 
μας, μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὰ ὀδυνηρὰ 
καὶ ἀνέλπιδα δεσμὰ τῆς ἀπελπισίας, τῆς 
ἀπογνώσεως, τῆς καταδίκης.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 
Σημαίνει ὅτι ὁ ἀναστὰς Κύριός μας, μᾶς 
ἀπέδειξε μὲ τὴν λαμπροφόρο Ἀνάστασή 
Του τὴν ἀπύθμενη καὶ ἄπειρη καὶ ἀπαρά-
μιλλη φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ Πατέρα μας.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 
Σημαίνει ὅτι ἡ λύτρωση, ἡ ἄφεση τῶν 
ἁμαρτιῶν μας εἶναι τὸ καινὸν γεγονός· 
ὅτι εἶναι τὸ πραγματικὸ καὶ ὀντολογι-
κὸ γεγονὸς μέσα στὴν ἱστορία· ὅτι εἶναι 
τὸ φιλανθρωπότατο γεγονὸς τῆς θείας 
Οἰκονομίας.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 
Σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ πλέον 
νὰ γίνει καὶ πάλι παιδὶ τοῦ Θεοῦ, καὶ 
μάλιστα κατὰ χάριν Θεός.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 
Σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ βι-
ώσει τὴν ἀληθινὴ καὶ οὐράνια χαρά, τὴν 
ἀληθινὴ καὶ ἀνεκλάλητη ἐσωτερικὴ ἀνά-
παυση καὶ εὐφροσύνη, τὴν πάντα νοῦν 
ὑπερέχουσα εἰρήνη, τὴν κατὰ Θεὸν σώ-
ζουσα σοφία, τὴν ἄνευ ὅρων καὶ ὁρίων 
ἐμπιστοσύνη καὶ ἐλπίδα στὸν οὐράνιο 
Πατέρα Του.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 
Σημαίνει ὅτι ὁ σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου 
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν ἀκό-
ρεστη καὶ ἀτελεύτητη ἐνατένιση καὶ 
ἀπόλαυση τῆς ἀκτίστου δόξης τοῦ Προ-
σώπου τοῦ ἀναστημένου Χριστοῦ μας.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 

Σημαίνει ὅτι ἔχει νόημα ἡ ζωή μας, ἡ 
ἀφιέρωσή μας, ἡ ἄσκησή μας, ἡ προσευ-
χή μας, ἡ νηστεία μας, ἡ μετάνοιά μας, ἡ 
ἀγάπη μας, ἡ ἐλπίδα μας, ἡ ὕπαρξή μας.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέ-
στη!…» Σημαίνει ὅτι ὑπάρχει ἀκριβοδί-
καιη ἀνταπόδοση τῶν λόγων καὶ τῶν ἔρ-
γων μας· ὅτι ὑπάρχει κρίση καὶ κριτήριο· 
ὅτι ὑπάρχει αἰωνία κόλαση καὶ αἰώνιος 
παράδεισος· ὅτι ὑπάρχει ἡ Βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέ-
στη!…» Σημαίνει ὅτι ὑπάρχει ἀνάσταση 
νεκρῶν· ὅτι θὰ ἀναστηθοῦμε ὅλοι μὲ τὰ 
σώματά μας καί τίς ψυχές μας τὴν ἡμέ-
ρα τῆς Κρίσεως καὶ κατὰ τὰ ἔργα μας ἢ 
θὰ εἰσέλθουμε στὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, 
ἀπολαμβάνοντας τὴν Χάρη Του ἢ θὰ κα-
ταλήξουμε στὴν αἰωνία κόλαση, ὑφιστά-
μενοι τὴν ἀπελπισία τῆς ἀπουσίας Του.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 
Σημαίνει ὅτι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ 
μας ἀποτελεῖ τὴν ἀκαταμάχητη δύναμη 
καὶ τὴν παντοδυναμία τῆς Ἐκκλησίας 
μας.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 
Σημαίνει ὅτι γιά τόν πιστό χριστιανό ὅλη 
ἡ ζωή του εἶναι Πάσχα καί Ἑορτή, γιατί 
ὅλη ἡ ζωή του φωτίζεται, χαριτώνεται 
καί ἁγιάζεται ἀπό τήν ἄκτιστη Χάρη 
τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ μας.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!…» 
Σημαίνει ὅτι ἐνεκρώθη ὁ θάνατος, ἐλύθη 
ἡ φθορά, ἔπαυσε ἡ κατάρα, ἀνέτειλε ἡ 
ἀθανασία, ἠνέωκται ὁ Παράδεισος.

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέ-
στη!…» Σημαίνει τήν θανάτωση τοῦ δια-
βόλου, τήν αἰχμαλωσία τῶν ἀκαθάρτων 
δαιμόνων, τήν σωτηρία τῶν χριστιανῶν, 
τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν.

Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, ὅλος 
ὁ πιστὸς λαὸς τοῦ Θεοῦ —παρά τίς τε-
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ράστιες δυσκολίες καί τούς μεγάλους 
πειρασμούς πού βιώνουμε— εἴμαστε 
ἔμπλεοι χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης, ἐλπίδας 
καὶ ἀναπαύσεως· γιατὶ «Χριστὸς Ἀνέ-
στη, Ἀληθῶς Ἀνέστη…» σημαίνει ὅτι ὁ 
ἀναστὰς Κύριός μας εἶναι —καὶ πρέπει 
νὰ εἶναι— τὸ καύχημά μας καὶ ἡ δύναμή 
μας: ὅλη ἡ ζωή μας καὶ ὅλη ἡ ἀγάπη 
μας, ὅλη ἡ ἀλήθειά μας καὶ ὅλη ἡ ἀνά-
παυσή μας, ὅλη ἡ χαρά μας καὶ ὅλη ἡ 
λαχτάρα μας, ὅλη ἡ μέριμνά μας καὶ ὅλη 
ἡ ἀναζήτησή μας, ὅλη ἡ τωρινὴ καὶ αἰω-
νία ὕπαρξή μας.

Ἀφῆστε, λοιπόν, τόν λαό μας (ὅλοι 
ἐσεῖς οἱ ὀρθολογιστές καί οἱ κατ’ ὄνομα 
μόνον χριστιανοί, πού δέν παύετε νά μει-
ώνετε καί νά προσβάλλετε τήν ὀρθόδοξη 
πίστη μας), νά εἶναι ἀναστάσιμος καί ὀρ-
θόδοξος, καί νά πιστεύει καί νά ἐλπίζει 
στόν Ἀναστάντα Κύριο καί Θεό του καί 
ἡ ζωή του νά εἶναι μία συνεχής Ἑορτή. 
Μή σκοτώνετε τήν Ἐλπίδα καί τήν χαρά 
καί τήν εἰρήνη ἀπό τούς ἀνθρώπους. Νά 
γνωρίζετε καλά, ὅλοι ἐσεῖς, ὅτι ὁ Ἀνα-
στάς Κύριός μας ἔχει τόν πρῶτο καί τόν 

τελευταῖο λόγο στή ζωή μας καί στήν 
ὅλη ἀνθρώπινη ἱστορία. Ἡ φήμη σας καί 
ἡ δόξα σας, ὅπως κάθε ἀνθρώπινη δόξα, 
εἶναι πρόσκαιρη καί ἐφήμερη, πού θά 
ξεχασθεῖ καί θά χαθεῖ.

Κράτησε, λαέ τοῦ Θεοῦ, εὐλογημέ-
νε καί προδομένε, ταλαιπωρημένε καί 
ἀδικημένε, ζωντανή τήν πίστη σου στόν 
Ἀναστάντα Χριστό· κράτησε τόν Χριστό 
στό κέντρο τῆς καρδιᾶς καί τῆς ζωῆς 
σου· κράτησε, ἐπίσης, ὡς μόνο χαιρετι-
σμό στίς καθημερινές σου ἀναστροφές 
μέχρι τήν Ἀνάληψη, τόν ἀναστάσιμο καί 
πασχάλιο χαιρετισμό «Χριστός Ἀνέστη – 
Ἀληθῶς Ἀνέστη!».

Ὁ Χριστός μας ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα 
νικήσῃ (Ἀποκ. στ΄ 2). Καί δέν θά νικήσει 
μόνον στό τέλος τοῦ κόσμου θριαμβευ-
τικά, ἔνδοξα, ὁριστικά καί αἰώνια. Νικᾶ 
καί σήμερα καί κάθε μέρα καί παντοτει-
νά. Παραμένοντας μέ τόν Χριστό μας, 
εἴμαστε μόνιμα μέ τόν Αἰώνιο Νικητή.

Μυριάκις καί ἀπειράκις δόξα στόν 
Ἀναστάντα Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό!

«Χριστὸς Ἀνέστη, Ἀληθῶς Ἀνέστη!»

            

Ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς 
Ἁγίου Παύλου Ἁγίου Ὄρους Γέροντας 
Παρθένιος, μίλησε στὴν τράπεζα 
τῆς Μονῆς μετὰ τὴν ἀγρυπνία τῶν 
Χριστουγέννων 2020. Ἐκτὸς τῶν ἄλλων 
ἀναφέρθηκε καὶ σὲ ἐπίκαιρα θέματα 
ὅπως αὐτὸ τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ τοῦ 
ἐμβολίου. Μεταξύ ἄλλων εἶπε: 

«Ἐμεῖς πάντοτε πρέπει νὰ ἔχουμε 
τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ 
καὶ νὰ εἴμαστε πάντα ὁμολογητές, νὰ 
ὁμολογοῦμε τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ.

»Σᾶς τὰ λέω μὲ ἀγάπη αὐτὰ τὰ 
πράγματα καὶ σᾶς λέω τὸ πιστεύω μου. 
Ἐγὼ δὲν θὰ δώσω σὲ κανέναν εὐλογία 
νὰ πάει νὰ κάνει τὸ ἐμβόλιο! Εἶμαι 

«ΔΕΝ ΘΑ ΔΩΣΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ»*
τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτου Παρθενίου,

Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Ἁγίου Παύλου, Ἁγίου Ὄρους 

* Πηγή: https://vimeo.com/497986519 (9.1.2021)
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κατὰ τοῦ ἐμβολίου!
»Ποιοί εἶναι αὐτοὶ πίσω ἀπὸ αὐτὸ 

τὸ ἐμβόλιο;
»Μοῦ εἶπε ἄνθρωπος, ποὺ δὲν εἶναι 

οὔτε χριστιανός: “μὴ κάνετε αὐτὸ τὸ 
ἐμβόλιο· ὅσοι κάνουν αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο 
σὲ λίγα χρόνια θὰ ᾽ναι καταδικασμένοι”.

»Δὲν ξέρω ἐγὼ οὔτε κρίνω οὔτε εἶμαι 
κριτής, ἀλλὰ ἐγὼ προσωπικὰ αὐτὸ δὲν 
τὸ δέχομαι. Τὸ θεωρῶ ἀπάτη, τὸ θεωρῶ 
ἐκβιασμό.

»Πολλοὶ ἔχουν φόβο καὶ τρόμο μὴν 
τοὺς πιάσει ἡ ἀσθένεια. Ἐγὼ δὲν ἔχω 
οὔτε φόβο οὔτε τρόμο. Ὅπως ὁ Ἅγιος 
Παΐσιος, ποὺ ἦταν Ἁγιορείτης, ποὺ 
δεήθηκε στὸν Θεὸ νὰ τοῦ ἔρθει καρκίνος, 
γιατί λυπόταν τὸν κόσμο ποὺ πήγαινε καὶ 

τοὺς συμβούλευε. Καὶ πέθανε μὲ καρκίνο 
καὶ δόξαζε τὸν Θεό. Ἐγὼ τὸ θεωρῶ 
αὐτό, σᾶς τὸ λέω μὲ ἀγάπη, μία εὐλογία. 
Θὰ ἐπιτρέψει ὁ Θεὸς νὰ πεθάνω ἀπ᾽ τὴν 
ἀρρώστια καὶ νὰ μὲ πιάσει, σὲ 4-5 μέρες 
νὰ τελειώσω, θὰ φύγω μὲ ὅλη μου τὴν 
χαρὰ καὶ μὲ ὅλη μου τὴν ἀγάπη. Γιατί 
πιστεύω μὲ αὐτὸ θὰ μοῦ οἰκονομήσει ὁ 
Θεὸς τὴν σωτηρία μου. Οὔτε θὰ δώσω 
ποτὲ εὐλογία σὲ κανέναν (νὰ κάνει τὸ 
ἐμβόλιο). Τί νὰ πῶ σὰν χριστιανός, ἀφοῦ 
οἱ δεσποτάδες, ποὺ εἶναι ἀρχιερεῖς, ποὺ 
εἶναι γραμματισμένοι, δηλαδὴ προκλητικὰ 
πᾶνε (νὰ κάνουν τὸ ἐμβόλιο), ἂς πᾶνε… 
Ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος.. Ἐγὼ ἔτσι 
πιστεύω, ἐγὼ ὁμολογῶ ὅτι αὐτὸ κρύβει 
μέσα... φέρνει τὴν παγκοσμιοποίηση…». 

«Ἔγκλημα βαρύτατον κατά τῆς Ἐκκλησίας»

«Εἰς ἀντίκρουσιν τῆς καινοφανοῦς καί ἀνερματίστου - ἀντιπαραδοσιακῆς θεωρίας 
περί τελέσεως τῆς τελετῆς τῆς Ἀναστάσεως καί περαιώσεως τῆς Ἀναστασίμου Θείας 
Λειτουργίας πρό τοῦ πρός τήν Μεγάλην Κυριακήν τοῦ Πάσχα μεσονυκτίου ἀρκεῖ τό 
ἀκόλουθον ἀπόσπασμα ἄρθρου τοῦ μακαρίου Πρεσβυτέρου - Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐπι-
φανίου Θεοδωροπούλου· «Κατάπληκτοι ἀνέγνωμεν εἰς τάς ἐφημερίδας δήλωσιν, δῆθεν 
ἐκκλησιαστικῆς πηγῆς, καθ’ ἥν τήν ἑσπέραν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ λύεται ἡ 
νηστεία. Ἡ θεωρία αὕτη τυγχάνει πάντῃ ἀστήρικτος. Ἐάν τά λεχθέντα εἴχοντο ἀληθείας, 
ἔπρεπεν ἡ νηστεία νά τηρῆται ἀπό τήν ἑσπέραν τῆς προηγουμένης, ἵνα ἔχωμεν ἄρτιον 
24ωρον καί οὐχί κολοβήν ἡμέραν. Ἔπρεπεν ἀκόμη ἡ νηστεία τῆς Τεσσαρακοστῆς νά 
λύηται τήν ἑσπέραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

Τά αὐτά ἰσχύουσι διά πᾶσαν νηστείαν, ἰδίᾳ τῆς Τετάρτης καί Παρασκευῆς, ἥτις ἔπρε-
πε νά ἰσχύῃ μέχρι δύσεως τοῦ ἡλίου καί ἀκολούθως νά λύηται. Οὐδείς ὅμως διενοήθη 
νά ὑποστηρίξῃ τοιαύτας παραδοξότητας. Παράβασις τῶν περί νηστείας θεσμῶν εἶναι 
βεβαίως κακόν. Ἀπόπειρα ὅμως περιβολῆς τῶν τοιούτων παραβάσεων δι’ ἐνδύματος 
νομιμότητος ἀποτελεῖ ἔγκλημα βαρύτατον κατά τῆς Ἐκκλησίας».

(† Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα Μελέται Ἐπιστολαί, τόμος Α´, σ. 471).

Ἐκ τῆς Ἐπιστολῆς τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ πρός 
τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (Ἀρ. πρωτ. 171/7.5.2021).
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ΟΙ ΔΕΚΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΑ*
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου

* Ἀπό τό antifono.gr

Κάθισα νά ἀποθησαυρίσω τίς διάφο-
ρες ἐντολές, συμβουλές καί μοντέλα γιά 
τό μέλλον πού μᾶς ἀνακοίνωσαν (ἤ ἐπέ-
βαλαν) στή διάρκεια τῆς πανδημίας εἴτε 
οἱ ἐκπρόσωποι τῆς παγκοσμιοποιητικῆς 
Ε.Ε. καί τοῦ ἀμερικανικοῦ Δημοκρατικοῦ 
Κόμματος, εἴτε οἱ «λεσχιάρχες» τῆς πα-
γκοσμιοποιητικῆς highsociety, ὅπως ὁ 
κύριος Κλάους Σβάμπ, πού μᾶς μαθαί-
νει πόσο πολύ χρειαζόμαστε τήν «Μεγά-
λη Ἐπανεκκίνηση», εἴτε μεγιστάνες τοῦ 
πλούτου, ὅπως ὁ Μπίλ Γκέϊτς καί ὁ 
Τζόρτζ Σόρος, πού χρηματοδοτοῦν ἀπό 
μέσα ἐνημέρωσης καί πολιτικά κόμματα, 
μέχρι τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας 
καί τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης.

Κατέληξα λοιπόν σέ μιά λίστα 10 
παρεμβάσεων, πού σηματοδοτοῦν τήν 
Τέταρτη Βιομηχανική Ἐπανάσταση (ἤ 
ἀλλιῶς «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση», ἤ ἀλ-
λιῶς «Γενναῖο Νέο Κόσμο»), πού ξεκί-
νησε νά ὑλοποιεῖται γιά τό «καλό μας».

• Πρώτη παρέμβαση, ἡ καθιέρωση 
τῶν γενετικά μεταλλαγμένων τροφί-
μων ἤ ἀκόμη καί τῶν συνθετικῶν. Μέ-
χρι καί συνθετικά μπιφτέκια θά δοῦμε, 
δῆθεν γιά νά ἀντιμετωπιστεῖ ἡ πείνα, 
πού θά φέρει ἡ παγκόσμια οἰκονομική 
κρίση, πού προκάλεσε ἡ ἐπιδημία. Στήν 
πράξη ὅμως γιά νά ἐξαρτιέται διατροφι-
κά ἡ πλανήτης ἀπό πέντε-ἕξι μεγάλους 
πολυεθνικούς γίγαντες, πού δραστηριο-
ποιοῦνται στή βιοτεχνολογία.

• Δεύτερη παρέμβαση, ἡ καθιέρω-
ση τῶν γενετικῶν φαρμάκων καί τῶν 
γενετικῶν fast track ἐμβολίων, μαζί μέ 
τήν κάρτα ὑγείας καί τό μητρῶο ἐτήσιων 

ἐμβολιασμῶν γιά κάθε πολίτη.
• Τρίτη, ἡ καθιέρωση τοῦ ψηφιακοῦ 

χρήματος, μέ κατάργηση τῶν μετρητῶν. 
Μᾶς τό ξεφούρνισε ἀπό τίς 9 Μαρτίου 
ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας, συ-
νιστώντας στροφή στίς ψηφιακές συ-
ναλλαγές προκειμένου νά ἀποφευχθεῖ ἡ 
μετάδοση τοῦ Covid 19 μέσῳ τοῦ φυσι-
κοῦ χρήματος. «Ἀντικαταστῆστε τά κέρ-
ματά σας μέ κάρτες» μᾶς συμβούλευσε 
μέσῳ τοῦ twitter καί ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς 
Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, γιατί 
ὡς γνωστόν οἱ ὑποδοχές τῶν ΑΤΜ δέν 
ἔχουν μικρόβια καί ἰούς!

• Τέταρτη παρέμβαση, τά ρομπότ, 
πού ἀναλαμβάνουν κρίσιμο ρόλο στήν 
παραγωγή καί ἀντικατάσταση σταδια-
κά τοῦ 40% μέ 50% τῶν ἐργαζομένων 
στά πλαίσια τῆς Τέταρτης Βιομηχανικῆς 
Ἐπανάστασης. Διαμαρτυρίες καί διαδη-
λώσεις δέν ἐπιτρέπονται, καθώς ἡ κοι-
νωνική ἀποστασιοποίηση εἶναι τό νέο 
«τοτέμ» στίς κοινωνίες, ὅπου θά ἐφαρ-
μοστεῖ ἡ «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση».

• Πέμπτη παρέμβαση, ὁ ἔλεγχος 
τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης καί ἡ 
ἐπιβολή λογοκρισίας στά σόσιαλ μίντια 
καί τό ἴντερνετ. Ἐνδιαφέρον ἔχει ὅτι ἡ 
λογοκρισία στά σόσιαλ μίντια ξεκίνησε 
τό 2017 γιά νά ἀντιμετωπιστεῖ ὁ «λαϊκι-
σμός», πού ὁδήγησε τό 2016 στήν νίκη 
τοῦ Brexit καί στήν ἐκλογή τοῦ Τράμπ. 
Ἀκριβῶς μιά μέρα μετά τήν ἐκλογή τοῦ 
Τράμπ ὁ Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε, μέ ἄρ-
θρο του στήν γερμανική ἐφημερίδα Bild, 
ἔστρεψε τήν ὀργή του στό διαδίκτυο, τό 
ὁποῖο θεώρησε ὑπεύθυνο γιά τήν ἄνοδο 
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τοῦ λαϊκισμοῦ σέ Ἀμερική καί Εὐρώπη.
Δύο χρόνια μετά ὁ Γερμανός πρόε-

δρος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ Κόμμα-
τος Μάνφρεντ Βέμπερ, θεώρησε τό δι-
αδίκτυο φορέα ἰδεῶν πού μποροῦν νά 
ἐπηρεάσουν ἀρνητικά τίς εὐρωεκλογές 
καί ζήτησε νά ἐφαρμοστοῦν μέτρα λογο-
κρισίας σ᾽ αὐτό. Ἀλλά δέν χρειάζεται νά 
ἀνησυχοῦμε γιά πρακτικές πού ὑποσκά-
πτουν τή δημοκρατία, ἀφοῦ μᾶς προ-
στατεύουν ἀπό τόν «λαϊκισμό». Πάλι 
καλά νά λέμε! Ἐξ ἄλλου οἱ λογοκριτές 
δέν εἶναι πιά κάποιοι πρόθυμοι ρουφιά-
νοι μέ μαῦρα γυαλιά, πού ἀξιοποίησε 
ἕνα δικτατορικό καθεστώς, ἀλλά οἱ ἀλ-
γόριθμοι, καθώς ἔχουμε ἐξελιχθεῖ τεχνο-
λογικά στόν «Γενναῖο Νέο Κόσμο» μας!

• Ἕκτη παρέμβαση, τό «τσεκού-
ρι» στίς συνταγματικές ἐλευθερίες. 
Ἐπιβάλλονται περιοδικά συλλογικά 
lockdowns, σέ κάθε νέα ἐπιδημία. Ἀνα-
λαμβάνουν νά μᾶς παρακολουθοῦν γιά 
τήν «ἀσφάλεια καί τό καλό μας» μέ 
drones, μέ κάμερες, ἀλλά καί μέ τά ἴδια 
τά κινητά μας. Ἄς δοῦμε πόσο ὡραῖα 
μᾶς προετοιμάζει ὁ Κλάους Σβάμπ, ὁ 
ἱδρυτής τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ 
Φόρουμ καί εἰσηγητής τῆς «Μεγάλης 
Ἐπανεκκίνησης».

Πολλοί ἀπό ἐμᾶς ἀναρωτιόμαστε 
πότε τά πράγματα θά ἐπιστρέψουν στό 
φυσιολογικό. Ἡ ἀπάντηση εἶναι ποτέ! 
Τίποτα δέν θά ἐπιστρέψει ποτέ στήν 
θρυμματισμένη αἴσθηση τῆς ὁμαλότη-
τας, πού ἐπικρατοῦσε πρίν ἀπό τήν 
κρίση. Ὁδεύουμε λοιπόν σέ μιά κατά-
σταση, ὅπου ἡ δημοκρατία γίνεται πε-
ριττή, ἀφοῦ οἱ εἰδικοί, οἱ τεχνοκράτες 
καί ἀργότερα ἡ τεχνητή νοημοσύνη θά 
καθορίζουν τά πάντα. Ἡ κανονικότητα, 
πού δέν θά ἐπιστρέψει ποτέ περιλαμβά-
νει καί τήν λειτουργία τῆς δημοκρατίας.

• Ἕβδομη παρέμβαση, ἡ καθιέρω-

ση τοῦ Καθολικοῦ Βασικοῦ Εἰσοδήμα-
τος. Ὁ Χριστόφορος Πισσαρίδης, ὁ εἰση-
γητής τῆς ἔκθεσης γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς 
ἑλληνικῆς οἰκονομίας, εἶχε ὑποστηρίξει 
ἕνα καθολικό ἑνιαῖο εἰσόδημα, ἤδη ἀπό 
τό 2016, στό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φό-
ρουμ τοῦ Νταβός. Τό ΔΝΤ μᾶς περιέγρα-
ψε τό Καθολικό Βασικό Εἰσόδημα, σάν 
μηχανισμό στήριξης τοῦ εἰσοδήματος, 
στόν ὁποῖο οἱ χρηματικές ροές κατευθύ-
νονται ἀπό τό κράτος στό μεγαλύτερο 
καί πιό ἀδύναμο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ.

Μέ λίγα λόγια οἱ μισοί σχεδόν ἐρ-
γαζόμενοι τοῦ πλανήτη, πού θά χάσουν 
τίς δουλειές τους στήν ἐπερχόμενη παγ- 
κόσμια οἰκονομική κρίση, ἀλλά καί εὐά-
λωτες ὁμάδες, ὅπως οἱ μετανάστες, θά 
παίρνουν ἕνα μόνιμο «ψίχουλο» γιά νά 
μήν ἐπαναστατήσουν. Τό ζήτημα εἶναι 
καί τί ἀνταλλάγματα θά ζητήσουν 
ὑπερεθνικοί ὀργανισμοί, διεθνῆ ταμεῖα 
καί κράτη ἀπό τούς πολίτες, γιά νά τούς 
χορηγήσουν αὐτό τό ἐπίδομα.

• Ὄγδοη παρέμβαση, ἡ σταδιακή 
κατάργηση τῆς ἀτομικῆς ἰδιοκτησίας. 
Τό νέο μοντέλο τοῦ καπιταλισμοῦ θά 
εἶναι μία μείξη μέ τόν παλιό φεουδαρ-
χισμό. Σταδιακά οἱ πολίτες, ἐκτός ἀπό 
τή μείωση τοῦ εἰσοδήματός τους, θά 
χάνουν καί τά περιουσιακά τους στοι-
χεῖα. Θά ὑποχρεώνονται νά ἐνταχθοῦν 
σέ πτωχευτικούς κώδικες πού διαρκῶς 
θά ἀνανεώνονται. Ἑκατομμύρια μικρές 
καί μεσαῖες ἐπιχειρήσεις θά κλείσουν 
στή Δύση, ἐξαιτίας τῶν συλλογικῶν 
lockdowns. Ἀντίθετα στήν περίοδο αὐτή 
ἀπογειώθηκαν τά κέρδη τῶν πέντε ψη-
φιακῶν πολυεθνικῶν γιγάντων: Google, 
Amazon, Facebook, Apple καί Microsoft.

• Ἔνατη παρέμβαση, ἡ ἐπιβολή 
σκληρῶν νέων νομοθεσιῶν ὑπέρ τοῦ 
(ψευτο) δικαιωματισμοῦ καί ἡ κατοχύ-
ρωση τῆς πολιτικῆς τῶν ἀνοιχτῶν συ-
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ΤΟ COVID ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΙΑΣ
ΑΤΖΕΝΤΑΣ - ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ*

τοῦ Πώλ Κρέϊγκ Ρόμπερτς, οἰκονομολόγου καί συγγραφέα,
πρώην ὑφυπουργοῦ στίς Η.Π.Α.

Τά συσσωρευμένα στοιχεῖα εἶναι 
συντριπτικά ὅτι ὁ Covid εἶναι ἐνορ-
χήστρωση, σκοπός τῆς ὁποίας εἶναι ἡ 
ἐξάλειψη τῆς ἀνθρώπινης αὐτονομίας. 
Στόχο ἔχει νά κάνει τήν ἔννοια τῆς ἐλευ-
θερίας μιά βρώμικη λέξη, πού θά σᾶς 
φέρει Covid, ἀσθένεια καί θάνατο.

Καθώς καί τό φυσικό νόμισμα εἶναι 
μιά ἀναγκαιότητα γιά τήν ἀνθρώπινη 

αὐτονομία, οἱ παγκοσμιοποιητές ἐργά-
ζονται γιά τήν ἀντικατάστασή του μέ 
ψηφιακό χρῆμα. Χαρτονόμισμα, κέρ-
ματα, χρηματικές ἐντολές καί ἐπιταγές 
περνοῦν χέρι-χέρι καί φέρουν, μᾶς λένε,  
πιθανή μόλυνση ἀπό τόν Covid. Ἀντί-
θετα, τό ψηφιακό χρῆμα εἶναι εἰκονικό. 
Κανείς δέν τό ἀγγίζει. Τό πιό σημαντικό 
γιά τούς παγκοσμιοποιητές εἶναι ὅτι δέν 

* Πηγή: paulcraigroberts.org/2021/01/05/covid-is-

νόρων. Ἡ ἐκλογική νίκη τῶν Δημοκρα-
τικῶν στίς ΗΠΑ θά ἐπιταχύνει τήν συ-
γκεκριμένη πολιτική ἀτζέντα, πού προ-
ετοιμάζουν καί τά κέντρα ἐξουσίας στήν 
ΕΕ. Μέ τή νέα νομοθεσία θά ἀντιμετω-
πίσουν σοβαρά προβλήματα καί κόμμα-
τα, ὅπως ἡ Λέγκα στήν Ἰταλία, τό Ἐθνι-
κό Μέτωπο στή Γαλλία καί τό Φιντές 
τοῦ ῎Ορμπαν στήν Οὐγγαρία. Τελικός 
στόχος εἶναι νά ἐπιβιώσουν μόνο κόμ-
ματα καί μέσα ἐνημέρωσης πού θά προ-
παγανδίζουν τήν πολιτική ὀρθότητα.

• Τέλος, δέκατη παρέμβαση, ἡ ἐπι-
τάχυνση τῶν διαδικασιῶν γιά τήν πα-
γκόσμια διακυβέρνηση. Οὐσιαστικά τό 
μοντέλο τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης, 
πού ζήτησαν μέ κοινή ἐπιστολή τους 92 
παγκοσμιοποιητές πολιτικοί ἡγέτες καί 
μέλη διεθνῶν ὀργανισμῶν, ἦταν ἡ συ-
νεργασία τῶν χωρῶν τῆς G7 μέ τό ΔΝΤ, 
τήν Παγκόσμια Τράπεζα, τόν Παγκόσμιο 
Ὀργανισμό Ὑγείας καί τόν ΟΗΕ, προ-
κειμένου νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ πανδημία 

καί ἡ παγκόσμια οἰκονομική κρίση.
Δυστυχῶς ἡ οἰκονομική κρίση θά 

μειώσει τίς δυνατότητες ἀνεξάρτητης 
πολιτικῆς ἀπό πολλές χῶρες, πού θά 
χρειαστοῦν χρήματα ἀπό τό ΔΝΤ καί τήν 
Παγκόσμια Τράπεζα, γιά νά μήν χρεοκο-
πήσουν. Ἀπό τήν ἄλλη, δύσκολα θά συ-
νεννοηθοῦν ΗΠΑ καί ΕΕ μέ τήν Ρωσσία 
καί τήν Κίνα τά ἑπόμενα χρόνια. Ἀντίθε-
τα ὅλα δείχνουν πώς θά ὑπάρξει ἔντονη 
ὄξυνση στίς σχέσεις τους.

Συνεπῶς ἡ παγκόσμια διακυβέρνη-
ση θά παραμείνει πρός τό παρόν ὄνειρο 
ἀπατηλό γιά τούς παγκοσμιοποιητές. Σέ 
ἀντιστάθμια θά προσπαθήσουν νά κυ-
βερνήσουν τή Δύση μέ σιδερένια πυγμή, 
γιά νά ἀποφύγουν δυσάρεστες ἐκλογι-
κές ἐκπλήξεις καί νέα εὐρωπαϊκά «exit». 
Καμμιά φορά ὅμως ἡ ἔντονη αὐταρχικό-
τητα φέρνει ἀντίθετα ἀποτελέσματα. Ὁ 
Τράμπ μπορεῖ νά ἔχασε, ὁ τραμπισμός 
ὅμως εἶναι πολύ ἰσχυρότερος ἀπό τό 
2016.

Μᾶς λένε «ἀρνητές τῶν ἐμβολίων»
καί μεῖς τούς λέμε «ἀρνητές τοῦ Συντάγματος».
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μπορεῖ νά ἀντληθεῖ ἀπό ἕναν λογαρια-
σμό σέ φυσική μορφή καί δέν μπορεῖ νά 
εἶναι κρυμμένο. Δέν μπορεῖτε νά πραγμα-
τοποιήσετε ἀνώνυμες πληρωμές μέ ψη-
φιακό χρῆμα. Τό ἀπόρρητο ἀποχαιρετᾶ 
τή ζωή σας. Γίνεστε ἐντελῶς διαφανεῖς. 

Ὁρισμένοι ἐλπίζουν ὅτι οἱ ἄνθρωποι 
θά ἔχουν τό δικό τους ψηφιακό χρῆμα 
μέ τή μορφή κρυπτονομισμάτων. Ὡστό-
σο, οἱ μεταφορές μποροῦν νά ἀποφευ-
χθοῦν μεταξύ ἑνός ἐπίσημου ψηφιακοῦ 
νομισματικοῦ συστήματος καί ἰδιωτικῶν 
κρυπτονομισμάτων. Ἐπιπλέον, ἡ ἰδιωτι-
κή πληρωμή σέ κρυπτονομίσματα ἐνοι-
κίων, ὑποθηκῶν, δανείων αὐτοκινήτων, 
λογαριασμῶν παντοπωλείων κ.λ.π. μπο-
ρεῖ νά ἀπαγορευτεῖ. Μιά ἰδιωτική οἰκο-
νομία κρυπτονομισμάτων θά πρέπει νά 
λειτουργεῖ ἐκτός τῆς ἐπίσημης οἰκονομί-
ας ψηφιακοῦ χρήματος. Καθώς ὁ σκο-
πός τοῦ ψηφιακοῦ χρήματος εἶναι νά 
ἐξαλείψει τήν ἀνθρώπινη αὐτονομία, 
μιά τέτοια παράλληλη οἰκονομία θά κα-
ταργηθεῖ.

Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά πληρωμές μέ 
χρυσά καί ἀσημένια νομίσματα. Θά μπο-
ρούσατε νά πληρώσετε γιά μιά ἰδιωτική 
ὑπηρεσία ἤ γιά ἰδιωτικά καλλιεργημένα 
τρόφιμα ἀπό κήπους, ἐάν ἐπιτρέπονται 
κῆποι σέ ἕναν κόσμο τεχνητῶν τροφί-
μων πού κατασκευάζονται σέ ἐργοστά-
σια. Παρόμοιο σχεδιασμό περιλαμβάνει 
τό «Great Reset» τοῦ Παγκόσμιου Οἰκο-
νομικοῦ Φόρουμ. Ἀλλά δέν θά μπορού-
σατε νά ἀγοράσετε εἰσιτήριο σπιτιοῦ ἤ 
αὐτοκινήτου ἤ ἀεροπορικῆς ἑταιρείας μέ 
χρυσό ἤ ἀσήμι.

Οἱ ἄνθρωποι χαιρέτισαν τήν ψη-
φιακή ἐπανάσταση, χωρίς νά ἀνα-
γνωρίσουν τίς ὁλοκληρωτικές συνέ-
πειές της.

Ἡ ἀλλαγή πού μᾶς φέρνουν οἱ ἐλίτ 
εἶναι τόσο ριζοσπαστική, πού οἱ ἄνθρω-

ποι τήν ἀπορρίπτουν. Ὅμως οἱ ἔξυπνες 
συσκευές τούς ἔχουν ἤδη παγιδεύσει 
στήν ἀλλαγή. Τό μέλλον πού ξεδιπλώ-
νεται εἶναι μιά ἐπανάληψη τῶν ἀρχαίων 
χρόνων, ὅταν οἱ ἄνθρωποι συντάχθηκαν 
ὑπό τόν ἔλεγχο τῶν ἱερέων ἤ τῶν Δρυ-
ΐδων. Κάθε ἄτομο πού ἔδειχνε κάποιο 
σημάδι ἀνεξαρτησίας ἦταν πρωταρχικός 
ὑποψήφιος γιά θυσία, γιά νά καθησυχά-
σει τούς θεούς. Σέ ὁλόκληρο τόν Δυτι-
κό Κόσμο αὐτό συμβαίνει ἤδη σέ ὅσους 
λένε τήν ἀλήθεια: Manning, Assange, 
Snowden.

Ἐάν οἱ ἄνθρωποι θέλουν νά εἶ-
ναι ἐλεύθεροι, θά πρέπει νά ἐξαλεί-
ψουν τούς παγκοσμιοποιητές καί νά 
ἐκτοπίσουν τούς δισεκατομμυριούχους. 
Μέχρι τόν τελευταῖο. Δέν ἔχει νόημα νά 
διαμαρτυρηθοῦμε εἰρηνικά, διότι, καθώς 
οἱ κλεμμένες προεδρικές ἐκλογές τῶν 
ΗΠΑ καθιστοῦν ξεκάθαρο, γιά τίς ἐλίτ 
δέν ἔχουν καμμία ἀπολύτως σημασία ἡ 
δημοκρατία καί ἡ φωνή τοῦ λαοῦ. Μι-
σοῦν τήν ἔννοια τῆς κυβέρνησης πού 
λογοδοτεῖ στόν λαό.

Ἡ προτιμώμενη κυβέρνηση εἶναι 
ὑπεύθυνη γιά τίς ἐλίτ, ὅπως καί οἱ ἀρ-
χαῖες κυβερνήσεις ἦταν ὑπόλογες στούς 
ἱερεῖς, τούς Δρυΐδες καί τούς Φαραώ. 
Φαίνεται ἀρκετά σαφές ὅτι εἶναι ἡ κα-
τεύθυνση πρός τήν ὁποία κατευθύνεται 
ὁ Δυτικός Κόσμος. Ὁ ἱδρυτής τοῦ Πα-
γκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ Klaus 
Schwab ἐξήγησε στίς 13 Μαΐου 2019, 
στό Συμβούλιο τοῦ Σικάγου γιά τίς πα-
γκόσμιες ὑποθέσεις ὅτι ἡ ἐποχή τῆς 
ἐλευθερίας τελείωσε καί ὁλοκλη-
ρώθηκε (Βλ. https://www.youtube.com/
watch?v=CVly3rjuKGY).

Παρατηρῆστε ὅτι ἡ νέα ἐποχή τῆς 
ἀπουσίας τῆς ἐλευθερίας «εἶναι πάνω 
μας». Γιατί εἶναι πάνω μας; Πῶς εἶναι 
ἀνεξάρτητη ἀπό «ἐμᾶς»; Ὁ Θεός ἐξαπέ-



MAPTIOC -  A¶PI§IOC 2021

13

λυσε τή «Νέα Ἐποχή»; Ὄχι. Εἶναι πάνω 
μας γιατί αὐτό κάνουν οἱ ἐλίτ σέ ἐμᾶς. 
Οἱ παγκόσμιες ἐλίτ μᾶς κάνουν νά σκε-
φτόμαστε ὅτι εἶναι ὁριστικοποιημένο καί 
δέν μπορεῖς νά ἀντισταθεῖς. Ἐάν τό ἐπι-
τρέψουμε θά εἴμαστε ὑπεύθυνοι γιά τήν 
καταστροφή τῆς ἐλευθερίας μας. Γιατί 
νά μήν καταστρέψουμε ὅσους προσπα-
θοῦν νά μᾶς καταστρέψουν;

Μπορεῖ νά ἀποτραπεῖ. Τό μόνο 
πού πρέπει νά γίνει εἶναι νά περικυκλω-
θεῖ μιά χούφτα ὁλοκληρωτικῶν παγκο-
σμιοποιητῶν. Δέν ἀπαιτεῖται τίποτα σάν 
τά θύματα τῆς Μπολσεβικικῆς Ἐπανά-
στασης, τῆς Ἀμερικανικῆς Ἐπανάστα-
σης, τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης. Ἡ 
ἐλευθερία δέν εἶναι ἐναντίον ἑνός κατε-
στημένου πλήθους πού πρέπει νά ἐξα-
λειφθεῖ. Μόνο λίγοι παγκοσμιοποιητές, 
πού καταλαμβάνουν τήν ἐξουσία ὅσο οἱ 
ἄνθρωποι δειλιάζουν καί κάθονται πι-
πιλίζοντας τούς ἀντίχειρές τους. Ἐάν οἱ 
παγκοσμιοποιητές δέν ἐξαλειφθοῦν, θά 
μᾶς ἐξαλείψουν μέ τήν ἔννοια τῆς αὐτο-
νομίας μας, τῆς ἀνεξαρτησίας μας, τῆς 
ἱκανότητάς μας νά ἐκφράζουμε μιά ἄπο-
ψη ἀντίθετη μέ τήν ἐλίτ, τήν ἀνθρωπιά 
μας.

Αὐτές οἱ τελευταῖες γραμμές θά προ-
καλέσουν ἐρωτήσεις ἄν ὑποστηρίζω τή 
βία. Δέν ὑποστηρίζω τίποτα. Περιγράφω 

μιά κατάσταση καί κάνω μιά ἐρώτηση. 
Χάνουμε τήν ἐλευθερία μας. Θά κά-
νουμε κάτι γιά αὐτό;

Ἴσως κάνω λάθος. Ἀλλά μέ βάση τίς 
διαθέσιμες πληροφορίες εἶναι προφανές 
ὅτι οἱ κυβερνήσεις στόν Δυτικό Κόσμο 
ἀσκοῦν βία κατά τῶν λαῶν, τούς ὁποί-
ους φέρεται νά ἐκπροσωποῦν. Ἡ βία 
ἐναντίον ἀνθρώπων ὑπερβαίνει τίς συλ-
λήψεις, ἐπειδή δέν φοροῦν μάσκα, καί 
τά πρόστιμα γιά μή τήρηση τῆς κοινωνι-
κῆς ἀπόστασης. Οἱ ἐγκλεισμοί στεροῦν 
ἀνθρώπους ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις τους, 
ἀπαγορεύουν τίς οἰκογενειακές συγκε-
ντρώσεις καί τήν ἐλευθερία τοῦ συνεται-
ρίζεσθαι. Πρόκειται γιά τεράστιες πα-
ρεμβολές στά δικαιώματα πού χρειάστη-
καν αἰῶνες ἀγώνων γιά νά κατακτηθοῦν. 
Καί ὅλα αὐτά γιά τό τίποτε, καθώς τά 
ποστοστά θανάτου ἀπό τόν Covid εἶναι 
πολύ μικρά.

Ὁ Δυτικός Κόσμος παγωμένος 
ἀπό τόν φόβο μέ ψέματα καί προπα-
γάνδα ἔχει ἐγκατείψει τήν ἐλευθερία. 
Οἱ λαοί τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου θά ἀπο-
δεχθοῦν τή βία, πού τούς ἐπιβλήθηκε, 
καί τήν ἀκύρωση τῶν δικαιωμάτων τους; 
Ἐάν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Δυτικοῦ Κόσμου 
δέν θά ὑπερασπιστοῦν τήν ἐλευθερία 
τους, δέν θά τήν ἔχουν.

ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΠΟΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
π. ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥ

τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἰωάννη Φωτόπουλου,
ἐφημ. Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς

Τὴν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνή-
σεως –4 Ἀπριλίου 2021– ἡμέρα γιά τήν 
Ἐκκλησία σταυροαναστάσιμη, ἑορτὴ θυ-

σίας καὶ χαρᾶς, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ὁ 
ἁγιώτατος πνευματικός μας πατέρας π. 
Σαράντης Σαράντος.   Ἀληθῶς σ᾽ αὐτὸν 
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ἁρμόζουν οἱ λόγοι τῆς ἱερᾶς Ἀποκαλύ-
ψεως: «Μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν Κυρίῳ 
ἀποθνῄσκοντες ἀπ’ ἄρτι. Ναί, λέγει τὸ 
Πνεῦμα, ἵνα ἀναπαύσωνται ἐκ τῶν κό-
πων αὐτῶν· τὰ δὲ ἔργα αὐτῶν ἀκολου-
θεῖ μετ’ αὐτῶν» ( Ἀποκ. 14,13).

Ὁ προσφιλής μας πνευματικὸς ζῶν 
πάντοτε «ἐν Κυρίῳ», ἀναπνέων τόν Χρι-
στό διὰ τῆς ἀδιαλείπτου προσευχῆς, 
νήφων καὶ ἀγρυπνῶν ὑπὲρ τῆς ψυχῆς 
του καὶ τῆς σωτηρίας τῶν κατά σάρκα 
καί Πνεῦμα τέκνων του, ἐξεδήμησε πρὸς 
τὸν Κύριο κατάφορτος μέ τίς εὐαγγελι-
κές ἀρετὲς ὡς ἐλαία κατάκαρπος καὶ 
λαμπάς πολύφωτος.

Ἔφυγε γιὰ νά ἀναπαυθεῖ ἀπό τούς 
πολλαπλούς κόπους του, κόπους ἀκα-
τάπαυστους κατά τὸν προσωπικό του 
ἀγῶνα, ἀλλά καί κατά τή διακονία του.  

Θυσιαστική τέλεση τῶν καθημερινῶν 
ἀκολουθιῶν, ἔμπονη διακονία στό κοι-
μητήριο τοῦ Ἀμαρουσίου,πολύωρη ἐξο-
μολόγηση, κήρυγμα, ποιμαντικὲς καὶ 
παραμυθητικές ἐπισκέψεις, συγγραφή 
κειμένων τίς μεταμεσονύκτιες ὧρες. Χω-
ρίς νά ἀμελεῖ τήν οἰκογένειά του ἦταν 
παρών σέ κάθε λύπη καὶ χαρά, ἕτοιμος 
νά προσφέρει κάθε πνευματικὴ καί ὑλι-
κὴ βοήθεια.

Ὡς κεφαλή καί ἄγρυπνος ἐπόπτης 
καὶ διάκονος τῆς Ἑστίας Πατερικῶν 
Μελετῶν συνεργαζόταν νηφάλια καὶ δι-
ακριτικά μέ τά ὑπόλοιπα μέλη της. Δι-
δάσκαλος ἡμῶν καί ἄλλων πολυαρίθμων 
ἱερέων - πνευματικῶν του παιδιῶν μᾶς 
νουθετοῦσε καὶ μᾶς συνέτιζε, μᾶς χει-
ραγωγοῦσε στήν ἱερατική μας διακονία 
ὅλους μαζί, ἀλλά καὶ τὸν καθένα χω-

Νίκος Οἰκονομόπουλος: Χριστός τό πιό ἀγαπημένο μου πρόσωπο*

ΕΡ. Ναταλία Γερμανοῦ: Ποιό εἶναι τό πιό ἀγαπημένο σου πρόσωπο αὐτή τή στιγμή;

ΑΠ. Νίκος Οἰκονομόπουλος: Ἡ ἀγάπη μου, ἡ ὁποία θεωρῶ ὅτι εἶναι ἀπέραντη, 
ἀνεξίτηλη, χωρίς τέλος, χωρίς «ταβάνι» εἶναι ἡ ἀγάπη μου γιά τόν Χριστό. Μπορεῖ 
αὐτό νά ἀκούγεται παράξενο, ἀλλά τά πράγματα δέν γίνονται ἀπό μόνα τους. Δέν 
τά κάνουμε ἐμεῖς. Δέν τά ᾽κανα ἐγώ. Ἐάν θεωρήσουμε, ὅτι ἔχω μιά καλή φωνή, 
δέν εἶναι δική μου ἡ φωνή.

ΕΡ. Ναταλία Γερμανοῦ: Εἶναι ἕνα δῶρο;

ΑΠ.: Νίκος Οἰκονομόπουλος: Αὐτό τό ταλέντο, εἶναι ἕνα δῶρο ἀπό τόν Θεό. 
Εὐχαριστῶ τόν Θεό γιά ὅλα αὐτά. Καί τά δύσκολα πού ἔχω ζήσει σέ μικρότερη 
ἡλικία καί ὅλα τά ὡραῖα, πού ἔχω ζήσει ἀπό τή στιγμή πού μπόρεσα νά κάνω 
αὐτή τή δουλειά πού τόσο πολύ ἀγαπάω. Πού ἔχω πάρει τόσο πολλή ἀγάπη 
ἀπό τόν κόσμο καί συνεχίζω νά παίρνω. Εἶμαι εὐγνώμων πρός τόν Θεό καί τούς 
ἀνθρώπους, καί τό ἐννοῶ. Θέλω νά δώσω ἀγάπη. Ἐμένα μοῦ ἀρέσει νά δίνω.

* Ἀπό τήν ἐκπομπή «Καλύτερα δέν γίνεται» τῆς Ναταλίας Γερμανοῦ (Alpha TV, 
30.1.2021), μέ καλεσμένο τόν τραγουδιστή Νίκο Οἰκονομόπουλο, ὁ ὁποῖος κάνει ὁμολογία 
πίστεως. Παραθέτουμε ἀπομαγνητοφωνημένο τό σχετικό ἀπόσπασμα τῆς συνεντεύξεως, 
λεπτά 5:40-7:00.
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ριστά μέ τό ἀπόσταγμα τῆς ἁγιοπνευ-
ματικῆς του ἐμπειρίας καί τή διδασκα-
λία τῶν ἁγίων Πατέρων.  Ὅλα γίνονταν 
μέ βαθειὰ ταπείνωση καὶ διάκριση. Τόν 
χαρακτήριζε τό ἐκκλησιαστικό φρόνη-
μα καὶ ὁ σεβασμός στούς θεσμούς τῆς 
Ἐκκλησίας. Παρέμεινε ἕως τέλους ρι-
ζωμένος στήν   ὀρθόδοξη παράδοση καί 
λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας χωρίς δυτι-
κόφρονες καὶ οἰκουμενιστικές παρεκ-
κλίσεις. Ἀπτόητος καὶ εἰλικρινής, μέ τήν 
κατά Χριστόν ἀπάθειά του ἀσκοῦσε 
ἔλεγχο σέ ὅλα τά ἔργα καί τά σχέδια 
τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων καὶ τοῦ 
Οἰκουμενισμοῦ μέ τά κείμενά του καί τή 
διοργάνωση διαλέξεων καὶ ἡμερίδων. Ἡ 
παρουσία του ἦταν ζωντανή σέ ἐκδηλώ-
σεις καὶ σέ λαοσυνάξεις πού γίνονταν 
γιά τήν Ἑλλάδα μας καὶ τήν Ὀρθοδοξία.

Ἄν καί ἡ πολιτεία του ἦταν πλήρης 
πειρασμῶν καί δοκιμασιῶν ἐντὸς καὶ 
ἐκτὸς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου, ἐκεῖ-
νος πάντοτε παρέμενε ἀνεξίκακος καὶ 
συγχωρητικός.  Ἔτσι γίνεται φανερό ὅτι 
βρισκόταν στόν ὀρθό δρόμο, καθώς  γρά-
φει ὁ ἀββᾶς Ἰσαὰκ  ἀπευθυνόμενος στόν 
κατὰ Χριστὸν ἀγωνιστή:

 Ὅταν γὰρ εὑρήσεις ἐν τῇ ὁδῷ σου 
εἰρήνην ἀναλλοίωτον, τότε φοβήθητι ὅτι 
μακρὰν ἀπέχεις ἐκ τῆς θείας τρίβου τῆς 
πατουμένης ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ποδῶν 
τῶν ἁγίων.

Μετάφραση: Ὅταν στόν δρόμο τῆς 
ζωῆς σου βρίσκεις ἀδιατάρακτη εἰρήνη, 
χωρίς πειρασμούς, τότε νὰ φοβηθεῖς καί 
νὰ βάλεις κατὰ νοῦ ὅτι ἀπέχεις πολύ 
ἀπὸ τήν θεία ὁδό πού πατοῦν τά κατα-
πονημένα πόδια τῶν ἁγίων.

Τά πόδια ὅμως τοῦ πνευματικοῦ μας 
πατρὸς μέσα ἀπό τούς πειρασμούς βά-
διζαν τή θεία ὁδό τῆς χριστο-ἀσκήσεως 
καὶ τῆς θυσιαστικῆς διακονίας   πάντο-
τε καταπονημένα καὶ  ἁγιασμένα, ἐνῷ ἡ 

ἐσωτερική πνευματική χαρά ἀκτινοβο-
λοῦσε σέ ὅσους τόν πλησίαζαν.

Ἀφοῦ πέρασε ἕνα στάδιο πολλα-
πλῶν δοκιμασιῶν, πλησιάζοντας τήν 
ἀχειρότευκτη πόλη τῆς Βασιλείας δοκί-
μασε τόν πικρότερο πειρασμό.

 Ὅσον γὰρ διαβαίνεις ἐν τῇ ὁδῷ τῆς 
πόλεως τῆς βασιλείας καὶ πλησιάζεις τῇ 
πόλει, τοῦτο ἔστω σοι σημεῖον·  ἡ ἰσχὺς 
τῶν πειρασμῶν ἀπαντᾷ σοι · καὶ ὅσον 
πλησιάζεις, τοσοῦτον οἱ πειρασμοὶ πλη-
θύνονται κατὰ σοῦ ( Ἀββᾶς Ἰσαάκ). 

Μετάφραση:  Τό ὅτι διαβαίνεις τήν 
ὁδό πού ὁδηγεῖ στήν πόλη τῆς Βασιλεί-
ας, αὐτό εἶναι τό σημάδι: Σέ συναντοῦν 
ἰσχυροί πειρασμοί καί ὅσο πλησιάζεις 
στήν Πόλη, τόσο καί πληθαίνουν οἱ ἐνα-
ντίον σου πειρασμοί.

Δοκιμάστηκε σκληρά, ἀλλά τώρα 
ἀναπαύεται στήν Χώρα τῶν Ζώντων 
χαίρων καὶ ἀγαλλόμενος.

Σήμερα ὡς Ἐκκλησία καί Ἔθνος βρι-
σκόμαστε σέ πολύ δυσχερῆ κατάσταση. 
Κάποιες στιγμές νιώθουμε μόνοι, ἀδι-
κημένοι καί ἀπροστάτευτοι. Ὁ πατήρ 
Σαράντης, ὅταν ἤμασταν στενοχωρημέ-
νοι  λόγῳ τῶν διαφόρων δυσκολιῶν  στό 
ἐκκλησιαστικό σῶμα καί στήν πατρί-
δα μας, ἔλεγε: Ὁ Χριστός κυβερνᾶ τήν 
Ἐκκλησία Του. Ἐμεῖς θά κάνουμε ὅ,τι 
μποροῦμε καί Ἐκεῖνος θά ἀναλάβει τά 
ὑπόλοιπα.

Φρονοῦμε ὅτι αὐτὸ πού ἐπιβάλλε-
ται ἀπὸ ἐδῶ καὶ στό ἑξῆς εἶναι νά 
μείνουμε σταθεροί στήν Ὀρθόδοξη 
πίστη καὶ παράδοση, ἀσυμβίβαστοι 
μέ τόν ἀντίχριστο Οἰκουμενισμό καί 
τά τεχνάσματα τῆς Νέας Ἐποχῆς καί 
τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων· κοντὰ 
στήν ἄσκηση τῆς Εὐχῆς καὶ στή θεία 
Λατρεία χωρίς διαθέσεις καινοτομίας 
καὶ ἀσεβῶν παρεμβάσεων στὴν ἐκκλη-
σιαστική ζωή, ἑνωμένοι καί πιστοί στήν 
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Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας, ἀκριβῶς ὅπως 
πολιτεύθηκε  ὁ πνευματικός μας πατέ-
ρας.

Θρηνοῦμε μυστικά τήν ὀρφάνια μας, 
τή στέρηση τοῦ πατρός καί διδασκάλου 
μας, ἀλλά ἔχουμε καί μία ἐσωτερική βε-
βαιότητα ὅτι ὁ π. Σαράντης, ὡς ζωντα-
νή εἰκόνα τοῦ Καλοῦ Ποιμένος, θά μᾶς 
στηρίζει μέ τίς πρεσβεῖες του, ὅτι θά εὔ-

χεται πρός τόν Κύριο καί Δεσπότη μας 
Ἰησοῦ Χριστό  ὄχι μόνο γιά τά πνευματι-
κά του παιδιά, ἱερεῖς καί λαϊκούς, ἀλλά 
«καί ὑπὲρ πάσης ψυχῆς χριστιανῶν ὀρ-
θοδόξων», καθώς ὅλοι τόν ἀγαποῦσαν, 
ὅλους τούς ἔβαζε μέσα στήν καρδιά του 
καί προσευχόταν γι’ αὐτούς, γι’ αὐτό καί 
δέν εἶχε ἐχθρούς.

Πάτερ ἅγιε, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν!

«Ἄν χάσει κανείς χρυσάφι ἤ ἀσήμι, μπορεῖ ἀντί γ᾽ αὐτό νά 
βρεῖ ἄλλο. Ἐκεῖνος ὅμως πού χάνει τόν καιρό του δέν μπο-
ρεῖ νά βρεῖ ἄλλον».

Ἄς προσέξουμε λοιπόν τούς ἑαυτούς μας, ἀδελφοί μου, ἄς κρατηθοῦ-
με σέ πνευματική ἀγρύπνια, ὅσο ἀκόμη ἔχουμε καιρό. Γιατί παραμελοῦμε 
τούς ἑαυτούς μας; Ἄς κάνουμε τίποτα καλό, γιά νά τό βροῦμε βοήθεια τίς 
ὧρες τοῦ πειρασμοῦ. Γιατί βάζουμε τή ζωή μας σέ κίνδυνο; Τόσα πολλά 
ἀκοῦμε καί καθόλου δέν νοιαζόμαστε, ἀλλά ἀδιαφοροῦμε. Βλέπουμε νά 
φεύγουν ἀπό κοντά μας ξαφνικά οἱ ἀδελφοί μας καί δέν ἀνησυχοῦμε, ἄν 
καί ξέρουμε ὅτι σέ λίγο καί ἐμεῖς θά φτάσουμε στό θάνατο. Δέστε, ἀπό τήν 
ὥρα πού καθήσαμε νά μιλήσουμε μέχρι τώρα, ξοδέψαμε δυό-τρεῖς ὧρες 
ἀπό τό χρόνο τῆς ζωῆς μας καί ἤρθαμε πιό κοντά στό θάνατο. Καί ἐνῶ 
βλέπουμε ὅτι χάνουμε τόν καιρό μας, δέν φοβόμαστε. Γιατί δέν θυμόμαστε 
τό λόγο τοῦ Γέροντα ἐκείνου πού εἶπε: «Ἄν χάσει κανείς χρυσάφι ἤ ἀσήμι, 
μπορεῖ ἀντί γι᾽ αὐτό νά βρεῖ ἄλλο. Ἐκεῖνος ὅμως πού χάνει τόν καιρό του 
δέν μπορεῖ νά βρεῖ ἄλλον». Πραγματικά θά ἔρθει καιρός πού θά ζητᾶμε 
ἔστω μιά ὥρα ἀπ᾽ ὅλο αὐτό τό χρόνο καί δέν θά τόν βρίσκουμε. Πόσοι 
ἐπιθυμοῦν ν᾽ ἀκούσουν λόγο Θεοῦ καί δέν τόν βρίσκουν; Καί ἐμεῖς τόσα 
πολλά ἀκοῦμε καί τά περιφρονοῦμε καί δέν βγαίνουμε ἀπό τήν ἐμπαθή 
κατάστασή μας. Ὁ Θεός γνωρίζει πόσο ἐκπλήττομαι γιά τήν ἀναισθησία 
τῶν ψυχῶν μας! Μποροῦμε νά σωθοῦμε καί δέν θέλουμε! Γιατί ἔχουμε τή 
δυνατότητα, ἄν θέλουμε, νά κόψουμε τά πάθη μας, ὅσο ἀκόμη εἶναι μικρά, 
ἀλλά δέν φροντίζουμε γιά κάτι τέτοιο. Καί τά ἀφήνουμε ἔτσι νά σκληρύ-
νουν τόσο εἰς βάρος μας, ὥστε νά φτάσουν στήν πιό μεγάλη καί δυνατή 
ἀκμή τους. Γιατί, ὅπως πολλές φορές σᾶς εἶπα, ἄλλο εἶναι νά ξεριζώσεις 
μικρό χορταράκι –ἐπειδή αὐτό ἀμέσως ξεριζώνεται– καί ἄλλο εἶναι νά ξε-
ριζώσεις μεγάλο δέντρο.

(Ἀπό τό βιβλίο: Ἀββᾶ Δωροθέου, Ἔργα Ἀσκητικά, ἐκδόσεις «Ἑτοιμασία» 
Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, Καρέας 1983, σ. 271)
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Εὐαγγελία Κ. Λάππα, Τό Ἡμερολόγιο 
τοῦ Μοναστηρίου, ἐκδ. Νάμα, Ἀθήνα 
2021 σσ. 114, 14Χ20,5 ἑκ.

Τό βιβλίο ἀποτελεῖ εὐχάριστη ἔκπληξη, 
πού μᾶς δίνει τό δικαίωμα νά αἰσιοδοξοῦμε 
γιά τό μέλλον τῆς Πατρίδος μας.

Ἱστορικό διήγημα, γραμμένο ἀπό μία 
ἔφηβη μαθήτρια 16 ἐτῶν, ζωντανεύει τήν 
μακραίωνη ἱστορία τῆς πόλεως Μοναστήρι 
τῆς ἑλληνικώτατης Πελαγονίας, ἡ ὁποία 
ἀνήκει –ὡς μή ὄφειλε– ἀπό τό 1912 στό 
κρατίδιο τῶν Σκοπίων.

Ἄς ὄψονται οἱ τότε «μεγάλες δυνάμεις».
Ἡ πόλη Μοναστήρι παρουσιάζεται 

προσωποποιημένη στό πρόσωπο μιᾶς νε-
αρῆς κοπέλας, ἡ ὁποία διηγεῖται τήν ἱστο-
ρία της ἀπό τά χρόνια ἀκόμη τοῦ Φιλίπ-
που, πατρός τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, 
ὁ ὁποῖος καί τήν ἵδρυσε ὡς Ἡράκλεια 
Λυγκιστίδος.

Τό διήγημα ἔχει τιμηθεῖ ἐπαξίως μέ τό 
«Βραβεῖο Παιδικοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανι-
κοῦ Βιβλίου (κατηγορία: βιβλία γνώσεων)».

Ἡ ὡραία εἰκονογράφηση εἶναι τοῦ 
Σπύρου Ζαχαρόπουλου, ἐνῶ τό βιβλίο 
προλογίζει ὁ ἱστορικός στή Διεύθυνση 
Ἱστορίας Στρατοῦ συνταγματάρχης Πα-
ναγιώτης Σπυρόπουλος.

 BIB§IO¶APOV™IACH  




 EI¢HCEIC & CXO§IA  
Διώξεις Μητροπολιτῶν καί Ι.Σ.Κ.Ε. 

ἀπό τήν Δ.Ι.Σ.!
Ἡ Δ.Ι.Σ. ἀπειλεῖ μέ δίωξη τούς Μη-

τροπολίτες Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων 
κ. Σεραφείμ καί Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανί-
ας κ. Κοσμᾶ!

Ἡ Δ.Ι.Σ. Μαΐου 2021 μέ ἀπόφασή της 
τῆς 12.5.2021 ἀπειλεῖ ὅτι θά λάβει μέ-
τρα ἐναντίον ὅσων ἤσκησαν κριτική καί 
δέν ἐφήρμοσαν τήν ἀπόφαση τῆς Δ.Ι.Σ. 
γιά μετάθεση τῆς ὥρας τῆς Ἀναστάσεως 
ἐφέτος. Κατονομάζει τούς Σεβασμιωτά-
τους Μητροπολίτες Κυθήρων καί Ἀντι-
κυθήρων κ. Σεραφείμ καί Αἰτωλίας καί 
Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ. Ὁ Ι.Σ.Κ.Ε. («Ἱερός 
Σύνδεσμος Κληρικῶν Ἑλλάδος»), καθώς 
μαθαίνουμε, ἐκλήθη ἐπίσης νά δώσει 
ἐξηγήσεις γιά τή στάση του.

Ἐκφράζουμε τήν ταπεινή μας συμ- 
παράσταση στούς ἀνωτέρω δύο ὁμολο-
γητές Ἀρχιερεῖς, στόν Ι.Σ.Κ.Ε. καί ὅσους 
κληρικούς διώκονται γιά τή μή ἐφαρμο-
γή τῆς ἀποφάσεως τῆς Δ.Ι.Σ., ἡ ὁποία 
ἀπόφαση γιά ἑορτασμό τῆς Ἀναστάσε-
ως στίς 9. μ.μ. τοῦ Μ. Σαββάτου ἐλήφθη 
κατά κυβερνητική ἀπαίτηση.

Οἱ ὁμολογητές, βέβαια, χαίρουν, διό-
τι «διώκονται ἕνεκεν δικαιοσύνης», θλί-
βονται ὅμως βαθύτατα, διότι οἱ διῶκτες 
τους ζημιώνονται πνευματικά.

v v v

Σπουδαῖο ἄρθρο τοῦ Μοναχοῦ  
Παύλου γιά τά ἐμβόλια

Ὁ π. Παῦλος, μοναχός, Βιολόγος, MD 



AP. 137

18

Μοριακῆς Βιολογίας καί Βιοϊατρικῆς, ὁ 
ὁποῖος μονάζει στά Βουλευτήρια Ἁγί-
ου Ὄρους, μέ νέο περισπούδαστο ἄρ-
θρο του, μέ τίτλο Μαζικοί ἐμβολιασμοί 
καί πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ ἐνέ-
χουν κινδύνους γιά τήν δημόσια ὑγεία; 
(18.4.2021) μᾶς ἐνημερώνει γιά τούς κιν-
δύνους, πού ἐμπερικλείουν τά προβαλ-
λόμενα ἐμβόλια γιά τόν κορωνοϊό.

Μεταφέρουμε κάποια χαρακτηριστι-
κά σημεῖα τοῦ ἄρθρου: «Εἶναι ἐνδεικτι-
κό τοῦ ὑγειονομικοῦ καί τεχνοκρατικοῦ 
μεσαίωνα, πού εἰσήλθαμε, ἡ ἀπουσία 
γόνιμου ἐπιστημονικοῦ διαλόγου καί 
ἀντιπαράθεσης. Ἀπουσιάζει γενικότερα 
ἡ σύνθεση πού προκύπτει ἀπό τήν ὁλο-
σκοπική ἐπιστημονική προσέγγιση τοῦ 
ζητήματος τῆς παγκόσμιας ἐπιδημίας 
λαμβάνοντας ὑπόψη ὅλες τίς ἐμπλεκό-
μενες εἰδικότητες. Κυρίως ὅμως, γιά ἐμᾶς 
τούς ὀρθόδοξους Ἕλληνες, λόγῳ σφο-
δρῶν ἀντίθεων ἀνέμων, ἔχει ἀποκλειστεῖ 

ἡ συνδρομή τῶν “ἐναέριων μέσων πυ-
ρόσβεσης” τῆς ἐπιδημικῆς “πυρκαγιᾶς”. 
Ἡ συνδρομή δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας, μέ 
τίς λατρευτικές συνάξεις καί λιτανεῖες 
ἱερῶν εἰκόνων καί ἁγίων λειψάνων, πού 
ἐπιβεβαιωμένα στό παρελθόν ἔχουν ἐξα-
λείψει –ὄχι ἁπλά περιορίσει– ἐπικίνδυ-
νες ἐπιδημίες.

[...]
Ὡς ἐκ τούτου εἶναι ἐπικίνδυνη ἀνοη-

σία νά μιλᾶμε γιά ἀνοσία ἀγέλης μέ χρή-
ση τέτοιων ἐμβολίων. [...] Ὑπ᾽ αὐτή τήν 
ἔννοια ὁ μαζικός ἐμβολιασμός μπορεῖ νά 
ἐξελιχθεῖ σέ παγκόσμιο πείραμα κα-
τευθυνόμενης μεταλλαξιγένεσης τοῦ 
ἰοῦ ὁδηγώντας σέ διαιώνιση ἤ καί ἐπι-
δείνωση τῆς ἐπιδημικῆς κρίσης. Σέ κάθε 
περίπτωση, εἰσερχόμαστε σέ ἕνα φαῦλο 
κύκλο ἀτέρμονων ἐμβολιασμῶν, ἀπό τόν 
ὁποῖο ὠφελημένη θά βγεῖ, ὄχι ἡ ἀνθρω-
πότητα, ἀλλά ἡ φαρμακοβιομηχανία τῶν 
ἐμβολίων μαζί μέ τά ἐπιστημονικά καί 

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.
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πολιτικά της φερέφωνα.
[...]
Ὅμως οἱ αὐτόκλητοι «προστάτες» 

τῆς δημόσιας ὑγείας ἐπιδιώκουν νά συρ-
ρικνώσουν τό πολύτιμο ποσοστό τῶν 
μή ἐμβολιασθέντων ὑγιῶν ἀνθρώπων 
προσθέτοντας στό φόβο τοῦ θανάτου 
ἀπό κορωνοϊό, τόν φόβο τοῦ κοινωνι-
κοῦ ἀποκλεισμοῦ πού θά φέρουν τά 
πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ. Ἀπό κάθε 
ἄποψη (νομική, ἠθική, κοινωνιολογική, 
ψυχολογική κτλ.) τά πιστοποιητικά 
ἐμβολιασμοῦ εἶναι ἀπαράδεκτα.

[...]
Ὅμως πολύ περισσότερο ἔνοχη εἶ-

ναι ἡ παράλειψη τῆς πολιτείας νά 
εἰσαγάγει τίς θεραπεῖες τῶν μονο-
κλωνικῶν ἀντισωμάτων, πού ἀποτε-
λοῦν τήν μεγαλύτερη πρός τό παρόν 
ἐπιστημονική ἐπιτυχία στήν ἀντιμετώ-
πιση τῆς ἴωσης COVID 19. Οἱ θερα-
πεῖες αὐτές ἐφοδιάζουν τόν ἀσθενή μέ 
ἕτοιμες «σφαῖρες» (ἀντισώματα) κατά 
τοῦ κορωνοϊοῦ χωρίς νά χρειάζεται νά 
τίς κατασκευάσει τό ἀνοσοποιητικό του 
σύστημα, ὅπως ἀπαιτεῖται στόν ἐμβο-
λιασμό. Ἡ παθητική ἀνοσοποίηση τῶν 
μονοκλωνικῶν ἀντισωμάτων ἔπρεπε νά 
εἶναι ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος τῆς στρατη-
γικῆς καταπολέμησης τοῦ κορωνοϊοῦ ἐν 
μέσῳ ἐπιδημίας, ἐφόσον τά θύματά του 
εἶναι κυρίως εὐπαθεῖς καί ἡλικιωμένοι 
μέ προβληματικό ἀνοσοποιητικό σύστη-
μα. Ἡ πεισματική ὀλιγωρία, –ἄν ὄχι ἄρ-
νηση (;)– τῆς πολιτείας νά φέρει τίς θε-
ραπεῖες αὐτές, παρά τίς ἐπανειλημμένες 
ἐκκλήσεις τοῦ καθηγητῆ Φαρμακολογίας 
Δημήτρη Κούβελα ἀπό τόν περασμένο 
Νοέμβριο, κοστίζει καθημερινά ἀνθρώπι-
νες ζωές. [...]

v v v

Βίντεο «Πλανήτης Lockdown»
Δεῖτε τό βίντεο τῆς Κάθριν Ὄστιν 

Φίτς, πρώην ὑφυπουργοῦ στέγασης στίς 
Η.Π.Α.

Τό βίντεο εὑρίσκεται στό Brighteon 
(διάρκεια 48:31 λεπτά)

Βασικές διαπιστώσεις τῆς κ. Φίτς:
•Θέλουν νά φέρουν ἕνα νέο σύστημα 

χρήματος (κατάργηση μετρητῶν).
•Αὐτό, πού ἑτοιμάζουν, δέν εἶναι 

σύστημα συναλλαγῶν, ἀλλά σύστημα 
ἐλέγχου.

•Χρησιμοποιοῦν ὡς ἐργαλεῖο τήν κα-
τασκευασμένη ὑγειονομική κρίση (ἀόρα-
τος ἐχθρός) καί τόν φόβο πού προκύ-
πτει ἀπό αὐτήν.

•Ὁ covid-19 εἶναι ὁ τρόπος πού 
χρησιμοποιοῦν γιά νά μετατρέψουν τόν 
πλανήτη ἀπό δημοκρατία σέ τεχνοκρα-
τία-φεουδαρχία.

•Ὅλες τίς ἐπιπτώσεις τοῦ οἰκονομι-
κοῦ τους πραξικοπήματος τίς δικαιολο-
γοῦν μέ τόν κορωνοϊό.

•Τεχνοκρατία καί μετανθρωπισμός 
ταυτίζονται.

•Δημιουργοῦν ἕναν κόσμο μηδενικῆς 
ἰδιωτικότητας.

v v v

«Στυγνή ὁμολογία καί φρίκη»
Ἔτσι ἐπιγράφει ὁ καθηγητής Φυσι-

κῆς τοῦ Ε.Κ.Π.Α. κ. Σπυρίδων Καμπιώ-
της ἀνάρτηση στήν προσωπική του σε-
λίδα στό facebook γιά τά πολυδιαφημι-
σμένα ἐμβόλια γιά τόν κορωνοϊό.

Μεταφέρουμε ἀπό τό www.facebook.
com/spiroskampiotis:

«Διαβάζοντας κανείς τίς ἐπίσημες 
πληροφορίες στό paper, πού εἶναι δημο-
σιευμένο στό https://www.ema.europa.eu/ 
γιά τό προϊόν τοῦ ἐμβολίου, πού ξεκίνη-
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σαν νά μπολιάζουν τόν κόσμο, τό μόνο 
πού μπορεῖ νά αἰσθανθεῖ κανείς εἶναι…
ΦΡΙΚΗ.

Κάναμε λοιπόν μία σταχυολόγηση 
τῶν σπουδαιότερων καί σημαντικότερων 
σημείων πού ἐμεῖς θεωρήσαμε ὅτι πρέ-
πει νά γνωρίζετε καί σᾶς τά παραθέτου-
με:

Παράρτημα Ι
4. Κλινικές Πληροφορίες
4.1. Θεραπευτικές ἐνδείξεις
Διάρκεια τῆς προστασίας.
Ἡ διάρκεια τῆς προστασίας πού πα-

ρέχεται ἀπό τό ἐμβόλιο εἶναι ἄγνωστη, 
καθώς βρίσκεται ἀκόμα ὑπό προσδιορι-
σμό μέσῳ συνεχιζόμενων κλινικῶν δοκι-
μῶν.

4.5 Ἀλληλεπιδράσεις μέ ἄλλα φαρ-
μακευτικά προϊόντα καί ἄλλες μορφές 
ἀλληλεπίδρασης.

Δέν ἔχουν πραγματοποιηθεῖ μελέτες 
ἀλληλεπιδράσεων.

Ἡ συγχορήγηση τοῦ Comirnaty (εἶ-
ναι ἡ ὀνομασία τοῦ ἐμβολίου τῆς Pfizer) 
μέ ἄλλα ἐμβόλια δέν ἔχει μελετηθεῖ.

4.6 Γονιμότητα, κύηση καί γαλουχία
Θηλασμός
Δέν εἶναι γνωστό ἐάν τό Comirnaty 

ἀπεκκρίνεται στό ἀνθρώπινο γάλα.
5.3 Προκλινικά δεδομένα γιά τήν 

ἀσφάλεια
Γενική τοξικότητα
Γονοτοξικότητα / Καρκινογένεση
Δέν παραγματοποιήθηκαν μελέτες 

γονοτοξικόητας οὔτε καρκινογένεσης.

v v v

«Νυρεμβέργη 2»
Διαβάζουμε στό διαδίκτυο ὅτι ὁ Γερ-

μανός δικηγόρος Reiner Füllmich μη-
νύει τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας 
(Π.Ο.Υ.) γιά «ἐγκλήματα κατά τῆς Ἀν-

θρωπότητας».
Ἡ μήνυση θά εἶναι, εἶπε ὁ Füllmich ἡ 

μεγαλύτερη ὁμαδική μήνυση στήν Ἱστο-
ρία καί τήν ὀνόμασε «Νυρεμβέργη 2» 
(Ἡ δίκη τῆς Νυρεμβέργης ἦταν ἐκείνη, 
ὅπου δικάστηκαν καί καταδικάστηκαν 
κάποιοι ἀπό τούς πρωταιτίους τοῦ να-
ζισμοῦ γιά τά ἐγκλήματα πού διέπραξαν 
στόν Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο). [...]

Κατά τή διάρκεια συνέντευξης ὁ Γερ-
μανός δικηγόρος εἶπε: «Αὐτά εἶναι τά 
χειρότερα ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρω-
πότητας, πού ἔχουν διαπραχτεῖ ποτέ. 
Οἱ λίγοι ἄνθρωποι πού μποροῦνε ἀκόμα 
να σκεφτοῦνε μόνοι τους, περίπου 10 μέ 
20 τοῖς ἑκατό τοῦ πληθυσμοῦ, ξέρουν 
ὅτι δέν πρόκειται γιά ἕναν ἰό ἤ γιά τήν 
ὑγεία, ἀλλά γιά τήν μείωση τοῦ παγκό-
σμιου πληθυσμοῦ καί τόν ἔλεγχο. [...]

Ὁπότε τά ἐμβόλια κατά τοῦ κορω-
νοϊοῦ δέν ἔχουν σχέση μέ ἐμβολιασμό, 
ἀλλά εἶναι μέρος γενετικῶν πειραμά-
των. [...]

Εὐρώπη: τό κυρίως πεδίο μάχης 
Καί διερωτήθηκε: «Ποιοί εἶναι οἱ ἄν-

θρωποι πού κρατᾶνε τά ἡνία;» Σύμφωνα 
μέ τόν Φούλμιχ πρόκειται γιά μιά ὁμά-
δα περίπου 3000 ἰδιαίτερα πλουσίων 
ἀνθρώπων. Στήν ὁμάδα αὐτή ἀνήκει 
μεταξύ ἄλλων καί ἡ κλίκα στό Νταβός 
τοῦ Κλάους Σβάμπ, (The Great Reset). 
Καί τί θέλουνε; «Ὁλοκληρωτικό ἔλεγχο 
τῶν ἀνθρώπων. Δωροδοκοῦνε γιατρούς, 
προσωπικό νοσοκομείων καί πολιτι-
κούς. Ἄνθρωποι πού δέν συνεργάζονται, 
ἀπειλοῦνται. Χρησιμοποιοῦνε ὅλες τίς 
δυνατές τεχνικές ψυχολογίας, γιά νά 
χειραγωγήσουν τούς ἀνθρώπους».

Ὁ Φούλμιχ ἐξήγησε, γιατί εἶναι ἡ 
Εὐρώπη τό κυρίως πεδίο μάχης. «Ἡ 
Εὐρώπη», εἶπε, «χρεωκόπησε ἐντελῶς. 
Τά ταμεῖα συντάξεων ἔχουν λεηλατηθεῖ 
ὁλοκληρωτικά. Γι᾽ αὐτό θέλουν νά φέ-



MAPTIOC -  A¶PI§IOC 2021

21

ρουν τήν Εὐρώπη ὑπό τόν ἔλεγχό τους, 
προτοῦ καταλάβει ὁ κόσμος, τί συμβαί-
νει».

v v v

Θεσπίζεται τό ἀνεύθυνο καί ἀκατα-
δίωκτο γιά τούς λοιμωξιολόγους
Ὅπως διαβάζουμε στό pentapostagma.

gr/politiki/kybernisi/7005841thespizetai 
«Τά μέλη τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Προ-
στασίας τῆς Δημόσιας Ὑγείας ἔναντι 
τοῦ κορωνοϊοῦ, τῆς Ἐπιτροπῆς Ἀντιμε-
τώπισης Ἐκτάκτων συμβάντων Δημόσι-
ας Ὑγείας ἀπό λοιμογόνους παράγοντες 
καί τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμβολια-
σμῶν δέν εὐθύνονται, δέν διώκονται 
καί δέν ἐξετάζονται γιά γνώμη πού 
διατύπωσαν ἤ ψῆφο πού ἔδωσαν κατά 
τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους στό 
πλαίσιο τῆς λειτουργίας τῶν ὡς ἄνω 
ἐπιτροπῶν. Δίωξη ἐπιτρέπεται μόνο γιά 
συκοφαντική δυσφήμιση ἤ ἐξύβριση».

Αὐτά προβλέπονται σέ τροπολογία 
τοῦ ὑπουργείου Ὑγείας, πού κατατέθη-
κε στή Βουλή, στό νομοσχέδιο γιά τόν 
νέο κώδικα τῶν δικαστικῶν ὑπαλλήλων.

Ἡ τροπολογία εἶναι ἀντισυνταγματι-
κή, διότι παραβιάζει τήν ἀρχή τῆς ἰσό-
τητας.

v v v

Τό Σ.τ.Ἐ. γιά ἀποζημιώσεις
ἀπό παρενέργειες ἐμβολίων

Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας 
(Σ.τ.Ἐ.) μέ τήν 622/2021 ἀπόφασή του 
δικαιώνει μητέρα, πού διεκδικοῦσε ἀπο-
ζημίωση, γιατί ἡ ἐννέα ἐτῶν κόρη της 
πέθανε ἀπό παρενέργεια ἐμβολίου κατά 
τῆς ἰλαρᾶς, πού ἔκανε στό πλαίσιο γε-
νικοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ στό 
σχολεῖο.

Ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή τοῦ 
Σ.τ.Ε. ἀνοίγει τόν δρόμο γιά νά διεκδική-
σουν ἀποζημιώσεις καί ὅσοι ὑφίστανται 
σοβαρή βλάβη τῆς ὑγείας τους ἀπό τά 
ἐμβόλια γιά τόν κορωνοϊό.

(πηγή: olympia.gr/1441451/ygeia/
parenergeies)

v v v

Dr Mike Yeadon: Σταματῆστε
τά διαβατήρια ἐμβολιασμοῦ!

Διαβάζουμε σέ ἀνάρτηση τοῦ Dr 
Mike Yeadon, ὁ ὁποῖος διετέλεσε ἀντι-
πρόεδρος τῆς Pfizer, γνώρισε ἀπό μέσα 
τό σχέδιο πού στήθηκε μέ τά ἐμβόλια, 
καί προειδοποιεῖ:

«Τά Διαβατήρια ἐξυπηρετοῦν μόνο 
τήν ἐπιβολή τυραννίας μέσω τῆς ἰατρι-
κῆς. [...]

» Εἶναι πολύ σημαντικό οἱ ἄνθρω-
ποι νά κατανοήσουν τί συμβαίνει ἐδῶ. Ἡ 
πρόθεση εἶναι  νά εἰσαχθοῦν παντοῦ δι-
αβατήρια ἐμβολιασμοῦ. Ἀλλά αὐτό εἶναι 
ἕνα προκάλυμμα. Εἶναι τό πρῶτο κοινό, 
διαλειτουργικό, παγκόσμιο, ψηφιακό σύ-
στημα ταυτότητας, μέ δυνατότητα ἐπε-
ξεργασίας τῆς ὑγειονομικῆς κατάστασης 
(ἐμβολιασμένος Ναί ἤ Ὄχι).

» [Τό διαβατήριο] δέν κάνει κανέναν 
ἀσφαλέστερο. Ἐάν εἶστε ἐμβολιασμένοι 
(ἄς ποῦμε γιά ἡπατίτιδα), εἶστε προστα-
τευμένοι καί ἡ γνώση τῆς ἐμβολιαστικῆς 
κατάστασης τῶν ἄλλων δέν σᾶς κάνει 
ἀσφαλέστερους.

» Ὅπως στό Ἰσραήλ, θά εἶστε ὑπο-
χρεωμένοι νά ἐπιδεικνύετε ἕνα ἔγκυρο 
διαβατήριο ἐμβολιασμοῦ, γιά νά ἔχετε 
πρόσβαση σέ καθορισμένες ἐγκαταστά-
σεις ἤ πρόσβαση σέ ὑπηρεσίες. Χωρίς 
διαβατήριο ἐμβολιασμοῦ δέν θά ἔχετε 
πρόσβαση.

» Ἡ ἐκκίνηση αὐτοῦ τοῦ συστήματος 



AP. 137

22

ἀπαιτεῖ τό 50% + τοῦ ἐνήλικου πληθυ-
σμοῦ, λόγῳ τῆς τεράστιας καταναγκα-
στικῆς του ἐξουσίας στούς ἀνεμβολία-
στους.

» Εἶναι παράνομο, ἰατρικό ἀπαρ-
τχάϊντ. [...]

» Ἕνα σύστημα διαβατηρίων ἐμβολι-
ασμοῦ, ὅπως αὐτό, θά δώσει σέ ὅσους 
ἐλέγχουν τή βάση δεδομένων καί τούς 
ἀλγόριθμους ἀπόλυτη τυραννική ἐξου-
σία πάνω σέ ὅλους μας. [...]

» Μήν ἐπιτρέψετε τήν ἔναρξη αὐτοῦ 
τοῦ συστήματος, γιατί μετά δέν θά μπο-
ρεῖτε νά τό σταματήσετε».

v v v

Δρ Δημήτριος Γάκης:
Ἐπικίνδυνη οὐσία στό self test
Ὁ χειρουργός καί πρώην διευθυντής 

τοῦ κρατικοῦ νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσ-
σαλονίκης Δρ Δημήτριος Γάκης ἀποκα-
λύπτει στήν προσωπική του σελίδα στό 
facebook:

«Ἡ ὕπαρξη τοξικῆς οὐσίας στό διά-
λυμα πού ἐμβαπτίζεται ὁ βαμβακοφό-
ρος στυλεός [=μπατονέτα], θεωρήθηκε 
ἐπικίνδυνη γιά τό σέλφ τέστ τῆς Roche/
Biosenso, πού χορηγήθηκε καί στήν Ἑλ-
λάδα γιά νά ἐλεγχθοῦν οἱ μαθητές!

»Ἤλεγξα τήν διαδικασία, καί πράγ-
ματι τό διάλυμα στόν σωληνίσκο στόν 
ὁποῖο ἐμβαπτίζεται ὁ στυλεός καί ἀνα-
δεύεται, μπορεῖ νά στάξει στό δέρμα ἤ 
νά πιτσιλήσει τά μάτια, ἄν γίνει ἀδέξιος 
χειρισμός ἀπό μή ἐξασκημένα ἄτομα!

»Ἐπίσης πιτσίλισμα μπορεῖ νά συμ-
βεῖ, ὅταν ἐνσταλάζεις τό διάλυμα στήν 
ὀπή τοῦ τέστ.

»Ὁ χαρακτηρισμός τοῦ συγκεκριμέ-
νου χημικοῦ τῆς ὁμάδος τῶν ὀκτυλο-/
ἐννεϋλοφαινυλαιθοξυλικῶν στήν Εὐρω-
παϊκή Ἕνωση εἶναι ὡς πολύ ὑψηλῆς 

ἐπικινδυνότητας (SVHC) καί μπορεῖ 
νά προκαλέσει ἐρεθισμό τοῦ δέρματος 
καί, σέ ὁρισμένες περιπτώσεις, ἴσως καί 
σοβαρό τραυματισμό στά μάτια.

»Ὁ χειρισμός τῆς οὐσίας αὐτῆς προ-
ϋποθέτει γάντια, στολή προστασίας καί 
γυαλιά σύμφωνα μέ τά Εὐρωπαϊκά στά-
νταρτς»!

v v v

The Lancet:
Στήνεται ὀργουελικό σκηνικό.
Διαβάζουμε στό περιοδικό «The 

Lancet» (τήν πιό ἔγκριτη ἰατρικὴ ἐπιθε-
ώρηση παγκοσμίως): «Μέ τά ψηφιακά 
πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ [σημ. «Π»: 
πού ζητᾶ ὁ κ. Μητσοτάκης νά καθιερώ-
σει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση] ὑπάρχει κίνδυ-
νος δημιουργίας ἑνός ὀργουελικοῦ σκη-
νικοῦ»(!) (ἀπό ἄρθρο στό enromiosimi.
gr, 10.2.2021, μέ τίτλο «Κορωνοϊός: Ὑγει-
ονομικός ῾῾Μεγάλος Ἀδελφός᾽᾽ πρό τῶν 
πυλῶν;»)

v v v

Ὁ ἐμβολιασμός προκαλεῖ
τίς παραλλαγές τοῦ ἰοῦ!

Ὁ Καθηγητής Ἰολόγος Luc 
Montagnier, Βραβεῖο Νόμπελ Ἰατρικῆς 
2008, πού ἀνακάλυψε τόν ἰό τοῦ AIDS, 
ἐπανέρχεται στόν μαζικό «ἐμβολιασμό» 
Covid-19 στό μικρόφωνο τοῦ Pierre 
Barnérias (Hold-Up Media) καί δηλώνει 
μέ ἔμφαση: «Αὐτό εἶναι πολύ ἁπλό. Οἱ 
παραλλαγές προέρχονται ἤδη ἀπό τούς 
ἐμβολιασμούς... ὁ ἰός ἔχει τή δυνατότητα 
ν᾽ ἀλλάξει πολύ ἰσχυρά... οἱ νέες παραλ-
λαγές δημιουργήθηκαν ἀπό τήν ἐπιλογή 
τῶν ἀντισωμάτων πού παρήχθησαν ἀπό 
τόν ἐμβολιασμό». Γιά τό μαζικό ἐμβολι-
ασμό εἶπε: «Αὐτό εἶναι ἕνα τεράστιο 
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λάθος, ἕνα ἀνεξήγητο λάθος ἐπιστημο-
νικό, ἀπαράδεκτο, ἡ ἱστορία μιά μέρα 
θά κάνει τόν ἀπολογισμό σέ ὅλα αὐτά, 
γιατί στήν πραγματικότητα εἶναι ὁ ἐμ-
βολιασμός πού δημιούργησε τήν παραλ-
λαγή».

v v v

Φάουτσι καί Σύψας (29.12.2020): 
Καί ὁ ἐμβολιασμένος μεταδίδει (!)
Μέ τήν παραπάνω ρητή ὁμολογία 

δύο ἐκ τῶν κορυφαίων «εἰδικῶν» καταρ-
ρέει ὁ μύθος, πού λέγει ὅτι ἀπό ἀγάπη 
καί κοινωνική εὐθύνη γιά τούς ἄλλους 
κάνω τό ἐμβόλιο, γιά νά μήν τούς μετα-
δώσω τόν ἰό.

v v v

Δύο ποντίκια:
Θά κάνουμε τό ἐμβόλιο;

Μία εἰκόνα (ἤ ἕνα σκίτσο) ὅσο χίλιες 
λέξεις, λέγει ἡ παροιμία.

Εἴδαμε τό ἑξῆς «ἀχτύπητο» σκίτσο. 
Δύο ποντίκια πειραματισμοῦ (ἰνδικά χοι-
ρίδια) μιλοῦν τόν ἕνα στό ἄλλο καί λένε:

Α´ Τί λές; Θά κάνουμε τό ἐμβόλιο;
Β´ Χαζός εἶσαι; Ἄσε πρῶτα νά δοκι-

μασθεῖ στούς ἀνθρώπους καί μετά βλέ-
πουμε…!

v v v

Σόου μεταφορᾶς πρώτων ἐμβολίων
Ὑποτίθεται ὅτι τά ἐμβόλια τῆς Pfizer 

διατηροῦνται στούς -70C. Τά μετέφεραν 
ὅμως στίς 26.12.2020 μέ ἕνα κοινό «πα-
γωτατζίδικο» ψυγεῖο, πού δέν πιάνει λι-
γότερο ἀπό -20C.

Δέν ξέρουμε ἄν τυχόν ἦταν «πειραγ-
μένη» ἡ φωτογραφία, ἀλλά ἡ σκηνή τοῦ 
ὑπουργοῦ Ἄδωνι Γεωργιάδη νά στέκεται 

προσοχή(!) μπροστά στό κιβώτιο μέ τά 
πρῶτα ἐμβόλια, πού ἦρθαν, ξεπερνοῦσε 
τά ὅρια τῆς γελοιότητος.

v v v

Μέ ἀφορμή τόν κορωνοϊό ἡ κοι-
νωνία μας γίνεται πιό ἀπάνθρωπη!

Φοβερό οἱ ἄνθρωποι νά πεθαίνουν 
μόνοι τους διασωληνωμένοι στίς ἐντα-
τικές, χωρίς νά μποροῦν νά ἐξομολογη-
θοῦν, χωρίς νά ἐπιτρέπεται στά ἀγαπη-
μένα τους πρόσωπα νά τούς σφίξουν τό 
χέρι. Χωρίς ἕνα χάδι…Ἀπρόσωπα…Ἄγνω-
στοι μεταξύ ἀγνώστων.

Καί ἀφοῦ «φύγουν», τούς πηγαίνουν 
στό ψυγεῖο (στό σπίτι ἀπαγορεύεται) 
καί ἀπό ἐκεῖ μέσα σέ πλαστική σακ-
κούλα στό σφραγισμένο φέρετρο, γιά νά 
ταφοῦν μέ συνοπτικές διαδικασίες καί 
μόνον μέ 9 τό πολύ συγγενεῖς στό ξε-
χωριστό κοιμητήριο γιά «νεκρούς ἀπό 
covid», ἔστω καί ἄν ἡ πραγματική αἰτία 
θανάτου ἦταν ἕνα ἐγκεφαλικό ἤ ἕνας 
προχωρημένος καρκίνος.

v v v

4.576 θάνατοι ἀπό τά ἐμβόλια γιά 
τόν κορωνοϊό μόνο στήν Εὐρώπη
Ὅπως διαβάζουμε, ἤδη  ἔχουν κατα-

γραφεῖ μέσα σέ λιγότερο ἀπό τρεῖς μῆ-
νες (μέχρι 20.3.21) ἀπό τήν ἔναρξη τῶν 
ἐμβολιασμῶν στήν Εὐρώπη 4.576 θάνα-
τοι καί 199.213 παρενέργειες λόγῳ τῶν 
ἐμβολίων.

Στήν Ἀγγλία 594 θάνατοι καί 404.525 
παρενέργειες καί στίς Η.Π.Α. 2.050 θά-
νατοι καί 44.606 παρενέργειες.

Τό ἄρθρο τοῦ Κλεάνθη Γρίβα στό 
grivas.info μέ τίτλο «Θάνατοι καί παρε-
νέργειες τῶν “ἐμβολίων” covid» (1.4.2021), 
στό ὁποῖο ἀναφέρονται τά ἀνωτέρω, 
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ἀντλεῖ τά στοιχεῖα του ἀπό τήν ἐπίση-
μη ἱστοσελίδα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ὀργα-
νισμοῦ Φαρμάκων (dap.ema.europa.eu/
analytics/saw.dll?)

Τά στοιχεῖα ἀναφέρονται στά ἐμβό-
λια τῶν φαρμακευτικῶν κολοσσῶν Pfizer, 
Moderna, Astrazeneca καί Johnson and 
Johnson (Janssen).

Τό ἐμβόλιο τῆς Pfizer ἔχει τήν θλιβε-
ρή πρωτιά σέ θανάτους καί παρενέργει-

ες καί ἀκολουθοῦν τά ὑπόλοιπα.
Στίς ἐκθέσεις τῆς ema καταγράφο-

νται ἀναλυτικά κατά κατηγορία οἱ θάνα-
τοι (π.χ. ἀγγειακές διαταραχές, καρδια-
κές διαταραχές κ.ο.κ.). Γιά τήν Pfizer 27 
κατηγορίες διαταραχῶν!

Αὐτά, βέβαια, δέν θά τά δεῖτε στά 
ἑλληνικά Μ.Μ.Ε., πού κάνουν πλύση 
ἐγκεφάλου στὸν ἑλληνικό λαό γιά νά 
κάνει τό ἐμβόλιο!
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