
O διάβολος ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾽ 
ἀρχῆς» (Ἰω 8,44)

Αὐτό μᾶς τό λέγει ἡ θεόπνευστη 
Ἁγία Γραφή.

Ἡ ἐξ ἀρχῆς τῆς ἀνθρώπινης Ἱστορί-
ας ἀνθρωποκτόνος δράση τοῦ διαβόλου 
ἔχει μπεῖ στίς ἡμέρες μας σέ μιά ἀποφα-
σιστική φάση. Ὁ διάβολος καί τά ὄργα-
νά του πιστεύουν ὅτι πλέον οἱ συνθῆκες 
εἶναι ὥριμες, γιά νά προχωρήσουν στὴν 
τελική τους ἐπίθεση κατά τοῦ ἀνθρώ-
που καί τῆς δημιουργίας (Κτυποῦν τόν 
ἄνθρωπο καί τή δημιουργία, καθώς δέν 

μποροῦν νά κτυπήσουν τόν ἴδιο τόν Θεό).
Τό σχέδιό τους στήν παροῦσα φάση 

τό ὀνομάζουν «Μεγάλη Ἐπανεκκίνη-
ση» καί εἶναι μία πλήρης ἀνατροπή τῆς 
ζωῆς, ὅπως τήν γνωρίζουμε μέχρι τώρα. 
Αὐτός εἶναι καί ὁ τίτλος βιβλίου, πού 
ἔγραψε ὁ Klaus Schwab, ἱδρυτής τοῦ 
Οἰκονομικοῦ Φόρουμ τοῦ Νταβός. Τό βι-
βλίο αὐτό ἔχει δίπλα του, ὅταν φωτο-
γραφίζεται στό γραφεῖο του, ὁ πρωθυ-
πουργός μας κ. Μητσοτάκης.

Τό σχέδιο συντονίζει ἕνας ἀόρατος 
μαριονετίστας (ἐπιτυχής ὅρος τοῦ κα-
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θηγητοῦ Κωνσταντίνου Βαθιώτη). Αὐτοί 
πού φαίνονται εἶναι ὑπάκουα ἐκτελε-
στικά ὄργανα.

Βασικά σημεῖα τοῦ σχεδίου, ὅπως 
οἱ ἴδιοι ἀποκαλύπτουν, εἶναι ἡ δρα-
στική μείωση τοῦ παγκόσμιου πλη-
θυσμοῦ, τοὐλάχιστον κατὰ 4-5 δισεκα-
τομμύρια ἀπό 7, πού εἶναι σήμερα. Αὐτό 
θά γίνει μέ πολέμους καί ἀρρώστιες. 
Ἐπίσης ἡ ἐγκαθίδρυση μιᾶς παγκό-
σμιας δικτατορίας σάν αὐτή πού πε-
ριγράφει ὁ Τζώρτζ Ὄργουελ στό βιβλίο 
του «1984». Γιά νά γίνει αὐτό, πρέπει 
νά καταργηθοῦν τά μετρητά καί ἡ ἀτο-
μική ἰδιοκτησία. Ἤδη τά βιώνουμε αὐτά 
ἐν μέρει. Ἡ παγκόσμια ἐλίτ-ἀλήτ, πού 
ἐφαρμόζει τό σχέδιο, ἀφήνει –γιά διαφό-
ρους λόγους– νά διαρρέουν βασικά ση-
μεῖα τοῦ σχεδίου. Κυρίως τό κάνει, γιά 
νά δείξει ὅτι εἶναι ὁ ἀπόλυτος κυρίαρχος 
τοῦ παιχνιδιοῦ. Ἡ λεγομένη «Ἀτζέντα 
2030» τοῦ Ο.Η.Ε. «γιά τή βιώσιμη ἀνά-
πτυξη» εἶναι ἕνα ἀπό τά κείμενα, ὅπου 
μέ ὡραιοποιημένο ἀλλά παραπειστικό 
τρόπο μᾶς γνωστοποιοῦν τό σχέδιό τους 
σήμερα.

Ἡ διαβόητη «πανδημία» τοῦ κορω-
νοϊοῦ καὶ τά ἐμβόλια εἶναι τό βασικό ἐρ-
γαλεῖο στίς ἡμέρες μας γιά τήν προώθη-
ση τοῦ σχεδίου τους. Εἶναι ἕνα πείραμα 
«κοινωνικῆς μηχανικῆς», τό ὁποῖο φαί-
νεται νά πηγαίνει πολύ καλά γι᾽ αὐτούς. 

Ὄχι ὅμως μέχρι τό τέλος. Ἡ κοινωνική 
μηχανική τῆς μετατροπῆς ἐλεύθερων 
ἀνθρώπων σέ χειραγωγούμενα ζόμπι 
προωθεῖται μέσῳ πλύσεως ἐγκεφάλου 
ἀπό τά καθεστωτικά Μέσα Μαζικοῦ 
Ἐπηρεασμοῦ (Μ.Μ.Ε.), μέ ἐργαλεῖο τόν 
φόβο ἀπό ἕναν «ἀόρατο ἐχθρό» (τόν κο-
ρωνοϊό), ὁ ὁποῖος καραδοκεῖ, γιά νά μᾶς 
σκοτώσει.

Ἡ διαδικασία πίεσης, ἐκφοβισμοῦ 
καί ἐξαναγκασμοῦ τῶν πολιτῶν στήν 
Ἑλλάδα καί διεθνῶς γίνεται κάθε μέρα 
ἐντονότερη. Νά ποῦμε ἐδῶ ὅτι ἡ Ἑλλά-
δα εἶναι καί στό θέμα αὐτό «ὁ λαγός» 
ἢ τό πειραματόζωο, ὅπως καί γιά τήν 
οἰκονομική κρίση.

Γιά νά «πεισθεῖ» ὁ ἀπρόθυμος λαός 
νά κάνει τό ἐμβόλιο, ἐπιστρατεύονται πο-
λιτικοί, δημοσιογράφοι καί δυστυχῶς καί 
ἐκκλησιαστικοί. Σημειωτέον ὅτι ὑπάρ-
χουν 13.500 νεκροί καί 1.350.000 παρε-
νέργειες ἀπό τά ἐμβόλια στήν Εὐρώπη, 
ἐκτός Ἀγγλίας, ἀπό τά τέλη Δεκεμβρίου 
2020, πού ξεκίνησαν οἱ ἐμβολιασμοί μέ-
χρι καί τό τέλος Μαΐου 2021, σύμφωνα 
μέ τά ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
Ὀργανισμοῦ Φαρμάκων (Ε.Μ.Α.).

Καί φθάσαμε στό σημεῖο ὁ τελῶν 
ὑπό ἀφορισμόν πρωθυπουργός Κυριά-
κος Μητσοτάκης νά πιέζει τήν διοίκη-
ση τῆς Ἐκκλησίας νά διαφημίζει ἐπίση-
μα τά ἐμβόλια ἀπό τόν ἄμβωνα! Ὁ κ. 

• 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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Μητσοτάκης πιέζει νά μήν εἰσέρχονται 
ἀνεμβολίαστοι στούς ναούς!

Ἐν τῷ μεταξύ τό ἀφήγημα ὅτι τό 
ἐμβόλιο γίνεται ἀπό ἀγάπη, γιά νά προ-
στατεύσουμε δῆθεν καί τούς ἄλλους, 
ἔχει καταρρεύσει, ἀφοῦ, ὅπως καί οἱ 
ἴδιοι οἱ «εἰδικοί λοιμωξιολόγοι» παραδέ-
χονται: οἱ ἐμβολιασμένοι καί μεταδίδουν 
τόν ἰό καί οἱ ἴδιοι προσβάλλονται. Αὐτό 
ἰσχύει καί γιά τίς μεταλλάξεις, οἱ ὁποῖες 
γενικῶς εἶναι πιό μεταδοτικές, ἀλλά 
ἔχουν μικρότερο ποσοστό θνησιμότητος.

Ὁ πρωθυπουργός καθυβρίζει 
αὐτούς πού ἀρνοῦνται νά κάνουν τό 
ἐμβόλιο ὡς «ψεκασμένους» καί «τζα-
μπατζῆδες τῆς ἀνοσίας», μεταφέροντας 
τό πεζοδρόμιο στήν πολιτική ζωή.

Κοντά σ᾽ αὐτόν πρωτοκλασάτοι ὑ- 
πουργοί, γνωστοί γιά τίς πολιτικές τους 
καταβολές, κάνουν μαθήματα στή διοί-
κηση τῆς Ἐκκλησίας, ζητώντας «Νά πε-
ριορίσει ἡ Ἐκκλησία ἱερωμένους μέ ἀπό-
ψεις κατά τοῦ ἐμβολιασμοῦ» (βλ. συνέ-
ντευξη Βορίδη στόν Skai 7.7.᾽21).

Συγχρόνως ὅλο καὶ περισσότερο 
προβάλλονται θέσεις ὑπέρ τοῦ ὑποχρε-
ωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ καί μάλιστα καί 
στά παιδιά, πράγμα πού εἶναι ἀντισυ-
νταγματικό καί παράνομο! Ὁ ὁλοκλη-
ρωτισμός σέ ὅλο του τό μεγαλεῖο. Μά-
λιστα ἔφθασαν νά ἀνακοινώσουν ἀρχές 
Ἰουλίου 2021 ἐπαχθῆ καί καταστροφικά 
γιά τήν οἰκονομία μέτρα γιά τόν διαχωρι-
σμό ἐμβολιασμένων ἀπό ἀνεμβολίαστους 
στήν ἑστίαση, στά θεάματα κ.ἀ. Ἔχου-
με ἔτσι ἀναβίωση τοῦ ρατσισμοῦ ἀπό 
τούς ὑποτιθέμενους δημοκράτες. Ἔχου-
με ἀναβίωση τοῦ ἀπάνθρωπου «ἀπαρτ- 
χάιντ», πού ἴσχυε μέχρι καί τή δεκαετία 
τοῦ ̓60 σέ Η.Π.Α. καί Νότιο Ἀφρική. Δέν 
ἐπιτρεπόταν νά συγχρωτίζονται λευκοί 
μέ μαύρους. Ἄλλα λεωφορεῖα γιά τούς 
λευκούς, ἄλλα γιά τούς μαύρους κ.ο.κ.

Τό ἐρώτημα εἶναι πῶς καί γιατί τά 
κάνουν ὅλα αὐτά; Καί ἡ ἀπάντηση: 
Αὐτές τίς ὁδηγίες ἔχουν ἀπό τόν «ἀό-
ρατο μαριονετίστα». Καί μιά ἀπάντηση 
πνευματική καί αἰσιόδοξη: Μωραίνει 
Κύριος οὓς βούλεται ἀπολέσαι.

Ἡ μεγάλη πίκρα εἶναι ὅτι ἡ διοίκη-
ση τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή οὐσιαστικά 
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ Δ.Ι.Σ., φαίνεται 
νά συναινοῦν στή μετατροπή τοῦ ἄμ-
βωνα σέ ἐργαλεῖο πλύσης ἐγκεφάλου 
τῶν πιστῶν ὑπέρ τοῦ ἐμβολίου! (βλ. 
συνάντηση Μητσοτάκη–Ἀρχιεπισκόπου 
γι᾽ αὐτό τό θέμα στό Μέγαρο Μαξίμου 
στίς 5.7.᾽21, ὁπότε ἀνακοινώθηκε καί ἡ 
μέλλουσα ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στήν 
Ἑλλάδα γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν 
Ἐπανάσταση τοῦ 1821!).

Μάλιστα –τελείως ἀντιδημοκρατικά– 
ἐνῶ θεωρεῖται αὐτονόητο δικαίωμά τους 
νά συνιστοῦν ἀπό τόν ἄμβωνα ἀρχιερεῖς 
καί ἱερεῖς τόν ἐμβολιασμό, συγχρόνως 
πᾶνε νά ἀπαγορεύσουν καί νά διώξουν 
ὅσους ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς ἔχουν ἀντίθε-
τη ἄποψη!

Καί ποιός θά ἀναλάβει τήν ἠθική 
εὐθύνη, ἅγιοι ἀρχιερεῖς, ἀπέναντι στούς 
ἀνθρώπους πού ἐπείσθησαν στά λόγια 
σας, ἔκαναν τό ἐμβόλιο καί πέθαναν ἤ 
ὑπέστησαν βλάβες στήν ὑγεία τους;

Δόξα τῷ Θεῷ ὅμως, μέσα στό γε-
νικό κλίμα τοῦ φόβου, τοῦ παραλογι-
σμοῦ καί τῆς δικτατορίας, πού βιώνου-
με, ὑπάρχουν ξεκάθαρες φωνές ἁγίων 
Γεροντάδων, ἀγωνιστῶν κληρικῶν, Ὀρ-
θοδόξων θεολόγων καί τιμίων καί σπου-
δαίων ἐπιστημόνων, πού τολμοῦν νά 
λένε τήν ἀλήθεια καί μᾶς καθοδηγοῦν. 
Σ᾽ αὐτούς δίνουμε βῆμα καί στήν παροῦ-
σα Παρακαταθήκη. Ἔτσι προβάλλουμε 
τίς καθοδηγητικές παρεμβάσεις τοῦ Σε-
βαστοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μ. Καρα-
κάλλου π. Φιλοθέου καί τοῦ Σεβαστοῦ 
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Γέροντος π. Εὐθυμίου ἀπό τήν Καλύβη 
τῆς Ἀναστάσεως στήν Καψάλα τοῦ Ἁγί-
ου Ὄρους γιά τά ἐμβόλια· ἐπίσης τήν 
θαρραλέα παρέμβαση τοῦ Ὁμοτίμου Κα-
θηγητοῦ τῆς Ἰατρικῆς κ. Ἰωάννου Κου-
ντουρᾶ ὑπέρ τοῦ διωκομένου «ἕνεκεν 
δικαιοσύνης» ἀξίου κληρικοῦ καί καλοῦ 
ἐπιστήμονος παιδοψυχιάτρου π. Ἀντω-
νίου Στυλιανάκη ἀπό τήν Θεσσαλονίκη. 
Δημοσιεύουμε ἐπίσης τό σημαντικό θεο-
λογικά κείμενο τοῦ καθηγητοῦ κ. Δημη- 
τρίου Τσελεγγίδη ὅτι οἱ κατά τόπους 

Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες δέν ταυτίζονται 
μέ τή διοίκησή τους, δηλ. τήν Ἱερά Σύ-
νοδο καί μάλιστα τή μικρή (Δ.Ι.Σ.).

Μέ τή Χάρη τοῦ Χριστοῦ μας θά 
νικήσουμε. Οἱ μαριονετίστες καί τά 
φερέφωνά τους θά φᾶνε ἕνα γερό χα-
στούκι, πού θά τούς χαλάσει τά σχέδια. 
Αὐτό λέγει προφητικά ὁ ἀγαπημένος 
μας ἅγιος Παΐσιος, τοῦ ὁποίου ἑορτά-
ζουμε τή μνήμη στίς 12 Ἰουλίου.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ:
ΠΡΑΞΗ ΣΑΤΑΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ*

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναϊρόμπης κ. Μακαρίου

* Ἀποσπάσματα συνεντεύξεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναϊρόμπης (Κένυας) κ. Μακαρίου, 
ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στήν ἱστοσελίδα romfea.gr (29.4.2021)

[...]
Ἔλεγαν καὶ ἀκοῦμε μέχρι σήμερα τὰ 

περὶ τοῦ δῆθεν θανατηφόρου κορωνο-
ϊοῦ. Καὶ ἀποροῦμε πῶς εἶναι δυνατὸν 
ἐμεῖς ἐδῶ νὰ ζοῦμε καὶ νὰ ἐργαζόμαστε, 
ὅπως καὶ πρίν, χωρὶς τὶς ἀπαιτούμενες 
προφυλάξεις καὶ τοὺς κανονισμούς.

Δὲν ἀφήσαμε, ὅπως ἤδη τόνισα, 
μέρος ποὺ δὲν ἐπισκεφθήκαμε μὲ λει-
τουργικές, μυσταγωγικὲς τελετὲς καὶ τὰ 
μυστήριά μας, γάμους, βαπτίσεις ἀλλὰ 
ἀκόμα ἁγιασμοὺς, κηδεῖες, καὶ ὅμως κα-
νένας δὲν μᾶς εἶπε γιὰ θανάτους ἀπὸ 
κορωνοϊό!

Ἄραγε εἶναι μία προκατασκευα-
σμένη οὐσία ποὺ ἔχει ἕνα συγκεκρι-
μένο στόχο ἀπὸ τοὺς δυνατοὺς ποὺ 
βρίσκονται στὴν ἐξουσία: νὰ ἐξολο-
θρεύσουν τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς ἀδύ-
νατους; [...]

Εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ χῶρος 
ποὺ σκέφτηκαν αὐτοί, ποὺ διοργάνω-
σαν καὶ προετοίμασαν αὐτὴ τὴν πανδη-
μία καὶ θεώρησαν ὡς τὸν πιὸ ἐπικίνδυ-
νο γιὰ τὴ μετάδοση τῆς νόσου εἶναι ἡ 
ἐκκλησία; Ἦλθαν, μᾶς εἶπαν καὶ μᾶς 
ἔπεισαν ὅτι ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος 
μετάδοσης τῆς νόσου βρίσκεται μέσα 
στοὺς χώρους λατρείας. Γι’ αὐτὸ δὲν 
γιορτάσαμε οὔτε Πάσχα οὔτε Χριστού-
γεννα οὔτε Δεκαπενταύγουστο οὔτε 
Πρωτοχρονιὰ οὔτε Θεοφάνεια. [...]

Εἶναι πράγματι τὸ τέλος τοῦ κόσμου; 
Ὄχι, φυσικά. Αὐτὴ ἡ κατάσταση, ποὺ 
ἐπικρατεῖ σήμερα καὶ τρομοκρατεῖ ὁλό-
κληρο τὸν κόσμο, δὲν προέρχεται ἀπὸ 
τὴ φύση, δὲν εἶναι φυσιολογική, ὅπως 
ἄλλες πανδημίες ποὺ γνωρίσαμε παλαι-
ότερα. Εἶναι μία ἀνθρώπινη, τεχνητὴ 
κατασκευὴ ποὺ ἀποβλέπει νὰ κατα-
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στρέψει τὸν Χριστό μας καὶ τὴν Ἐκ-
κλησία Του, τὴν μοναδικὴ ἀληθινὴ κι 
ἀνόθευτη, τὴν Ὀρθόδοξη. Φαίνεται ξε-
κάθαρα ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῶν ἰσχυρῶν 
τῆς γῆς ὅτι τοὺς φταῖνε οἱ γιορτές μας 
καὶ οἱ ἅγιοί μας· γι’ αὐτὸ ἀπαγορεύονται 
οἱ τελετὲς καὶ τὰ πανηγύρια γιὰ τοὺς 
ἁγίους μας…

Καὶ σὰν συμπλήρωμα ἀναφέρω πε-
ριεκτικὰ ὅτι, ἐνῶ τὰ μέτρα ἀσφαλείας 
κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ τόσο στὴν Ἑλλάδα 
ὅσο καὶ στὴν Κύπρο, ἀλλὰ καὶ διεθνῶς 
αὐξάνονται, ἐδῶ στὴν Ἀφρικὴ συνεχίζε-
ται κανονικὰ ἡ ζωή μας ἔτσι ἀκριβῶς, 
ὅπως περιέγραψα ἤδη…

Οἱ λειτουργίες καὶ τὰ ἄλλα μυστήρια 
τῆς Ἐκκλησίας μᾶς δίνουν ζωή καὶ χα-
ροποιοῦν τοὺς ἀνθρώπους μας.

Κι ἐνῶ μερικοὶ δικοί μας ἀμφιβάλ-
λουν καὶ κάνουν ἄσκοπα σχόλια γιὰ τὸ 
θέμα τῆς Θείας Κοινωνίας, ἐδῶ οὔτε κἄν 
πέρασε ἀπὸ τὴ σκέψη μας ὅτι μποροῦμε 
νὰ προσβληθοῦμε ἀπὸ τὴ νόσο σ’ αὐτὴ 
τὴν τόσο κρίσιμη περίοδο τῆς ἱστορίας 
τῆς ἀνθρωπότητας.

Ναί, κοινωνοῦμε κατὰ ἑκατοντά-
δες καὶ γιατί ὄχι κατὰ χιλιάδες, ἀφοῦ 
οἱ ναοὶ μας εἶναι ἀσφυκτικὰ γεμᾶτοι μὲ 
τὸν κόσμο μας ποὺ προσέρχεται νὰ λά-
βει ἰδιαίτερα τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ 
Κυρίου, ἀφοῦ εἶναι Θεοσύστατο.

[...]
Εἶναι τὸ ὕψιστον μυστήριον ποὺ 

λειτουργεῖ μὲ τέτοιον τρόπο, ὥστε θὰ 
θεραπεύεται ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀπὸ 
ἀσθένειες ψυχικὲς καὶ σωματικές. Γι’ 
αὐτὸ ἀπὸ τὴν προσωπική μας ἐμπειρία, 
ἀκόμα καὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς παν-
δημίας δοκιμάσαμε καὶ ἀποδείχθηκε πέ-
ραν ὁποιασδήποτε ὑποψίας ὅτι Ἐκεῖνος 
ποὺ τὸ συνέστησε ἦταν ὄντως Ἅγιος καὶ 
Θεός. Εἶναι τὸ θαῦμα ὅλων τῶν ἐποχῶν 
καὶ τῶν αἰώνων, τόσο χειροπιαστὸ ποὺ 

ἀληθινὰ αὐξάνει καὶ ἐνισχύει τὴν πίστη 
μας, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας τὸ θέ-
σπισε, ἵδρυσε κι ἐγκατέστησε, γιὰ νὰ 
ἔχει αὐτὴ τὴ διαχρονικὴ μαρτυρία ὅτι δι’ 
αὐτοῦ ὁ ἄνθρωπος σώζεται καὶ βασιλεύ-
ει μέσα του ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

[...]
Ὁπωσδήποτε ὅλα αὐτὰ σχετίζονται 

ἄμεσα μὲ τὴν ἐφαρμογὴ ἐκείνου τοῦ προ-
γράμματος τῶν μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν τῆς 
γῆς γιὰ παγκοσμιοποίηση καὶ κατάρ-
γηση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.

Ναί, ὑπάρχει ὁ κορωνοϊός, ὁ ὁποῖος 
ἀναστατώνει συνέχεια ὅλη τὴν ἀνθρω-
πότητα. Δὲν εἶναι ὅμως ἀποδεκτὸ αὐτὸ, 
τὸ ὁποῖο διακηρύττουν καὶ ἐπιβεβαι-
ώνουν ἄνθρωποι τόσο τῆς Ἐκκλησίας 
ὅσο καὶ τῆς πολιτείας. Εἶναι ἕνα προ-
κατασκευασμένο δηλητήριο ποὺ πέτυ-
χε ἐν μέρει, ἀφοῦ δὲν προερχόταν ἀπὸ 
τὴ φύση, ἀλλὰ ἀπὸ σχιζοφρενικὸ μυαλὸ 
κάποιου ἢ κάποιων.

Ἀνθρώπινο, λοιπόν, κατασκεύα-
σμα ὁ κορωνοϊός, τροποποιημένος καὶ 
ἐπικίνδυνος γιὰ τὴ συρρίκνωση καὶ 
διάλυση τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. 
Συνεχίζονται σὲ ἀδικαιολόγητο ἐπίπεδο 
οἱ ὑπερβολὲς καὶ οἱ ποινές, ποὺ στὴν 
πραγματικότητα δημιουργοῦν ἄγχος καὶ 
ἀβεβαιότητα. Καὶ φυσικὰ ὁ κόσμος μας 
βρίσκεται σὲ ἀμηχανία τόσο πολύ, ποὺ 
φθάσαμε στὸ σημεῖο νὰ φοβόμαστε ὅτι 
μὲ τὴ Θεία Κοινωνία, τὸ ἱερότατο αὐτὸ 
μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας μας, μπορεῖ νὰ 
μεταδοθεῖ – ἂν εἶναι δυνατόν!!! – ὁ κορω-
νοϊὸς … Τόση πλάνη καὶ ἀμάθεια!

Ἔχω γράψει σὲ παλαιότερά μου ση-
μειώματα γιὰ τὸ θαῦμα ποὺ ἐπιτελεῖται 
διαχρονικὰ μόνο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκ-
κλησία. Καὶ τὸ ἐπαναλαμβάνω γιὰ μία 
ἀκόμη φορά κατηγορηματικὰ ὅτι δὲν 
ὑπάρχει περίπτωση, ὅσες πανδημίες κι 
ἂν ἔλθουν, νὰ μεταδοθεῖ ὁποιοσδήπο-
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τε ἰὸς μέσῳ τῆς Θείας Κοινωνίας. Εἶναι 
κάτι ποὺ τὸ ζοῦμε καὶ τὸ βλέπουμε κα-
θημερινὰ ἐδῶ στὴν Ἀφρικὴ γιὰ τόσες δε-
καετίες…

Τελικὰ οἱ ἔρευνες καὶ οἱ μελέτες μου 

μὲ ὁδήγησαν στὸ συμπέρασμα ὅτι αὐτὴ 
ἡ πράξη ἦταν σατανική, ἐπιπόλαια 
καὶ καταστρεπτικὴ γιὰ τὴν ἀνθρωπό-
τητα.

[...]

Ἐμεῖς διαισθανόμαστε ὅτι ἐρχόμενη 
αὐτή ἡ Πανδημία δέν ἦταν τυχαία. Καί 
μάλιστα ὅτι εἶναι κατασκευασμένη. Καί 
ἦρθε στή συνέχεια τό ἐμβόλιο, δῆθεν «γιά 
νά καταστείλει τήν πανδημία», ἀλλά δι-
αισθανόμαστε ὅτι εἶναι ὅλ᾽ αὐτά κατευ-
θυνόμενα, τεχνητά, προκειμένου νά πε-
τύχουν αὐτό πού θέλουν, τόν σπουδαι-
ότερο σκοπό τους. Καί βλέπουμε ὅτι μέ 
τόν τρόπο πού τώρα φέρνουνε τό ἐμβό-
λιο ἔχουν ἀπώτερο σκοπό οἱ σκοτεινές 
δυνάμεις. Γιατὶ εἴμαστε προετοιμασμένοι 
καί ἀπό τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἁγίου Ἰω-
άννου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, [ἀλλά] εἴμαστε 
[προειδοποιημένοι καί] ἀπό τούς ἀπο-
στολικούς ἀκόμη Πατέρες πού μιλοῦν 
γιά τίς ἡμέρες τοῦ Ἀντιχρίστου.

Καί βλέπουμε [ὅτι] αὐτά εἶναι ἕνας 
τέτοιος σκοπός προκειμένου –πότε θά 
εἶναι αὐτό δέν ξέρουμε– νά φέρουν [=νά 
καταστήσουν] εὔκολη τή σπουδαιότερη 
[ἐπιδίωξη] πού θέλουν νά πετύχουν: Τό 
μελλοντικό Σφράγισμα. Καί ἀπό τώρα 
αὐτοί προετοιμάζουνε ὅλα αὐτά. Γι᾽ αὐτό 
καί βλέπουμε μέ τί δικτατορικό τρόπο 
προσπαθοῦν [νά προωθήσουν] τό ἐμ-
βόλιο! Μέ τί πλύση ἐγκεφάλου ἀπό τά 
Μέσα [Μαζικῆς Ἐνημέρωσης] καί ἀπὸ 

τὰ διαδίκτυα! Καί ξέρουμε ὅτι χρυσο-
πληρώνουνε τούς δημοσιογράφους, τά 
κανάλια καί ὅλα αὐτά.

Δέν μᾶς φαίνεται [πιστευτός ] αὐτός 
ὁ τρόπος πού κόπτονται σήμερα γιά τήν 
Δημοκρατία, κόπτονται σήμερα γιά τά 
δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, κόπτονται 
σήμερα γιά τόσα πράγματα! Πῶς ται-
ριάζουν αὐτά; Μέ τήν πρόφαση βέβαια, 
δῆθεν, τῆς πανδημίας τήν ὁποία ἀναπα-
ράγουν! Νά, ἤδη τώρα λένε γιά τό μικρό-
βιο [τοῦ κορωνοϊοῦ] ὅτι [τό φθινόπωρο] 
θά ᾽ρθει μέ δυνατότερη ἔμφαση ὥστε 
νά μπορέσουν νά ἐπηρεάσουν καί τόν 
ὑπόλοιπο λαό! Ὅλ᾽ αὐτά ὅμως μᾶς προ-
βληματίζουν καὶ μᾶς βάζουν –καί δικαι-
ολογημένα, βέβαια– [σέ ὑποψίες]. Καί γι᾽ 
αὐτό βλέπουμε, πίσω, τοῦ Διαβόλου τήν 
ἐνέργεια μέσα ἀπ᾽ αὐτά. Πῶς μέ τέτοιο 
τρόπο, παγκοσμίως, ἔχουν καταφέρει τά 
σκοτεινά αὐτά κέντρα πού ὑπάρχουνε...
μέ τέτοια μεθοδικότητα!...

Ἐλπίζουμε στόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ 
καί στήν καλοπροαίρετη διάθεση πολ-
λῶν Χριστιανῶν καί νοήμονων ἀνθρώ-
πων πού τό βλέπουν αὐτό [καί] ἀντι-
στέκονται καί διαισθάνονται ὅτι κάτι 
συμβαίνει πίσω ἀπό ὅλα αὐτά. Καί 

ΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ*
τοῦ Γέροντος Φιλοθέου, Καθηγουμένου Ἱ. Μ. Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους

* Ἀπομαγνητοφώνηση τῆς σημαντικῆς παρεμβάσεως τοῦ σεβαστοῦ Καθηγουμένου (11 
Ἰουνίου 2021) γι᾽ αὐτά πού βιώνουμε.

UUUUUUU
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ὅπως βλέπετε, πολλά πράγματα θά φα-
νερωθοῦνε, θά τά φανερώσει ἡ Χάρις 
τοῦ Θεοῦ.

Γι᾽ αὐτό πονοῦμε καί ἀνησυχοῦμε 

πού βλέπουμε αὐτήν τήν κατάσταση 
τώρα καί παρακαλοῦμε τή Χάρη τοῦ 
Θεοῦ [καί] τήν Παναγία νά φυλάξει τόν 
λαό της, τόν λαό τοῦ Θεοῦ.

                

Σεβαστή Γερόντισσα, εὐλογεῖτε.

Ἔλαβα τήν ἐπιστολή σας πρό και-
ροῦ, καί ζητῶ νά μέ συγχωρέσετε πού 
καθυστέρησα νά σᾶς ἀπαντήσω, λόγῳ 
ἐλλείψεως χρόνου. Δυσκολεύομαι, πράγ-
ματι, νά ἀπαντῶ στά γράμματα, ἀλλά, 
ἐπειδή εἶδα τήν ἀνησυχία σας γιά ὅσα 
συμβαίνουν στίς μέρες μας καί τήν καλή 
σας διάθεση νά ἐνεργῆτε σύμφωνα μέ τό 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, σᾶς ἀπαντῶ.

Δέν σᾶς γνωρίζω, καί εἶναι δύσκο-
λο νά μέ συναντήσετε, ὅπως ἐπιθυμεῖτε. 
Στήν ἐρώτησή σας, ἄν μπορῆτε τήν ἀπά-
ντησή μου νά τήν κοινοποιήσετε καί σέ 
ἄλλους, δέν ἔχω ἀντίρρηση. Ἄλλωστε, οἱ 
ἀπόψεις μου γιά τόν κορωνοϊό καί τό 
ἐμβόλιο εἶναι γνωστές, καί αὐτά περί-
που λέγω καί στούς προσκυνητές, ὅταν 
μέ ἐρωτοῦν.

Καθημερινῶς, «ὡς κύματα θαλάσσης 
κυμαινομένης» καταφθάνουν προσκυνη-
τές στό Ἅγιον Ὄρος, καί κάποιοι μέχρι 
τό Κελλί μας. Ὅλοι αὐτοί, καθώς καί 
ὅσοι στέλνουν γράμματα, ἔχουν μία ἀγω-
νία καί ἕνα ἐρώτημα: «Τί θά γίνη μέ τό 
ὑποχρεωτικό ἐμβόλιο;». Ὅλα τά ὑπό-
λοιπα προβλήματα πού τούς ἔπνιγαν 
μέχρι τώρα τέθηκαν σέ δεύτερη μοῖρα.

Ὁ ἐξοχώτατος Πρωθυπουργός τῆς 
χώρας μας, στήν προσπάθειά του γιά 

τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἐπιδημίας τοῦ κο-
ρωνοϊοῦ, ἔχει ἐπιβάλει ἕναν αὐστηρό 
ἔλεγχο, πού φαίνεται ὅτι ξεπερνᾶ τίς 
ἀντοχές τοῦ λαοῦ. Ἐπέβαλε τά πιό αὐ-
στηρά περιοριστικά μέτρα, τά μεγαλύ-
τερα πρόστιμα καί τούς πιό παρατετα-
μένους ἐγκλεισμούς ἀπό ὅλες τίς χῶρες 
τῆς Εὐρώπης. Ἀναρμοδίως ἐπενέβη 
στά τῆς λατρείας τῆς Ἐκκλησίας, 
κλείνοντας τούς Ναούς καί στερώντας 
τούς πιστούς ἀπό τήν βοήθεια τῶν ἁγια-
στικῶν Μυστηρίων μέ μέτρα ἐξαιρετικά 
αὐστηρά καί ἄνισα γιά τούς χριστιανούς. 
Οἱ ἐνέργειές του ἀποκαλύπτουν τήν 
διάθεσή του νά ταπεινώση καί νά 
ἀποδυναμώση τήν Ἐκκλησία.

Μάλιστα, ἀπό τόν ὑπερβάλλοντα 
ζῆλο του γιά τήν ἐπιτυχῆ ἀντιμετώπι-
ση τοῦ ἰοῦ, εἰσηγήθηκε τό πιστοποι-
ητικό ἐμβολιασμοῦ, καί ἀνακοίνωσε 
προνόμια γιά τούς ἐμβολιασμένους. 
Αὐτό δέν θά εἶναι ἕνα ἁπλό χαρτί, μιά 
συνηθισμένη βεβαίωση. Ἄν παρ’ ἐλπίδα 
ἐφαρμοσθῆ αὐτό, τότε ὅσοι δέν θά ἐμ-
βολιασθοῦν καί δέν θά ἔχουν αὐτό τό 
πιστοποιητικό, θά ἀποκλείωνται ἀπό 
παντοῦ. Τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης 
(2361/2021) ἀποφάνθηκε ὅτι τό ἐμ-
βόλιο δέν εἶναι ὑποχρεωτικό καί δέν 
πρέπει νά γίνεται διάκριση ἐμβολια-
σμένων καί μή. Ὁ Πρωθυπουργός τῆς 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
τοῦ Πανοσ. Ἱερομονάχου Εὐθυμίου,

Γέροντος τῆς Ἱ. Καλύβης Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, Καψάλα Ἁγίου Ὄρους
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Ἑλλάδος, ἐνεργώντας αὐταρχικά, γίνεται 
βασιλικώτερος τοῦ βασιλέως, διχάζει τόν 
Ἑλληνικό λαό καί ἐπιβάλλει μία δικτα-
τορία χειρίστου εἴδους.

Αὐτήν τήν ἀντισυνταγματική καί πα-
ράνομη προσπάθεια τοῦ Πρωθυπουρ-
γοῦ ἀνέλαβαν μέ θεῖο ζῆλο νά θέσουν σέ 
ἐφαρμογή κάποιοι Ἐπίσκοποι, ἀπει-
λώντας καί ἐκβιάζοντας ἱερεῖς, μονα-
χούς καί τόν λαό τοῦ Θεοῦ νά ἐμβο-
λιασθοῦν. Ἔχουν αὐτήν τήν ἐξουσία νά 
τούς ἐκβιάζουν νά ἐμβολιασθοῦν παρά 
τήν θέλησή τους;

Ὁ Σωτήρας μας Χριστός θεράπευε 
μόνο ὅσους ζητοῦσαν τήν θεραπεία. Τούς 
ἄλλους ἀσθενεῖς, πρίν τούς θεραπεύση, 
πρῶτα τούς ρωτοῦσε: «Θέλεις ὑγιής γε-
νέσθαι;». Οὔτε μᾶς θεραπεύει, οὔτε μᾶς 
σώζει χωρίς τήν θέλησή μας, καίτοι ἐπι-
θυμεῖ πολύ τήν σωτηρία μας. Δέν καταρ-
γεῖ τήν ἐλευθερία μας ὁ Θεός, σέβεται 
τό αὐτεξούσιο, πού ὁ ἴδιος μᾶς  ἔδωσε. 
Κατά τόν ἅγιο Χρυσόστομο «Μή βουλο-
μένους οὐ βιάζεται ὁ Θεός» (PG 51,143).

Οἱ σημερινοί «σωτῆρες» μας δέν 
μᾶς ὑπολογίζουν. Μέ τό πρόσχημα 
τῆς ὑγείας καταργοῦν τήν ἐλευθε-
ρία μας. Ὑστερα ἀπό τόν φόβο τοῦ 
ἰοῦ, ἦλθε ἡ τρομοκρατία ἐξ αἰτίας τοῦ 
ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ζοῦμε δυ-
στυχῶς τόν διχασμό, τό μῖσος καί τήν 
διάκριση τοῦ λαοῦ σέ κατηγορίες ἀν-
θρώπων. Ἡ σημερινή κατάσταση θυμί-
ζει λίγο τήν Ἑλλάδα κατά τόν ἐμφύλιο 
πόλεμο. Προετοιμάζει καί προϊδεάζει 
τήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅπως 
τότε θά ἀποκλείωνται ἀπό τίς ἀγορα-
πωλησίες, τίς δημόσιες θέσεις καί τά 
ταξίδια ὅσοι δέν θά ἔχουν τό χάραγμα, 
παρομοίως, ἄν ἐφαρμοσθῆ τό πιστοποι-
ητικό ἐμβολιασμοῦ, θά ἀποκλείωνται 
ἀπό παντοῦ ὅσοι δέν θά ἐμβολιασθοῦν. 
Τά κοινά στοιχεῖα εἶναι φόβος, ἐξανα-

γκασμός, παρακολούθηση.
Τό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι βεβαί-

ως, ἐκ πρώτης ὄψεως ἰατρικό, ἔγινε, 
ὅμως, περισσότερο πολιτικό· πιό πολύ 
ὁμιλοῦν οἱ πολιτικοί καί οἱ δημοσιο-
γράφοι· εἶναι καί οἰκονομικό, καί ἔγι-
νε ἄριστο μέσο ἐπιβολῆς καί ἐλέγχου. 
Ὁπωσδήποτε, εἶναι καί πνευματικό, 
καθότι μέ τήν πρόφασή του καταργεῖται 
τό αὐτεξούσιό μας, ἐνῶ γιά τήν παρα-
σκευή τοῦ ἐμβολίου χρησιμοποιήθηκαν 
κύτταρα ἀπό ἐκτρωμένο ἔμβρυο.

Ὑπάρχουν διαδιδόμενες μαρτυρίες, 
οἱ ὁποῖες συνεχῶς αὐξάνουν, ὅτι στά 
ἀεροδρόμια ὑπάρχει μηχάνημα πού ἀνα-
γνωρίζει τούς ἐμβολιασμένους καί ὅτι σέ 
ὁρισμένα κινητά τηλέφωνα μέ μιά συγκε-
κριμένη ἐφαρμογή, ὅταν πλησιάση ἐμβο-
λιασμένος, ἐμφανίζεται ἕνας δωδεκαψή-
φιος ἀριθμός, στοιχεῖα ἀποδεικτικά ὅτι 
μέσῳ τοῦ ἐμβολίου μπορεῖ ὁ ἐμβολια-
σμένος νά παρακολουθῆται. Γιά ὅλα 
αὐτά θά μᾶς διαφωτίσουν οἱ εἰδικοί καί 
πιστεύω ὅτι ὁ Θεός θά ἀποκαλύψη ὅλη 
τήν ἀλήθεια.

Διατέθηκαν πολλά χρήματα καί ἔγι-
νε πολλή διαφήμιση γι’ αὐτό τό περίφη-
μο ἐμβόλιο. Ἀρκετοί τό ἔκαναν μέ τήν 
πρόθεση νά προστατέψουν τήν ὑγεία 
τους. Δικαίωμά τους. Εὐχόμαστε εἰλικρι-
νά κανείς ἀπό τούς ἐμβολιασθέντες νά 
μήν πάθη τίποτε. Ἄς ἀφήσουν, ὅμως, 
ἥσυχους καί ἐλεύθερους τούς ἀνθρώ-
πους νά ἀποφασίσουν. Ὅσους δέν θέ-
λουν νά κάνουν τό ἐμβόλιο, κανείς δέν 
πρέπει καί δέν ἔχει τό δικαίωμα νά τούς 
ἐξαναγκάση μέ ὁποιονδήποτε τρόπο νά 
ἐμβολιασθοῦν.

Δέν εἴμαστε γενικῶς κατά τῶν ἐμβο-
λίων. Τά παλαιά δοκιμασμένα ἐμβόλια 
ἔσωσαν πολλούς. Τά νεώτερα ἔχουν ἀρ-
κετές ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες. Γι’ αὐτό 
εἰδικά τό ἐμβόλιο οἱ ἄνθρωποι ἔχουν 
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δικαιολογημένους φόβους. Εἶναι ἕνα 
ἐμβόλιο πού ἀκόμα πρίν τήν παρα-
σκευή του ἔγινε μέ νόμο ὑποχρεωτι-
κό, ἦραν τίς εὐθύνες καί τίς ἀποζημιώ-
σεις ἀπό τίς παρασκευάστριες ἑταιρεῖες, 
τόσο γρήγορα τέθηκε σέ χρήση χωρίς 
νά δοκιμασθῆ ἐπαρκῶς, δέν καλύπτει 
πλήρως τούς ἐμβολιασμένους, καί κάθε 
μέρα πληροφορούμαστε σοβαρές πα-
ρενέργειες καί θανάτους ἐμβολιασμέ-
νων. Αὐτά τά στοιχεῖα τά μαθαίνομε ὄχι 
μόνο ἀπό στατιστικές ἀλλά καί ἀπό ἀν-
θρώπους γνωστούς καί συγγενεῖς.

Ὅπως θρηνήσαμε τόν θάνατο γνω-
στῶν καί συγγενικῶν προσώπων ἀπό 
τόν κορωνοϊό, ἔτσι τώρα θρηνοῦμε γιά 
ἀρρώστους καί πεθαμένους ἀπό τό ἐμ-
βόλιο. Ἀπό τήν Σκύλλα (ἰό) ἡ μόνη λύση 
εἶναι νά πᾶμε στήν Χάρυβδη (ἐμβόλιο 
προβληματικό); Δέν ὑπάρχει θεραπεία 
γιά τόν ἰό;

Δέν εἶμαι γιατρός γιά νά ἐκφέρω 
γνώμη. Γνωρίζω, ὅμως, γιατρούς πού 
ἀντιμετώπισαν ἐπιτυχῶς μέ ἀντιβιώσεις, 
βιταμίνες καί ἄλλα φάρμακα τούς νο-
σήσαντες  ἀπό τόν ἰό. Γιατρός γνωστός 
μου ἔδωσε ἀντιβίωση καί ἄλλα φάρμακα 
σέ ἑκατοντάδες ἀσθενεῖς καί κανείς δέν 
πέθανε. Ὑπάρχει θεραπεία γιά τόν ἰό, 
ἀλλά κάποιοι δέν τήν θέλουν. Μόνο 
τό ἐμβόλιο προβάλλουν. Διάβασα τίς 
γνωστές δηλώσεις τοῦ Γάλλου ἐπιστή-
μονα Luc Antoine Montagnier, κατόχου 
τοῦ βραβείου Νόμπελ, ὁ ὁποῖος εἶπε: 
«Ὑπάρχουν ἀποτελεσματικές θεραπεῖες 
πού εἶναι καί φθηνές, ὅπως ἡ ἀζιθρομυ-
κίνη καί ἡ ὑδροξυχλωροκίνη. Τό ἐμβόλιο 
δέν εἶναι θεραπεία. Ἡ ἔρευνα πρέπει νά 
στραφῆ πρός τήν θεραπευτική ἀντιμε-
τώπιση». Ἄν ὄντως ἦταν ἐπαρκῶς δοκι-
μασμένο καί προφύλασσε ἀποτελεσμα-
τικά χωρίς παρενέργειες καί θανάτους, 
ὁ κόσμος θά ἐπληροφορεῖτο ἐσωτερικά 

καί δέν θά χρειαζόταν ὅλη αὐτή ἡ προ-
παγάνδα καί ἡ πίεση. Μόνοι τους θά 
ζητοῦσαν τό ἐμβόλιο. Ἀρκετά ταλαιπω-
ρήθηκε ὁ λαός μας ἀπό αὐτήν τήν ἐπώ-
δυνη ἱστορία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἄς ἀφή-
σουν, ἐπί τέλους, τόν καθένα νά ἐνεργή-
ση ἐλεύθερα κατά τήν κρίση του, χωρίς 
πιέσεις.

Στά δύσκολα χρόνια πού ζοῦμε, 
περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή, ἡ 
καταφυγή μας καί ἡ σωτηρία μας εἶ-
ναι ἡ Ἐκκλησία μας. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι 
ὄχι μόνο ἡ κιβωτός πού μᾶς σώζει, ἀλλά 
εἶναι γιά τά δύσκολα. Ὅπου ἡ ἐπιστήμη 
καί ἡ ἀνθρώπινη προσπάθεια ἀδυνατοῦν 
νά βοηθήσουν, ἡ Ἐκκλησία, ὅταν χρη-
σιμοποιήση τά πνευματικά της μέσα 
καί τά δικά της σωτήρια φάρμακα, 
κάνει τά ἀδύνατα δυνατά καί θεραπεύει 
κάθε ἀσθένεια καί δύναται νά ἐξαφα-
νίση κάθε ἐπιδημία, ὅσο μεταδοτική 
καί θανατηφόρα καί ἄν εἶναι αὐτή, 
ὅπως διδάσκει ἡ Ἐκκλησιαστική μας 
ἱστορία. Ὅπως ἡ κιβωτός τοῦ Νῶε, 
πού προεικόνιζε τήν Ἐκκλησία, περιεῖχε 
ζῶα καθαρά καί μή καθαρά, ἔτσι καί ἡ 
Ἐκκλησία μας περιλαμβάνει ἁγίους καί 
ἁμαρτωλούς, δικαίους καί ἀδίκους, μα-
σκοφόρους καί μή, ἐμβολιασμένους καί 
μή. Ὅλοι χωρᾶνε στόν Οἶκο τοῦ Θεοῦ. 
Ἐμεῖς δέν πρέπει νά χωρίζωμε τούς ἀν-
θρώπους, οὔτε νά θεωροῦμε τούς ἐμβο-
λιασμένους σάν χαραγμένους ἀρνητές 
τοῦ Χριστοῦ. Οὔτε πάλι οἱ ἐμβολιασμέ-
νοι νά ἐλέγχουν καί νά πιέζουν ἀφόρητα 
ὅσους δέν θέλουν νά κάνουν τό ἐμβόλιο, 
ὅπως συνήθως συμβαίνει. Ἴσως στό μέλ-
λον, ὅταν ἀποκαλυφθῆ ἡ ἀλήθεια γιά τό 
ἐμβόλιο, πολλοί νά μετανοιώσουν πού 
τό ἔκαναν, ὅπως ἤδη μετάνοιωσαν μερι-
κοί. Ἤδη ἀνακοινώθηκε ὅτι δύο γνωστές 
ἑταιρεῖες ἀπέσυραν τά ἐμβόλιά τους ὡς 
ἐπικίνδυνα. Μέ τέτοια ἐμβόλια ὁ Πρω-
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θυπουργός προσπαθεῖ νά κτίση τό πο-
λυδιαφημισμένο τεῖχος τῆς ἀνοσίας; Καί 
γιά ὅσους ἔπαθαν ἀνήκεστη βλάβη τῆς 
ὑγείας τους καί γιά ὅσους πέθαναν, 
δέν ἔχει εὐθύνη; Παίζουν μέ τήν ὑγεία 
καί τήν ζωή τῶν ἀνθρώπων; Εἶναι δυ-
νατόν πλέον νά πιστέψομε ὅτι αὐτοί 
ἐνδιαφέρονται γιά τήν ὑγεία μας;

Σεβαστή Γερόντισσα. Μέ αὐτά τά 
λίγα ἀποτυπώνω τόν πόνο μου καί 
ἀπαντῶ στήν ἐρώτησή σας, πού εἶναι 
παρόμοια μέ τήν ἀγωνία καί τόν προ-
βληματισμό πλήθους ἀνθρώπων. Ἀνη-
συχῶ γιά τήν διαίρεση τοῦ λαοῦ μας. 
Τά κόμματα ἀνέκαθεν κομμάτιαζαν καί 
χώριζαν τόν λαό. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἑνώ-
νει μεταξύ μας σέ ἕνα σῶμα μέ κεφαλή 
τόν Χριστό. Ἀκόμα καί τό ὄνομα Ἐκ-
κλησία εἶναι ὄνομα ἑνότητος. Ἡ ἱστο-
ρία διδάσκει ὅτι ὅσες φορές ὁ λαός 
χωρίστηκε, ἐπακολούθησε καταστρο-
φή. Ὅσες φορές οἱ ἐχθροί τοῦ Ἔθνους 
μας σχεδίαζαν καί «ἐμελέτησαν κακά» 
γιά μᾶς, προηγουμένως παρασκεύαζαν 
τήν διαίρεση τοῦ λαοῦ. Πρίν τήν Ἅλω-
ση τόν εἶχαν διαιρέσει μέ ψευδοενώσεις 
σέ ἑνωτικούς καί σέ ἀνθενωτικούς· πρίν 
τήν Μικρασιαστική καταστροφή σέ Βα-
σιλικούς καί σέ Βενιζελικούς· πρίν τόν 
ἐμφύλιο πόλεμο διακρίνονταν σέ κομ-

μουνιστές καί σέ Ἐθνικόφρονες καί πρίν 
τήν εἰσβολή τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ὁ 
λαός εἶχε χωρισθῆ σέ Μακαριακούς καί 
Ἀντιμακαριακούς. Σέ παρόμοιες περι-
πτώσεις ἡ λύση δέν εἶναι ἡ ὑποταγή 
τῆς Ἀληθείας στήν πλάνη χάριν τῆς 
ἑνότητος, ἀλλά ὁ ἀνιδιοτελής ἀγώνας 
γιά τήν ἐπικράτηση τῆς Ἀληθείας, ἡ 
ὁποία μᾶς ἐλευθερώνει. Ἔχομε ἀνά-
γκη ἀπό μετάνοια καί προσευχή, γιά 
νά δώση ὁ Θεός τέλος στήν δοκιμα-
σία. Τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού γιορτάζομε 
τήν ἐπιφοίτησή Του, «καλεῖ πάντας εἰς 
ἑνότητα». Ἐπειδή εἶναι καί Πνεῦμα τῆς 
Ἀληθείας, εἴθε νά μᾶς ἀποκαλύψη ὅλη 
τήν ἀλήθεια γιά τά ἐμβόλια.

Εὔχομαι ὁ τριαδικός Θεός νά δίνη τήν 
χάρη Του σέ ὅσους ἐνεργοῦν μέ πόνο καί 
εἰλικρίνεια γιά τήν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων, 
σέ ὅσους σέβονται τήν ἐλευθερία καί σέ 
ὅσους ἀγωνίζονται γιά τήν ἑνότητα τοῦ 
λαοῦ, δίνοντας ἐλπίδα καί ἐνισχύοντας 
τήν πίστη του.

Μέ τήν ἐν Χριστῷ φιλαδελφία μου
καί ἄπειρες εὐχές
Ἱερομ. Εὐθύμιος

Καλύβη Ἀναστάσεως
Ἅγιον Ὄρος

7/20 Ἰουνίου 2021

Δέν παίρνει εὐθύνη ὁ κατασκευαστής

Δέν παίρνει εὐθύνη ὁ γιατρός.
Δέν παίρνει εὐθύνη ἡ κυβέρνηση.

Ἀλλά, ἐάν δέν τό κάνεις [τό ἐμβόλιο], ἐσύ εἶσαι ὁ ἀνεύθυνος!
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Ἀλήθεια, οἱ παράνομοι μετανάστες στίς «δομές φιλοξενίας»
καί στίς νέες πόλεις, πού τούς κτίζουν, ἐμβολιάζονται;
Ἤ ὁ ἐμβολιασμός εἶναι μόνον γιά τούς Ἕλληνες;

Οἱ λεγόμενοι «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» (χιλιαστές) ἐμβολιάζονται;

ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΗ ΔΙΩΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
τοῦ κ. Ἰωάννη Κουντουρά, Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

Μόλις πληροφορήθηκα τόν «ἐκ δεξι-
ῶν» διωγμό τοῦ ὀρθοδόξου ἱερέως, ἰα-
τροῦ καί ὁμολογητοῦ, πατρός Ἀντω-
νίου Στυλιανάκη...

Αὐτή ἡ ἀκραία συμπεριφορά τῆς Μη-
τροπόλεως Θεσσαλονίκης καί ὄχι μόνο... 
πιθανολογῶ ὅτι ἔχει ξεπεράσει κάθε 
στοιχειῶδες πνευματικό ὅριο...

Ὁ κάθε σκεπτόμενος ἰατρικός καί ὄχι 
μόνο νοῦς θεωρεῖ ὅτι τέτοιες κινήσεις 
ὑπαγορεύονται ἀπό ἕνα Καισαρικό πο-
λιτικάντικο περιβάλλον πού τό χαρακτη-
ρίζει σοβαρή πνευματική ἀνεπάρκεια, 
καθοδηγούμενο μονομερῶς σέ μεγάλη 
ἀναλογία ἀπό μιά ἰατρική κουστωδία 
πού τιτλοφορεῖται ὡς δῆθεν εἰδική, χω-
ρίς ἰδιαίτερο ἀντικειμενικό δημοσιευμένο 
ἐπιστημονικό ἀντίκτυπο στόν ἔγκριτο 
ἱστότοπο PubMed πού ξεσκεπάζει ὅλη 
τήν ἰατρική ἐρευνητική μας κοινότητα σέ 
διεθνές ἐπίπεδο. 

Αὐτό τό «ἱερό» περιβάλλον ὑποκλί-
νεται στόν καίσαρα ἴσως ἀπό δειλία μή-
πως χάσει τή θέση καί τόν μισθό τόν 
ὁποῖο πληρώνουμε ὅλοι ἐμεῖς πού ἀνή-
κουμε στό Ἑλληνικό κράτος. Ἴσως λη-
σμονώντας κάποιοι ἀπό αὐτούς, ὅτι οἱ 
δειλοί κατέχουν πρωτεύουσα θέση στήν 

κόλαση, σύμφωνα μέ τήν Ἀποκάλυψη 
τοῦ Ἰωάννου, καταδιώκουν ὁμολογητές 
τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ἐπισκόπους 
καί ἱερεῖς, γιά νά ἐφησυχάσουν δῆθεν τή 
συνείδησή τους, τόν ἀνελέητο προσωπι-
κό εἰσαγγελέα... Ἀφήνουν τό ποίμνιο νά 
γίνει ξέφραγο ἀμπέλι, ἕρμαιο μεταξύ ἄλ-
λων παραμέτρων, σέ ἕναν ὑποχρεωτικό 
δικτατορικό ἐμβολιασμό καί τό συμπα-
ρασύρουν μέ τό πολιτικάντικο «ἐντέλλο-
μαι» νά παραδοθεῖ στόν μολυσμένο μέ 
ἀκίδα ἐμβολιαστικό εἰσβολέα ἐντός τοῦ 
ὀργανισμοῦ, μέ ἀβέβαιες πρός τό παρόν 
ἐπιστημονικές συνέπειες...

Εἶναι καιρός πλέον κάθε πιστός νά 
περάσει σέ σχετική δυναμική «ρεβάνς» 
ἐνάντια σέ αὐτό τό φαινόμενο παρά-
κρουσης πού καταργεῖ κάθε ἀνθρώ-
πινο δικαίωμα ἐλεύθερης ἐπιλογῆς μέ 
συνεπαγόμενες σοβαρές συνέπειες τῶν 
ἐμπλεκόμενων περσόνων σέ διεθνές ἐπί-
πεδο...

Εὐελπιστῶ ὅλοι οἱ ἀποδέκτες νά 
ἀποκτήσουν ἐνισχυμένο θεόσταλτο ἀνο-
σιακό σύστημα πού μέ τά Τ λεμφοκύτ-
ταρα νά πατάσσει κάθε εἰσβολέα βιο-
λογικό καί πνευματικό, νιώθοντας ρίγος 
Ἀναστημένης ζωῆς.
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Ἡ «Σύνοδος» τῆς Κρήτης, ὡς γνω-
στόν, δέν ἀναφέρθηκε –διαχρονικά– στίς 
προηγούμενές της Οἰκουμενικές ἤ Πα-
νορθόδοξες Συνόδους, οὔτε καί καταδί-
κασε καμμία ἀπό τίς προγενέστερα κα-
ταδικασμένες αἱρέσεις, οὔτε βέβαια καί 
κάποια ἀπό τίς σύγχρονες, πρᾶγμα πού 
συνιστᾶ «πρωτότυπη» παραφωνία στήν 
Ἱστορία τῶν Συνόδων τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας.

Ὅλως παραδόξως, ὅμως, ἡ «Σύνο-
δος» αὐτή ἀπειλεῖ ὅσους ἀπό τούς 
Ὀρθοδόξους θά ἀντιδράσουν στίς 
ἀποφάσεις της.

Ἐπιπροσθέτως, ἡ παραπάνω «Σύνο-
δος» κάνει ἀνεπίγνωστη σύγχυση ἀνά-
μεσα στήν Ἐκκλησία, καθεαυτήν, –ὡς 
Θεανθρωπίνου μυστηριακοῦ Σώματος 
τοῦ Χριστοῦ– καί τή Διοίκησή της. 

Γιά τό σοβαρότατο αὐτό θέμα θά ση-
μειώσουμε –μέ κάθε δυνατή συντομία– 
τά ἑξῆς σημαντικά, ἀπό Ὀρθόδοξη Ἐκ-
κλησιολογική ἄποψη.

Ἡ πρόσφατη ἐκκλησιολογική ἐκτρο-
πή τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης κατέδει-
ξε, γιά μία ἀκόμη φορά, αὐτό πού εἶναι 

ἤδη καταγεγραμμένο στήν Ἐκκλησια-
στική μας Ἱστορία. Κατέδειξε, δηλαδή, 
ὅτι τό Συνοδικό Σύστημα ἀπό μόνο 
του δέν διασφαλίζει μηχανιστικά τήν 
ὀρθότητα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. 
Αὐτό γίνεται μόνο, ὅταν οἱ Συνοδι-
κοί Ἐπίσκοποι ἔχουν μέσα τους ἐνερ-
γοποιημένο τό Ἅγιο Πνεῦμα καί τήν 
Ὑποστατική Ὁδό, τόν Χριστό δηλα-
δή, ὁπότε ὡς Συν-Οδικοί (ὡς αὐτοί δη-
λαδή πού πηγαίνουν ἐπί τῆς Ὁδοῦ πού 
εἶναι ὁ Χριστός, μαζί μέ τόν Χριστό) εἶ-
ναι στήν πράξη καί «ἑπόμενοι τοῖς ἁγί-
οις πατράσι».

Ὅπως ἀποδείχθηκε, δυστυχῶς, αὐτό 
δέν εἶναι καθόλου αὐτονόητο στίς μέ-
ρες μας. Γι’ αὐτό καί εἶναι λανθασμένο 
τό ἐπιχείρημα, πού προβάλλεται κατά 
κόρον τόσο ἀπό τούς πιστούς ὅσο καί 
ἀπό τούς Ἐπισκόπους, ὅτι θά πράξουμε 
«ὅ,τι πεῖ ἡ Ἐκκλησία» ἤ «περιμένουμε 
τήν ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας», καθώς 
ὑπάρχει σαφής διάκριση ἀνάμεσα στήν 
Ἐκκλησία, καθεαυτήν, –ὡς Θεανθρωπί-
νου μυστηριακοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ– 
καί τή Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, ἡ 

«ΤΑΥΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ»*
τοῦ κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

* Δημοσιεύουμε τό τρίτο και τελευταῖο μέρος τῆς ἐπιστολῆς, τήν ὁποία ἀπέστειλε ὁ 
καθηγητής κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης στήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στίς 
30.8.2016 μέ ἀφορμή τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 
2016). Τά ἄλλα δύο μέρη τιτλοφοροῦνται: «Ἡ ὑπεραξία τῆς ἁγιοπνευματικῆς ἑνότητας τῆς 
Ἐκκλησίας» καί «Ἡ βάναυση κακοποίηση τῆς ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας». Ὁλόκληρη ἡ ἐπι-
στολή τοῦ κ. καθηγητοῦ ἀλλά ἰδιαίτερα τό δημοσιευόμενο ἐδῶ τρίτο μέρος της εἶναι ἄκρως 
ἐπίκαιρο στήν τρέχουσα συγκυρία τοῦ μεγάλου πειρασμοῦ, πού διέρχεται ἡ Ἐκκλησία ἐξ 
ἀφορμῆς τοῦ κορωνοϊοῦ. Πράγματι, ἀκοῦμε ὅτι «ἔτσι ἀπεφάσισε ἡ Ἐκκλησία», καί μέ αὐτό 
ἐννοοῦν ὅτι ἔτσι ἀπεφάσισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ Δ.Ι.Σ.

Οἱ ὑπογραμμίσεις εἶναι τῆς «Π».
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ὁποία ἐκφράζει πράγματι τήν Ἐκκλη-
σία, μόνον ὅμως ὑπό συγκεκριμένες 
καί σαφεῖς προϋποθέσεις. 

Τήν Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας συνι-
στοῦν οἱ Ἐπίσκοποι στήν Ἐπισκοπή 
τους καί οἱ Σύνοδοι τῶν Ἐπισκόπων σέ 
Τοπικό ἤ Πανορθόδοξο ἐπίπεδο. Αὐτοί 
μαζί μέ τούς πρεσβυτέρους τῶν κατά 
τόπους Ἐκκλησιῶν καί τόν εὐσεβῆ λαό 
συναποτελοῦν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χρι-
στοῦ. Κατά συνέπεια, δέν μπορεῖ ὁ Ἐπί-
σκοπος νά ἀγνοεῖ τούς Πρεσβυτέρους 
καί τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό 
ἀποδεικνύεται καί ἱστορικῶς. Στήν Α΄ 
Ἀποστολική Σύνοδο –ὅπου Πρῶτος καί 
Πρόεδρος δέν ἦταν ὁ Ἀπόστολος Πέ-
τρος, ἀλλά ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος– ἐκ-
φράστηκε ἡ Συνοδική Ἀλήθεια «σύν ὅλῃ 
τῇ Ἐκκλησίᾳ»: «Ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύμα-
τι καί ἡμῖν». Τό «ἡμῖν» δέν ἦταν ἁπλῶς 
μόνον οἱ Ἀπόστολοι, ἀλλά καί «οἱ σύν 
αὐτοῖς», δηλαδή οἱ Πρεσβύτεροι, «σύν 
ὅλῃ τῇ Ἐκκλησίᾳ». Καί ὅλη ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι καί ὁ ἁπλός λαός. Ἀλλά καί 
στήν περίπτωση τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, ἡ θεολογική θέση ἑνός νεαροῦ 
Διακόνου, τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου, ἐξέ-
φρασε τήν ὅλη Ἐκκλησία.

Κατά συνέπεια, καί αὐτή ἡ ὀρθό-
τητα καί Οἰκουμενικότητα μιᾶς Πα-
νορθοδόξου Συνόδου κρίνεται ἀλα-
θήτως ἀπό τό πλήρωμα τῶν μελῶν 
τῆς Ἐκκλησίας καί εἰδικότερα ἀπό 
τήν γρηγοροῦσα δογματική συνείδη-
ση τοῦ εὐλαβοῦς πληρώματος τῆς 
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία στήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία ἀποτελεῖ τό μόνο ἑρμηνευ-
τικό «κλειδί» γιά τήν διαπίστωση τῆς 
γνησιότητας τοῦ φρονήματός της. 

Κι ὅταν λέμε δογματική συνείδηση, 
ἐννοοῦμε τήν πνευματική γνώση, πού 
γεννιέται –χαρισματικῶς– στήν καρδιά 
τῶν πιστῶν ἀπό τήν ἁγιοπνευματική 

ἄκτιστη Χάρη τοῦ ἐνεργοποιημένου Ἁγί-
ου Χρίσματός τους. Εἶναι ἡ συμπυκνω-
μένη πνευματική ἐμπειρία μέσα στήν 
Ἐκκλησία, τό λειτουργοῦν δηλαδή μέσα 
μας Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο λάβαμε. Καί 
αὐτή εἶναι ἡ μοναδική ἰσότητα μεταξύ 
τῶν ἀνθρώπων μέσα στό σῶμα τοῦ Χρι-
στοῦ. Γι’ αὐτό, καί ἡ δογματική συνείδη-
ση τῶν πιστῶν εἶναι τελείως ἀνεξάρτητη 
ἀπό τήν κατά κόσμον μόρφωσή τους καί 
ἀπό τήν ἐνδεχόμενη διανοητική ἤ μή δι-
ανοητική ἐνασχόλησή τους. Ὅταν, λοι-
πόν, αὐτή ἡ δογματική συνείδηση τῶν 
μελῶν ὅλης τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἐνερ-
γοποιημένη, ἀναδεικνύεται σέ ὑπέρτατο 
κριτήριο τῆς ἀληθείας. 

Ἕνα γεγονός, πού προκύπτει ἀπό 
τήν ἴδια τήν φύση τῆς Ἐκκλησίας καί 
μαρτυρεῖται ἀδιάψευστα ἀπό τήν Ἐκ-
κλησιαστική μας Ἱστορία, εἶναι ὅτι 
ὑπῆρξαν ὄχι μόνον Πατριάρχες, Μητρο-
πολίτες καί Ἐπίσκοποι αἱρετικοί, ἀλλά 
καί Πανορθόδοξοι Σύνοδοι, πού –ἐνῶ 
συνιστοῦν τό ἀνώτατο Διοικητικό ὄργα-
νο τῆς Ἐκκλησίας– ἀπορρίφθηκαν ἀπό 
τήν συνείδηση τοῦ πληρώματός της 
καί χαρακτηρίσθηκαν Ψευδοσύνοδοι 
ἤ Ληστρικές Σύνοδοι.

Κι αὐτό, γιατί στά δογματικά θέμα-
τα ἡ ἀλήθεια δέν βρίσκεται στήν πλει-
ονοψηφία τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων. 
Ἡ ἀλήθεια, καθεαυτήν, εἶναι πλει-
οψηφική. Δηλαδή καί ἕνας ὅταν τήν 
ἐκφράζει, αὐτή πλειοψηφεῖ ἔναντι τῶν 
ἑκατομμυρίων καί δισεκατομυρίων ἄλ-
λων ψήφων, πού εἶναι ἀντίθετες. Γιατί ἡ 
Ἀλήθεια στήν Ἐκκλησία δέν εἶναι ἰδέα, 
δέν εἶναι ἄποψη. Εἶναι Ὑποστατική. Εἶ-
ναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Γι’ αὐτό, καί ὅσοι 
διαφωνοῦν μέ αὐτήν, ἀποκόπτονται ἀπό 
τήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ καθαιροῦνται καί 
ἀφορίζονται, κατά περίπτωση.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι τό ἴδιο τό Πνεῦμα 
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τῆς Ἀληθείας, τό Ὁποῖο λειτουργεῖ καί 
ἐκφράζεται καί μέ μεμονωμένα πρόσω-
πα. Αὐτό τό ἔδειξε χαρακτηριστικά ἡ 
ἱστορία στό πρόσωπο τοῦ ἁγίου Μα-
ξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, καθώς καί τοῦ 
Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ στήν 
ψευδοσύνοδο τῆς Φλωρεντίας, οἱ ὁποῖοι 
ἤτανε μονάδες, ἔναντι τῆς κυριαρχίας 
τῆς πλειοψηφίας.

Ἀποδεικνύεται ἐδῶ, πώς ἕνας ἄν-
θρωπος ἔδωσε τήν ἀπάντηση τῆς Ἐκ-
κλησίας, καί τόν δικαίωσε ἡ Ἐκκλησια-
στική Ἱστορία, καί ἁγίασε σέ σχέση μέ 
ὅλους τούς ἄλλους, τόν Αὐτοκράτορα, 
τόν Πατριάρχη καί ὅλους τούς ἄλλους 
πού συμμετεῖχαν, καί οἱ ὁποῖοι δέν ἐξέ-
θεσαν τήν ἀλήθεια. Ἄρα, δέν εἶναι θέμα 
ἀριθμοῦ, ἀλλά θέμα Ἀληθείας ἤ μή Ἀλη-
θείας. Αὐτό τό πρᾶγμα δέν πρέπει νά τό 
ξεχνοῦμε, γιατί εἶναι ἡ ποιοτική διαφο-
ρά μεταξύ Ὀρθοδοξίας καί ἑτεροδοξίας, 
στήν πράξη. Στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
τά πράγματα δέν λειτουργοῦν παπικά. 
Δέν εἶναι ὁ πάπας ὑπεράνω καί τῶν 
Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὅπως ἐκεῖ, οὔτε 
φυσικά ἐδῶ ὑπάρχει κάποιος ἐπιμέρους 
πάπας, πού νά τοποθετηθεῖ πάνω ἀπό 
τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἄρα, κριτήριο στήν Ἐκκλησία δέν 
εἶναι ὅτι συνῆλθε ὅλη ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκ-
κλησία καί ἀπεφάσισε κάτι πλειοψηφι-
κά. Θά μποροῦσε νά εἶναι θεωρητικά καί 
ὅλοι οἱ Ἐπίσκοποι, καί ἕνας, δύο, τρεῖς 
ἤ ἐλάχιστοι ἀπό αὐτούς νά λέγανε κάτι 
τό ἀντίθετο. Δέν σημαίνει ὅτι ἐκεῖνο, 
πού θά πεῖ ἡ συντριπτική πλειοψηφία 
τῶν Ἐπισκόπων, ἀποτελεῖ ἐχέγγυο τῆς 
Ἀληθείας, καί ὅτι θά πρέπει ὁπωσδή-
ποτε αὐτό νά τό ἀποδεχτεῖ τό πλήρωμα. 
Ὄχι, δέν εἶναι ἔτσι τά πράγματα στήν 
Ἐκκλησία. Κριτήριο τῆς Ἀληθείας εἶ-

ναι, ἐάν τά λεγόμενα στίς Ἐκκλησια-
στικές Συνόδους εἶναι «ἑπόμενα τοῖς 
Ἁγίοις Πατράσι». 

Εἶναι θέμα τῆς ὅλης Ἐκκλησίας νά 
ἀποτιμήσει στό μέλλον, ἐν Συνόδῳ, θε-
ολογικά καί τελεσίδικα, τίς ἀποφάσεις 
αὐτοῦ τοῦ Ἀρχιερατικοῦ «Συνεδρίου». 
Ἕως τότε, ὅμως, μπορεῖ καί πρέπει ὁ 
κάθε πιστός νά τοποθετηθεῖ στίς μετέ-
ωρες αὐτές ἀποφάσεις αὐτοῦ τοῦ «Συ-
νεδρίου» μέ τά κριτήρια τῆς δογματικῆς 
συνειδήσεως τῆς Ἐκκλησίας, διαχρονι-
κῶς. Τά ἀσφαλῆ κριτήρια αὐτῆς τῆς δογ-
ματικῆς συνειδήσεως συνοψίζονται στό 
περιεχόμενο τῆς ἁγιοπατερικῆς ρήσεως: 
«ἑπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατράσι». Καί 
ἡ ρήση αὐτή ἀφορᾶ καίρια τόσο τόν 
τύπο τῶν Συνόδων ὅσο καί τήν δογ-
ματική διδασκαλία τους.

Μέ ἄλλα λόγια, ἄν τό εὐλαβές πλή-
ρωμα τῆς Ἐκκλησίας –ὡς φορέας τῆς 
δογματικῆς συνειδήσεώς της– ἐπιβε-
βαιώνει τήν ὀρθότητα τῶν ἀποφάσεων 
τῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας ἤ ἀκυρώ-
νει ἀποφάσεις Πανορθοδόξων Συνόδων 
θεωρώντας τες ὡς Ψευδοσυνόδους, τότε 
εἶναι προφανές ὅτι ἔχει τό δικαίωμα καί 
τήν ὑποχρέωση νά ἐκφραστεῖ μέ φόβο 
Θεοῦ καί ἔνθεο ζῆλο καί στήν προκει-
μένη περίπτωση γιά τίς ἀποφάσεις τῆς 
«Συνόδου» τῆς Κρήτης (Βλ. σχετικῶς καί 
π. Γεώργιο Φλωρόφσκυ, Τό σῶμα τοῦ 
ζῶντος Θεοῦ, Μιά Ὀρθόδοξη ἑρμηνεία 
τῆς Ἐκκλησίας, ἐκδ. Ἁρμός, Ἀθήνα 1999, 
σσ. 80-83).

Μέ βαθύτατο σεβασμό
 

Δημήτριος Τσελεγγίδης
Καθηγητής Α.Π.Θ.
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ΕΚΚΛΗΣΗ
Εἴμαστε οἱ μαμάδες, οἱ μπαμπάδες, οἱ 

ἀδελφοί καί οἱ ἀδελφές σας, οἱ σύζυγοι 
καί οἱ φίλοι σας. Ὑποφέρουμε, συχνά 
σιωπηλά, ἀπό παρενέργειες τῶν «ἐμβο-
λίων», τίς ὁποῖες ἀποφεύγει νά ἀντιμε-
τωπίσει τό ἰατρικό σύστημα. Μπορεῖ νά 
φαίνεται ὅτι εἴμαστε ἐντάξει, ἀλλά δέν 
εἴμαστε.

Ἕνα ὁρισμένο ποσοστό ἀτόμων –
στίς χιλιάδες– πού ἐμβολιάστηκαν 
ὑποφέρουν ἀπό ἐξουθενωτικές πα-
ρενέργειες. Καί σέ πολλές περιπτώσεις, 
οἱ ζωές μας, ἔχουν καταστραφεῖ, καθι-
στώντας πολλούς ἀπό ἐμᾶς ἀνίκανους 
νά ἐργαστοῦν. Ἡ διαδεδομένη ἄρνηση 
τῆς κατάστασής μας καί ὁ ἐκφοβισμός 
αὐτῶν πού ἀντιμετωπίζουν παρενέργει-
ες, ἐπιδεινώνει τὴν κατάσταση.

Βρίσκουμε συνεχῶς γιατρούς πού δέν 
ξέρουν πῶς νά μᾶς βοηθήσουν, κα-
θώς οἱ παρενέργειες πού βιώνουμε δέν 
εἶναι ἐπίσημα ἀνεγνωρισμένες ἀπό τά 
CDC καί τήν FDA. Πολλοί γιατροί ἀρ-
νοῦνται ἀκόμη καί νά μᾶς δοῦν, μό-
λις ἀναφερθεῖ τό ἐμβόλιο ὡς πιθανή 
αἰτία.

Ὅλοι πιστεύαμε τήν ἐπιστήμη καί 
κάναμε τό κοινωνικό μας καθῆκον γιά 
νά βοηθήσουμε νά σταματήσουμε τήν 
πανδημία. Τώρα, σέ ἀντάλλαγμα, σᾶς ζη-
τᾶμε νά ἀναγνωρίσετε τίς παρενέργειες 
πού ἔχουμε ὑποστεῖ, νά μᾶς βοηθήσετε 
ὅπου εἶναι δυνατόν, νά μᾶς βοηθήσετε 
νά πιέσουμε γιά τή διεξαγωγή τῆς ἰα-

τρικά ἀπαραίτητης ἔρευνας καί προ-
σοχῆς.

Εἴχαμε ἀρνηθεῖ σταθερά νά ἐμπλα-
κοῦμε στίς πολιτικές συζητήσεις γύρω 
ἀπό τήν πανδημία, ἀλλά πολλοί ἀπό 
ἐμᾶς δέν φοβοῦνται πλέον νά μιλήσουν 
παρά τήν ἔντονη κοινωνική πίεση καί 
ἄρνηση μέ τήν ὁποία ἀντιμετωπιζόμα-
στε. Χιλιάδες ἀπό ἐμᾶς χρησιμοποιοῦμε 
τό διαδίκτυο γιά νά ἐπικοινωνήσουμε ὁ 
ἕνας μέ τόν ἄλλον. Οἱ ἱστότοποι καί οἱ 
ὁμάδες μας ἔχουν διαγραφεῖ καί στούς 
πάσχοντες ἔχουν πεῖ ὅτι δέν ὑπάρχουν 
τέτοιες παρενέργειες στά ἐμβόλια. Μερι-
κοί ἀπό ἐμᾶς ἀπολύθηκαν ἀπό τή δου-
λειά τους ἐπειδή ἁπλῶς μοιράστηκαν 
τήν ἐμπειρία τους μαζί μας. Μερικοί ἀπό 
ἐμᾶς ἀποπέμφθηκαν ἀπό τούς γιατρούς 
μας ἁπλῶς καί μόνο ἐπειδή ἔκαναν κά-
ποια ἀναφορά στό ἐμβόλιο.

Πολλοί ἀπό μᾶς ἔχουμε ὑποστεῖ ἐκ-
φοβισμούς καί φοβόμαστε νά ποῦμε τίς 
ἱστορίες μας. Ἀλλά πρέπει νά τό κάνου-
με. Ὅμως δέν μποροῦμε νά τό κάνουμε 
μόνοι μας.

Χρειαζόμαστε τή βοήθειά σας. Στό-
χος μας εἶναι αὐτά τά τρία σημεῖα καί 
μόνο:

1. Προσπαθεῖστε νά αὐξηθεῖ ἡ εὐαι-
σθητοποίηση τῆς κοινῆς γνώμης γιά 
νά ἀναγνωριστοῦν τά ἰατρικά μας προ-
βλήματα.

2. Βοηθῆστε ὅσους ὑποφέρουν, σάν 
κι ἐμᾶς, ἀπό παρενέργειες ἐπί πολλούς 
μῆνες. Καί

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ*

* Ἀπό τό ἱστολόγιο www.vaxlonghaulers.com, κατά παράθεσιν grivas.info (10.7.2021).
Τίτλος πρωτοτύπου: Nέος Καιάδας γιά τά θύματα τῶν ἐμβολίων-Frankestein. Τούς ὑπο-

χρεώνουν σέ ἐμβολιασμό καί τούς ἀρνοῦνται περίθαλψη γιά τίς παρενέργειες.
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3. Συνεργαστεῖτε μέ τήν ἰατρική κοι-
νότητα γιά νά βρεθοῦν πόροι καί κά-
ποια θεραπεία μας.

  Σᾶς παρακαλοῦμε ἀναγνωρίστε τόν 
πόνο μας.

Σᾶς παρακαλοῦμε μοιραστεῖτε τίς 
ἱστορίες μας.

Σᾶς παρακαλοῦμε βοηθῆστε νά 
ἀσκηθεῖ πίεση γιά νά ἀκουστεῖ τό πρό-
βλημά μας καί νά ἐπιλυθεῖ.

Σᾶς παρακαλοῦμε νά μᾶς συμπεριφέ-
ρεστε σάν ἀνθρώπους πού ὑποφέρουν 

ἀπό τίς ἰατρικές ἐπιπτώσεις αὐτῆς τῆς 
πανδημίας.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε. Σᾶς ἐκτιμοῦμε. Καί 
ἀνυπομονοῦμε νά σᾶς ξανακούσουμε 
ὅταν θά εἴμαστε καί πάλι ὑγιεῖς.

Ἐπικοινωνία μέ τά μέσα ἐνημέρωσης:
Διαθέσιμες πηγές ἱστορικοῦ γιά ἀκου-

στικές συνεντεύξεις καί ἔλεγχο γεγονό-
των.

Ἐπικοινωνία: vaxlonghaulers@gmail.
com / 434-299-3929

149. [...] Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς διδάσκει, 
ὅτι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ προετοιμάζει τήν 
ψυχή νά τηρεῖ τίς ἐντολές καί μέ τήν τή-
ρηση τῶν ἐντολῶν κτίζεται καί τό οἰκο-
δόμημα τῆς ψυχῆς. Ἄς φροντίσουμε καί 
ἐμεῖς τούς ἑαυτούς μας, ἀδελφοί μου, ἄς 
φοβηθοῦμε καί ἐμεῖς τό Θεό καί ἄς κτί-
σουμε γιά τούς ἑαυτούς μας σπίτια, γιά 
νά στεγαστοῦμε σ᾽ αὐτά, ὅταν ἔρθει ὁ 
χειμώνας, οἱ βροχές, οἱ ἀστραπές, οἱ βρο-
ντές. Γιατί βρίσκεται σέ πολύ μεγάλη δυ-
σκολία, ὅποιος δέν ἔχει τό χειμώνα σπίτι.

150. – Πῶς ὅμως κτίζεται τό οἰκο-
δόμημα τῆς ψυχῆς; Ἀπό τό κτίσιμο τοῦ 
ὁρατοῦ σπιτιοῦ μποροῦμε νά διδαχθοῦ-
με πῶς ἀκριβῶς ἔχει τὸ πράγμα. Γιατί 
αὐτός πού θέλει νά κτίσει ἕνα ὑλικό 
σπίτι, πρέπει νά τό σιγουρέψει ἀπ᾽ ὅλες 
τίς μεριές καί νά ὑψώσει τήν οἰκοδομή 
ταυτόχρονα καί ἀπό τίς τέσσερις πλευ-
ρές καί ὄχι τόν ἕναν τοῖχο νά φροντίζει 
καί τούς ἄλλους νά τούς παραμελεῖ, για-

τί ἔτσι δέν κερδίζει τίποτα, μόνο κάνει 
ἄδικο κόπο καί ἔξοδα. Τό ἴδιο συμβαίνει 
καί μέ τήν ψυχή. Πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά 
μήν ἀμελεῖ κανένα μέρος ἀπό τό οἰκο-
δόμημά του, ἀλλά νά τό ὑψώνει συμ-
μετρικά. Αὐτό ἀκριβῶς σημαίνει ἐκεῖνο 
πού λέει ὁ ἀββάς Ἰωάννης [ὁ Κολο-
βός]: «Θέλω ὁ ἄνθρωπος νά κατορθώνει 
λίγο ἀπό κάθε ἀρετή καί νά μήν κάνει 
ὅπως μερικοί, πού ἀγωνίζονται γιά μιά 
μόνο ἀρετή καί ἐπιμένουν σ᾽ αὐτή καί 
γι᾽ αὐτή μόνον ἐργάζονται, παραμελώ-
ντας τίς ὑπόλοιπες». Γιατί αὐτοί ἴσως 
νά ἔχουν καί κάποια προτίμηση σ᾽ αὐτή 
τήν ἀρετή καί γι᾽ αὐτό δέν ἐνοχλοῦνται 
ἀπό τό πάθος πού τῆς ἐναντιώνεται. 
Ἔτσι τούς ξεγελᾶνε καί τούς βαραίνουν 
τ᾽ ἄλλα πάθη, καί δέν τούς ἐνδιαφέρει, 
ἀλλά ἔχουν τήν ἐντύπωση ὅτι κάνουν 
καί μεγάλο κατόρθωμα. Αὐτοί μοιάζουν 
μ᾽ ἐκεῖνον πού κτίζει ἕνα τοῖχο καί τόν 
ὑψώνει ὅσο μπορεῖ, συγκεντρώνοντας 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ*
Ἀββᾶ Δωροθέου, Διδασκαλία ΙΔ´ (ἀπόσπασμα).

* Ἀπό τό βιβλίο : Ἀββᾶ Δωροθέου, Ἔργα Ἀσκητικά, ἐκδόσεις «Ἑτοιμασία» Ἱερᾶς Μονῆς 
Τιμίου Προδρόμου, Καρέας 1983, σσ. 325-331.
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ὅλη του τήν προσοχή στό ὕψος του καί 
ἔχοντας τήν ἐντύπωση ὅτι κατόρθωσε 
κάτι μεγάλο. Δέν καταλαβαίνει ὅμως ὅτι 
ἄν ἔρθει δυνατός ἄνεμος θά τόν γκρεμί-
σει, γιατί στέκεται μόνος του, χωρίς νά 
ἔχει σύνδεσμο μέ τούς ἄλλους τοίχους. 
Οὔτε σκεπή δέν μπορεῖ νά φτιάξει γιά 
τόν ἑαυτό του, μέ ἕνα μόνο τοῖχο, ἐπει-
δή εἶναι ἐκτεθειμένος ἀπ᾽ ὅλες τίς ἄλ-
λες πλευρές. Δέν πρέπει ὅμως νά γίνε-
ται ἔτσι. Ἀλλά ὅποιος θέλει νά κτίσει τό 
σπίτι του καί νά φτιάξει γιά τόν ἑαυτόν 
του στέγη, πρέπει νά ὑψώσει τήν οἰκο-
δομή ἀπ᾽ ὅλες τίς πλευρές καί νά τήν 
σιγουρέψει ἀπό κάθε κίνδυνο.

151. – Καί σᾶς λέω πῶς: Πρῶτα-πρῶτα 
πρέπει νά ρίξει τό θεμέλιο πού εἶναι ἡ 
πίστη –γιατί «χωρίς τήν πίστη», ὅπως 
λέει ὁ Ἀπόστολος, «εἶναι ἀδύνατον νά 
εὐαρεστήσει κανείς στό Θεό» (Ἑβρ. 11, 
6)– καί ἔτσι πάνω σ᾽ αὐτό τό θεμέλιο, 
νά κτίζει συμμετρικά τήν οἰκοδομή. Τοῦ 
δόθηκε μιά εὐκαιρία νά κάνει ὑπακοή; 
Πρέπει νά βάλει ἕνα λιθάρι ὑπακοῆς. 
Συνέβηκε νά ὀργισθεῖ κάποιος ἀδελφός 
μαζί του; Πρέπει νά βάλει ἕνα λιθάρι 
μακροθυμίας. Τοῦ δόθηκε μιά εὐκαιρία 
γιά ἐγκράτεια; Πρέπει νά βάλει ἕνα λι-
θάρι ἐγκράτειας. Ἔτσι σέ κάθε εὐκαι-
ρία πού συναντάει γιά νά ἀσκήσει μιά 
ἀρετή, πρέπει νά βάζει ἕνα λιθάρι στήν 
οἰκοδομή καί ἔτσι ὁλόγυρα νά τήν ὑψώ-
νει μ᾽ ἕνα λιθάρι συμπάθειας, ἕνα λιθάρι 
ἐκκοπῆς θελήματος, ἕνα λιθάρι πραότη-
τας καί μέ τά παρόμοια. Πάνω ἀπ᾽ ὅλα 
ὅμως πρέπει νά καλλιεργεῖ τήν ἀρε-
τή τῆς ὑπομονῆς καί τῆς ἀνδρείας. 

Γιατί αὐτές εἶναι οἱ γωνίες καί μ᾽ αὐτές 
στερεώνεται ἡ οἰκοδομή καί ἑνώνονται 
οἱ τοῖχοι μεταξύ τους, χωρίς νά γέρνουν 
καί νά κάνουν ἐνδιάμεσα ρωγμές. Χωρίς 
αὐτές δέν ἔχει κανείς τή δύναμη νά ὁλο-
κληρώσει καμιά ἀπολύτως ἀρετή. Γιατί, 
ἄν δέν ἔχει κανείς ἀνδρεία στήν ψυχή, 
οὔτε ὑπομένει. Καί χωρίς ὑπομονή δέν 
μπορεῖ κανείς νά κατορθώσει τίποτε. Γι᾽ 
αὐτό καί ὁ Κύριος εἶπε: «Μέ τήν ὑπο-
μονή σας θά κερδίσετε τίς ψυχές σας» 
(Λουκ. 21, 19).

Πρέπει ἀκόμα αὐτός πού κτίζει νά 
βάλει ἐνδιάμεσα στά λιθάρια λάσπη. 
Γιατί, ἄν βάλει λιθάρι πάνω σέ λιθάρι, 
χωρίς νά βάλει ἐνδιάμεσα λάσπη, σπά-
ζουν τά λιθάρια καί γκρεμίζεται ἡ οἰκο-
δομή. Λάσπη εἶναι ἡ ταπείνωση, ἐπει-
δή γίνεται ἀπό χῶμα καί πατιέται ἀπ᾽ 
ὅλους. Κάθε ἀρετή λοιπόν πού γίνεται 
χωρίς ταπείνωση δέν εἶναι ἀρετή, ὅπως 
ἀκριβῶς λέει καί τό Γεροντικό: «Ὅπως 
εἶναι ἀδύνατον νά φτιάξουμε βάρκα χω-
ρίς καρφιά, ἔτσι εἶναι ἀδύνατο νά σωθεῖ 
κανείς χωρίς ταπεινοφροσύνη»1. Πρέπει 
λοιπόν, ὅ,τι καλό κάνει κανείς νά τό κά-
νει μέ ταπείνωση, ὥστε μέ τήν ταπείνω-
ση νά διατηρηθεῖ τό καλό. Ἀκόμα πρέ-
πει ἡ οἰκοδομή νά ἔχει καί τά λεγόμενα 
ἰμαντώματα2. Αὐτά εἶναι ἡ διάκριση 
πού στερεώνει τήν οἰκοδομή καί ἑνώνει 
τό ἕνα λιθάρι μέ τό ἄλλο, τή δένει γερά 
καί τήν ὀμορφαίνει.

Ἡ στέγη εἶναι ἡ ἀγάπη, πού εἶ-
ναι ἡ τελείωση ὅλων τῶν ἀρετῶν, ὅπως 
ἀκριβῶς καί ἡ στέγη τοῦ σπιτιοῦ (Κολ. 3, 
14). Κατόπιν μετά τή στέγη τό περι-

1. Μ. Ἀθανάσιος P.G. 28, 1521B.
2. Ξύλινα συνδετήρια δοκάρια πού χρησιμοποιοῦσαν τότε στούς τοίχους, γιά νά μή  μένουν 

χαλαροί. Εἶχαν τή θέση πού σήμερα ἔχουν τά «σενάζια» (Σενάζι εἶναι λέξη Γαλλική «chaînage» 
καί σημαίνει συνδετήριο δοκάρι ἀπό μπετόν ἁρμέ). Στή διάκριση ὁ πατήρ ἀναθέτει τό ρόλο 
τοῦ συνδετήριου δοκαριοῦ τῆς πνευματικῆς οἰκοδομῆς.
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τείχισμα τῆς ταράτσας. Ποιό εἶναι τό 
περιτείχισμα; Εἶναι γραμμένο στό Νόμο: 
«Ἄν κτίσετε τό σπίτι σας καί φτιάξετε τό 
δῶμα, φτιάξτε καί περιτείχισμα ὁλόγυρά 
του, γιά νά μήν πέσουν κάτω τά παιδιά 
σας (Δευτ. 22, 8). Τό περιτείχισμα εἶ-
ναι ἡ ταπείνωση. Αὐτή εἶναι ἐκείνη 
πού ζώνει ὁλόγυρα καί φυλάει ὅλες 
τίς ἀρετές3. «Καί ὅπως ἀκριβῶς κάθε 
ἀρετή πρέπει νά γίνεται μέ ταπείνωση 
–σύμφωνα μέ τόν τρόπο πού εἴπαμε ὅτι 
κάθε λιθάρι τοποθετεῖται πάνω σέ λά-
σπη– ἔτσι καί ἡ τελείωση τῆς ἀρετῆς ἔχει 
ἀνάγκη ἀπό τήν ταπείνωση. Καί ὅταν οἱ 

ἅγιοι προοδεύουν στήν ἀρετή, φτάνουν 
φυσικά στήν ταπείνωση. Ὅπως ἀκριβῶς 
πάντοτε σᾶς λέω: «Ὅσο πλησιάζει κα-
νείς στό Θεό, τόσο πιό ἁμαρτωλό βλέπει 
τόν ἑαυτό του»4.

Ποιά ὅμως εἶναι τά παιδιά, πού εἶπε 
ὁ Νόμος «νά μήν πέσουν ἀπό τό δῶμα»; 
Τά παιδιά εἶναι οἱ λογισμοί πού γεν-
νιοῦνται στήν ψυχή, τούς ὁποίους πρέ-
πει νά φυλάει κανείς μέ τήν ταπείνωση, 
γιά νά μήν πέσουν κάτω ἀπό τό δῶμα, 
πού εἴπαμε ὅτι εἶναι ἡ τελείωση τῶν 
ἀρετῶν.

 EI¢HCEIC & CXO§IA  
Μέ τούς «μετανάστες»

θά λύσουμε τό δημογραφικό
Σέ ἐκδήλωση γιά τό δημογραφι-

κό (3.6.᾽21) ἡ κ. Αἰκ. Σακελλαροπού-
λου Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἐτάχθη 
ὑπέρ ἐνσωματώσεως τῶν «μεταναστῶν» 
ὡς «ἀνανέωση τοῦ πληθυσμιακοῦ δυνα-
μικοῦ τῆς χώρας μας»!

v v v

Ἀπό τό Δημοτικό ὑποχρεωτική
«Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση»!
Αὐτό πληροφορούμεθα ἀπό ὅσα ἤδη 

ἔχουν ἀναρτηθεῖ στήν ἱστοσελίδα www.
minedu.gov.gr τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας 
τῆς κ. Νίκης Κεραμέως.

Μάλιστα ἡ σχετική ὕλη θά ἔχει ὡς 

κορμό τήν ἀτζέντα τῶν ὁμοφυλοφί-
λων (ΛΟΑΤΚΙ)!

Σημαντικό εἶναι ἐπίσης ὅτι γιά νά πε-
ράσουν τά μηνύματα τῆς ἀτζέντας τῶν 
ὁμοφυλοφίλων χρησιμοποιεῖται ὁ «κα-
θοδηγούμενος ὁραματισμός» ἤ «καθο-
δηγούμενη νοερή ἀπεικόνιση», τεχνικές 
πού μᾶς πηγαίνουν στόν χῶρο τοῦ ἀπο-
κρυφισμοῦ!

Ἄν δέν ἐνδιαφερθοῦν κυρίως οἱ γο-
νεῖς γιά τόν ἐπιχειρούμενο ἐκμαυλισμό 
τῶν παιδιῶν τους καί δέν πιέσουν καί 
τή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας νά παρέμβει 
καθηκόντως ὑπέρ τῶν γονέων καί τῶν 
παιδιῶν, οἱ νεοταξίτικοι νοσηροί ἐγκέ-
φαλοι θά προχωροῦν ἀκάθεκτοι γιά νά 
τά διαλύσουν ὅλα.

v v v

            

3. Ἀβ. Νεῖλος P.G. 79, 1164 Καί Ἀβ. Ὥρ. 65, 440Α.
4. Ἀβ. Ματτώης P.G. 65, 289C.
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Φέρνουν πάλι
τόν πάπα στήν Ἑλλάδα

Μέ τρόπο πονηρό καί δόλιο θέλουν 
πάλι νά μᾶς φέρουν τόν πάπα στήν 
Ἑλλάδα τό φθινόπωρο τοῦ 2021. Ἡ εἴ-
δηση «ἔσκασε» στή συνάντηση Μητσο-
τάκη-Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου στό 
Μέγαρο Μαξίμου στίς 30.6.2021 ὁπότε 
ὁ πρωθυπουργός ζήτησε ἀπό τόν Ἀρχιε-
πίσκοπο νά διαφημίζουν οἱ κληρικοί ἀπ᾽ 
ἄμβωνος τά ἐμβόλια!

Ἀπό ἐκείνη τή συνάντηση μάθαμε 
καί ὅτι ἡ κ. Σακελλαροπούλου, Πρόε-
δρος τῆς Δημοκρατίας, θά προσκαλέσει 
τόν πάπα Φραγκίσκο, γιά νά παραστεῖ 
στούς ἑορτασμούς γιά τά 200 χρόνια 
ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, στήν 
ὁποία οἱ παπικοί ἦταν ἀντίθετοι!

Σχόλιο «Π»: Ἀφοῦ λοιπόν ἡ κ. Πρό-
εδρος θά καλέσει τόν πάπα γιά νά μα-
γαρίσει γιά τρίτη φορά τά ἁγιασμένα 
ἑλληνικά χώματα, ἄς πάει αὐτή νά τόν 
ὑποδεχθεῖ ὡς ἀρχηγό τοῦ κράτους τοῦ 
Βατικανοῦ. Νά μήν πάει κανείς ἐκκλη-
σιαστικός.

v v v

Ἰάπωνες ἐρευνητές
τινάζουν στόν ἀέρα τά ἐμβόλια
Ὅπως διαβάζουμε στό attikaneainfo 

(29.5.2021) Ἰάπωνες ἐρευνητές παγ- κο-
σμίου κύρους τινάζουν στόν ἀέρα τό 
ἀφήγημα τῆς ἀσφάλειας τῶν ἐμβολίων. 
Γράφει τό μπλόγκ: Πρόκειται ἴσως γιά 
τήν πιό σημαντική μελέτη μέχρι σήμερα 
γιά τήν νόσο τοῦ covid-19 καί κατ᾽ ἐπέ-
κταση γιά τήν ἀποτελεσματικότητα καί 
ἀσφάλεια τῶν μέχρι τώρα ἐμβολίων πού 
δοκιμάζονται στήν πειραματική φάση ΙΙΙ 
στόν γενικό παγκόσμιο πληθυσμό.

Ἡ μελέτη τῶν Ἰαπώνων ἐρευνητῶν 

δημοσιεύτηκε στίς 24 Μαΐου τοῦ 2021 στό 
σημαντικότερο ἐπιστημονικό περιοδικό 
τῶν ἐπιστημῶν ὑγείας καί ἰατρικῆς Cell.

Ἡ μελέτη εἶναι πολυκεντρική, ἀφορᾶ 
τά πιό σπουδαῖα ἐπιστημονικά κέντρα 
τῆς Ἰαπωνίας πού εἰδικεύονται στό 
covid-19 καί οἱ ἐπιστήμονες πού συμμε-
τέχουν εἶναι ἀπό τούς κορυφαίους ἀνά 
τήν ὑφήλιο.

Τά σημαντικότερα τῆς κλινικῆς 
αὐτῆς μελέτης εἶναι:

• Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ὅτι ὑπάρχει 
μιά κατηγορία ἐξουδετερωτικῶν ἀντισω-
μάτων –neutralizing antibodies πού πα-
ράγει ὁ ἀνθρώπινος ὀργανισμός κατά τῆς 
πρωτεΐνης ἀκίδας– Spike protein τοῦ ἰοῦ 
SARS CoV–2 γιά νά ἐξουδετερώση τόν ἰό καί 
νά καταπολεμήση τήν νόσο τοῦ covid -19.

• Ἡ μελέτη ἀποδεικνύει περίτρανα 
ὅτι ὑπάρχει καί ἀκόμα μιά κατηγορία 
πάλι ἐξουδετερωτικῶν ἀντισωμάτων 
κατά τῆς ἀκίδας πρωτεΐνης τοῦ SARS 
CoV-2 σέ διαφορετικό ἐπίτοπο (ἀντιγονι-
κή περιοχή) τῆς ἀκίδας πού ὄχι μόνον δέν 
προφυλάσσει ἀπό τόν ἰό ἀλλά διευκολύ-
νει καί προάγει τήν μόλυνση τοῦ ἰοῦ 
στόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό-κύτταρο.

• Μάλιστα ἡ κατηγορία τῶν ἐξουδε-
τερωτικῶν ἀντισωμάτων αὐτῶν ἀνιχνεύ-
εται καί περισσότερο στούς βαρέως πά-
σχοντες μέ covid-19.

• Τά ἀντισώματα αὐτά, πού ὀνομάζον- 
ται στήν μελέτη ὡς infectivity enhancing 
antibodies –ἐνισχύουν τήν μολυσματικό-
τητα τοῦ SARS-CoV-2– πού παράγει ὁ 
ἀνθρώπινος ὀργανισμός, προσδένονται 
σέ ἕνα εἰδικό σημεῖο τοῦ ἰοῦ πού ὀνο-
μάζεται N terminal domain, καί σημει-
ώνουν τήν λειτουργία τῆς εὐκολότερης 
πρόσδεσης τοῦ ἰοῦ στόν ὑποδοχέα τῆς 
ἀγγειοτενσίνης, μέ ἀποτέλεσμα τήν εὐκο-
λότερη διείσδυση τοῦ SARS-CoV-2 στό 
ἀνθρώπινο κύτταρο καί τήν ἐγκαθίδρυ-
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ση τῆς μόλυνσης – λοίμωξης ἀπό τόν ἰό.
• Ἡ ποσότητα τῶν ἀντισωμάτων 

αὐτῶν ἐνισχύεται μέ τό ἐπίπεδο τῆς σο-
βαρότητας τῆς νόσου covid-19.

• Ἐπίσης τά ἀντισώματα αὐτά ἀνιχνεύ-
ονται καί σέ ἀνθρώπους πού δέν ἔχουν 
μολυνθεῖ κἂν ἀπό τόν ἰό SARS CoV 2.

Τί σημαίνουν ὅλα αὐτά τά πολύ 
σοβαρά πορίσματα.

• Ἡ ὕπαρξη ἐνισχυτικῶν ἀντισωμά-
των ἀποτελεῖ πολύ σημαντικό εὕρημα 
πού καθιστᾶ λίαν ἐπικίνδυνα ΟΛΑ 
τά ἐμβόλια, πού ἔχουν ὡς στόχο τήν 
παραγωγή ἐξουδετερωτικῶν ἀντισωμά-
των κατά τῆς πρωτεΐνης ἀκίδας, διότι 
συνεργάζονται μέ τά ἀντισώματα πού 
παράγονται ἀπό τόν ἄνθρωπο κατά τῆς 
ἀκίδας, πού παράγονται καί ἀπό τά ἐμ-
βόλια, καθιστώντας ἐπικίνδυνη τήν χρή-
ση τους, καθώς ὁ ὀργανισμός τοῦ ἐμβο-
λιασμένου θά παράξει καί τά ἐνισχυτικά 
ἀντισώματα πού διευκολύνουν τήν λοί-

μωξη γιά τόν SARS-CoV-2.
• Οἱ ἐμβολιασμένοι πού παράγουν 

ἀντισώματα κατά τῆς ἀκίδας τοῦ SARS-
CoV-2, ἐνδεχομένως μολύνονται εὐκο-
λότερα ἀπό τόν ἰό ἀπό τούς μή ἐμβο-
λιασμένους καί πιθανόν θά νοσήσουν 
πιό βαριά ἀπό τήν νόσο τοῦ covid-19, 
συνεπῶς καί θά μολύνουν εὐκολότερα 
ἄλλους ἐμβολιασμένους καί μή, οἱ ὁποῖοι 
ἔχουν καί αὐτοί τά ἐνισχυτικά ἀντισώ-
ματα στόν ὀργανισμό τους.

• Τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ διαιώνιση 
τῆς νόσου μέ πιό βαριᾶς μορφῆς κλινική 
παθολογία.

• Συμπερασματικά συνιστᾶται ἡ 
ἀποφυγή ὅλων τῶν εἰδῶν ἐμβολίων 
κατά τοῦ covid-19 πού παράγουν ἀντι-
σώματα κατά τῆς πρωτεΐνης ἀκίδας καί 
ἡ ἐνδελεχής μελέτη ὅλων τῶν κατηγο-
ριῶν ἐξουδετερωτικῶν ἀντισωμάτων πού 
παράγονται ἀπό τά ὑπάρχοντα ἐμβόλια, 
μέχρις ὅτου ἀποσαφηνιστεῖ ἡ ἀνοσολο-

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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γική ἀπόκριση τῶν ἐμβολιασμένων.

v v v

Καναδοί ἐπιστήμονες:
Κάναμε ἕνα τεράστιο λάθος

Ὅπως διαβάζουμε στό grivas.info 
(4.6.2021) Καναδοί ἐπιστήμονες μέ κρα-
τική ἐπιχορήγηση ἔκαναν μελέτες γιά 
τόν κορωνοϊό. Νά τί δήλωσε ὁ ἐπικε-
φαλῆς τῶν ἐρευνητῶν Byram Bridle, 
ἰολόγος, ἀνοσολόγος καί ἀναπληρω-
τής καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τοῦ 
Guelph τοῦ Ὀντάριο:

«Κάναμε ἕνα τεράστιο λάθος. Δέν 
τό συνειδητοποιήσαμε μέχρι τώρα. Πι-
στεύαμε ὅτι ἡ πρωτεΐνη spike [=ἀκίδα]
ἦταν ἕνα μεγάλο ἀντιγόνο-στόχος. Δέν 
ξέραμε ὅτι ἡ ἴδια ἡ πρωτεΐνη τῆς ἀκί-
δας ἦταν μιά παθογόνος πρωτεΐνη, μιά 
τοξίνη. Ἔτσι, ἐμβολιάζοντας ἀνθρώ-
πους, τούς ἐμβολιάζουμε κατά λάθος 
μέ μιά τοξίνη».

v v v

Βρεττανοί: Σταματῆστε
τούς ἐμβολιασμούς

Ὅπως διαβάζουμε στό emperor's 
clothes (22.6.2021) Βρεττανική ἔκθε-
ση (9.6.2021) μέ ἔνδειξη κατεπείγοντος 
ἀπαιτεῖ πλήρη διακοπή τῶν ἐμβολίων 
Covid σέ ἀνθρώπους!

Σχόλιο «Π»: Ἀκούσατε κάτι σχετικό 
στήν τηλεόραση;

v v v

«Μόλυνση, ἐπιδημία,
κατάσταση ἐξαίρεσης»

Διαβάζουμε πάλι στό emperor's 
clothes (22.7.2020) ἐνδιαφέρον ἄρθρο 
τοῦ καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Βαθιώτη, 

ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο καί ὑπότιτλο: 
«Ἐμβαθύνσεις στά τελευταῖα κριτικά 
σημειώματα τοῦ Giorgio Agamben». Με-
ταφέρουμε ἐδῶ ἐπιλεγμένα ἀποσπά-
σματα τοῦ ἄρθρου:

Ἀπό τίς ἐκδόσεις «Παρέγκλισις» κυ-
κλοφόρησαν προσφάτως ἐπίκαιρα κρι-
τικά σημειώματα τοῦ Giorgio Agamben 
ὑπό τόν ἑνιαῖο τίτλο «Μόλυνση, ἐπι-
δημία, κατάσταση ἐξαίρεσης» (μτφ.: Π. 
Καλαμαράς, 2020. [...]

Agamben: «Ἀκόμη πιό θλιβερός ἀπό 
τούς περιορισμούς τῆς ἐλευθερίας, πού 
συνεπάγονται αὐτά τά μέτρα, εἶναι [...] 
ὁ ἐκφυλισμός τῶν ἀνθρωπίνων σχέ-
σεων πού μποροῦν νά προκαλέσουν. Ὁ 
ἄλλος ἄνθρωπος, ὁποιοσδήποτε κι ἄν 
εἶναι αὐτός, ἀκόμη καί ἕνα ἀγαπημένο 
πρόσωπο, δέν πρέπει οὔτε νά πλησι-
άζεται οὔτε νά ἀγγίζεται, καί μάλιστα 
πρέπει νά ὑπάρχει ἀνάμεσα σέ μᾶς καί 
ἐκεῖνον μιά ἀπόσταση». [...]

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τούς κανόνες «κοινω-
νικῆς ἀπόστασης», ὁ Agamben δικαίως 
πιστεύει ὅτι μιά κοινότητα πού ἔχει θε-
μελιωθεῖ πάνω σέ αὐτούς δέν εἶναι «ἀν-
θρωπίνως καί πολιτικῶς βιώσιμη». [...]

Πάντως, τό μέτρο τῆς τήρησης «κοι-
νωνικῆς ἀπόστασης» εἶναι πιθανό νά 
στοχεύει σέ κάτι βαθύτερο καί μονιμό-
τερο: Στήν καλλιέργεια ἀμοιβαίας κα-
χυποψίας μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ὡς 
κοινωνικά δραστηριοποιούμενων ὑπο-
κειμένων, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ διαβρωτικά 
σέ κάθε μορφή κοινωνικῆς συμβίω-
σης, ἀφοῦ ὁ ἑκάστοτε διπλανός μας 
φέρει δυνητικά ἐντός του τόν «ἀό-
ρατο ἐχθρό». Συνακόλουθα, θά συντρι-
βεῖ κάθε ἔννοια κοινωνικῆς ὀργάνωσης 
καί συναναστροφῆς: Ὅταν οἱ ἄνθρω-
ποι μέσα στό πλαίσιο τῆς ὀργανωμένης 
κοινωνικῆς συμβίωσης ὑποκύπτουν δυ-
ναστικά στήν αὐτοαπομόνωση γιά τήν 
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προστασία τῆς ἀτομικῆς τους ὑγείας, 
αὐτό θά ἔχει ὡς αὐτοδίκαιη συνέπεια 
τήν ἐξάλειψη τῶν πολιτικοκοινωνι-
κῶν δράσεων καί ἀγώνων. [...]

Μιά κοινωνία, πού ζεῖ σέ μιά διαρκῆ 
κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης, δέν μπο-
ρεῖ νά εἶναι μιά ἐλεύθερη κοινωνία.

Ἄλλωστε, καταλήγει ὁ Agamben, «οἱ 
ἴδιες οἱ ἀρχές, οἱ ὁποῖες κήρυξαν τήν 
κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης, δέν παύ-
ουν νά μᾶς θυμίζουν ὅτι, ὅταν αὐτή ἡ 
ἀνάγκη ξεπεραστεῖ, θά πρέπει νά συνε-
χίσουμε νά ἀκολουθοῦμε τίς ἴδιες ντιρε-
κτίβες καί ὅτι ἡ ῾῾κοινωνική ἀποστασιο-
ποίηση᾽᾽, ὅπως ἀποκαλεῖται μέ ἕναν ἰδι-
αίτερο εὐφημισμό, θά εἶναι ἡ νέα ἀρχή 
ὀργάνωσης τῆς κοινωνίας. Καί ὅτι, σέ 
κάθε περίπτωση, αὐτό πού, καλόπιστα 
ἤ κακόπιστα, ἔχουμε ἀποδεχτεῖ νά ὑπο-
στοῦμε, δέν μπορεῖ νά ἀκυρωθεῖ». Στήν 
θέση, λοιπόν, τῶν συρματοπλεγμάτων ἄς 
«καλωσορίσουμε» τά plexiglas, τά ὁποῖα 
ὡς πλαστικά συμβολίζουν τήν εὐτέλεια, 
ἀλλά καί τίς μάσκες πού, μεταξύ ἄλλων, 
συμβολίζουν τήν ὑποκρισία.

v v v

Διόρθωση ἀνακρίβειας
γιά π. Νεκτ. Μουλατσιώτη

Ὁ π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης ἔκα-
νε παράπονα στήν Παρακαταθήκη ὅτι 
τοῦ ἀποδώσαμε στό ἄρθρο τῆς Συντα-
κτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ τεύχους 137 μέ 
τίτλο «Πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καί τούς 
ἐκλεκτούς» κάτι πού δέν ὑποστήριξε. 
Συγκεκριμένα γράψαμε: «Τό χειρότερον 
ὅμως εἶναι ὅτι κάποιοι βγῆκαν καί εἶπαν 
νά συνεχισθεῖ αὐτό τό μέτρο (νά γίνεται 
ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως στίς 9 μ.μ.) 
ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς, γιά νά ἔρχεται 
περισσότερος κόσμος στήν Ἐκκλησία (π. 
Νεκτάριος Μουλατσιώτης κ.ἄ.)!» (Παρα-

καταθήκη, τ. 137, σ. 2, στ. β´.)
Δεχόμεθα τήν διαβεβαίωση τοῦ π. 

Νεκταρίου Μουλατσιώτη ὅτι δέν ὑπο-
στήριξε κάτι τέτοιο καί ζητοῦμε συγγνώ-
μη, διότι ἀναπαραγάγαμε αὐτή τήν πλη-
ροφορία ἀπό τό διαδίκτυο χωρίς νά τήν 
διασταυρώσουμε. Δέν ὑπῆρχε πρόθεση 
νά τόν θίξουμε ὡς πρόσωπο, ἄν καί ἐκεῖ-
νος ἐχαρακτήρισε συλλήβδην «σχισματι-
κούς καί πλανεμένους, ὅσους ἀντιδροῦν 
στή συνοδική ἀπόφαση» (βλ. https://
www.youtebe.com/watch?v=EQoCT2742--
w&t=11s κατά παράθεσιν π. Ἀναστ. Γκο-
τσοπούλου, «Παραλειπόμενα Μεγαλο-
σαββατιάτικου ἑορτασμοῦ τῆς Ἀνάστα-
σης τοῦ Κυρίου!»).

v v v

Γιατί σιωποῦν οἱ ἐπιστήμονες
Ὁ κ. Γεώργιος Τραμπούλης, θεο-

λόγος, σέ ἐνδιαφέρον ἄρθρο του στὴν 
ἐφημ. Ὀρθόδοξος Τύπος (29.6.2021, σσ. 
1 καὶ 5) μέ τίτλο «Ἡ ἠθική στήν ἐπι-
στήμη ὁρίζεται ἀπό αὐτούς πού θά σέ 
πολτοποιήσουν ἤ ὄχι» παραθέτει στήν 
ἀρχή τήν ἐξήγηση πού δίνει ὁ καθηγητής 
Ἰωαννίδης γιά τή σιωπή τῶν ἐπιστημό-
νων. Ἄς τὸ δοῦμε:

Ὁ Καθητητής Παθολογίας-Ἐπιδημι-
ολογίας τοῦ ἀμερικανικοῦ Πανεπιστημί-
ου Stanford κ. Γιάννης Ἰωαννίδης ἔδωσε 
συνέντευξη προσφάτως στό «ΚΡΗΤΗ 
TV» καί στήν ἐκπομπή «Ἀντιθέσεις», ἡ 
ὁποία εἶχε ὡς θέμα τήν ἠθική, τήν ἐπι-
στήμη, ἀλλά καί τό περιβάλλον πού δη-
μιουργεῖ ἡ ἐργαλειοποίηση τοῦ κορωνοϊ-
οῦ ἀπό πολιτικά συστήματα καί μεγάλα 
ἐπιχειρηματικά συμφέροντα. Ὁ κ. Ἰωαν-
νίδης μεταξύ τῶν ἄλλων τόνισε στήν συ-
νέντευξη: «Πρέπει νά διασφαλίσουμε ὅτι 
οἱ ἐπιστήμονες θά μιλήσουν μέ θάρρος, 
μέ παρρησία, χωρίς νά πρέπη νά πλη-
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ρώσουν τόν λογαριασμό κάποιου πολι-
τικοῦ ἤ πολιτικῶν, κάποιου κόμματος 
ἤ κομμάτων, κάποιων ἐπιχειρηματιῶν, 
κάποιων συμφερόντων ἤ καί τόν δικό 
τους λογαριασμό, γιά νά προχωρήσει ἡ 
ἔρευνά τους. Διότι, ἐάν ἐγώ συμπεριφερ-
θῶ σάν ἐπαναστάτης μέσα στό σύστημα, 
τήν ἑπόμενη φορά πού θά ζητήσω χρη-
ματοδότηση ἀπό ἕνα ἀξιοπρεπῆ ὀργανι-
σμό, μπορεῖ νά πέσω σέ κριτές πού θά 
μέ μηδενίσουν, τότε, τί θά κάνω, πῶς 
θά κάνω τήν ἔρευνά μου; Αὐτό συμβαί-
νει ἀκόμη καί σέ φτασμένους ἐπιστήμο-
νες, πού δέν μποροῦν νά κάνουν τίποτε, 
δέν τολμοῦν νά μιλήσουν. Ἐάν βγῶ νά 
μιλήσω, θά μέ καταστρέψουν, θά μέ 
λιώσουν, θά μέ ποδοπατήσουν, θά μέ 
κάνουν κομμάτια. Θά μποροῦσαν νά μέ 
πολτοποιήσουν μέσα σέ μία ἡμέρα. Εἶ-
ναι πολύ δύσκολο νά μή συμβιβασθῆς 
καί ἔχουμε μπῆ σέ πολύ σκληρά μονο-
πάτια. Σέ σκληρά μονοπάτια γιά ἐπι-
στήμονες πού συνεχίζουν νά ἐργάζωνται 
μέσα στόν κεντρικό πυρήνα τῆς ἐπιστή-
μης, ὄχι γιά ἐπιστήμονες πού ἔχουν πε-
ρίεργες ἰδέες, πού δέν θά μποροῦσαν νά 
δημοσιεύσουν σέ σοβαρά περιοδικά.

Ἡ ἠθική στήν ἐπιστήμη ὁρίζεται ἀπό 
αὐτούς πού θά σέ πολτοποιήσουν ἤ ὄχι. 
Εἶναι σάν νά βρίσκεσαι σέ κατάστα-
ση ἐκβιασμοῦ. Σήμερα ἕνας πολύ κα-
λός ἐπιστήμονας ἀπέναντι σέ ἕνα μέτριο 
ὑπεύθυνο ἑνός πολιτικοῦ γραφείου πού 
θά συντονίση δύο-τρεῖς ἐφημερίδες καί 
θά μπορέση νά ρίξη λάσπη ἤ νά κινητο-
ποιήση ἕνα κοινωνικό δίκτυο εἶναι ἀνί-
σχυρος πλήρως. Ὁ τελευταῖος ὑπαλλη-
λίσκος τοῦ πρωθυπουργικοῦ γραφείου ἤ 
τοῦ τάδε κόμματος θά τόν κονιορτοποι-
ήση στήν κυριολεξία μέσα σέ χρόνο μη-
δέν. Αὐτό συμβαίνει, γιατί ἡ κοινωνία 
δέν ἀντιδρᾶ σέ αὐτό, παρακολουθεῖ 
τρώγοντας γαριδάκια καί πόπ κόρν. 

Πιθανόν ὁ ὑπαλληλίσκος ἔχει κατα-
φέρει νά ἀδρανοποιηθῆ ἡ κοινωνία».

v v v

Τά ΜΜΕ τρομοκρατοῦν τούς πολίτες
Ὁ ἀειθαλής Ὁμότιμος Καθηγητής τοῦ 

Συνταγματικοῦ Δικαίου στό Πανεπιστή-
μιο Ἀθηνῶν κ. Γεώργιος Κασιμάτης, σέ 
συνέντευξή του, λέγει ἀλήθειες πού ἄλ-
λοι συνάδελφοί του δέν τολμοῦν νά ποῦν. 
(Βλ. tasthyras.wordpress.com 21.5.2021)

Μεταξύ ἄλλων ἐξέφρασε καί τή λύπη 
καί ἀπορία του γιά τήν μετάλλαξη (ἔτσι 
τὴν χαρακτήρισε), πού ἔχει ὑποστεῖ ἡ 
πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν τρο-
μοκρατία, πού ἀσκοῦν ἐπάνω τους τά 
καθεστωτικά καί ἀργυρώνητα Μ.Μ.Ε. μέ 
ἀφορμή τόν κορωνοϊό. Τό θλιβερό ἀπο-
τέλεσμα εἶναι νά μή σκέπτονται κριτικά 
καί ἐλεύθερα, ἀλλά νά χειραγωγοῦνται.

v v v

Παράνομα καί ἀντισυνταγματικά
τά «προνόμια» τοῦ κ. Μητσοτάκη

πρός τούς ἐμβολιασμένους
Αὐτό τονίζει ὁ καθηγητής κ. Κων-

σταντῖνος Βαθιώτης σέ ἄρθρο του στήν 
ἐφημερίδα Δημοκρατία τῆς Κυριακῆς 
(20.6.2021).

Ὅσο γιά τά 150€, πού τάζει στούς 
νέους γιά νά ἐμβολιασθοῦν, τί νά ποῦμε; 
Πρόκειται γιά μεγάλη κατάπτωση τοῦ 
ἤθους τοῦ πολιτικοῦ βίου.

v v v

Καλλιεργοῦν τήν διχόνοια 
Οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι πού νυχθημερόν 

ἐργάζονται γιά τά δικαιώματα τῶν ΛΟ-
ΑΤΚΙ, τῶν μεταναστῶν, τῶν καταδίκων, 
τό δικαίωμα στήν ἄμβλωση κ.ο.κ., ἀφαι-
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ροῦν δικαιώματα ἀπό τούς πολίτες πού 
δέν ἐπιθυμοῦν ἤ δέν ἐνδείκνυται γιά λό-
γους ὑγείας νά προβοῦν σέ μία ἰατρική 
πράξη, διασπείροντας τή διχόνοια καί 
καλώντας τούς ἐπαγγελματίες τῆς ἑστί-
ασης (σέ πρώτη φάση) νά μετατρέψουν 
τά μαγαζιά τους σέ χώρους μόνο γιά 
«ὑπάκουους» πολίτες (Ἀπό Ἀνακοίνωση 
Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν, 12.7.2021).

v v v

Πῶς μᾶς προέκυψαν τόσοι
ἐκκλησιαστικοί φίλα προσκείμενοι

στόν ὁλοκληρωτισμό;
Πῶς νά ἐξηγήσουμε τίς δηλώσεις ἀρ-

χιερέων ὑπέρ τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολι-

ασμοῦ ὅλων τῶν Ἑλλήνων καί μάλιστα 
τῶν κληρικῶν;!

Πῶς συμβιβάζεται αὐτή ἡ δικτατο-
ρικῆς νοοτροπίας ἄποψη, πού ἐκφρά-
ζουν γιά ἐπιβολή καί καταναγκασμό, μέ 
τό πνεῦμα ἐλευθερίας του Εὐαγγελίου;  
Ἡ ἐλευθερία εἶναι ἡ μεγαλύτερη προίκα 
τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Καί ἐπιπλέον, 
καί κυρίως, ὁ Χριστός σταυρώθηκε γιά 
νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τήν ἁμαρτία 
καί τόν πατέρα της τόν διάβολο. Αὐτή 
λοιπόν τήν ἐλευθερία, πού μᾶς χάρισε 
ὁ Χριστός, μέ τό αἷμα του, θά μᾶς βά-
λουν νά τήν θυσιάσουμε στίς νεοταξίτι-
κες ἀπαιτήσεις τῶν κυβερνώντων, πού 
παίρνουν γραμμή ἀπό τίς λέσχες καί τά 
διευθυντήρια; Μή γένοιτο.
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