
O^ μακαριστός κύρ-Φώτης Κόντο-
γλου μᾶς τά εἶπε μέ τή μορφή 

τοῦ παραμυθιοῦ: Θά ᾽ρθεῖ καιρός πού 
οἱ ἄνθρωποι θά πιοῦν τό «τρελλό νερό» 
καί θά σαλέψει τό μυαλό τους!

Οἱ Ἅγιοι μᾶς τά προεῖπαν μέ τό προ-
ορατικό τους χάρισμα. Ὁ πρῶτος πού 
μίλησε γι᾽ αὐτά, ὁ μέγας Ἀντώνιος: Θά 
᾽ρθεῖ καιρός, εἶπε, πού οἱ ἄνθρωποι θά 
τρελλαθοῦν καί αὐτούς πού θά παρα-
μένουν στά λογικά τους, θά τούς λένε: 
εἶστε τρελλοί!

Σήμερα τά ζοῦμε καί δέν μποροῦμε 
νά τά πιστέψουμε.

Τί ἄλλο νά πεῖ κανείς γιά τόν θρίαμ-
βο τοῦ παραλογισμοῦ, πού ἐπιβάλλεται; 

Ἡ κυβέρνηση ἀπό τή μιά μεριά τίμη-
σε ὡς ἥρωες τούς ὑγειονομικούς γιά τήν 
προσφορά τους στήν ἀντιμετώπιση τοῦ 
κορωνοϊοῦ, καί μετά, ὅσους ἀπό αὐτούς 
δέν ἀκολούθησαν τήν ὑποχρεωτικότητα 
τοῦ ἐμβολιασμοῦ, τούς ἔθεσε σέ ἀναγκα-
στική ἀναστολή ἐργασίας ἀπό 1ης Σε-
πτεμβρίου 2021. Ἤδη εἶναι ἀπλήρωτοι 
γιά πέντε μῆνες. Καί τώρα βάζει πρόστι-
μο στούς ἄνω τῶν 60 ἐτῶν γιά νά τούς 
πιέσει νά κάνουν τό ἐμβόλιο!

Καί μόνο γι᾽ αὐτήν τήν ἀφόρητη πίε-
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ση, μᾶς ἔλεγε κάποιος, ἐγώ δέν θά κάνω 
τό ἐμβόλιο.

Ἡ λυσσαλέα προσπάθεια νά πιέ-
σουν τούς ἀνθρώπους νά κάνουν τό 
ἐμβόλιο, ἀναδεικνύει τό θέμα αὐτό σέ 
κατ᾽ ἐξοχήν πνευματικό καί ὄχι μόνον 
ἰατρικό. Γιατί ἡ προσπάθεια κατάργη-
σης τοῦ αὐτεξουσίου, πού μᾶς ἔδωσε ὁ 
Θεός καί τό σέβεται ἀπόλυτα ὁ ἴδιος ὁ 
Δημιουργός, εἶναι πρωτίστως ἕνα ζήτημα 
πνευματικό.

Συνάμα ὅμως καί ἕνα θέμα κοινω-
νικό, οἰκονομικό καί κατ᾽ ἐξοχήν πο-
λιτικό. Ἐδῶ καί δύο σχεδόν χρόνια μέ 
ἐργαλεῖο τήν «πανδημία» ἐπιβάλλεται 
παγκοσμίως μία πρωτοφανής ὑγειονο-
μική δικτατορία.

Καί δέν μιλᾶ καί δέν ἀντιδρᾶ σχεδόν 
κανείς στήν Ἑλλάδα!

Ἄς προβληματισθοῦν οἱ ἄνθρωποι 
καί μόνον ἀπό τό γεγονός ὅτι τήν πα-
τέντα γιά τό διαγνωστικό τέστ pcr κά-
ποιοι τήν κατοχύρωσαν ἤδη ἀπό τό 2015 
(τέσσερα χρόνια πρίν τήν ἐμφάνιση τοῦ 
κορωνοϊοῦ!).

Ἄρα, ὅπως φαίνεται, ὅλα ἦσαν προ-
σχεδιασμένα!

Ἔχουν διχάσει κοινωνία καί Ἐκκλη-
σία μέ τόν τρόπο πού διαχειρίσθηκαν 
τήν «πανδημία».

Σχεδόν ὅλοι «στό κόλπο». Ὅλοι συμ-
βιβασμένοι καί ἔνοχοι γιά τό ἔγκλημα 
πού συντελεῖται εἰς βάρος τοῦ ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ ἀλλά καί τῆς ἀνθρωπό-

τητας. Μέχρι καί 80% λιγώτερους θα-
νάτους θά εἴχαμε, ἐάν φέρνανε τά μονο-
κλωνικά ἀντισώματα, δήλωσε ὁ κατ᾽ ἐξο-
χήν εἰδικός, ὁ καθηγητής τῆς Κλινικῆς 
Φαρμακολογίας τοῦ Α.Π.Θ. κ. Δημήτριος 
Κούβελας. 

Ὅλοι σχεδόν ἔνοχοι μέ πράξεις καί 
παραλείψεις –κυρίως ἡ κυβέρνηση καί 
οἱ «εἰδικοί»– γιά τή διάλυση καί τόν δι-
χασμό τῆς κοινωνίας, πού μπῆκε «στόν 
γύψο» καί τῆς οἰκονομίας πού βαδίζει 
παγκοσμίως πρός τό «κράχ». Ὅλοι σχε-
δόν ἔνοχοι γιά τό κουρέλιασμα τοῦ Συ-
ντάγματος καί τό καθεστώς γενικευ-
μένης ἀνομίας.

Καί γιά ὅλα αὐτά χρησιμοποίησαν 
σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο τόν φόβο, τούς 
διαχωρισμούς καί τούς ἐκβιασμούς, μέ 
ἀποτέλεσμα μιά παγκόσμια «ψύχωση 
μαζικῆς συμμόρφωσης», καθώς τήν χα-
ρακτηρίζει ὁ Dr Malone, ἐφευρέτης τῆς 
τεχνολογίας mRNA, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ 
τήν τεχνολογία αὐτή στά ἐμβόλια ἐπι-
κίνδυνη.

Καί θά ἔλθει ὁ Ταϋλανδικῆς κατα-
γωγῆς κορυφαῖος ἰολόγος στή Γερμανία 
καθηγητής Dr Bhakdi νά πεῖ: Ἕλληνες, 
τί πάθατε; Δέν σᾶς ἀναγνωρίζω. Ἐμεῖς 
ἀπό σᾶς περιμέναμε νά μπεῖτε μπροστά 
γιά τήν ὑπεράσπιση τῶν παναθρώπινων 
ἀξιῶν, πού σήμερα κινδυνεύουν!

Οἱ Βαλκάνιοι γείτονές μας μᾶς ἔχουν 
βάλει τά γυαλιά.

Στήν Ἀλβανία 30% μόνον οἱ ἐμβολι-

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

• Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά παρακολουθοῦν ἐκπομπή, πού κάνει ὁ   
π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης. Ἀναρτᾶται στό διαδίκτυο ἀπό φιλικές ἱστοσελίδες 
καί ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι «ἐγρήγορση» στό vimeo.
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ασμένοι καί τά θύματα πολύ λιγότερα 
ἀπό ἐδῶ. Καί καμμία πίεση οὔτε ἀπό 
τήν Πολιτεία, οὔτε ἀπό τήν ἐκεῖ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία.

Γάλλοι, Ὁλλανδοί, Βέλγοι, Ἰταλοί  
κ.ἄ., πού τόσο εὔκολα ὑπέκυψαν στόν 
ναζισμό τό 1940, τώρα κάνουν ὀγκώδεις 
διαδηλώσεις διαμαρτυρίας ἐναντίον τῆς 
ἐπιβαλλόμενης καί ἐκεῖ ὑγειονομικῆς δι-
κτατορίας.

Οἱ μόνοι μέ συμπεριφορά ναρκωμέ-
νου εἶναι οἱ πάλαι ποτέ ἀνυπότακτοι 
Ἕλληνες.

Αὐτοί εἶναι οἱ πραγματικά «ψεκα-
σμένοι», ναρκωμένοι καί συμβιβασμέ-
νοι-φοβισμένοι Νεοέλληνες.

Καί τό πιό ἐπικίνδυνο ἀπ᾽ ὅλα ὁ 
«ἰός» τοῦ διχασμοῦ.

Στό «Παραμύθι χωρίς ὄνομα» τῆς 
Πηνελόπης Δέλτα, πού περιγράφει τήν 
ναρκωμένη Ἀθηναϊκή κοινωνία τοῦ 1904, 
ἕνα παλληκάρι, ἕνα βασιλόπουλο ἀγω-
νίζεται νά ξυπνήσει τήν ἀπονευρωμένη 
κοινωνία. Ἦταν ὁ Παῦλος Μελᾶς, πού 
μάτωνε γιά τήν Μακεδονία, συκοφαντού-
μενος συγχρόνως ἀπό τούς συμβιβασμέ-
νους καρεκλοκένταυρους τῶν Ἀθηνῶν.

Ζητεῖται, ἕνας νέος Παῦλος Μελᾶς 
νά μᾶς ξυπνήσει.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΙΝΟΦΑΝΗΣ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ.

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ.Ι.Σ.

Εὐσεβάστως προάγομαι ἐν ὄψει τῆς 
Ἐκτάκτου συγκλήσεως τῆς Διαρκοῦς 
Ἱερᾶς Συνόδου, παρουσίᾳ τοῦ Πρωθυ-
πουργοῦ τῆς Χώρας μας κ. Κυριάκου 
Μητσοτάκη, νά ἀναφέρω Ὑμῖν τά ἀκό-
λουθα:

1. Ὁ Ἑλληνικός μας Λαός, πέρα τῶν 

ὑφισταμένων ἄλλων διχασμῶν (θρησκευ-
τικῶν, πολιτικῶν, κομματικῶν, ἰδεολο-
γικῶν καί ἀθλητικῶν), ὑφίσταται κατ᾽ 
αὐτόν τόν καιρόν τόν βαρύτερον, προ-
δήλως, ὅλων διχασμόν, ὁ ὁποῖος ἀκού-
ει εἰς τά ὀνόματα τῶν δύο παρατάξεων 
ἐμβολιασμένοι καί ἀνεμβολίαστοι. Εἶ-
ναι πράγματι ἐπίτευγμα τοῦ ἀρχεκάκου 
διαβόλου καί τῶν πονηρῶν πνευμάτων 

Εὐχές γιά τό νέον ἔτος 2022

Ἡ Παρακαταθήκη εὐχαριστεῖ τούς φίλους ἀναγνῶστες της καί εὔχεται:
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας καί τά Ἅγια Θεοφάνεια νά μᾶς φωτίζουν καί 

νά μᾶς ἐνδυναμώνουν καί στή νέα χρονιά 2022.
Καί μήν ξεχνοῦμε ποτέ: Τά σχέδια τῶν μαθητευόμενων μάγων κατά τοῦ ἀν-

θρώπου καί τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας του θά ἀποτύχουν οἰκτρά. Τό ἔχουν πεῖ 
οἱ Ἅγιοί μας.

Ὑπομονή λοιπόν, αἰσιοδοξία καί ἀγώνας.
Τό φῶς καί ἡ ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ θά νικήσει τό σκοτάδι.
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καί πρωτόγνωρος αὐτός ὁ διαμελισμός 
τῶν ἑκασταχοῦ κοινωνιῶν μέ ὅλα τά πα-
ρεπόμενα καί τά ἐπακολουθοῦντα. Καί 
τό ὀδυνηρότερον εἶναι τό ὅτι τίθεται ὡς 
προϋπόθεσις τῆς εἰσόδου τῶν ἀνεμβολί-
αστων εἰς τούς Ἱερούς Ναούς τῶν rapid 
test, ἐκ μέρους τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας, 
παρά τήν Ἀπόφασιν Ὑμῶν, τῆς Ἱερᾶς 
ἡμῶν Συνόδου, νά συνιστᾶται ἁπλῶς καί 
ὄχι νά ἐπιβάλλεται τό test τοῦτο.

Μεγάλην σύγχυσιν καί ταραχήν προ-
καλεῖ τό ἀνοίκειον καί ἀνεπίτρεπτον διά 
τήν εἴσοδον εἰς τούς Ἱερούς Ναούς μέ-
τρον τῆς Πολιτείας. Ἡ πολιτική ἡγεσία, 
χωρίς νά διακρίνη τούς καθαγιασμένους 
καί καθιερωμένους Ἱερούς Ναούς τῆς 
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς ἡμῶν Ἐκκλησίας 
ἀπό τά κοινά δημόσια καί ἰδιωτικά κτί-
σματα, θέλει νά πείση τούς Χριστιανούς 
μας ὅτι, εἰσερχόμενοι ἐντός τῶν Ἱερῶν 
Ναῶν μας ἄνευ ἐμβολίου ἤ test, κινδυνεύ-
ουν νά μολύνουν ἤ νά μολυνθοῦν, ὅπερ 
ἄτοπον διά τήν ἐκκλησιαστικήν δεοντο-
λογίαν. Εἰς ὅλους τούς ἄλλους χώρους 
ὑφίσταται κίνδυνος μεταδόσεως καί προ-
σβολῆς καί ὄχι εἰς τούς Ἱερούς Ναούς.

2. Ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως 
ἔρχεται, συνεδριαζούσης ἐκτάκτως τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.), διά νά ἐπιβάλη 
τά Κυβερνητικά μέτρα εἰς τήν Ἑλλαδι-
κήν μας Ἐκκλησίαν, τά ἀφορῶντα εἰς 
τήν Θείαν Λατρείαν ἐν ὄψει τῶν μεγάλων 
ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης (Χριστου-
γέννων καί τοῦ λοιποῦ Ἁγίου Δωδεκαη-
μέρου). Τελευταίως παρατηρεῖται τό 
καινοφανές φαινόμενον νά παρίστα-
νται, συνεδριαζούσης τῆς Ἱερᾶς Συ-
νόδου, πολιτικοί ἄρχοντες (Πρωθυ-
πουργός καί Ὑπουργοί), καί νά πα-
ρεμβαίνουν εἰς τά γνωστά θέματα τῆς 
ἐπιδημίας. Ταπεινά φρονῶ ὅτι ἡ «νέα 
τάξη πραγμάτων» δέν πρέπει ἐπ᾽ οὐδενί 
νά εἰσχωρήση εἰς τούς κόλπους τῆς Ἐκ-

κλησίας μας, ἡ ὁποία δέον νά παραμείνη 
ἀσάλευτη εἰς τήν μακραίωνα Παράδοσιν 
τῶν 20 αἰώνων.

Ἐπιβάλλεται, ὅμως, νά γνωρίζη καί 
νά τοῦ ὑποδειχθῆ ὅτι κατά τό διαρρεῦ-
σαν ἕν καί ἥμισυ ἔτος τῆς ἐπιδημίας τοῦ 
Covid-19 ὑπερέβη κατά πολύ τά «ἐσκαμ-
μένα» (ἰδίως κατά τό δίμηνον Μάρτιος–
Ἀπρίλιος 2020), καθ᾽ ὑπέρβασιν τῆς 
Συνταγματικῆς ἀρχῆς τῆς συναλληλί-
ας, αὐτοῦ τούτου τοῦ Συντάγματος 
τῆς Πατρίδος μας (κυρίως κατά τό ἄρ-
θρον 13, α´ καί β´ παράγραφος) καί τοῦ 
Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησί-
ας τῆς Ἑλλάδος (590/1977), ὁ ὁποῖος 
ἀποτελεῖ νόμον τοῦ Συντάγματος.

3. Δέν προτίθεμαι νά παρέμβω εἰς 
τά Συνοδικά Σας καθήκοντα, ἀλλά θεω-
ρῶ ὑποχρέωσίν μου νά Σᾶς ἐνημερώσω 
περί τοῦ πόσον καταπεπονημένοι εἶναι 
οἱ Χριστιανοί μας (ἀλλά καί πολλοί ἄλ-
λοι πιστοί, οἱ ὁποῖοι τηλεφωνοῦν ἤ ἐπι-
κοινωνοῦν ἐπιστολικῶς ἤ μέ e-mail ἀπό 
ὅλα σχεδόν τά μέρη τῆς Ἑλλάδος καί 
τοῦ Ἐξωτερικοῦ) μέ τά ἀλλεπάλληλα 
μέτρα τῶν Κ.Υ.Α., ἐνῶ παρατηροῦν πῶς 
ἀντιμετωπίζονται οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστια-
νοί τῶν ἄλλων Εὐρωπαϊκῶν Χωρῶν καί 
πόσον ἐφαρμόζεται ἐκεῖσε ἡ θρησκευ-
τική ἐλευθερία, παρ᾽ ὅτι καί ἐκεῖ ὑπάρ-
χουν, ὅπως καί ἐδῶ, τά προβλήματα τῆς 
ἐπιδημίας.

Ὁ κ. Πρωθυπουργός κορυβαντιῶν 
καί καυχώμενος ἐδήλωσεν ἐνώπιον 
ἀντιπροσώπων τῆς ἀντιπολιτεύσεως 
ὅτι ἐκεῖνος «ἄδειασε τίς Ἐκκλησίες». 
Κάτι παρόμοιον εἶπε δαιμόνιον ἐμφω-
λεῦον εἰς ἕνα δαινονισμένον συνάνθρω-
πόν μας ἐν ὥρᾳ ἀναγνώσεως τῶν Ἐξορ-
κισμῶν ὑπό τινος Ἱερέως, πρό ἑνός καί 
ἡμίσεος ἔτους (μετά τό Πάσχα τοῦ 2020, 
τό ὁποῖον ἑωρτάσθη ἄνευ πιστῶν, κε-
κλεισμένων τῶν θυρῶν): «ἐγώ ἔκλεισα 
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τίς Ἐκκλησίες!!!».
Δέν προτίθεμαι νά ἐπικρίνω τόν 

Πρωθυπουργόν τῆς Χώρας μας (θά τόν 
κρίνη καί ὁ Δικαιοκρίτης Κύριός μας, ἐάν 
δέν μετανοήση, καί ὁ Λαός). Τό ἀνέφε-
ρα αὐτό, διά νά ἐπιστήσω τήν προσοχήν 
ὅλων μας, προκειμένου νά μή παραστῆ 
ἀνάγκη, ὅπως πέρυσι, μετά τό Ἅγιον 
Δωδεκαήμερον, νά προσφύγωμεν εἰς τήν 
Δικαιοσύνην (ΣτΕ).

Μακαριώτατε ἅγιε, Πρόεδρε,
Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Συνοδικοί, Ὡς 

Μητέρα Ἐκκλησία, καθώς προετοιμα-
ζόμεθα νά ἑορτάσωμεν τά Χριστούγεν-
να, τήν ἑορτήν τῆς Ἀγάπης, τῆς Θείας 
Ἀγάπης, ἄς φροντίσωμεν νά γεφυρω-
θῆ, τῇ Χάριτι τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος 
Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν, τό διευρυ-
νόμενον χάσμα ἐμβολιασθέντων καί 
ἀνεμβολιάστων μέσα εἰς ἕνα κλῖμα 
ἀγάπης καί πνευματικῆς ἐλευθερίας.

Μεσολαβήσατε, παρακαλῶ, εἰς τόν 
Κυβερνήτην τῆς Πατρίδος μας οὕτως, 
ὥστε νά ἐπανέλθουν εἰς τάς θέσεις 
των οἱ χιλιάδες τῶν ἐν ἀναστολῇ ἐρ-
γασίας εὑρισκομένων Ὑγειονομικῶν 
ὑπαλλήλων (εἰκοσιτρεῖς εἶναι τοῦ Γε-
νικοῦ Νοσοκομείου Κυθήρων), νά μή 
ἐλέγχωνται οἱ πιστοί, εἰσερχόμενοι εἰς 
τόν Ἱερόν Ναόν, διά τά rapid test καί 
νά μή συγκατατεθῆ ἡ Ἐκκλησία διά τήν 
ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολίου εἰς τόν 
Ἱερόν μας Κλῆρον καί τάς Μοναχικάς 

Ἀδελφότητας, διότι –Θεός φυλάξοι!– θά 
προκληθῆ μέγας σάλος ἐντός τοῦ Χρι-
στεπωνύμου Πληρώματος.

Καί ἐν κατακλεῖδι, ἄς μοῦ ἐπιτρα-
πῆ νά προτείνω εἰς περίπτωσιν, καθ᾽ ἥν 
ἐπιβληθοῦν ὑπό τῆς Πολιτείας αὐστη-
ρότερα μέτρα, περιορίζοντα τήν Θείαν 
Λατρείαν καί ἐπιβάλλοντα τήν ὑποχρε-
ωτικότητα, κατά τά ὡς ἄνω, ὅπως συ-
γκληθῆ ἐκτάκτως, ἐντός τῆς προσεχοῦς 
ἑβδομάδος τό Σῶμα τῆς Σεπτῆς ἡμῶν 
Ἱεραρχίας, προκειμένου νά ἀποφευ-
χθοῦν τά σκληρά τοῦ προσφάτου πα-
ρελθόντος μέτρα.

Καί ἐπί τούτοις, ὑποσημειούμενος 
εὐλαβῶς, διατελῶ,

Μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ.
Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις

† ὁ Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
Σεραφείμ

Σημ. «Π»: Ὁ Σεβασμιώτατος μέ ἄκρα 
σαφήνεια, λιτότητα καί εὐστοχία ἐπιση-
μαίνει τήν κατάφορη παραβίαση τοῦ Κα-
ταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος καί τοῦ Συντάγματος ἐκ μέ-
ρους τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί ὑπουργῶν 
μέ τήν ἀνοχή τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κατά 
τήν διαρρεύσασα διετία.

Ἐκ βάθους καρδίας εὐχόμεθα ἡ θεία 
χάρις νά τόν σκέπει καί ἐνισχύει πάντο-
τε.

– Γέροντα τί πρέπει νά προσέξω στήν ζωή μου;
– Αὐτό πού πρέπει περισσότερο ἐσεῖς οἱ Ἁγιορεῖτες νά δεῖτε, εἶναι τό θέμα 
τῆς πίστεως. Νά διατηρήσετε ὀρθή τήν πίστη καί ἀλώβητη, διότι ἔρχονται 
δύσκολα χρόνια. Προσέξτε τήν πίστη, ἐσεῖς εἰδικά πού εἶστε στό Ἅγιον Ὄρος. 
Ὁ κόσμος προσβλέπει σέ ἐσᾶς.

Ἀπό τό βιβλίο: Ὁ Ὅσιος Πορφύριος ὁ Προφήτης-Μαρτυρίες, τόμος Α´,
Ἁγιοπαυλίτικο Ἱερό Κελλίον Ἁγίων Θεοδώρων - Ἅγιον Ὄρος, 2017.
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Τά μέλη τῆς Πανελλήνιας Ἕνωσης 
Θεολόγων καί ἰδιαίτερα οἱ Θεολόγοι τοῦ 
Παραρτήματος Θεολόγων πού ἑδρεύει 
στό Ἀγρίνιο, ἀποχαιρετοῦμε τόν ἀγαπη-
τό μας, σεμνό, ταπεινό, ἀσκητικό, φιλο-
μόναχο, φιλάγιο καί φιλόθεο Μακαριστό 
Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας 
Κυρό Κοσμᾶ, τόν Ἱεράρχη πού ὑπῆρ-
ξε πραγματικά ἕνα πολύτιμο μέλος τῆς 
Ἑνώσεώς μας καί ἕνα ἀληθινό κόσμη-
μα τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος.

Μέ ἐκκλησιαστική χαρμολύπη πλη-
ροφορηθήκαμε τήν εἴδηση τῆς ἀναπαύ-
σεώς του στίς ἀγκάλες τοῦ Θεοῦ, πού 
συνέβη ἐντός τοῦ ἑορταστικοῦ κύκλου 
τοῦ Ἱεροῦ Δωδεκαημέρου.

Μέ χαρά, διότι πιστεύουμε καί ἐλ-
πίζουμε ὅτι ὁ Πανάγαθος καί Δίκαιος 
Θεός, ὁ Ὁποῖος ἀποδίδει ἑκάστῳ κατά 
τά ἔργα αὐτοῦ, ὑποδέχτηκε στούς κόλ-
πους Του ἕνα ἀκόμη πιστό καί συνεπῆ  
κληρικό καί ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου Του.

Μέ λύπη, διότι ἡ ξαφνική καί ἀπρό-
σμενη πρός τόν Κύριον ἐκδημία του μᾶς 
προξενεῖ, ἔντονα, τήν αἴσθηση τῆς πνευ-
ματικῆς ὀρφάνιας.

Ὁ Μακαριστός Ἱεράρχης ὑπῆρξε καί 
θά παραμείνει, γιά ὅλους τούς πιστούς, 
ἰδιαίτερα ὅμως γιά τούς κληρικούς καί 
τούς ὀρθοδόξους Θεολόγους τῆς χώρας, 
ἕνα πρότυπο Φιλόθεου καί Φιλάν-
θρωπου Πνευματικοῦ Πατέρα, Ποι-
μένα καί Διδασκάλου, ἀφιερωμένου, 
ὁλοκληρωτικά, μέ βαθιά πίστη καί θυσι-
αστική ἀγάπη, στό λυτρωτικό ἔργο τῆς 

Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Ἀξιολογώντας, μέ τά κριτήρια τοῦ 

Εὐαγγελίου καί τῆς Ἱερᾶς Ἁγιοπνευμα-
τικῆς μας Παραδόσεως, τή ζωή καί τά 
ἔργα τοῦ σεμνοῦ καί ταπεινοῦ Μητρο-
πολίτου, διαπιστώνουμε ὅτι ὅλος του ὁ 
βίος ὑπῆρξε μιά ἐν Χριστῷ θυσιαστι-
κή προσφορά καί αὐτό τό γνωρίζουν 
ὅλοι ὅσοι ἔζησαν ἐμπειρικά τήν ζεστα-
σιά τῆς ἐνάρετης καί φιλόχριστης ψυχῆς 
του.

Ἐμεῖς οἱ Θεολόγοι δέν θά ξεχάσουμε 
ποτέ ὅτι, ἐν καιρῷ διωγμοῦ ἤ παραχά-
ραξης τῆς Ὀρθόδοξης σχολικῆς διδασκα-
λίας, ὁ Μακαριστός στάθηκε πάντοτε 
πρόθυμος βοηθός καί ἄοκνος συμπαρα-
στάστης στούς ἀγῶνες πού διεξήγαγε ἡ 
Πανελλήνια Ἕνωση Θεολόγων, ἐπί δέκα 
(10) συναπτά ἔτη, γιά τή διατήρηση τῆς 
ἐκκλησιαστικῆς διδασκαλίας στήν Παι-
δεία τοῦ τόπου μας. Ὑπῆρξε σταθερός 
καί ἀκλόνητος βράχος ἀπέναντι σέ ἐνέρ-
γειες καί προσπάθειες, πού ἤθελαν νά 
διδάσκονται τά ὀρθόδοξα παιδιά τῆς 
χώρας μας ἀλλόκοτες καί ἀλλόδοξες δι-
δασκαλίες, πού στόχευαν νά τά ἀπομα-
κρύνουν ἀπό τό ὀρθόδοξο χριστιανικό 
ἦθος καί νά τά κάνουν εἴτε ἀνάπηρους 
εἴτε γενίτσαρους πνευματικά.

Ὅμως, λόγω τῆς διαφορετικῆς ἀντι-
μετώπισης πού εἶχε, ἐπί τοῦ θέματος 
τοῦ κορωνοϊοῦ καί τῶν ἐμβολίων, ἀκού-
στηκαν ἤ γράφτηκαν πολλά ἀρνητικά, 
μέ ἠχηρούς τίτλους καί ἐτικέτες, γιά τό 
πρόσωπο καί τίς ἐπιλογές τοῦ Μακαρι-
στοῦ, τόσο κατά τόν καιρό τῆς ἀσθενεί-

ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΟΛΟΣ Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΗΡΞΕ ΜΙΑ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΘΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ τῆς ΠΕΘ*

* Ἀθήνα, 4.1.2022.
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ας του ὅσο καί μετά τήν ἀνάπαυσή του.
Θεωροῦμε ὅτι ὁ Μακαριστός συ-

κοφαντεῖται κατάφορα, διότι ἀποσιω-
πᾶται τό τεράστιο πνευματικό, ποιμα-
ντικό καί φιλανθρωπικό του ἔργο καί 
ἐπιλέγεται, ἀποσπασματικά, μόνον ἕνα 
καί μοναδικό σημεῖο, ἡ θέση του σχετικά 
μέ τό θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ, μέ ἀποτέλε-
σμα κάποιοι νά τόν κρίνουν, νά τόν ἐπι-
κρίνουν καί νά τόν κατακρίνουν ἐπιπό-
λαια καί βιαστικά, μέ κριτήρια κοσμικά 
καί προσωρινά.

Σέ κάθε περίπτωση εἶναι ἀληθινή 
εὐλογία καί μακαριότητα νά διώκεται 
καί νά κακολογεῖται κάποιος γιά τήν με-
γάλη καί ἀκλόνητη πίστη του στόν Χρι-
στό.

Πιστεύουμε ὅτι ἀδικεῖται ὁλοφά-
νερα ὁ ἀγαθός στήν ψυχή, ὁ φίλος τῆς 
ἀληθείας καί ὑπέρμαχος τῆς Ὀρθοδοξί-
ας καί τῶν δικαίων τῆς Ἐκκλησίας ἐκ-
κλησιαστικός ἄνδρας, ὅπως, ἐξάλλου, 
ἔχει συμβεῖ μέ ὅλους σχεδόν τούς ἀν-
θρώπους τοῦ Θεοῦ.

Δέν εἶναι σωστό νά μᾶς διαφεύγει ὅτι 
μόνον ὁ ἀληθινός Κριτής μπορεῖ νὰ γνω-
ρίζει καί νά κρίνει ἄμεσα τή ζωή καί τά 
ἔργα ἑκάστου. Οἱ ἄνθρωποι, συνήθως, 
κρίνουν μέ ἀτελῆ καί ἐλλιπῆ κριτήρια 
καί, μετά ἀπό καιρό, ὅταν κατακάθεται 
ἡ σκόνη τῆς παραποίησης ἤ τῆς συκο-
φαντίας, ἀποκαλύπτεται ἡ πλήρης ἀλή-

θεια γιά τό πρόσωπο τοῦ κρινόμενου.
Ὁ Μακαριστός, πάντως, ἐκτός ἀπό 

τήν ἐλευθερία τῆς βουλήσεως πού εἶχε 
ὡς Ἕλληνας πολίτης καί ὡς πνευματι-
κός ἄνθρωπος καί γνήσιος χριστιανός 
καί τήν ἀρετή τῆς διάκρισης πού πά-
ντοτε τόν χαρακτήριζε ἀλλά καί ὡς δι-
ακεκριμένος ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς 
Σχολῆς καί τῆς Σχολῆς Πολιτικῶν Ἐπι-
στημῶν, ἦταν σέ θέση νά προβληματίζε-
ται καί νά ἐκτιμᾶ πράγματα καί γεγονό-
τα, μέ τά δικά του πνευματικά κριτήρια, 
τά ὁποῖα στηρίζονταν πάντοτε ἐπί τῆς 
ὀρθόδοξης πατερικῆς ἁγιοπνευματικῆς 
ἐμπειρίας, πού ἄριστα γνώριζε καί βί-
ωνε.

Ὁ πιστός λαός τῆς Μητροπόλεως 
τοῦ Μακαριστοῦ γνωρίζει ἄριστα ὅτι 
ὑπῆρξε ὁ ἀγαπητός του Πατέρας, ὁ σο-
φός διδάσκαλος τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ 
ἀλλά καί ὁ ποιητής καί ὑπηρέτης τοῦ 
πνευματικοῦ καί ἀγαπητικοῦ ἔργου τῆς 
Ἐκκλησίας.

Ἐμεῖς οἱ Θεολόγοι τῆς Ἑνώσεώς 
μας θά κρατήσουμε στή μνήμη καί στήν 
καρδιά μας τό ἐν Χριστῷ πρότυπο τοῦ 
Ποιμένα καί τοῦ Διδασκάλου τῆς Ὀρθο-
δοξίας πού βιώσαμε στό πρόσωπο τοῦ 
Μακαριστοῦ Μητροπολίτη Αἰτωλίας καί 
Ἀκαρνανίας κυροῦ Κοσμᾶ.

Αἰωνία του ἡ μνήμη.

† ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ. ΕΝΑΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΜΦΑΕΣΤΑΤΟΣ.
τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Παύλου Ντανᾶ, Ἱεροκήρυκος

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Αἰτωλίας καί 
Ἀκαρνανίας καί ὅλος ὁ Ὀρθόδοξος χρι-
στιανικός κόσμος, θρηνεῖ τήν ἐκδημία 
τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Αἰτωλίας 
καί Ἀκαρνανίας, Κυροῦ Κοσμᾶ. Ἀδυνα-

τοῦμε νά προσεγγίσουμε καί νά περιγρά-
ψουμε τό θεάρεστο βίο καί τήν πολιτεία 
του. Ὅσοι τόν γνωρίσαμε καί μαθητεύ-
σαμε κοντά του, ὁμολογοῦμε μέ ὅλη τή 
δύναμη τῆς ψυχῆς μας:

X X X X X X X X X X X X X
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1. Ὑπῆρξε γόνος ἱερατικῆς οἰκογε-
νείας. Μιά ἁλυσίδα κληρικῶν πού ἀρχί-
ζει ἀπό τόν ἀείμνηστο Ἅγιο κληρικό τῆς 
Ἐκκλησίας μας τόν παπποῦ του, πατέρα 
Χρῆστο Παπαχρῆστο καί τόν αὐτάδελ-
φό του πατέρα Νικόλαο, τόν ἀείμνηστο 
πατέρα του Εὐστράτιο Παπαχρῆστο καί 
φθάνει μέχρι τόν ἐν ζωῇ πατέρα Χρῆστο 
Παπαχρῆστο καί τόν ἀνιψιό του, πατέ-
ρα Βενέδικτο. Αὐτό σημαίνει, ὅτι ἔφερε 
μέσα του ὅλη τήν ὀρθόδοξη πνευμα-
τική παράδοση, τήν ἀγάπη πρός τήν 
Ἐκκλησία καί τά ἱερά καί ἅγια Μυστή-
ρια, ἀλλά ταυτόχρονα καί τήν ἄοκνη δι-
ακονία τοῦ Ἁγίου Θυσιαστηρίου.

2.  Ὑπῆρξε θερμός κήρυκας τοῦ 
Θείου Λόγου. Ἀγάπησε τό Εὐγγέλιο καί 
τό διακόνησε σέ ὁλόκληρη τή ζωή του. 
Ἔμεινε σταθερός καί ἀμετακίνητος σέ 
ὅσα ὁ ἴδιος ὁ Χριστός κήρυξε, οἱ Ἀπό-
στολοι καί οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Δέν δεχόταν καμμία ὑποχώ-
ρηση στά θέματα τῆς Πίστεως καί μέ 
βδελυγμία ἀποκήρυττε τόν Οἰκουμενι-
σμό, τίς αἱρέσεις, τή Νέα Τάξη Πραγμά-
των καί ἔμεινε ζηλωτής τῶν Πατρικῶν 
του παραδόσεων.

3.  Ὑπῆρξε ἀληθινός Ἐπίσκοπος. 
Μέ τή διαρκή ἐπαγρύπνηση ἐπί τοῦ 
ἑαυτοῦ του, προσπάθησε νά ἑλκύσει 
τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μέ τήν 
ἀσκητική του ζωή, τή θερμή του προ-
σευχή, τήν προσοχή στούς ἐξωτερικούς 
ἐρεθισμούς, τή νηστεία καί ὅλες τίς 
πνευματικές ἀσκήσεις κατέστη σύμφω-
να μέ τό περιεχόμενο τοῦ ὕμνου πρός 
τιμήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου «ὁ ἱερώτατος 
νοῦς, τό τῆς Τριάδος καθαρόν ἐνδιαίτη-
μα». Πάντοτε ὁ κλῆρος καί ὁ λαός τοῦ 
ἔδειχναν πολλή ἀγάπη,  τιμή καί σεβα-
σμό, πολύ δέ περισσότερο, ὅταν ὁ Θεός 
ἐπέτρεψε τή δοκιμασία. Ἡ ζωή του ται-
ριάζει μέ ἐκείνη τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος, 

Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος τοῦ θαυμα-
τουργοῦ. Τό ὑμνολόγιο τῆς Ἐκκλησίας 
μας, εἶναι πλούσιο σέ ὕμνους καί ἐφαρ-
μόζονται ἀκριβῶς τά ὅσα ἀναφέρουν οἱ 
ἱεροί ὕμνοι γιά τόν Ἅγιο Σπυρίδωνα καί 
στόν Ἐπίσκοπο Κυρό Κοσμᾶ: «Ἀνεδεί-
χθη φωστήρ διαυγέστατος, Ἐκκλησί-
ας τό στήριγμα, φωτός δοχεῖον, παρά-
κλησις τῶν πιστῶν, ἄνθρωπος ἐπουρά-
νιος, ἐπίγειος ἄγγελος, πτωχοτρόφος». 

Δέν εἶναι τυχαῖο τό γεγονός, ὅτι τρεῖς 
Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας προεῖδαν τήν 
Ἐπισκοποίησή του, ὅπως ὁ Ἅγιος Πορ-
φύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, ὁ Ἅγιος Πα-
ΐσιος ὁ Ἁγιορείτης καί ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος 
ὁ Τσαλίκης. Ὅταν κάποτε τηλεφώνησε 
κάποια χριστιανή στόν Ἅγιο Πορφύριο, 
κατά τήν ὥρα πού ὁ πατήρ Κοσμᾶς ὡς 
Ἱεροκήρυκας τόν ἐπισκέφθηκε καί ἐκεί-
νη εἶχε μιά πολυλογία, τῆς εἶπε ἐπί λέ-
ξει:  «Τελείωνε γρήγορα παιδί μου, γιατί 
μέ ἐπισκέφθηκε ἕνας Ἐπίσκοπος».

4. Ὑπῆρξε γνήσιος Ἕλληνας πα-
τριώτης. Ὡς πρότυπο στή ζωή του, μετά 
βεβαίως τόν Χριστό καί τήν Παναγία 
μας, εἶχε τόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτω-
λό. Ὅταν μιλοῦσε γιά τόν Ἅγιο, πράγ-
ματι, συγκινοῦνταν καί σέ ὅλους ἐμᾶς 
ἐνέπνευσε τήν ἀγάπη πρός τόν Χριστό 
καί τήν Πατρίδα, γιατί δέν λησμονοῦσε, 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία στούς χαλεπούς αἰῶ-
νες τῆς Τουρκοκρατίας διατήρησε τή 
θρησκευτική καί τήν ἐθνική συνείδηση. 
Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός, αὐτά τά 
δύο πνευματικά μεγέθη, κήρυττε σέ 
ὁλόκληρη τή ζωή του. Ὡς Ἱεροκῆρυξ 
ἀλλά καί ὡς Ἐπίσκοπος περιόδευσε σέ 
ὅλα τά χωριά τῆς Αἰτωλοακαρνανίας μέ 
πολλή ἀγάπη ἀκόμα καί στά πιό ἀπο-
μακρυσμένα. Ἐκεῖνο τό ὁποῖο μᾶς δίδα-
σκε ἦταν νά μή λησμονήσουμε τήν Ὀρ-
θοδοξία, τίς παραδόσεις, τή γλώσσα, τόν 
πολιτισμό μας, μέ μιά λέξη τόν πνευ-
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ματικό μας θησαυρό, γιατί ἔβλεπε ὅτι ἡ 
Ἑλληνορθόδοξη ἀποδόμηση, ὁ ἐθνομη-
δενισμός, ὁ διεθνισμός, ἡ ἀθεΐα, ἡ ἐκ-
κοσμίκευση μέσα στήν Ἐκκλησία καί τά 
ξένα ρεύματα πού ἐπηρεάζουν τήν πα-
τρίδα μας, ὁδηγοῦν τόν Ἑλληνισμό στήν 
καταστροφή. Μᾶς ἔλεγε πάντοτε ὅτι θά 
ἔπρεπε νά θωρακίσουμε πνευματικά 
τόν ἑαυτό μας, γιά νά μήν ὑποκύψουμε 
στήν ἐξωτερική βία καί νά μή φοβηθοῦμε 
ἀπολύτως τίποτε, γιατί, ἐάν ὑποδουλω-
θοῦμε στήν ἁμαρτία, στά ὑλικά ἀγαθά 
καί τόν τεχνικό πολιτισμό, θά χάσου-
με τήν ἐλευθερία μας, ἐνῶ θά εἴμαστε 
πραγματικά ἐλεύθεροι, ἄν ἀντιστα-
θοῦμε στόν ἀκατάσχετο χείμαρρο τῆς 
κοσμικῆς νοοτροπίας, ἀλλά καί τῆς 

ἄρνησης τοῦ Θεοῦ.
Εὐχόμαστε, πραγματικά, ἐκεῖνος ὁ 

ὁποῖος θά τόν διαδεχθεῖ, νά μιμηθεῖ τό 
θαυμαστό βίο του καί τήν προσφορά του 
στή Μητρόπολη Αἰτωλίας καί Ἀκαρνα-
νίας. Νά ἔχει Ὀρθόδοξο φρόνημα καί νά 
δείξει ἀγάπη στό Χριστεπώνυμο πλή-
ρωμα, γιατί ἡ Μητρόπολη Αἰτωλίας καί 
Ἀκαρνανίας ἔχει μιά παραδοσιακή εὐλά-
βεια καί προσήλωση στά Ἑλληνορθόδο-
ξα ἰδεώδη. [...]

Γονυκλινῶς, ἄς παρακαλέσουμε τόν 
Ἅγιο Ἐπίσκοπό μας:

«Ἱεράρχα Κοσμᾶ, καί νῦν τόν ἀμα-
ράντινον ἀναδυσάμενος στέφανον, πρέ-
σβευε ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΔΙΧΟΝΟΙΑ*
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Βαθιώτη, πρ. Ἀναπλ. Καθηγητοῦ Νομικῆς Σχολῆς Δ.Π.Θ.

* Ὁμιλία στή μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ, 
πού πραγματοποιήθηκε στή Θεσσαλονίκη στίς 12.12.2021. Τή συγκέντρωση στό ἄγαλμα τοῦ 
Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ὀργάνωσε ἡ «Πανελλήνια Ὁμάδα Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας» (Π.Ο.Ε.Υ), 
τήν ὁποία ἐδημιούργησαν οἱ ὑγειονομικοί, πού εὑρίσκονται ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου 2021, σέ 
ἀναγκαστική ἀναστολή ἐργασίας ἄνευ ἀποδοχῶν.

Ἀγαπημένοι μου συναιχμάλωτοι τῆς 
Παγκόσμιας Ὑγειονομικῆς Δικτατορίας!

Ἀγαπητοί μου συγκρατούμενοι στόν 
Θαυμαστό Ἀνάποδο Κόσμο!

Τό 2001 οἱ θηριοδαμαστές τῆς πα-
γκόσμιας ἀνθρωποφάρμας μας, ἀνακοί-
νωσαν ὅτι ἔπρεπε νά περιορισθοῦν κά-
ποιες ἐλευθερίες μας γιά νά συλληφθεῖ 
ἕνας φονικός ἀόρατος ἐχθρός.

Ἐκεῖνος ὁ ἀόρατος ἐχθρός λεγόταν 
Ἄλ Κάϊντα.

Μετά τήν 11η Σεπτεμβρίου, ἀρρώστια 
πού μάστιζε τήν ἀνθρωπότητα ἦταν ἡ 

τρομοκρατία καί ἀντιστοίχως κρούσματα 
πιθανά, ὕποπτα ἤ ἐπιβεβαιωμένα ἦταν 
οἱ τρομοκράτες.

Γι᾽ αὐτό, οἱ παγκόσμιοι θηριοδαμα-
στές μας ὑποτίθεται ὅτι ἔπρεπε νά προ-
στατεύσουν τίς ζωές μας, διεξάγοντας 
πόλεμο κατά τοῦ τότε ἀόρατου ἐχθροῦ.

Ἡ ἐπίθεση στούς Δίδυμους Πύργους 
τοῦ Παγκόσμιου Κέντρου Ἐμπορίου 
ἦταν ἰδανική γιά νά προετοιμάσει τήν 
δίδυμη ἐπίθεση στό παγκόσμιο ἀόρατο 
κάστρο τῆς δημόσιας ὑγείας.

Χάρη στήν τρομοκρατία, οἱ παγκό-
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σμιοι θηριοδαμαστές μας ἄρχισαν νά 
δίνουν τό προβάδισμα στήν ἀσφάλεια, 
ψαλιδίζοντας τίς ἐλευθερίες μας.

Στόχος τῆς νέας κανονικότητας ἦταν 
ἡ μηδενική ἀνοχή ἔναντι ἐκείνων πού 
ἔσπειραν τόν τρόμο.

Δύο δεκαετίες ἀργότερα, οἱ παγκό-
σμιοι θηριοδαμαστές μας, ἀνακοίνωσαν 
ὅτι ἔπρεπε νά καταρηγθοῦν κάποιες 
θεμιελώδεις ἐλευθερίες μας καί νά πάει 
περίπατο ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, διότι 
τώρα ἔπρεπε νά συλληφθεῖ ἕνας ἄλλος 
φονικός ἀόρατος ἐχθρός.

Αὐτή τή φορά, ἀόρατος ἐχθρός δέν 
ἦταν μιά ὀργάνωση ἀλλά ἕνας ἰός.

Καί πάλι οἱ θηριοδαμαστές μας, γιά 
νά προστατεύσουν τή δημόσια ὑγεία καί 
τίς ζωές μας, ἀνακοίνωσαν ὅτι ἔπρεπε 
νά ξεκινήσουν πόλεμο κατά τοῦ νέου 
ἀόρατου ἐχθροῦ.

Ἔτσι, ἀπό τίς 11 Μαρτίου 2020 
εἰσήλθαμε ξανά σέ φάση νέας κανονικό-
τητας, ὑποτίθεται γιά τό καλό καί τήν 
ἀσφάλεια ὅλων μας.

Μόνο πού, σέ σχέση μέ τή νέα κα-
νονικότητα τῆς 11η Σεπτεμβρίου, ἡ νέα 
κανονικότητα τῆς νέας κανονικότητας 
ἦταν ἀναβαθμισμένη.

Τώρα κρούσματα πιθανά, ὕποπτα ἤ 
ἐπιβεβαιωμένα δέν εἶναι κάποιοι τρομο-
κράτες ἀλλά κάθε πολίτης ὁλόκληρου 
τοῦ πλανήτη.

Καί ὁ πόλεμος μοιάζει νά στρέφεται 
ἀπό τίς ἐθνικές κυβερνήσεις ὄχι ἐναντί-
ον τοῦ ἀόρατου ἐχθροῦ, ἀλλά ἐναντίον 
τῶν ἀθώων πολιτῶν.

Ἔτσι, στή θέση τοῦ τρομοκράτη 
μπῆκαν τά τρομο-κράτη πού τηροῦν στά-
ση μηδενικῆς ἀνοχῆς ἀπέναντι σέ κάθε 
ἄνθρωπο πού ἀμφισβητεῖ τό ἀπάνθρωπο.

Δηλαδή κάθε ἀπάνθρωπο μέτρο 
πού, γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς 
ἀνθρωπότητας, ἀποφασίσθηκε συντονι-

σμένα ἀπό τούς παγκόσμιους θηριοδα-
μαστές μας σέ βάρος τῶν λαῶν.

Γιά νά πετύχουν τόν σατανικό συ-
ντονισμό τους, δούλεψαν πολλά χρό-
νια μέ μεθοδικότητα.

Ὡς μαριονέτες τους χρησιμοποίησαν 
πρωθυπουργούς – καρικατοῦρες, πού, 
μαζί μέ τούς βουλευτές καί τούς ὑπουρ-
γούς τους, συναπαρτίζουν ἕνα ἰατροφα-
σιστικό μάπετ σόου.

Ὅπως κάνουν συνήθως οἱ σκοτεινές 
δυνάμεις καί σφετεριστές τῶν ἱκανοτή-
των πού διαθέτει ὁ ἄνθρωπος ὡς τό τε-
λειότερο πλάσμα ἐπί τῆς γῆς, μᾶς εἶχαν 
πολλαπλῶς καί ἐπανειλημμένως προει-
δοποιήσει:

1) Σέ μελέτη τοῦ Ἱδρύματος Ροκ-
φέλερ, ἡ ὁποία βγῆκε στό φῶς τό 2010, 
προβλέφθηκε ὅτι σέ σύντομο χρόνο θά 
ξεσπάσει πανδημία γρίπης πού θά ἀπει-
λήσει τήν ἀνθρωπότητα καί θά ἀφανίσει 
μεγάλο μέρος τοῦ παγκόσμιου πληθυ-
σμοῦ.

Ἐπίσης προβλέφθηκε ὅτι, μετά τήν 
ὕφεση τῆς πανδημίας, θά ἑδραιωθεῖ 
μιά αὐταρχική διακυβέρνηση, χαρα-
κτηριστικά γνωρίσματα τῆς ὁποῖας θά 
εἶναι ἡ ὁλική ἐπιτήρηση καί ὁ κρατικός 
καταναγκασμός.

Μιά πιό πρόσφατη προειδοποίηση, 
τήν ὁποία ἀγνοούσαμε ἤ ὑποτιμήσαμε, 
ἦταν α) τό ὄραμα τῆς δεκαετίας τῶν ἐμ-
βολίων, β) ἡ προώθηση τῆς ἠλεκτρονι-
κῆς ὑγείας καί γ) ἡ ἀτζέντα τῆς ἀνοσο-
ποίησης μέ διάρκεια μέχρι τό 2030.

Στίς 12 Σεπτεμβρίου 2019 πραγματο-
ποιήθηκε ἡ Σύνοδος Κορυφῆς γιά τόν 
Παγκόσμιο Ἐμβολιασμό στίς Βρυξέλλες.

Πολύ γνωστά ὀνόματα, ὅπως ὁ Πρό-
εδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Ζάν 
Κλόντ Γιούνκερ καί ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ 
Π.Ο.Υ., Τέντρος Γκεμπρεγέσους, φωτο-
γραφήθηκαν κρατώντας μπλουζάκια μέ 
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τόν λογότυπο #VaccinesWork, δηλαδή:
«Τά ἐμβόλια κάνουν δουλειά!».
Κι ὅλα αὐτά, ὅλως τυχαίως, ἔγιναν 

μόλις ἕνα ἐξάμηνο πρίν ἀπό τό ξέσπα-
σμα τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ἀλλά ἡ πονόψυχη ἐλίτ μᾶς εἶχε προ-
ειδοποιήσει καί μέ πολλούς ἄλλους τρό-
πους:

Διαβάστε τόν Θαυμαστό Καινούρ-
γιο Κόσμο τοῦ Χάξλεϋ καί θά κατα-
λάβετε!

Σέ αὐτό θά βρεῖτε ἕνα Παγκόσμιο 
Κράτος, ὅπου κουμάντο κάνουν δέκα 
παντοδύναμοι διαχειριστές.

Αὐτοί διευθύνουν ἕναν πληθυσμό 
σκλάβων, προκαθορισμένων νά ἀγαποῦν 
τήν ὑποτέλεια μέσω τῆς ἐπιστήμης τῆς 
βιολογίας καί τῆς προπαγάνδας.

Ὅποιος εἶναι ἀνυπάκουος (μέ σημε-
ρινούς ὅρους ἀρνητής), ἐξορίζεται σέ μιά 
ἀποικία «Ἀγρίων», κατάλοιπο τοῦ πα-
λαιοῦ πολιτισμοῦ.

Λέτε νά ἔχει ἔρθει αὐτή ἡ ὥρα καί 
γιά μᾶς;

Διαβάστε τό 1984 τοῦ Τζόρτζ Ὄρ-
γουελ καί θά καταλάβετε!

Ἐκεῖ θά βρεῖτε τό τρίπτυχο τοῦ ἀνά-
ποδου κόσμου:

– Ὁ πόλεμος εἶναι εἰρήνη.
– Ἡ ἐλευθερία εἶναι σκλαβιά.
– Ἡ ἄγνοια εἶναι δύναμη.
Διαβάστε τόν Ρινόκερο τοῦ Ἰονέ-

σκο καί θά καταλάβετε!
Ἐκεῖ θά βρεῖτε τήν ὁμαδική ὑστερία 

λόγῳ «ρινοκερίτιδας».
Διαβάστε τό Τρίτο Κύμα τοῦ Ἄλ-

βιν Τόφλερ καί θά καταλάβετε!
Ἐκεῖ θά βρεῖτε τό ὄραμα τῆς «Τηλε-

κοινότητας» καί τήν προφητεία ὅτι «τό 
ἠλεκτρονικό σπίτι μπορεῖ ν᾽ ἀποδειχτεῖ 
ἡ ἐπιχείρηση τοῦ μέλλοντος».

Διαβάστε Ἀστερίξ καί Ὀβελίξ καί 
θά καταλάβετε!

Στό τεῦχος «Ὁ Asterix καί ὁ Ὑπε-
ριταλικός», τό ὁποῖο κυκλοφόρησε στή 
γαλλική γλώσσα τό 2017, θά βρεῖτε ὅτι 
σέ μιά στημένη ἁρματοδρομία συμμετέχει 
ἕνας «μασκοφόρος ἠνίοχος», ὁ μεγάλος 
κορονοϊούς καί ὁ πιστός του, ὁ βάκι-
λους!

Μέσα λοιπόν ἀπό αὐτές τίς προει-
δοποιήσεις (ἀλλά καί πολλές ἄλλες) οἱ 
παγκόσμιοι θηριοδαμαστές μας θεωροῦν 
ὅτι ἐπιτέλεσαν τό καθῆκον τους ἀπέ-
ναντι στά πειραματόζωά τους καί τώρα 
ἔχουν ἥσυχη τή συνείδησή τους.

Μιλώντας στή γλώσσα τῆς ἐποχῆς 
τοῦ κορωνοϊοῦ ἦταν ἀτομική μας εὐθύνη 
νά ἔχουμε ἀνοιχτά τά μάτια μας, ὥστε νά 
μπορέσουμε νά ἀντιληφθοῦμε τά ἀπάν-
θρωπα σχέδιά τους.

Ἐκεῖνοι μᾶς τά ἔλεγαν ἤ μᾶς τά ἔδει-
χναν, ἀλλά ἐμεῖς ἀδιαφορούσαμε. Ἄς 
προσέχατε, μᾶς λένε τώρα!

Ἔτσι, μέ ξαλαφρωμένη τή συνείδησή 
τους, ἔθεσαν σέ ἐφαρμογή τό πείραμα 
τοῦ lockdown:

Αἰφνιαδιάζοντας τούς πάντες, κατά-
φεραν νά αἰχμαλωτίσουν ταυτοχρόνως 
μέσα στά ἰδιωτικά κλουβιά τους ὅλους 
τούς τρομαγμένους πολίτες τῆς γῆς.

Παράλληλα ἐνεργοποίησαν στό 
ἄψε-σβῆσε τόν ἐφεδρικό μηχανισμό ψη-
φιακῆς λειτουργίας τῶν κοινωνιῶν, ἐπι-
βάλλοντας ἕνα φρικτό τηλεμοντέλο στήν 
ἐκπαίδευση, τήν ἐργασία καί τήν κατα-
νάλωση.

Ἐν συνεχείᾳ, μᾶς φόρεσαν μάσκες 
παντοῦ, ποδοπατώντας τό ἱερότερο ση-
μεῖο τοῦ ἀνθρώπου: τό πρόσωπό του.

Στερώντας μας τό χαμόγελο καί τό 
γέλιο, καί ἐπιπλέον ἀλλοιώνοντας τή 
φωνή μας, ὑποβιβασθήκαμε σέ σκύλους 
μέ φίμωτρο.

Ἄν καί οἱ σκύλοι ὑπερτεροῦν, γιατί 
ἔχουν οὐρά γιά νά δείξουν τή χαρά.
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Τά πειραματόζωα ὅμως τῆς ἀν-
θρωποφάρμας δέν ἐπαναστάτησαν!

Ἀντιθέτως ἔγιναν συντελεστές τοῦ 
θαυμαστοῦ ἀνάποδου κόσμου.

Ἔτσι φθάσαμε στό σημεῖο νά βλέ-
πουμε σκύλους νά βγαίνουν βόλτα μέ 
ἐλεύθερο τό μουσούδι τους, ἀλλά ὁ κυ-
ριός τους νά εἶναι μασκοφορεμένος, χω-
ρίς νά ξέρουμε ποιός βγάζει βόλτα ποιόν:

Βγάζει βόλτα ὁ κύριος τόν σκύλο του 
ἤ ἀντιστρόφως ὁ σκύλος τόν κύριό του;

Μετά τή μασκοφορία, οἱ παγκό-
σμιοι θηριοδαμαστές μας, ἔβαλαν στό 
παιχνίδι τά διαγνωστικά τέστ, ἐξανα-
γκάζοντάς μας νά ἐλεγχόμαστε μέ χρήση 
βαμβακοφόρου στυλεοῦ.

Στήν ἀρχή μόνοι μας, μετά ἀπό τρί-
τους.

Σάν νά εἴμαστε τρομοκράτες πού 
τούς παίρνουν δείγμα DNA.

Κι ὅμως, τά πειραματόζωα τῆς ἀν-
θρωποφάρμας οὔτε τώρα ἐπαναστά-
τησαν.

Ἀντιθέτως, δέχθηκαν νά ὑποβάλ-
λουν στό μαρτύριο τῶν ὑποχρεωτικῶν 
ἰατρικῶν πράξεων ἀκόμη καί τά μικρά 
παιδιά τους.

Σημειωτέον ὅτι ἡ δική μας θλιβερή 
κυβέρνηση μέ πρωτοστάτη τόν κ. Πιερ-
ρακάκη, ὑπερηφανεύτηκε πού μᾶς ἐξευ-
τέλισε ὑποχρεώνοντάς μας, πρίν ξεμυτή-
σουμε ἀπό τό σπίτι μας, νά στέλνουμε 
ἠλεκτρονικό ραπόρτο στίς ἀρχές γιά τό 
ποῦ πηγαίνουμε ἤ ἀντιστοίχως νά ἔχου-
με συμπληρωμένη μιά βεβαίωση.

Ὅταν ἔφτιαξα γιά πρώτη φορά μιά 

τέτοια βεβαίωση, ξέσπασα σέ δάκρυα, 
γιατί ἤξερα ὅτι ἡ πράξη αὐτή σήμαινε τό 
τέλος τοῦ νομικοῦ μας πολιτισμοῦ ὅπως 
τόν εἶχα διδαχθεῖ ὡς φοιτητής καί ὅπως 
μετά τόν δίδασκα στούς δικούς μου φοι-
τητές.

Ἄν μέ ἀκούει ἀπό ψηλά ὁ μεγαλύτε-
ρος Ἕλληνας Συνταγματολόγος, ὁ Ἀρι-
στόβουλος Μάνεσης, ὁ ὁποῖος διέπρεψε 
σέ αὐτήν τήν πόλη, θά τρίζουν τά κόκ-
καλά του.

Τό ἐγχειρίδιό του γιά τίς ἀτομικές 
ἐλευθερίες ἦταν τό πρῶτο (ἐν ἔτει 1982) 
πού μνημόνευε ρητῶς ὅτι ἡ ὑποχρέωση 
δηλώσεως κάθε κίνησής μας στίς ἀρχές 
εἶναι ἀντισυνταγματική, διότι θίγει τόν 
πυρήνα τῆς ἐλευθερίας πού τό ἴδιο τό 
Σύνταγμα διακηρύσσει ὡς ἀπαραβίαστη.

Κι ὅμως, κανένας Συνταγματολόγος 
ἤ Ποινικολόγος δέν ἐπαναστάτησε, βλέ-
ποντας τό Σύνταγμα νά μετατρέπεται σέ 
ποδοπατημένη κουρελού.

Ἔτσι, οἱ πειραματιστές μας ἤξεραν 
ὅτι πλέον μποροῦσαν νά περάσουν ἄνε-
τα καί στόν τρίτο γύρο ἐξαθλίωσής 
μας.

Τώρα τό παιχνίδι τοῦ πολέμου ἐνά-
ντια στόν νέο ἀόρατο ἐχθρό θά παιζόταν 
μέ τό ὑπερόπλο τοῦ ἐμβολίου, τό ὁποῖο 
παρασκευάσθηκε μέσα σέ χρόνο ρεκόρ.

Οἱ παγκόσμιοι θηριοδαμαστές μας, 
τό δοκίμασαν στόν ἐνεργό πληθυσμό, 
δηλ. ὅπως θά ἔλεγε ὁ Θεόδωρος Κολο-
κτρώνης:

«Ἠθέλησαν νά γένουν μπαρμπέρη-
δες εἰς τοῦ κασίδη τό κεφάλι».

Ξέρουμε ὅτι λένε ψέματα. Ξέρουν ὅτι λένε ψέματα.
Ξέρουν ὅτι ἐμεῖς ξέρουμε, ὅτι λένε ψέματα.
Ξέρουμε ὅτι ξέρουν ὅτι ξέρουμε ὅτι λένε ψέματα.
Ἀλλά ἐξακολουθοῦν νά λένε ψέματα

Ἀλεξάντερ Σολζενίτσιν, Ρῶσσος νομπελίστας λογοτέχνης
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Καί γιά νά μᾶς πείσουν νά ἐμβολι-
αστοῦμε ὅλοι, χωρίς δεύτερη κουβέντα, 
ἐπιστράτευσαν ἕνα παραπλανητικό ἐπι-
χείρημα:

Ἀφοῦ μᾶς ἔκαναν πλύση ἐγκεφάλου 
ὅτι ἔχουμε πόλεμο ἐναντίον ἑνός ἀόρα-
του ἐχθροῦ, ζητοῦν τώρα νά πολεμήσου-
με στήν πρώτη γραμμή τοῦ μετώπου δί-
νοντας τό μπράτσο μας.

Μπερδεύοντας τόν πολίτη μέ ἕναν 
ὁπλίτη.

Ψεύδονται οἰκτρά!
Κανένας ἁπλός πολίτης δέν εἶναι 

ὑποχρεωμένος νά ρισκάρει γιά τούς δι-
πλανούς τοῦ ἀκόμη καί τή ζωή του, 
ὑποβαλλόμενος σέ πειραματικούς ἐμ-
βολιασμούς μέ μέχρι σήμερα ἑκατομμύ-
ρια παρενέργειες καί χιλιάδες θανάτους, 
σύμφωνα μέ τά ἐπίσημα στατιστικά 
στοιχεῖα τῆς Eudra Vigilance.

Τέτοια ὑποχρέωση δέν ὑπάρχει πολύ 
περισσότερο σήμερα, πού οἱ ἐμβολια-
σμοί δέν τελοῦνται ἐφάπαξ ἀλλά συνε-
χίζονται εἰς τό διηνεκές.

Ἀκοῦστε καί χωνέψτε καλά τό ἐκ-
βιαστικό τους σύνθημα:

Μιά φορά ἐμβόλιο, συνεχῶς ἐμβό-
λιο, ἴσως καί κάθε μήνα!

Ἡ κατάσταση θυμίζει ἐγκλεισμό τῶν 
ἐμβολιασμένων σέ ἕνα ἰατροφασιστικό 
μπουντρούμι.

Γιά νά ἐπιτευχθεῖ αὐτή ἡ φαρμακευ-
τική ὁμηρεία, τό καθεστώς ἀξιοποιεῖ τά 
σημαντικότερα ὅπλα τῆς προπαγάνδας.

1) Πρῶτο ὅπλο τῆς προπαγάνδας ἡ 
ἐπίκληση στήν αὐθεντία τῶν εἰδικῶν 
ἀλλά καί τῶν μητροπολιτῶν.

Γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς μᾶς λένε συνεχῶς 
ὅτι δέν ἐπιτρέπεται νά ἀμφισβητοῦμε 
τούς εἰδικούς.

Γι᾽ αὐτό ἀκριβῶς βγάζουν μπροστά 
τούς μυημένους στό σχέδιο μητροπολί-
τες πού, ἀντί γιά ράβδο, κρατοῦν μαστί-

γιο, προσβάλλοντας χυδαῖα τό ποίμνιο.
Διότι τό ἔλλειμμα τῆς κρατικῆς ἀξιο-

πιστίας ἀναπληρώνεται ἀπό δύο πλευ-
ρές:

Ἀπό τή μιά πλευρά, ἀπό τό ὑποτι-
θέμενο κύρος τῶν εἰδικῶν τῆς ἰατρικῆς 
ἐπιστήμης πού ἀμείβονται ἀπό τίς φαρ-
μακευτικές ἑταιρεῖες.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ἀπό τίς με-
ταφυσικές ἀφετηρίες τῆς θρησκείας πού 
δέν ἐπιδέχονται κριτική ἀμφισβήτηση.

Ὅμως κάθε ἐπιστήμονας γνωρίζει 
ἄριστα ὅτι ἡ ἐπιστήμη προχώρησε χάρη 
στήν ἀμφισβήτηση.

Ὅταν ἡ ἐπιστήμη ζητᾶ νά μήν 
ἀμφισβητεῖται, μετατρέπεται σέ θρη-
σκεία.

Ἄρα λατρεύεται τυφλά καί καθίστα-
ται ἀνεξέλεγκτη.

Αὐτό σημαίνει ὅτι ὁ γιατρός ἀντιμε-
τωπίζεται ὡς Θεός πού ὑλοποιεῖ κατά 
τό δοκοῦν τό σχέδιό του ἤ ὡς πάπας 
πού ἔχει τό προνόμιο τοῦ ἀλαθήτου.

2) Δεύτερο ὅπλο τῆς προπαγάνδας 
εἶναι ἡ ἐπαναληπτική χρήση συνθη-
μάτων πού μπολιάζουν τίς νέες ἰδέες 
πολύ πιό ἀποτελεσματικά.

Γι᾽ αὐτό ἀκοῦμε τόν τύραννο πρω-
θυπουργό τῆς Ἑλλάδος, ἤ ὀρθότερα τόν 
λογογράφο του, νά φτιάχνει παιδικά 
στιχάκια τού τύπου «ὅσο ὁ ἐμβολιασμός 
προχωρεῖ, ὁ ἰός ὑποχωρεῖ».

Μέ τήν ἴδια διαστρεβλωτική λογική 
τῆς προπαγάνδας ἐκτοξεύει ληγμένες 
φωτοβολίδες περί πανδημίας τάχα ἀνεμ-
βολίαστων.

3) Τρίτο ὅπλο τῆς προπαγάνδας εἶ-
ναι:

– ἡ νέα ὁμιλία
– τό ἀναποδογύρισμα τῶν ἐννοιῶν 

καί
– ὁ βιασμός τῆς κοινῆς λογικῆς.
Γιά νά ἐπιβάλουν οἱ προπαγανδιστές 
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τίς νέες ἰδέες τους, πρέπει νά λανσά-
ρουν νέες λέξεις ἤ νά προσδώσουν και-
νούργια, καί μάλιστα ὁλωσδιόλου ἀνά-
ποδη, σημασία στίς παλιές.

Κλασικό παράδειγμα ἀνάποδου 
λεξιλογίου ἡ περίφημη ἐμβολιαστική 
«ἐπιχείρηση Ἐλευθερία», ἡ ὁποία στόν 
ἀνάποδο κόσμο μας σημαίνει ἐπιχείρηση 
σκλαβιά.

Ἐδῶ ἀνήκουν ἐπίσης οἱ φαρισαϊκές 
διαβεβαιώσεις τῶν μελῶν τῆς ἰατροφα-
σιστικῆς κυβέρνησης ὅτι τά ἑκάστο-
τε δρακόντεια μέτρα περιορισμοῦ τῶν 
ἐλευθεριῶν μας δέν εἶναι τιμωρίες ἀλλά 
κίνητρα.

Πάλι μᾶς λένε φρικτά ψέματα!
Διότι τά κίνητρα συνδέονται μέ μιά 

ἔξτρα παροχή πού προσφέρεται ὡς δέ-
λεαρ στόν πολίτη καί βελτιώνει τή θέση 
του.

Ἄν ὅμως ἡ ἄσκηση ἑνός θεμελιώδους 
δικαιώματος ἐξαρτᾶται ἀπό τή συμμόρ-
φωση σέ ἕνα μέτρο καί ἄν ἡ μή τήρησή 
του σημαίνει ἀπώλεια τῆς ἐργασίας ἤ 
πληρωμή προστίμου, τότε ἡ κυβέρνηση 
δέν χρησιμοποιεῖ κίνητρα ἀλλά ἀπειλές 
πού προέρχονται ἀπό μασκοφορεμένους 
ἐκβιαστές.

Ἡ ἐγκαθίδρυση τοῦ θαυμαστοῦ ἀνά-
ποδου κόσμου ἀπαιτεῖ ἀπό ἐμᾶς μεγί-
στη προσοχή.

Διότι σταδιακά μπορεῖ νά ὁδηγή-
σει στήν ἀπώλεια τοῦ μυαλοῦ μας καί 
ἔτσι νά νομίζουμε ὅτι 2+2 κάνουν 5 καί 
ὄχι 4.

Δηλαδή νά νομίζουμε ὅτι ἕνα μηνιαῖο 
πρόστιμο τῶν 100 € εἶναι πράξη κοι-
νωνικῆς ἀλληλεγγύης πρός τό διαλυμένο 
ΕΣΥ, ἐνῶ ἀποτελεῖ διείσδυση τῶν βρο-
μόχερων τῆς διεστραμμένης ἐξουσίας βα-
θιά μέσα στίς τσέπες μας.

Ἐπίσης μπορεῖ νά ἀρχίσουμε νά νο-
μίζουμε ὅτι εἴμαστε φασίστες ἤ ναζιστές 

ἐπειδή ἀρνούμαστε νά ὑποταχθοῦμε σέ 
ὅ,τι προστάζει ἡ διεφθαρμένη, ἀντίχρι-
στη καί ἀνθελληνική κυβέρνηση καί ὅ,τι 
εὐλογοῦν οἱ λακέδες τῶν ἀργυρώνητων 
Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης.

Ἄς θυμηθοῦμε τί λέει ὁ Ἰονέσκο στόν 
Ρινόκερο καί ἄς ἀφιερώσουμε τήν ἀνα-
φορά αὐτή στόν ἄξιο Ἕλληνα ἠθοποιό 
Ἄρη Σερβετάλη πού τόν κανιβάλισαν 
γιατί τόλμησε νά ὑψώσει τό ἀνάστημά 
του:

Λέει ὁ Ἰονέσκο: «Τώρα θά τούς μά-
θουμε τούς δημιοσιογραφίσκους;

»Εἶναι ἄξιοι, γιά νά πουλήσουν τίς 
παλιοφυλλάδες τους, νά κατασκευά-
σουν τό ἕνα σκάνδαλο πάνω στό ἄλλο, 
μόνο καί μόνο γιά νά ἐξυπηρετήσουν 
δουλοπρεπῶς τά συμφεροντάκια τῶν 
ἀφεντικῶν τους.

»Εἶναι δυνατόν νά πιστεύετε, κύριε 
Ντιντάρ, ἐσεῖς, ἕνας νομομαθής, αὐτά 
τά παραμυθάκια; Ἕνας πτυχιοῦχος τῆς 
Νομικῆς; ... Ἄς γελάσω ρινοκεριστί!».

Ἄς θυμηθοῦμε ὅμως τί ἔγραφε καί ὁ 
Χέρμπερτ Τζόρτζ Γουέλς στήν ἐπίκαιρη 
νουβέλα του «Ἡ χώρα τῶν τυφλῶν».

Ἕνας μόνο εἶχε τήν ὅρασή του καί 
ὅλοι οἱ ἄλλοι ἦταν τυφλοί λόγω κάποιας 
σπάνιας ἐπιδημίας πού εἶχε ξεσπάσει.

Οἱ τυφλοί ὅμως ἤθελαν νά τοῦ βγά-
λουν τά μάτια, γιά νά τόν ἀπαλλάξουν 
ἀπό αὐτά τά ἐνοχλητικά αἰσθητήρια ὄρ-
γανά του!

Κι ἄν δέν δεχόταν νά τοῦ τά ἀφαι-
ρέσουν, δέν θά τοῦ ἐπέτρεπαν νά πα-
ντρευτεῖ τήν ἀγαπημένη του Μεδίνα-Σα-
ροτέ.

Ὅταν λοιπόν ἀκοῦμε ἤ διαβάζουμε 
διάφορες χυδαῖες προσβολές ἐναντίον 
τῶν πολιτῶν πού δέν θέλουν νά προ-
σκυνήσουν τήν ἀντιτριαδική ψευδο-
θεότητα τοῦ ἐμβολίου, τῶν τέστ καί 
τῆς μάσκας, ξέρουμε ὅτι τά καλολαδω-
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μένα γρανάζια τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καθε-
στῶτος ἐφαρμόζουν μία ἀπό τίς τεχνι-
κές τῆς προπαγάνδας.

Αὐτή εἶναι πού θέλει τούς πολίτες 
διαιρεμένους, γιατί τό «διαίρει καί βα-
σίλευε» ἀπενεργοποιεῖ τά ἀντιδραστι-
κά ρεφλέξ τῆς κοινωνίας πού θέτουν 
σέ κίνδυνο τή διατήρηση τῶν τυράννων 
στήν ἐξουσία.

Ὅσο οἱ ἐμβολιασμένοι καί οἱ ἀνεμ-
βολίαστοι ἐπιδίδονται σέ καθημερι-
νές κοκορομαχίες, οἱ θηριοδαμαστές 
τῆς ἀνθρωποφάρμας μας τρίβουν τά 
χέρια τους.

Γιατί ἀπολαμβάνουν τό αἷμα πού 
χύνεται ἀπό τόν διχασμένο λαό, ἐνόσω 
ἐκεῖνοι γαντζώνονται ὅλο καί βαθιά στήν 
καρέκλα τους.

Ἀλλά ὁ σαδισμός τῶν τυράννων μας 
δέν σταματᾶ ἐδῶ:

Τήν ὥρα πού ἀπολαμβάνουν τόν ἀλ-
ληλοσπαραγμό τῶν δύο στρατοπέδων 
σάν νά πρόκειται γιά τό ντέρμπι τῶν 
αἰωνίων ἀντιπάλων, οἱ θυριοδαμαστές 
μας τολμοῦν καί κλοτσοῦν ἔξω ἀπό τήν 
φάρμα ὅποιο πειραματόζωο ἀρνεῖται νά 
συμμετάσχει στήν κοκορομαχία ἤ ἐν γέ-
νει νά παίξει μέ τούς ὅρους τοῦ ἀπάν-
θρωπου συστήματος.

Πέταξαν ἤδη μέ τίς κλωτσιές ἔξω 
ἀπό τή φάρμα τά πιό σημαντικά πει-
ραματόζωα, αὐτά πού εἶχαν τιμηθεῖ ὡς 
ἥρωες στήν ἀρχή τῆς πανδημίας γιατί 
ἔσωζαν ζωές.

Τόσο πολύ νοιάζονται οἱ θηριοδα-
μαστές τῆς φάρμας γιά τή δημόσια 
ὑγεία, πού στέρησαν ἀπό τούς ἄμοι-
ρους πολίτες τούς γιατρούς καί τούς 
νοσηλευτές τους.

Δυστυχῶς, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς 
ἀποφάσεις πού ἐξέδωσαν μέχρι σήμερα 
τά ἑλληνικά δικαστήρια στίς ὑποθέσεις 
πού ἀφοροῦν τήν ἀναστολή καθηκό-

ντων τῶν πρώην ἡρώων ὑγειονομικῶν, 
ἀπευθυνθήκαμε στά λυκόπουλα τῆς 
δικαιοσύνης γιά νά ζητήσουμε προ-
στασία ἀπό τούς λύκους τῆς κυβέρ-
νησης.

Ὅμως ἡ Ἱστορία διδάσκει ὅτι κανέ-
να ἀπάνθρωπο μέτρο καμιᾶς δικτα-
τορίας δέν ἀντιμετωπίσθηκε διά τῆς 
νομικῆς ὁδοῦ.

Διότι, γιά νά ἑδραιωθεῖ ἕνα δικτα-
τορικό καθεστώς, πρέπει νά ἔχει προ-
εξασφαλισμένη τήν τυφλή συνεργασία 
μέ τούς φορεῖς τῆς δικαστικῆς ἐξουσίας 
ἀλλά καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρχίας.

Ἔτσι, ὅποιος δέν θυμᾶται τό παρελ-
θόν (θά προσέθετα: καί δέν μελετᾶ γιά 
νά τό πληροφορηθεῖ) εἶναι καταδικα-
σμένος νά τό ἐπαναλάβει.

Μετά τήν μεγάλη ἐπιτυχία τῆς κλο-
τσηδόν ἀπομάκρυνησης τῶν μή συνερ-
γάσιμων πειραματόζωων, οἱ ἀπάνθρωποι 
θηριοδαμαστές τῆς φάρμας μας προχώ-
ρησαν σέ νέα κτηνωδία:

Ἀποφάσισαν νά ξεπουπουλιάσουν 
τά πιό γερασμένα ζῶα τῆς φάρμας, ἐπι-
βάλλοντάς τους μηνιαίως τό πρόστυχο 
πρόστιμο τῶν 100 εὐρώ, ἄν δέν δε-
χθοῦν νά στήνονται κάθε τρεῖς καί λίγο 
στήν οὐρά γιά τόν ἐμβολιασμό τους.

Δυστυχῶς πάλι κάποιοι ρωτοῦν γιά 
τή νομική λύση πού πρέπει νά προκρι-
θεῖ ἐνάντια στή νέα κυβερνητική ἀπαν-
θρωπιά.

Πρόκειται ὅμως γιά ἐπανάληψη τοῦ 
ἴδιου τραγικοῦ λάθους, ἀφοῦ τά δικα-
στήρια τῆς χώρας μας εἶναι τά νομι-
μοποιητικά γρανάζια τῆς ἰατροφασι-
στικῆς τυραννίας.

Ἑπομένως, ἄς βροντοφωνάξουμε:
• Φτάνει πιά!
• Ὄχι ἄλλος ἐμπαιγμός!
• Ὄχι ἄλλα ἀπάνθρωπα μέτρα δῆθεν 

γιά τό καλό μας!
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• Ὄχι ἄλλες τιμωρίες γιά τά πειρα-
ματόζωα πού θέλουν νά γίνουν ἄνθρω-
ποι!

• Ὄχι ἄλλη συνεργασία μέ τόν ὑγει-
οναζισμό – εἶναι ὥρα γιά τοῦ πολίτη τόν 
πανηγυρισμό!

Ἀλλά αὐτός ὁ πανηγυρισμός προϋ-
ποθέτει ἕνα ἄλλο μεγάλο ΟΧΙ:

• Ὄχι ἄλλη διχόνοια ἀνάμεσα σέ 
ἐμβολιασμένους καί ἀνεμβολίαστους.

Ἄς τερματίσουμε τίς κοκορομαχίες 
καί πᾶμε νά ξανακερδίσουμε τίς χαμένες 
ἐλευθερίες.

Μιά ζωή μᾶς χώριζαν σέ δύο στρα-
τόπεδα:

Θυμηθεῖτε τά μπλέ καί τά πράσινα 
καφενεῖα!

Θυμηθεῖτε τούς Πράσινους καί τούς 
Βένετους στή Στάση τοῦ Νίκα! Θυμη-
θεῖτε τί ἔγινε τό 532 μ.Χ.: μέ θαυματουρ-
γικό τρόπο ἔσπασε ἡ ἀγχόνη καί ἑνώ-
θηκαν οἱ Πράσινοι μέ τούς Βένετους καί 
ὁ Ἰουστινιανός πού ἀγνοοῦσε τότε προ-
κλητικά τίς διαμαρτυρίες τους βρῆκε ἕνα 
μεγάλο κακό. Ἄς μελετήσουμε τή Στάση 
τοῦ Νίκα!

Θέλω ὅμως νά μοιραστῶ μαζί σας 
ἕνα προβληματισμό μου:

Μήπως δέν χρειαζόμαστε ἄλλες 
διαμαρτυρίες;

Ἐδῶ στόν δρόμο ἁπλῶς ξεθυμαί-
νουμε καί ξεμαθαίνουμε νά διεκδικοῦμε 
πίσω ὅ,τι μᾶς λήστεψαν οἱ μασκοφορε-
μένοι ἐκβιαστές μας.

Αὐτοί οἱ ἐκβιαστές εἶναι πού πρέ-
πει νά φύγουν κλωτσηδόν ἀπό τή 
φάρμα μας, καί μάλιστα τό συντομό-
τερο δυνατόν καί ὄχι τά πειραματόζωα 
πού ἀντιστέκονται στούς ἀτέρμονες ἐκ-
βιασμούς.

Ἄς ξαναδιαβάσουμε τή Φάρμα τῶν 
ζώων τοῦ Ὄργουελ καί ἄς μελετήσουμε 
τήν ἀνατροπή τοῦ κυρίου Τζόουνς.

Εἶναι ἡ ὥρα γιά ἠχηρές πράξεις 
ἐνάντια στίς ἀδηφάγες ὀρέξεις τῶν ὑγει-
ονομικῶν τυράννων μας.

Ἄν δέν ἀντιδράσουμε οὔτε τώρα καί 
ἁπλῶς συνεχίσουμε νά συγκεντρωνόμα-
στε στίς πλατεῖες, εἶναι μαθηματικῶς 
βέβαιον ὅτι οἱ διοικητές τῆς φάρμας 
μας θά ἐνεργοποιήσουν τόν ἐφιάλτη τῆς 
ἑπόμενης πίστας.

Πιστέψτε με, τούς μελετῶ καθημε-
ρινά ἐπί 20 μῆνες. Ἐφαρμόζουν μεθό-
δους κοινωνικῆς μηχανικῆς καί ψυ-
χολογίας, ἀντιμετωπίζοντάς μας ὡς 
πειραματόζωα. Γιά κάθε καινούργιο 
μέτρο καταγράφουν τίς ἀντιδράσεις μας 
καί ἀναλόγως προχωροῦν παραπέρα.

Δυστυχῶς ὅμως αὐτό συμβαίνει σέ 
παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ὅλες οἱ κυβερνή-
σεις συντονίζονται ἀπό ἕνα δαιμονι-
κό παγκόσμιο κέντρο ἐξουσίας ἀπό τό 
ὁποῖο ἐκπορεύονται ὅλες οἱ ντιρεκτίβες.

Γι᾽ αὐτό ἴσως δέν εἶναι μακρυά ἡ 
ὥρα τῆς παγκόσμιας κυβέρνησης πού 
θά ἔχει:

• ἑνιαία πολιτική διαχείρισης τῶν 
κρίσεων

• μία θρησκεία καί
• κοινή γλώσσα.
Ἤδη στά περισσότερα κράτη τῆς 

γῆς οἱ πολίτες ἔχουν μεταλλαχθεῖ σέ 
ψηφιακῶς πιστοποιημένα πειραμα-
τόζωα:

Γιά νά μποροῦν νά βοσκήσουν μα-
κριά ἀπό τό κοτέτσι τους, πρέπει νά 
περνοῦν κάθε φορά ἀπό τόν ἔλεγχο τῶν 
ὑγειονομικῶν πορτιέρηδων.

Ἄν δέν ἀντιδράσουμε βγάζοντας 

«Τά ἐμβόλια εἶναι ἀσφαλῆ· γιά τίς φαρμακευτικές» (σύνθημα σέ τοῖχο)
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κραυγές πρός τούς θηριοδαμαστές μας, 
μπορεῖ νά μήν εἶναι μακριά ἡ στιγμή πού 
θά βρεθοῦμε ἔγκλειστοι ὄχι σέ ἰδιωτικό 
ἀλλά σέ δημόσιο κοτέτσι ἐπιτηρούμενο 
ἀπό τόν Μεγάλο Ἀδελφό.

Καί στό τέλος δέν ἀποκλείεται νά 
μετατραποῦμε σέ τσιπαρισμένα σκυλά-
κια, ἀνιχνεύσιμα παντοῦ ἀπό τό σύστημα.

Θυμηθεῖτε τό φρικαλέο σύνθημα 
«μάσκα παντοῦ».

Ἡ πραγματική φρίκη θά ἔρθει ἀπό 
τήν ὑλοποίηση τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ συν-
θήματος:

«Ἔλεγχος παντοῦ».
Θά μᾶς ποῦν ὅτι μόνο μέ αὐτόν τόν 

τρόπο θά εἴμαστε προστατευμένοι ἀπό 
τίς ἐπερχόμενες πανδημίες ἤ ἀπό τά 
ἀκραῖα καιρικά φαινόμενα τῆς κλιματι-
κῆς ἀλλαγῆς.

Γι᾽ αὐτό προτείνω:
Ἄς μισήσουμε ἐπιτέλους τήν σκλαβιά 

τῆς ἀσφάλειάς μας καί ἄς ἐρωτευθοῦ-
με παράφορα τήν ἐλευθερία μας.

Εἶναι τό χρέος μας ἀπέναντι στόν 

ἀόρατο Δωρητή καί Φίλο μας.
Ἕως ἐδῶ μέ τούς ἀόρατους ἐχθρούς, 

δηλ. τούς διαβόλους, καί τούς διεστραμ-
μένους πολέμους πού ὀργανώνουν συνε-
χῶς οἱ παγκόσμιοι ὀλιγάρχες.

Σέ συντονισμό μέ τούς ὑπόλοι-
πους πολίτες τῶν ἄλλων χωρῶν ἄς 
βάλουμε ἐδῶ ἕνα τέλος στήν Παγκό-
σμια Ὑγειονομική Δικτατορία.

Ὅσο τό καθυστεροῦμε, τόσο πιό πι-
θανό εἶναι νά ἀντικρίσουμε τίς στρατιω-
τικές στολές ἔξω ἀπό τά σπίτια μας ἤ 
ἴσως καί μέσα σέ αὐτά.

Οἱ μαριονέτες τῆς Νέας Τάξης Πραγ-
μάτων μᾶς εἶπαν «μένουμε σπίτι, μένου-
με ἀσφαλεῖς».

Διαβάστε ἀνάποδα: «Μένουμε στόν 
δρόμο, μένουμε ἀνασφαλεῖς».

Ἀπό ἠθοποιοί στό φωσκολικό σί-
ριαλ τῆς ἰατροφασιστικῆς τυραννίας, ἄς 
γίνουμε συγγραφεῖς τῆς Ἀναλαμπῆς 
τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Πατρίδας 
μας!

Ὑπακοή στήν Ἐκκλησία;

Ἀπαντώντας ὁ ἅγιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος τό 1930 στόν ἐπί-
σκοπό του, πού τοῦ συνιστοῦσε ὑπακοή, ἔλεγε: «Ἐάν αὐτήν τήν γνώμην 
ἠκολούθουν πάντες οἱ Χριστιανοί κατά γράμμα, νά ἀκολουθοῦν δηλαδή 
τούς ἐπισκόπους εἰς πάντα, ἀλλοίμονο τότε, οὔτε Ὀρθοδοξία, οὔτε Ἐκκλη-
σία, οὔτε Ὀρθόδοξος Χριστιανός θά ὑπῆρχε σήμερον. Ἐάν οἱ Ὀρθόδοξοι 
Χριστιανοί ἠκολούθουν τούς πατριάρχας καί ἐπίσκοπους, Ἀπολιναρίους, 
Μακεδονίους, Εὐτυχέας, Διοσκόρους, Σαβελλιο-Σεβήρους, Εὐσεβίους καί 
πολλούς ἄλλους, καί ἐδέχοντο καί ἠσπάζοντο τά φρονήματά των, ποῦ τότε 
Ὀρθοδοξία; Ποῦ χριστιανός εὐσεβής καί ὀρθόδοξος;!! Καί τί λέγω ἀνθρώ-
πους, πατριάρχας καί μητροπολίτας; Καί δέν λέγω συνόδους, ὄχι ἀπό πέντε 
ἤ δέκα καί εἴκοσι τοιούτους, ἀλλά ἀπό 100, 200 καί 348 μητροπολίτας καί 
ἐπισκόπους ἀποτελουμένας; Διότι 348 τόν ἀριθμόν συνῆλθον ἐν ἔτει 754 ἐν 
Κωνσταντινουπόλει καί ἐξέδωκαν τόν “ὅρον” ἐναντίον τῶν ἁγίων εἰκόνων».

Ἀπό τήν μαχητική Χριστιανική Σπίθα, ἀρ. φύλ. 767 (Ἰαν-Φεβρ. 2021), σ. 1. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΙΟΥ Sars-CoV-2 
Συμφώνως πρός συνεντεύξεις καί 

δημοσίευμα 86 σελίδων (Vérité-Covid19.
fr website (videos, documents, etc.) τοῦ 
Γάλλου Καθηγητοῦ JP Fourtillan καί συ-
νεργατῶν «The Whole Truth, Covid-19, 
Covid-19 Vaccines»:

Πρίν τό ἔτος 2003 ἀπομονώθηκε σέ 
ἀσθενῆ τοῦ Γαλλικοῦ Νοσοκομείου στό 
Ἁνόι τοῦ Βιετνάμ ὁ κορωναϊός Sars-CoV.

Τό ἔτος 2003 ἐπενέβη ἐπί τοῦ γο-
νιδιώματος τοῦ προαναφερθέντος RNA 
ἰοῦ ὁ μοριακός βιολόγος Fr. Tangy (δι-
ευθυντής ἑνός ἐρευνητικοῦ ἰνστιτούτου 
τοῦ Ἰνστιτούτου Pasteur) καί εἰσήγα-
γε στό γονιδίωμα αὐτοῦ μία ἀκολουθία 
DNA 29746 νουκλεοτιδίων καί ἄλλων 
ἀκολουθιῶν DNA. Οἱ ἐπεμβάσεις αὐτές 
κατωχυρώθηκαν μέ τό ἀνάλογο δημοσι-
ευθέν διεθνές δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας.

Ὁ ἴδιος προαναφερθείς ἐρευνητής τό 
ἔτος 2011 ἐσυνέχισε τίς ἐπεμβάσεις του 
ἐπί τοῦ κορωναϊοῦ Sars-CoV μέ ἀποτέ-
λεσμα τή δημιουργία τοῦ ἰοῦ Sars-CoV1. 
Καί οἱ ἐπεμβάσεις αὐτές κατωχυρώθη-
καν μέ τό ἀνάλογο δημοσιευθέν διεθνές 
δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας.

Τά ἔτη 2011-2015 συνεχίστηκαν οἱ 
ἐπεμβάσεις ἀπό ἐπιστήμονες ἐρευνητι-
κῶν κέντρων τοῦ Ἰνστιτούτου Pasteur 
(Fr. Tangy καί Paul Charneau) ἐπί τοῦ 
γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ Sars-CoV1 μέ ἀπο-
τέλεσμα τήν εἰσαγωγή στό γονιδίωμα τοῦ 
τελευταίου ἰοῦ τεσσάρων ἀκολουθιῶν 
τοῦ ἰοῦ τοῦ AIDS, HIV1, δημιουργηθέ-
ντος τοῦ κορωναϊοῦ SARS-Cov2. Καί οἱ 
ἐπεμβάσεις αὐτές κατωχυρώθηκαν μέ τό 
ἀνάλογο διεθνές δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας. 

Σημειωτέον ὅτι τήν ἄποψη ὅτι 
ὁ κορωναϊός SARS-Cov2 ἐμπεριέχει 
ἀκολουθίες τοῦ ἰοῦ τοῦ AIDS, HIV1, 
ἐπεβεβαίωσε καί ὁ Καθηγητής Luc 
Montagnier, κάτοχος τοῦ βραβείου 
Nobel, γιά τήν ἀνακάλυψη τοῦ ἰοῦ 
τοῦ AIDS.

Σημειωτέον ὅτι ὁ Καθηγητής Fourtil-
lan φυλακίστηκε ἀπό τόν πρόεδρο 
Macron καί ἀποφυλακίσθηκε λίγους μῆ-
νες πρίν.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ
Ὅλα τά χορηγούμενα σκευάσματα 

γιά τήν τεχνητή νόσο Covid-19 δέν εἶ-
ναι ἐμβόλια· εἶναι γονιδιακοί τροπο-
ποιητές, ἰδιαίτερα τά σκευάσματα μέ τά 
ὁποῖα χορηγεῖται τεχνητό mRNA. Ἕνα 
κριτικῆς σημασίας ἐρώτημα ἦταν κατά 
πόσον ἦταν δυνατόν τό τεχνητό mRNA 
νά εἰσέλθη στόν πυρῆνα τοῦ κυττάρου 
καί νά ἐνσωματωθῆ (καί τροποποιήση) 
τό DNA τοῦ πυρῆνος. Ἡ πρώτη ἀβασά-
νιστη ἀπάντηση ἦταν ὅτι δέν εἶναι δυνα-
τόν νά συμβῆ αὐτό. Νεώτερα δεδομένα, 
ὅμως, δημοσιευθέντα στά πλέον ἔγκυρα 
ἐπιστημονικά περιοδικά, παρέσχον ἰσχυ-
ρότατες ἐνδείξεις ὅτι αὐτό εἶναι δυνατόν 
νά συμβῆ μέ ἀπροσμέτρητες συνέπει-
ες (μεταλλαγή τοῦ ἀνθρώπου, ὅπως 
ἀκριβῶς τά μεταλλαγμένα προϊόντα)! 

Σημειωτέον ὅτι συμφώνως μέ ἄλλη 
τεχνική παρασκευῆς τῶν σκευασμάτων 
αὐτῶν (εἰσαγωγή τμημάτων τοῦ γονιδι-
ώματος τοῦ κορωναϊοῦ SARS-Cov2 εἰ-
σαχθέντων σέ ἄλλον ἐξησθενημένο ἰό) 
εἰσήχθησαν καί νανολιπίδια-βιοαι-
σθητῆρες μέ τά ὁποῖα εἶναι δυνατόν 

«ΠΑΝΔΗΜΙΑ» COVID-19 ΚΑΙ «ΕΜΒΟΛΙΑ»
τοῦ κ.Κωνσταντίνου Καρακατσάνη

τ. Τακτικοῦ Καθηγητοῦ Ἰατρικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.
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νά λαμβάνωνται καί νά ἀποστέλλω-
νται πληροφορίες, ἰδιαίτερα μέ τήν 
παρουσία τῶν δικτύων ἐπικοινωνίας 
5 G. Καί οἱ τεχνικές αὐτές κατωχυρώθη-
καν μέ τό ἀνάλογο δίπλωμα εὑρεσιτεχνί-
ας. Γιά τό θέμα αὐτό δύναται κάποιος 
νά ἀντλήση ἐπιστημονικές πληροφορί-
ες, οἱ ὁποῖες ἐδόθησαν ἀπό τόν Ἀνα-
πληρωτή Καθηγητή Πανεπιστημίου τοῦ 
Ἡνωμένου Βσιλείου, Ἰωάννη Κυπραῖο, ὁ 
ὁποῖος πληροφόρησε ὅτι γιά τά ἐνιέμενα 
αὐτά σκευάσματα χρησιμοποῦνται συγ-
χρόνως ὀκτώ διαφορετικές τεχνολογίες! 

Σοβαρότατο βεβαίως βιοηθικό 
πρόβλημα -ἐκτός ἀπό τήν ἀπαράδεκτη 
ὑπό τήν ἔποψη τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνα-
τολικῆς Θεολογίας ἐπέμβαση ἐπί τοῦ 
γονιδιώματος τοῦ ἀνθρώπου (ἐπί τοῦ 
DNA)- ἀποτελεῖ καί τό γεγονός ὅτι γιά 
τήν τελική παρασκευή τῶν ἐμβολίων 
αὐτῶν σέ διάφορες φάσεις χρησιμοποι-
ήθηκαν ἐμβρυϊκές κυτταρικές σειρές, 
δηλαδή κύτταρα προερχόμενα ἀπό στο-
χευμένες ἀμβλώσεις ζώντων ἀνθρωπί-
νων ἐμβρύων. Συγκεκριμένα, ζωντανά, 
ἐξαμβλωμένα ἔμβρυα τεμαχίζονταν λαμ-
βάνοντας τμήματα διαφόρων ὀργάνων 
καί ἱστῶν (νεφροί, πνεύμονες, ὑπόφυση, 
ἀμφιβληστροειδής χιτών τοῦ ὀφθαλμοῦ 
κ.τ.λ.) προκειμένου νά παραχθῆ τό τελι-
κό προϊόν τοῦ ἐνιεμένου σκευάσματος. 
Εἶναι πολύ φρικιαστική ἡ πληροφο-
ρία ὅτι, ὅπως ἀπεκάλυψε σέ ἀνάκριση 
ἐξέχων ἐπιστημονικός συνεργάτης καί 
σύμβουλος τῶν Ἑταιριῶν Pfeizer, Sanofi 
κ.τ.λ. γιά τήν παρασκευή ἑνός μόνον 
εἴδους ἐμβολίου ἐσφαγίασε 76 ἔμ-
βρυα.

ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-
ΤΙΣΜΕΝΗ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ; 

Ὑπάρχουν πολλές ἐνδείξεις –καί κά-
ποιες ἀποδείξεις- ὅτι ἡ ἀποκαλούμενη 
«πανδημία» ἦταν ἀπό ἐτῶν προσχεδι-
ασμένη. Δύο ἀπό τίς ἀποδείξεις αὐτές 
εἶναι οἱ ἀκόλουθες: α) Ἡ προσωρινή 
αἴτηση γιά κατοχύρωση τῶν tests γιά τή 
διάγνωση τῆς νόσου Covid-19 (κατοχύρω-
σης τῆς πατέντας US 0279 585 A1) ἔγι-
νε στίς 13 Ὀκτωβρίου 2015 ὑπό τοῦ 
Richard Rothschild1, ἐνῶ ἡ τελική δημο-
σίευση (Patent Application Publication) 
τῆς αἴτησης (μετά πολλαπλές διαδοχι-
κές αἰτήσεις τά ἑπόμενα χρόνια) γιά κα-
τοχύρωση τῆς ἴδιας πατέντας ἔγινε στίς 
3 Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 20202 (τρεῖς 
καί πλέον μῆνες πρό τῆς ἐμφάνισης 
τῆς «πανδημίας») β). Τό πρῶτο «ἐμ-
βόλιο» τό ὁποῖο παρήχθη μέ τή συνερ-
γασία τoῦ Ἰνστιτούτου Pasteur- Sanofi- 
Jenner Institute- Astra Zeneca παρήχθη 
τόν Σεπτέμβριο τοῦ ἔτους 2018 μέ τά 
ἐμπεριεχόμενα νανοσωματίδια, κατοχυ-
ρωθέν μέ δημοσιευθέντα διεθνῆ ἀριθμό 
διπλώματος εὑρεσιτεχνίας! 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΕΙΡΑΜΑ; 

Σαφέστατα πρόκειται περί παγκο-
σμίου πειράματος. Προκειμένου νά δοθῆ 
ἕνα ἐμβόλιο γιά χρήση στό κοινό, ἀπαι-
τοῦνται κατά προσέγγιση δέκα-δώδε-
κα χρόνια -ἤ καί περισσότερα- δοκιμῶν 
(κατ’ ἀρχήν σέ διάφορα πειραματόζωα 
διαφορετικοῦ βάρους, καί στή συνέχεια 
σέ ἐθελοντές ἀνθρώπους, σέ τρεῖς φά-
σεις δοκιμῶν). 

Στήν περίπτωση τῆς παρασκευῆς 

1. http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/TRUTH_about_Covid-19_and_Covid-19_Vaccines.pdf, p 45. 
Προσπελάστηκε 2.5.2021.

2. https://patentimages.storage.googleapis.com/61/a3/0d/3d91325d909386/US20200279585 
A1.pdf. Προσπελάστηκε 15.7.2021.
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ἐμβολίων γιά τή νόσο Covid-19, ὁ συνο-
λικός χρόνος τῶν δοκιμῶν περιορίσθη-
κε, κατά προσέγγιση, σέ λιγότερο ἀπό 
ἕνα ἔτος. Τό ἀποτέλεσμα τῆς τακτικῆς 
αὐτῆς εἶναι ὅτι ἐλήφθησαν ἐλάχιστες 
πληροφορίες τόσο γιά τήν ἀποτελεσμα-
τικότητα ὅσο καί γιά τίς δυνητικές πα-
ρενέργειες τῶν ἐμβολίων αὐτῶν.

Στό συνοδό φυλλάδιο τῆς Ἑται-
ρείας Pfizer-BionTech σχετικῶς μέ τήν 
παρασκευή τοῦ ἐμβολίου αὐτοῦ, ἀνα-
γράφεται ὅτι οἱ ἐμβολιασθησόμενοι θά 
παρακολουθηθοῦν ἐπί εἴκοσι τέσσσερις 
μῆνες3, προκειμένου νά καταγραφοῦν οἱ 
πρώιμες καί, οἱ κατ’ ἀρχήν, μεσοπρόθε-
σμες παρενέργειες τῶν ἐμβολίων αὐτῶν. 
Παρά τό γεγονός αὐτό, δόθηκε μετά δί-
μηνο ἀπό τῆς τελευταίας προκλινικῆς 
δοκιμῆς, κατ’ ἐξαίρεση, ἐπείγουσα ἄδεια 
ἀπό τούς ἁρμόδιους φορεῖς χρησιμοποί-
ησης τῶν ἐμβολίων γιά τή νόσο Covid-19, 
γιά καθολικό ἐμβολιασμό, στήν προσπά-
θεια, ὑποτίθεται, ἔγκαιρου ἐλέγχου τῆς 
«πανδημίας». 

Ἀνεξαρτήτως τῆς ὀρθότητας ἤ μή 
τοῦ σκεπτικοῦ αὐτοῦ, τά προαναφερθέ-
ντα σημαίνουν ὅτι ὁ πληθυσμός τῆς Πα-
γκόσμιας κοινότητας χρησιμοποιεῖται, 
ἀκουσίως πλέον, ὡς «πειραματάνθρω-
ποι», προκειμένου νά ἐκτιμηθῆ ἡ ἀσφά-
λεια καί οἱ παρενέργειες τῶν ἐμβολίων 
αὐτῶν.

ΩΦΕΛΕΙ Ή ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ»; 
Δεδομένων τῶν πολύ γνωστῶν πλέον 

βραχυπρόθεσμων καί ἀρξαμένων μεσο-
πρόθεσμων παρενεργειῶν (θρομβώσεις 
πολλαπλῶν ἀγγείων τοῦ σώματος, πα-
ραλύσεις, αἰφνίδιοι θάνατοι καί σέ νέους 
ἀνθρώπους- ἀκόμη καί ὑγιαίστατους 
ἀθλητές), τῶν ἐμβολίων αὐτῶν, τό συ-
μπέρασμα εἶναι ὅτι τά βλαπτικά ἀποτε-
λέσματα τῶν σκευασμάτων αὐτῶν ὑπερ-
τεροῦν κατά πολύ τῶν βραχυπρόθεσμων 
«ὠφελειῶν» των, ἰδιαίτερα γιά τίς πλεῖ-
στες ἡλικιακές ὁμάδες, ἰδιαίτερα ἐκείνης 
τῆς ἡλικίας τῆς μικρότερης τῶν 20 ἐτῶν, 
στήν ὁποίαν ἡ χορήγηση τῶν σκευασμά-
των θά ἦταν εὔλογο νά χαρακτηρισθῆ 
ὡς ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας. 
Τά προαναφερθέντα ἀποτελοῦν γνώμη 
πολλῶν παγκοσμίως γνωστῶν ἐπιστημό-
νων, ὅπως τῶν κ.κ. Ἰωαννίδη, Montagnier, 
Bhakdi, Henry-Caude, Malone κ.ἄ. 

Ἤδη ἔγινε γνωστό ὅτι ἡ θεωρούμενη 
προστασία τῶν «ἐμβολίων» αὐτῶν προο-
δευτικῶς βραχύνεται, ὥστε νά φθάσουν 
νά ὁμιλοῦν γιά 3η δόση, ἀκόμη καί γιά 
χορήγηση κάθε 3-4 μῆνες, μέ ὅλες τίς 
προαναφερθεῖσες δυνητικές σοβαρές 
ἐπιπλοκές.

Πολλοί ἐπιστήμονες ἀπειλήθηκαν, 
ἀναγκάσθηκαν σέ παραίτηση, ἐγκλεί-
σθησαν σέ ψυχιατρεῖα, ἀκόμη καί φυλα-
κίσθηκαν διότι ὁμίλησαν γιά τήν κατα-
σκευασθεῖσα «πανδημία» τοῦ κορωναϊοῦ!

3. FACT SHEET FOR HEAL THE CARE PROVIDERS ADMINISTERING VACCINE (VACCI-
NATION PROVIDERS) https://www.fda.gov/media/144413/download, p34. Προσπελάστηκε 
20.7.2021. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παραπονοῦνται συνδρομητές ὅτι τό ἔντυπο τῆς Ταχυπληρωμῆς 
μας δέν γίνεται δεκτό ἀπό κάποια καταστήματα ΕΛΤΑ. Παρακαλοῦμε νά ἐ-
πιμένετε λέγοντάς τους νά χτυπήσουν στό «Εἰσπράξεις χωρίς Ἔντυπο» (SP).
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Τό συμπόσιο αὐτό τό ἀφιερώσαμε 
σ᾽ ἕνα τριπλό κάλεσμα πού θέλουμε 
ν᾽ ἀκουστεῖ – κάλεσμα γιά ἀνθρωπιά, 
ἐλευθερία, δικαιοσύνη!

1. Τό κάλεσμα γιά ἀνθρωπιά 
ἀπευθύνεται στούς ἰατρούς τῆς ὑφηλί-
ου. Ἐσεῖς, οἱ συνάδελφοί μας, διαδρα-
ματίσατε κεντρικό ρόλο στό νά ὁδηγη-
θεῖ τό ἀφήγημα γιά τόν covid-19 στό 
μοιραῖο μονοπάτι του. Ἐπιστρέψτε στό 
καθῆκον πού ἐπαγγέλλεσθε, νά ὑπηρε-
τεῖτε τήν ἀνθρωπότητα! Θυμηθεῖτε τόν 
ὅρκο τοῦ Ἱπποκράτη καί τή διακήρυξη 
τῆς Γενεύης τοῦ 1954 – τήν ἀποφυγή 
τῆς πρόκλησης βλάβης (σ.τ.μ. ὠφελέειν· 
μή βλάπτειν).

Ἰατροί, πού συμμετείχατε στό πρό-
γραμμα ἐμβολιασμῶν, ἀναζητῆστε τήν 
ἀλήθεια μέσα στήν ψυχή σας! Ἐνερ-
γεῖτε πραγματικά μέ βάση τά πιστεύω 
σας; Ἐπιχειρήσατε ποτέ νά ἐξαντλήσετε 
τίς ἀποδείξεις ὑπέρ ἤ κατά τῆς χορή-
γησης οὐσιῶν βασισμένων στά γονίδια; 
Στά πρῶτα στάδια τοῦ προγράμματος 
ἐμβολιασμῶν μπορεῖ νά πιστέψατε ὅτι 
οἱ ἐμβολιασμοί μέ παράγωγα βασισμένα 
στά γονίδια ἐξυπηρετοῦσαν τό βέλτιστο 
ὄφελος τῶν ἀσθενῶν σας...ὅμως αὐτό τό 
συμπόσιο ἀπέδειξε μέ ἀκαταμάχητα τεκ-
μήρια ὅτι αὐτή ἡ τοποθέτηση δέν ἰσχύει 
πιά! Ἔχει ἀποκαλυφθεῖ πλέον ἡ δυνα-
τότητα τῶν λεγόμενων ἐμβολίων νά ἐνερ-
γοποιοῦν τήν αὐτοκαταστροφή καί τόν 
θάνατο.. Ἡ συνέχιση τῆς ἐφαρμογῆς 
τῶν ἐμβολιασμῶν ἰσοδυναμεῖ μέ σκό-

πιμη πρόκληση σωματικῆς βλάβης 
στούς ἀσθενεῖς σας. Ἐσεῖς, οἱ ἐπαγ-
γελματίες ἰατροί τοῦ κόσμου, μπορεῖτε 
καί πρέπει νά τό σταματήσετε αὐτό 
ἀμέσως! Ἀντέχετε νά ζεῖτε μέ τή σκέψη 
ὅτι ἡ ἑπόμενη ἔνεση πού θά κάνετε θά 
μποροῦσε νά ἐξαφανίσει τίς ἐλπίδες καί 
τίς χαρές ἑνός ἀθώου παιδιοῦ; Αἷμα τό 
ὁποῖο μπορεῖ νά ἔχετε στά χέρια σας καί 
μπορεῖτε νά τό ξεπλύνετε, ἀλλά ὅμως 
νέο αἷμα θά παραμείνει πάνω σας μέχρι 
τήν Ἡμέρα τῆς Κρίσεως.

Ἰατροί, σᾶς καλοῦμε ν᾽ ἀρνηθεῖτε νά 
συμμετάσχετε στήν πρόκληση βλάβης 
στούς ἀσθενεῖς σας. Ἀρνηθεῖτε τή χει-
ραγώγηση τῆς ἰατρικῆς ἀπό τήν πο-
λιτική καί πάρτε ξανά στά χέρια σας 
τήν φροντίδα καί τήν ἀσφάλεια τῶν 
ἀσθενῶν! Ἀκολουθῆστε τόν ὅρκο τοῦ 
Ἱπποκράτη!

2. Ἡ κλήση μας γιά ἐλευθερία 
ἀπευθύνεται στά ὄργανα τῶν κυβερνή-
σεων καί τούς φαρμακευτικούς ὀργανι-
σμούς, ὅπου δυστυχῶς κυριαρχεῖ ἡ σύ-
γκρουση τῶν συμφερόντων..

Ἐμεῖς τούς καταλογίζουμε ὅτι κάνουν 
κατάχρηση τῆς ἐξουσίας τους – προκει-
μένου νά ἐξυπηρετήσουν τά δικά τους 
συμφέροντα, ἔχουν προκαλέσει ἀνείπω-
το μαρτύριο στόν κόσμο, παγκοσμίως. 
Κυνικά, ἀνελέητα, ἀμετανόητα!

Τά πρῶτα ἄτομα στά ὁποῖα τώρα 
ἀπευθυνόμαστε εἶναι οἱ ἰατροί Antony 
Fauci, Ursula von Der Laien, ὁ Αὐστρια-
κός καί ὁ Γερμανός ὑπουργός Ὑγείας, ὁ 

Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!*

τοῦ Καθηγητοῦ Dr Sucharit Bhakdi

* Πρόκειται γιά ἔκκληση, πού ἀπηύθυνε ὁ Καθηγητής Dr Bhakdi στό τέλος τρίωρου 
διαδικτυακοῦ συνεδρίου, πού ἔλαβε χώρα στίς 14 Δεκεμβρίου 2021
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ἑπόμενος Πρόεδρος τῆς Ἑλβετίας, ὅλοι 
ἰατροί... Δέν φοβᾶστε ὅτι τά ὀνόματά 
σας θά καταποντιστοῦν στήν ἱστορία, 
μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν χειρότερων κα-
κοποιῶν ὅλων τῶν ἐποχῶν καί ὅτι θά 
ἀμαυρώσουν γιά πάντα τή θέση καί τό 
κύρος τοῦ ἄλλοτε ἀξιοσέβαστου ἐπαγ-
γέλματός μας;!.

Σᾶς προκαλοῦμε νά βγεῖτε μπροστά 
καί νά ἔλθετε σέ δημόσιο διάλογο μαζί 
μας γιά τό θέμα, μέ τρόπο ἀνοιχτό καί 
εἰλικρινῆ. Προκαλοῦμε ὅλους τούς ἰατρι-
κούς φορεῖς πού ἐξακολουθοῦν νά ἐκ-
θειάζουν τά πλεονεκτήματα τοῦ ἐμβολι-
ασμοῦ κατά τοῦ covid...συνάδελφοι, δέν 
μποροῦμε ὅλοι νά ἔχουμε δίκαιο!...καί εἶ-
ναι αὐτονόητη ὑποχρέωσή μας τώρα νά 
συναντηθοῦμε καί νά ἀναζητήσουμε μαζί 
τήν ἀλήθεια!

Ἐλᾶτε συνάδελφοι! Πείσατε τόν κό-
σμο γιά τήν δική σας ἔντιμη τοποθέτη-
ση, μέ τό νά ἀποδεχθεῖτε τήν πρόκλη-
σή μας. Σᾶς περιμένουμε ὁποτεδήποτε, 
ὁποιαδήποτε μέρα ἤ ὥρα, ὁπουδήποτε 
σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο...

3. Ἡ κλήση μας γιά δικαιοσύνη 
ἀπευθύνεται στά δικαστήρια ὅλου τοῦ 
κόσμου. Σᾶς ἀπευθύνουμε ἔκκληση γιά 
βοήθεια, ἐπιστρέψτε στή νομική σας 
εὐθύνη νά προστατεύσετε καί νά συ-

μπαρασταθεῖτε στόν πληθυσμό, πού 
τρομοκρατεῖται ἀπό λίγους αὐτοῦ τοῦ 
κόσμου.

Θυμηθῆτε τό ἐπαγγελματικό σας κα-
θῆκον, διατηρῆστε τό ἦθος τοῦ ἐπαγ-
γέλματός σας! Ἀνοῖξτε τά μάτια σας, 
ἀνοῖξτε τά αὐτιά σας, ἀνοίξτε τόν νοῦ 
σας καί πρός τίς δύο ἀντιπαρατιθέμενες 
πλευρές καί ἐξασφαλίστε ὅτι οἱ ἔνοχοι 
θά ὁδηγηθοῦν ἐνώπιον τῆς δικαιοσύνης!

4. Τέλος, ἀπευθύνουμε ἔκκληση 
πρός τούς συνανθρώπους μας, τά 
μέλη τῆς ἀνθρώπινης οἰκογένειας. Κα-
λοῦμε ἐσᾶς! Νά ὑπερασπιστεῖτε τά δι-
καιώματά σας καί τά δικαιώματα τῶν 
ἀγαπημένων σας. Ἀγωνιστεῖτε γιά τίς 
ἐλευθερίες σας, τή σωματική σας αὐτο-
διάθεση, τό δικαίωμά σας νά ζεῖτε, νά 
μιλᾶτε καί νά κινεῖστε ἐλεύθερα, νά ἐρ-
γάζεστε ἐλεύθερα χωρίς ἐξαναγκασμό σέ 
ἰατρικές πράξεις, ἐκφοβισμό ἤ φόβο γιά 
ἀντίποινα! Διότι, ἀπό τή στιγμή πού 
ἐσεῖς ἀπεμπολήσετε αὐτά τά δικαι-
ώματα, ποτέ μά ποτέ δέν θά σᾶς ἐπι-
στραφοῦν... θά καταδικαστεῖτε ἐσεῖς, 
τά παιδιά σας καί οἱ ἑπόμενες γενιές 
σ᾽ ἕναν κόσμο ἀνυπαρξίας, τρόμου καί 
σκοταδισμοῦ, μιά ζωή χωρίς ἀγάπη, χω-
ρίς συναίσθημα, ἀνθρωπιά μιά ζωή πού 
δέν θ᾽ ἀξίζει πιά κανείς νά ζεῖ!

«Τά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών» κάνουν λόγο γιά ἐμβολιασμούς!

«Γνωρίζετε πολύ καλά καί σεῖς οἱ ἴδιοι ὅτι, γιά νά κάνουμε δυνατές τέτοιες 
ἐπιθυμίες, πρέπει νά διαταράζουμε διαρκῶς σέ ὅλες τίς χῶρες τίς σχέσεις 
τοῦ λαοῦ καί τῆς κυβερνήσεως, νά κουράζουμε ὅλο τόν κόσμο μέ τό χωρι-
σμό, τήν ἔχθρα, τό μίσος καί μέ τό μαρτύριο τῆς πείνας, τοῦ ἐμβολιασμοῦ 
τῶν ἀσθενειῶν, τῆς ἀθλιότητας, γιά νά μή βλέπουν ἔτσι οἱ χριστιανοί ἄλλη 
σωτηρία παρά τήν προσφυγή στήν πλήρη καί ὁλοκληρωτική ἡγεμονία μας.

Ἄν δώσουμε στούς λαούς τό χρόνο ν᾽ ἀναπνεύσουν, ἡ εὐνοϊκή στιγμή 
δέ θά φτάσει ἴσως ποτέ».

Ἀπό Tά Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών, βιβλιοπωλεῖον Νεκτάριος 
Παναγόπουλος, σσ. 73-74 (τέλος δεκάτου πρωτοκόλλου).
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Προσευχή τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Εὐσεβίου Βίττη (†4.11.2009)

Ὦ, Κύριε Ἰησοῦ μου, πρᾶε καί ταπεινέ τῇ  καρδίᾳ,
Σέ παρακαλῶ καί Σέ ἱκετεύω μέ ὅλη μου τήν καρδιά:
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἐκτιμοῦν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἀγαποῦν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἀναζητοῦν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ τιμοῦν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἐπαινοῦν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ προτιμοῦν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ συμβουλεύωνται, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ ἐπιδοκιμάζουν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τήν ἐπιθυμία νά μέ φροντίζουν, ἐλευθέρωσέ με.

***
Ἀπό τόν φόβο νά μέ ταπεινώνουν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τόν φόβο νά μέ περιφρονοῦν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τόν φόβο νά μέ ἀπορρίπτουν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τόν φόβο νά μέ συκοφαντοῦν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τόν φόβο νά μέ λησμονοῦν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τόν φόβο νά μέ προσβάλλουν, ἐλευθέρωσέ με.
Ἀπό τόν φόβο νά μέ ὑποπτεύωνται, ἐλευθέρωσέ με.

***
Νά ἀγαποῦν τούς ἄλλους πιό πολύ ἀπό μένα,

δός μου, Κύριε, νά τό θέλω!
Νά ἐκτιμοῦν τούς ἄλλους πιό πολύ ἀπό μένα,

δός μου, Κύριε, νά τό θέλω!
Νά μεγαλώνῃ ἡ καλή ἰδέα γιά τούς ἄλλους
καί ἡ δική μου νά μειώνεται,

δός μου, Κύριε, νά τό θέλω!
Νά χρησιμοποιοῦνται οἱ ἄλλοι πιό πολύ ἀπό μένα,

δός μου, Κύριε, νά τό θέλω!
Νά ἐπαινοῦνται οἱ ἄλλοι πιό πολύ ἀπό μένα,

δός μου, Κύριε, νά τό θέλω!
Νά θυμοῦνται μόνο τούς ἄλλους κι ὄχι ἐμένα,

δός μου, Κύριε, νά τό θέλω!
Νά προτιμοῦνται οἱ ἄλλοι πιό πολύ ἀπό μένα,

δός μου, Κύριε, νά τό θέλω!
Νά προοδεύουν οἱ ἄλλοι στήν ἀρετή πιό πολύ ἀπό μένα,
ἄν βέβαια μπορέσω νά πετύχω κάτι τέτοιο
γιά τόν ἑαυτό μου, δός μου, Κύριε, νά τό θέλω!
Ἀπό 16σέλιδο φυλλάδιο μέ τίτλο Ἁγιοπνευματικά Γέροντος Εὐσεβίου Βίτ-

τη, πού ἐπιμελήθηκε ὁ ὑμνογράφος Δρ Χαραλάμπης Μπούσιας, Ἀθῆναι 2018.
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 EI¢HCEIC & CXO§IA  
Ἀφορισμός Μόσιαλου κ.ἄ.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρ. 

Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρό-
σιος ἀφόρισε τόν βλάσφημο καθηγητή 
Μόσιαλο καί τούς Πετρουλάκη, σκιτσο-
γράφο καί Χωμενίδη «λογοτέχνη» γιά τίς 
βλάσφημες ἀναρτήσεις τους γιά τήν Πα-
ναγία μας.

Σημειωτέον ὅτι ὁ Μόσιαλος εἶναι ἐκ-
πρόσωπος τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης σέ 
διεθνῆ φόρα γιά τόν κορωνοϊό.

Πολλοί πρότειναν ὁ –ἐπίσης ἀφορι-
σμένος– Πρωθυπουργός νά τόν ἀποπέμ-
ψει. Ὁ κ. Μητσοτάκης τόν κρατᾶ ὅμως 
ἐπίμονα στή θέση του.

Πολύ καλύτερα ἔτσι γιά νά ξέρουμε 
ποιός εἶναι ποιός...

Σημ. «Π»: Ἄς τολμήσουν νά ἐξυβρί-
σουν τόν Μωάμεθ!

v v v

Μ. Παγώνη: «Ναί τά mRNA ἐμβόλια 
ἔχουν μέσα νεκρά ἔμβρυα». 

Διαβάζουμε στό https://tasthyras.
wordpress.com/2021/12/06/μ-παγώνη-ναί-
τά-mrna-ἐμβόλια-ἔχουν-μέσα-v/:

Ἀποκαλύψεις εἶχε ἡ πρωϊνή συνέ-
ντευξη τῆς προέδρου τῆς ΕΙΝΑΠ Μα-
τίνας Παγώνη, καθώς, ἐκτός ἀπό τίς 
ἐκλογές μόνο γιά ἐμβολιασμένους, 
ἀναφέρθηκε καί σέ νεκρά ἔμβρυα μέσα 
σέ mRNA ἐμβόλια.

Σέ ἐρώτηση τοῦ Ἄρη Πορτοσάλτε γιά 
τό ἐάν τά ἐμβόλια mRNA ἔχουν μέσα νε-
κρά ἔμβρυα ἡ Ματίνα Παγώνη ἀπάντη-
σε αὐθόρμητα καί ἀμέσως «ναί»! Ἀμέσως 
κατάλαβε τί εἶχε πεῖ καί προσπάθησε 
νά τό συμμαζέψει, λέγοντας ὅτι ναί μέν 
ἀλλά καί ὅτι ὁ κόσμος δέν μπορεῖ νά τό 
καταλάβει καί στό τέλος ἀφοῦ ἀγανά-
κτησε (μᾶλλον μέ τόν ἑαυτό της) εἶπε ἄς 
ἀφήσουμε αὐτούς πού ξέρουν!

Σημ. «Π»: «Τί χρείαν ἔχομεν ἄλλων 
μαρτύρων;»

v v v

«ΜΗ ΦΟΒΟΥ»

Ἐάν μετρήσουμε μέσα στήν Ἁγία Γραφή ποιά ἐντολή συναντᾶμε 
γραμμένη πιό πολλές φορές ἀπό τίς ἄλλες, θά μᾶς ἀλλάξει τόν τρόπο 
ζωῆς καί σκέψης.

Δέν εἶναι οὔτε τό «οὐ κλέψεις» οὔτε τό «οὐ φονεύσεις», εἶναι τό ΜΗ 
ΦΟΒΟΥ-ΜΗ ΦΟΒΑΣΑΙ καί ξέρετε πόσες φορές εἶναι γραμμένη;

365 φορές...
Μιά γιά κάθε μέρα.
Ὁ Χριστός μᾶς λέγει συνεχῶς: Ἀφοῦ, παιδί μου, μέ θεωρεῖς Πατέρα καί 

Δημιουργό, θέλω νά ἐπενδύεις μόνο στή δική μου παρουσία στή ζωή σου, 
στήν παντοδύναμή μου ἀσφάλεια καί σιγουριά.

Ἐσύ μόνο τίς ἐντολές μου θά ἀκολουθεῖς καί θά πράττεις τό ἀνθρωπίνως 
δυνατό κάθε μέρα χωρίς ἀνασφάλεια καί ἄγχος· τό αὔριο ἄσ᾽το σέ μένα.

Ἀπό τό proskynitis.blogspot.com/2022/01/365.html
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Γ. Κασιμάτης: Ἀντισυνταγματικά καί 
παράνομα τά μέτρα 

Ὁ καθηγητής Γεώργιος Κασιμάτης, 
Πρόεδρος τῆς «Ἕνωσης Ἑλλήνων Συ-
νταγματολόγων», Ἐπίτιμος Πρόεδρος 
τῆς «Παγκόσμιας Ἕνωσης Συνταγματι-
κοῦ Δικαίου» καί κάτοχος πολλῶν ἀνα-
λόγων διεθνῶν τίτλων στό ἐπιστημονικό 
του ἀντικείμενο, σέ γνωμοδότησή του μέ 
ἡμερομηνία 18 Αὐγούστου 2021 εἶναι κα-
ταπέλτης:

Τά μέτρα κατά τῆς covid-19, πού 
κατατρύχουν τήν ἑλληνική κοινωνία (εἶ-
ναι σχεδόν ἴδια διεθνῶς, τοὐλάχιστον 
σέ ἐπίπεδο Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί 
Η.Π.Α.-Καναδᾶ), εἶναι πλήρως ἀντισυ-
νταγματικά καί παράνομα!

Δυστυχῶς ἡ συντριπτική πλειονοψη-
φία τοῦ νομικοῦ κόσμου –μέ ἐλάχιστες 
φωτεινές ἐξαιρέσεις– σιωπᾶ καί ἔτσι 
γίνεται συνένοχη τοῦ συντελουμένου 
ἐγκλήματος κατά τῆς ἀνθρωπότητος.

Βρεῖτε καί διαβάστε τή γνωμοδότηση 
τοῦ κ. Γ. Κασιμάτη.

Ἐνδεικτικῶς ἀναφέρουμε τή δη-
μοσίευσή της στό emperorsclothes.gr/
covid-19/884.

v v v

Λύκ Μοντανιέ:
«Δέν εἶναι ἐμβόλια εἶναι δηλητήρια»

Διαβάζουμε ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο 
στό pronews.gr (14.1.2022): Ὁ βραβευμέ-
νος μέ Νόμπελ Ἰατρικῆς γιά τήν ἀνα-
κάλυψη τοῦ ἰοῦ τοῦ AIDS Καθηγητής 
Ἰολόγος Luc Montagnier ἦταν προσκε-
κλημένος τήν Τετάρτη 12 Ἰανουαρίου 
στό Κοινοβούλιο τοῦ Λουξεμβούργου 
γιά νά μιλήσει γιά τό ἐμβόλιο. Ἐπίσης 
ἦταν ἐκεῖ καί ἡ Γενετίστρια Alexandra 
Henroin Caude.

Ὁ Λύκ Μοντανιέ ἀνέφερε στήν ὁμιλία 
του καί τά ἑξῆς: «Αὐτά τά ἐμβόλια εἶναι 
δηλητήρια. Δέν εἶναι ἀληθινά ἐμβόλια. 
Τό mRNA ἐπιτρέπει τή μεταγραφή 
τοῦ μηνύματός του ἐντός ὁλόκληρου 
τοῦ σώματος, ἀνεξέλεγκτα. Κανείς δέν 
μπορεῖ νά πεῖ γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς 
ποῦ θά πᾶνε αὐτά τά μηνύματα. Αὐτό 
εἶναι ἑπομένως ἕνα φοβερό ἄγνωστο».

Αὐτά ἐτόνισε μιλώντας καί στό Μι-
λάνο τῆς Ἰταλίας σέ μιά λαοθάλασσα καί 
συμπλήρωσε: «Ἡ σωτηρία τῆς ἀνθρωπό-
τητας καί τό τέλος αὐτῆς τῆς ἔκτακτης 
ἀνάγκης θά εἶναι στά χέρια τῶν μή ἐμ-
βολιασμένων».

v v v

Dr Βλαντιμήρ Ζελένκο: «Δέν πρό-
κειται νά αὐτοκτονήσω. Ἐάν πεθάνω ἤ 
ἐξαφανισθῶ, ξέρετε ποιοί εὐθύνονται». 
(pronews.gr/kosmos/1045386)

v v v

Ἀνοικτή ἐπιστολή 390 Γερμανῶν 
γιατρῶν γιά τά ἐμβόλια

«Μέ μεγάλη ἀνησυχία παρατηροῦμε 
ὅτι ἡ κοινωνία μας διασπᾶται σέ ἐμβο-
λιασμένους κατά τῆς Covid καί μή ἐμ-
βολιασμένους καί ὅτι στούς μή ἐμβολια-
σμένους ἀσκεῖται μία αὐξανόμενη πίεση 
νά ἐμβολιαστοῦν. Καλοῦμε τήν κυβέρ-
νηση νά βάλει τέλος σέ αὐτή τή διά-
σπαση καί ὄχι μόνο νά σταματήσει ὅλα 
τά ἄμεσα καί ἔμμεσα καταναγκαστικά 
μέτρα πού στοχεύουν στόν ἐμβολιασμό 
τῶν μέχρι τώρα ἀνεμβολίαστων ἀνθρώ-
πων, ἀλλά νά τά ἀποτρέψει ἐνεργά». 
Ἔτσι ξεκινοῦν τήν ἐπιστολή τους 390 
Γερμανοί γιατροί πρός τόν Καγκελάριο 
τῆς Γερμανίας, τά μέλη τῆς Ὁμοσπονδι-
ακῆς Βουλῆς, τόν Ὑπουργό Ὑγείας κ.ἄ.
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Μέ τήν ἐπιστολή τους αὐτή ἀσκοῦν 
τεκμηριωμένη ἐπιστημονική κριτική στά 
ἐμβόλια γιά τόν κορωνοϊό. Οἱ 390 για-
τροί κατακλείουν τήν τεσσάρων σελίδων 
ἐπιστολή τους μέ τά ἑξῆς:

«Γιά ὅλους τούς παραπάνω λό-
γους, ἀπαιτοῦμε:

• Τήν ἄμεση διακοπή τοῦ ἀποκλει-
σμοῦ καί τοῦ περιορισμοῦ τῶν ἀνεμβολί-
αστων παιδιῶν καί ἐφήβων στήν κοινω-
νική συμμετοχή.

• Τήν ἄμεση διακοπή τῆς μονόπλευ-
ρης πληροφόρησης σχετικά μέ τόν ἐμ-
βολιασμό, πού ὑποβαθμίζει τίς πιθανές 
βλάβες, καθώς καί τόν τερματισμό τοῦ 
ἐξαναγκασμοῦ τοῦ πληθυσμοῦ γιά ἐμβο-
λιασμό.

• Τόν ἄμεσο τερματισμό τῶν διακρί-
σεων κατά τῶν μή ἐμβολιασμένων καί 
τήν ἄνιση μεταχείριση ἐμβολιασμένων 
καί μή ἐμβολιασμένων στή δημόσια ζωή, 
στήν ἐργασία καί στά σχολεῖα καθώς καί 
τούς παιδικούς σταθμούς.

• Τήν ἐπιστροφή τῶν ὑπευθύνων 

λήψης πολιτικῶν καί ἰατρικῶν ἀποφά-
σεων στήν ἐπιστημονική οὐδετερότητα, 
μακριά ἀπό τήν μέχρι τώρα ἀσκούμενη 
πολιτική πανικοῦ, πού συμμορφώνεται 
μέ τά λόμπι, πού σκοπίμως ἀγνοεῖ τά 
ἐπιστημονικά δεδομένα ἀλλά καί κατα-
πατᾶ τίς βασικές ἐλεύθερες δημοκρατι-
κές ἀξίες».

Ἀκολουθοῦν οἱ ὑπογραφές τῶν 390 
Γερμανῶν γιατρῶν

Πηγή: zougla.gr
Σημ. «Π»: Μακάρι νά τούς μιμηθοῦν 

καί οἱ Ἕλληνες συνάδελφοί τους.

v v v

Dr Robert Malone: Ἔχουμε μία
ψύχωση μαζικῆς συμμόρφωσης
Ὁ Dr Robert Malone, ὁ ἐφευρέτης 

τῆς τεχνολογίας mRNA, σέ συνέντευ-
ξή του στό Summit News (Paul Joseph 
Watson) ὑποστήριξε ὅτι ὁ παγκόσμιος 
πληθυσμός χειραγωγεῖται ὥστε νά 
παραμένει σέ μιά συνεχῆ κατάσταση 

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
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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ὑστερικοῦ ἄγχους μέσῳ τῆς ψύχωσης 
μαζικῆς συμμόρφωσης.

Γιά νά τεκμηριώσει τήν ἄποψή του 
αὐτή ἀνέφερε ὅτι οἱ ἀρχές στό Ἡνωμένο 
Βασίλειο παραδέχτηκαν ὅτι χρησιμοποί-
ησαν «ὁλοκληρωτικές μεθόδους ἐλέγχου 
τοῦ νοῦ» γιά νά ἐνσταλάξουν φόβο στόν 
πληθυσμό.

Ἐνῶ στόν Καναδᾶ, ὁ στρατός πα-
ραδέχτηκε ὅτι ξεκίνησε ἐκστρατεία ψυ-
χολογικῶν ἐπιχειρήσεων ἐναντίον τοῦ 
λαοῦ, προκειμένου νά τόν χειραγωγήσει, 
ὥστε νά συμμορφωθεῖ μέ τούς περιορι-
σμούς καί τίς ἐντολές τοῦ Covid-19.

Πηγή: www.triklopodia.gr/zero-hedge- 
οι-κυβερνήσεις-παραδέχονται

v v v

Τά ἐμβόλια mRNA καταστέλλουν
τόν μηχανισμό ἐπιδιόρθωσης τοῦ DNA

Διαβάζουμε στό grivas.info (2.11.2021) 
μέ τίτλο: «Σουηδική ἔρευνα - βόμβα. Τά 
ἐμβόλια mRNA καταστέλλουν τόν μηχα-
νισμό ἐπιδιώρθωσης τοῦ DNA»:

Μιά νέα ἐκπληκτική ἔρευνα πού δη-
μοσιεύτηκε στό Viruses, στίς 9 Ὀκτω-
βρίου 2021 μέ τίτλο «SARS COV2 
Spike Impairs DNA Damage Repair and 
Inhibits V (D) J Recombination In Vitro» 
[Ἡ πρωτεΐνη ἀκίδα τοῦ SARS-CoV-2 
ἐπηρεάζει τήν ἐπιδιόρθωση τῶν βλαβῶν 
τοῦ DNA καί ἀναστέλλει τόν ἀνασυνδυ-
ασμό V (D) J, ἐργαστηριακά].

Ἡ δημοσιευθεῖσα ἔρευνα ἀποκα-
λύπτει ὅτι οἱ πρωτεΐνες ἀκίδας τοῦ 
ἐμβολίου εἰσέρχονται στούς κυτταρι-
κούς πυρῆνες καί προκαλοῦν διαταρα-
χές στόν ἐπισκευαστικό μηχανισμό τοῦ 
DNA τῶν κυττάρων, καταστέλλοντας 
τήν ἐπιδιόρθωση τοῦ DNA σέ ποσοστό 
ἕως 90%. (https://www.mdpi.com/1994-
4915/13/10/2056/htm) [...]

Καί συνεχίζει τό δημοσίευμα: «Ἡ ἔκ-
θεση στό 5G, ἡ ἔκθεση σέ χημικές οὐσί-
ες πού περιέχονται στά τρόφιμα, ἡ ἔκ-
θεση σέ ἐξετάσεις μαστογραφίας καί ἔκ-
θεση στό ἡλιακό φῶς θά προκαλέσουν 
ὄλεθρο σέ ὅσους ἔχουν κάνει ἐμβόλια 
mRNA».

v v v

Ἀ. Κεφαλᾶς:
«Τό 5G εἶναι θανάσιμα ἐπικίνδυνο»!

Διαβάζουμε στό triklopodia (4.6.2020) 
ἄρθρο ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο.

Παραθέτουμε μικρό ἀπόσπασμα:
«Μιά ἐμπεριστατωμένη ἔρευνα γιά 

τήν τεχνολογία ''5G'' ἀπό Ἕλληνα εἰδικό 
ἐπιστήμονα.

»Σύμφωνα μέ τόν διδάκτορα Φυσι-
κῆς τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Μάντεστερ 
στή Βρετανία καί διευθυντή Ἐρευνῶν 
τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν κ. Ἀλ-
κιβιάδη Κ. Κεφαλᾶ, οἱ συχνότητες τῆς 
τεχνολογίας 5G ἐπηρεάζουν τή συγκέ-
ντρωση τῶν ἐλεύθερων ριζῶν στά κύτ-
ταρα καί συνεπῶς τόν μεταβολισμό καί 
τήν ἀπορρόφηση ὀξυγόνου.

»Προσφάτως, ἐμφανίστηκε στό ἐπι-
στημονικό περιοδικό Scientific American, 
πού μαζί μέ τό Nature ἀποτελοῦν τά 
πλέον ἔγκυρα ἐπιστημονικά περιοδικά 
στόν κόσμο, ἕνα ἄρθρο ὅπου τεκμηρι-
ώνεται ἡ θέση ὅτι δέν ἔχουμε κανέναν 
λόγο νά πιστεύουμε ὅτι τό σύστημα 5G 
εἶναι ἀσφαλές» λέει ὁ κ. Ἀλκιβιάδης Κε-
φαλᾶς.

Καί προσθέτει: «Παρά τό γεγονός ὅτι 
ἑκατοντάδες εἰδικοί ἐπιστήμονες καί κα-
θηγητές ἀπό ὅλο τόν κόσμο ἔχουν δημι-
ουργήσει μία πλήρη διαδικτυακή πλατ-
φόρμα σχετική μέ τίς ἐπικίνδυνες ἐπι-
πτώσεις τῆς Μή Ἰονίζουσας Ἠλεκτρο-
μαγνητικῆς Ἀκτινοβολίας στήν ἀνθρώπι-
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νη ὑγεία, ὅπου ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος 
εἶναι σέ θέση νά ἐνημερωθεῖ ὑπεύθυνα 
καί ἀναλυτικά γιά τά ἐπιστημονικά δε-
δομένα, οἱ κρατικοί φορεῖς στήν Κύπρο 
καί τήν Ἑλλάδα ἀγνοοῦν τήν πληθώρα 
τῶν εὐκόλως προσβάσιμων στοιχείων, 
υἱοθετώντας μία ἄκρως ἐπικίνδυνη θέση 
γιά τή δημόσια ὑγεία».

v v v

Ἄλλοι ἔχουν τό «ἀκαταδίωκτο»
καί ἄλλοι στοχοποιοῦνται

Γιά τούς γιατρούς τοῦ συστήματος 
ψήφισε ἡ κυβέρνηση τό «ἀκαταδίωκτο». 
Ἔτσι οἱ μηνύσεις συγγενῶν γιά τόν θά-
νατο τῶν δικῶν τους μπαίνουν στό ἀρ-
χεῖο. Νεκροτομές δέν γίνονται γιά νά δι-
απιστωθοῦν τά αἴτια τοῦ θανάτου.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά κάποιοι γιατροί, 
πού βοηθοῦν οὐσιαστικά ἀσθενεῖς μέ 
covid, στοχοποιοῦνται καί μάλιστα δαι-
μονοποιοῦνται.

Ἀλλοίμονο στό κράτος πού νομιμο-
ποιεῖ τήν ἀνομία καί τήν ἀδικία.

v v v

Προσφυγή στό Διεθνές
Ποινικό Δικαστήριο τῆς Χάγης
Διαβάζουμε στό https://kourdistoporto 

cali.com/news-desk/xxxxxxx/(29.12.21), 
τό ὁποῖο μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁμάδα ἐ-
πιστημόνων, συμπεριλαμβανομένου τοῦ 
πρώην ἀντιπροέδρου τῆς Pfizer, Dr 
Michael Yeadon, ὑπέβαλε καταγγελία 
στό Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο τῆς Χά-
γης (ICC) ἐκ μέρους πολιτῶν τοῦ Ἡνω-
μένου Βασιλείου (Ἀγγλία)κατά τοῦ Μπό-
ρις Τζόνσον, ἄλλων ἀξιωματούχων τοῦ 
Ἡνωμένου Βασιλείου καί ἄλλων ὅπως: 

• Albert Bourla, CEO τῆς Pfizer
• Stephane Bancel, CEO τῆς Moderna

• Pascal Soriot, CEO τῆς Astra Zeneca
• Alex Gorsky, CEO τῆς Johnson and 

Johnson
• Tedros Adhanhom Ghebreyesus, 

Γενικό Γραμματέα τοῦ Π.Ο.Υ
• Dr Ravid Shah, πρόεδρο τοῦ Ἱδρύ-

ματος Ροκφέλερ
• Klaus Schwab, πρόεδρο τοῦ Παγκό-

σμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ τοῦ Νταβός.
• Ἵδρυμα Bill and Melinda Gates
καθώς καί ἄλλων γιά ἐγκλήματα 

κατά τῆς ἀνθρωπότητας.

v v v

«Τά ἐμβόλια ὑπό τό φῶς τῆς Ὀρθο- 
δόξου διδασκαλίας», Δεκέμβριος ᾽21

Βρεῖτε καί διαβάστε στό διαδίκτυο 
τό ἐκτενές ἀξιόλογο κείμενο τοῦ π. Στυ-
λιανοῦ Καρπαθίου, ψυχιάτρου καί Δρ. 
Βιοηθικῆς Παν. Ἀθηνῶν ὑπό τόν ἀνωτέ-
ρω τίτλο.

v v v

Ἀντιπρόεδρος Κομισιόν:
«Ἐγκρίναμε 8-9 φάρμακα γιά covid, 

ἀλλά γιά μετά τό 2023»!
Τά ἀνωτέρω δήλωσε στό ραδιόφωνο 

τοῦ Σκάι στήν ἐκπομπή τῶν Βασίλη Χι-
ώτη καί Νότη Παπαδόπουλου, τή Δευ-
τέρα 22.11.2021 ὁ κ. Μαργαρίτης Σχοινᾶς, 
διορισμένος Ἀντιπρόεδρος τῆς Εὐρωπα-
ϊκῆς Ἐπιτροπῆς (Κομισιόν).

Σχόλιο «Π»: Δηλαδή θά συνεχίσει ὁ 
κόσμος νά πεθαίνει (γιά ὅλους τούς λό-
γους πού πεθαίνει) καί μετά θά φέρουν 
τά φάρμακα, τό 2024! Ἄρα ὁ στόχος  
τους εἶναι νά κάνει ὁ κόσμος τό ἐμβόλιο 
καί ὄχι νά θεραπευθεῖ. Καί φυσικά πρέ-
πει νά ἐρευνηθεῖ τί εἴδους φάρμακα θά 
εἶναι αὐτά.

v v v
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Δ.Ι.Σ.: Δέν θά ἐλέγχονται οἱ πιστοί
κατά τήν εἴσοδό τους
στούς ἱερούς ναούς.

Αὐτό νά λέτε σ᾽ αὐτούς πού τυχόν 
θά σᾶς ζητήσουν χαρτιά γιά νά μπεῖτε 
σέ κάποιον ναό.

Εἶναι ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 
Συνόδου τῆς 22ας Νοεμβρίου 2021.

Βέβαια ἡ Δ.Ι.Σ. δέν θά ἔπρεπε νά 
μπεῖ καθόλου στή λογική Μητσοτάκη 
γιά ἐλέγχους πιστοποιητικῶν στήν εἴσο-
δο τῶν ναῶν.

Μέ αὐτό πού ἀποφάσισε ναί μέν μᾶς 
δίνει τό δικαίωμα νά ἀρνούμαστε νά δεί-
ξουμε πιστοποιητικά στόν ἐπίτροπο τοῦ 
ναοῦ ἀλλά, ἀπό τήν ἄλλη μεριά, μπορεῖ 
ἀνά πάσα στιγμή νά σοῦ πεῖ ἡ κυβέρνη-
ση: Ἀφοῦ δέν μπορεῖτε ἐσεῖς νά κάνετε 
ἐλέγχους, θά κάνω ἐγώ μέ τήν ἀστυνο-
μία.

v v v

Ἀπαράδεκτη Ὁδηγία τῆς Ε.Ε.
γιά τά Χριστούγεννα

Διαβάζουμε σέ ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ 
δημοσιογράφου κ. Γιώργου Ν. Παπαθα-
νασόπουλου μέ τίτλο «Χριστούγεννα χω-
ρίς Χριστό καί Παναγία;» γιά τίς ἀντιδρά-
σεις πού προκάλεσε μία ἐσωτερική Ὁδη-
γία τῆς Ἐπιτρόπου τῆς Ε.Ε. γιά τήν Ἰσό-
τητα κας Ἕλενας Ντάλι ἀπό τή Μάλτα.

Ἡ Ὁδηγία ἔλεγε –ἐν ὄψει Χριστου-
γέννων– νά ἀποφεύγεται ἡ χρήση τῶν 
λέξεων Χριστούγεννα, Μαρία καί Ἰωάν-
νης! Μετά τίς ἀντιδράσεις πού προκά-
λεσε ἡ Ὁδηγία ἀπεσύρθη «γιά νά ξανα-
γραφεῖ».

Τό ἀπογοητευτικό εἶναι ὅτι, ἐνῶ τό 
Βατικανό ἀντέδρασε στό ἀνώτατο ἐπί-
πεδο μέσῳ τοῦ πρωθυπουργοῦ του καρ-
διναλίου Πιέτρο Παρολίν ἀποδοκιμάζο-

ντας τήν Ὁδηγία τῆς κ. Ντάλι, ἡ παγκό-
σμιος Ὀρθοδοξία ἐσιώπησε!

v v v

Συγχαρητήρια στόν Ἄρη Σερβετάλη
Ὁ σεμνός ἠθοποιός Ἄρης Σερβετά-

λης, πρωταγωνιστής τῆς πρόσφατης 
ταινίας γιά τόν Ἅγιο Νεκτάριο μέ τίτλο 
«Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ», ἔδωσε μάθημα 
ἤθους καί θάρρους.

Ὅπως διαβάζουμε στό  orthodoxia 
newsagency (23.11.2021) ὁ σεμνός ἀλλά 
καί διάσημος ἠθοποιός ἀποχώρησε ἀπό 
τίς παραστάσεις τοῦ ἔργου Ρινόκερως 
τοῦ Ἰονέσκο στό θέατρο «Κιβωτός», δη-
λώνοντας: «Ἀδυνατῶ νά μετέχω σέ ἕνα 
''πιστοποιημένο'' ντάνιασμα ἀνθρώπων.

»Κάθε ἄνθρωπος εἶναι μοναδικός 
καί ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό τόν Θεό μέ 
τήν ἐλευθερία ἀκόμη καί νά τόν ἀρνη-
θεῖ. Δέν εἴμαστε ἀγέλη. Εἴμαστε ἄνθρω-
ποι πού ἀγωνιζόμαστε νά φανερώσουμε 
τό πρόσωπό μας. Ἕνα πρόσωπο μονα-
δικό, ξεχωριστό. Εἴμαστε μία κοινωνία 
προσώπων, ὄχι ἀγέλη πού διαχωρίζεται 
σέ ἐμβολιασμένους καί μή.

Εὔχομαι νά μᾶς δώσει ὁ Θεός τήν δύ-
ναμη νά ἀναλάβουμε ὅλοι τίς εὐθύνες πού 
μᾶς ἀναλογοῦν. Καλά Χριστούγεννα».

v v v

«Ἀκοῦμε τούς εἰδικούς»
Ναί: Τόν Νομπελίστα Καθηγητή Λύκ 

Μοντανιέ (βραβεῖο Νόμπελ Ἰατρικῆς 
2008 γιά τήν ἀνακάλυψη τοῦ ἰοῦ τοῦ 
Aids), πού λέγει ὅτι «αὐτά δέν εἶναι ἐμ-
βόλια ἀλλά δηλητήρια».

• Τόν Dr Robert Malone, ἐφευρέτη 
τῆς τεχνικῆς mRNA, πού λέγει ὅτι τά 
ἐμβόλια εἶναι ἐπικίνδυνα.

• Τόν Καθηγητή, Dr Bhakdi, κορυ-
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φαῖο Καθηγητή Μικροβιολογίας καί Ἰο-
λογίας στή Γερμανία, πού κάνει ἔκκληση 
νά σταματήσουν ἀμέσως οἱ ἐμβολιασμοί.

• Τόν Dr Mike Yeadon, πρώην 
Ἀντιπρόεδρο τῆς Pfizer, πού λέγει ὅτι ὁ 
ἐμβολιασμός, εἰδικά τῶν παιδιῶν, εἶναι 
ἔγκλημα.

• Καί τόσους καί τόσους ἄλλους, 
ὅπως τόν Dr Βλαντιμήρ Ζελένκο, πού 
κάνει λόγο γιά παγκόσμιο ἔγκλημα γενο-
κτονίας.

• καί τόν Dr Ehud Qimron, Καθηγη-
τή Ἀνοσολογίας στό Τέλ Ἀβίβ τοῦ Ἰσραήλ.

Αὐτούς θά ἀκούσουμε. Αὐτούς πού 
παίζουν τή ζωή τους κορόνα-γράμματα, 
γιά νά μᾶς ἀποκαλύψουν ἀλήθειες, πού 
θά μᾶς ἀνοίξουν τά μάτια. Καί ὄχι τόν 
ὑβριστή τῆς Παναγίας μας Μόσιαλο καί 
τούς ἄλλους διορισμένους καί ἀκριβο-
πληρωμένους κρατικούς ὑπαλλήλους, 
«εἰδικούς» συνεργάτες τῶν φαρμακευτι-
κῶν κολοσσῶν.

Θά ἀκούσουμε τούς σέ ἀναστολή 
ὑγειονομικούς πού μένουν 5 μῆνες τώρα 
ἀπλήρωτοι. Αὐτούς πού εἶναι πρόθυμοι 
νά ὑποστοῦν τό κόστος παρά νά ἀρνη-
θοῦν τά πιστεύω τους.

v v v

Ἄδωνις Γεωργιάδης, ὑπουργός: «Τό 
δημοκρατικό κράτος δέν μπορεῖ νά βά-
λει κάποιον μέ τό ζόρι νά ἐμβολιασθεῖ» 
(pronews.gr, 1.12.2021)

Τώρα ὅμως λέγει τά ἀντίθετα!

v v v

Κασιμάτης καί Χρυσόγονος (κορυ-
φαῖοι συνταγματολόγοι): Ἀντισυνταγμα-
τικό καί παράνομο τό πρόστιμο τῶν 100 
εὐρώ.

v v v

Γιατί δέν γιορτάσαμε τήν ἀλλαγή 
τοῦ χρόνου στίς 9 μ.μ. ἀντί γιά τίς 
12, ὅπως ἔγινε τό Πάσχα μέ τήν Ἀνά-
σταση;

v v v

Melissa Ciummei (Βορειοϊρλαν-
δή οἰκονομική ἀναλύτρια): Ὁ κορωνοϊ-
ός εἶναι ἁπλά ἡ ἀφορμή – Ὁ πραγμα-
τικός στόχος εἶναι τά πιστοποιητικά 
καί τό ψηφιακό χρῆμα. (trelogiannis.gr, 
13.12.2021)

v v v

Dr Mike Yeadon: «Μήν δεχτεῖτε τά 
πιστοποιητικά ἐμβολιασμοῦ. Εἶναι δρό-
μος χωρίς ἐπιστροφή».

v v v

Ἔκαναν τήν Πλατεία Συντάγματος 
πλατεία Πακιστάν

Γιά νά μήν ἔχει κανείς ἀμφιβολία 
ὅτι οἱ Ἕλληνες δέν ἔχουν τά δικαιώμα-
τα πού ἔχουν οἱ παράνομοι μετανάστες 
στήν Ἑλλάδα, συνέβη καί αὐτό: Παρα-
μονή Πρωτοχρονιᾶς, βράδυ, ἡ Πλατεία 
Συντάγματος μπροστά στή Βουλή κα-
τελήφθη ἀπό χιλιάδες Πακιστανούς, οἱ 
ὁποῖοι γιόρτασαν – παραβιάζοντας ὅλα 
τά «ὑγειονομικά μέτρα», τήν ἔλευση τοῦ 
νέου χρόνου. Πακιστανικές σημαῖες ἀνέ-
μιζαν καί τό γεγονός μετέδιδε σέ ζωντα-
νή σύνδεση ἡ τηλεόραση τοῦ Πακιστάν. 
Σημειωτέον ὅτι Τοῦρκοι καί Πακιστανοί 
θεωροῦν ὅτι εἶναι ἕνα ἔθνος, ἕνας λαός, 
πού ζεῖ σέ δύο χῶρες.

Τήν ἴδια ὥρα ἑκατοντάδες ἀστυνο-
μικοί εἶχαν ἀναλάβει τήν ἀποστολή νά 
ἐμποδίσουν τούς Ἕλληνες νά φθάσουν 
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στόν Λυκαβητό, ὅπου ἔδινε χρυσοπλη-
ρωμένη συναυλία ὁ πολύς Σάκης Ρου-
βᾶς μπροστά σέ κενά καθίσματα – λόγῳ 
ὑγειονομικῶν μέτρων. 215.000 € ξόδεψε 
ὁ δήμαρχος Ἀθηναίων Μπακογιάννης, 
ἀνηψιός τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιά τή συ-
ναυλία τῶν 17 λεπτῶν,  πού μετέδωσε ἡ 
ἡ ἑλληνική τηλεόραση, ἐνῶ ἡ πακιστα-
νική μετέδιδε τό ξεφάντωμα τῶν Πακι-
στανῶν στήν Πλατεία Συντάγματος.

Αὐτά διαβάζουμε στό orthodoxia–
ellhnismos.gr/2022/01/blog–post__38

v v v

Χριστιανοφοβία ὑπάρχει
καί ὄχι ἰσλαμοφοβία

Ὅπως διαβάζουμε στό aktinesblogspot.
com/2022/01/x-374-2020.html ἡ ἐπίσημη 
ἔκθεση τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί 
Θρησκευμάτων γιά τίς πράξεις βίας σέ 
βάρος χώρων λατρείας στήν Ἑλλάδα γιά 
τό 2020 γκρεμίζει τό παραμύθι τῆς ἰσλα-
μοφοβίας, πού δῆθεν ὑπάρχει στή χώρα 
μας.

 Ἀπό τά 404 περιστατικά βίας, τά 
374 (ποσοστό 92,57%) ἦσαν ἐναντίον 
Ὀρθοδόξων τόπων λατρείας.

Ἑπτά ἐναντίον παπικῶν, δέκα ἐνα-
ντίον ἰουδαίων καί ἐννέα ἐναντίον μωα-
μεθανῶν.

Σχόλιο «Π»: Ἄρα τό ψευτορωμαίικο 
ἀντί νά δίνει τοῦ κόσμου τά χρήματα γιά 
νά καταπολεμήσει τόν δῆθεν ρατσισμό 
καί τήν δῆθεν ἰσλαμοφοβία, ἄς κάνει 
κάτι νά περιορίσει τήν χριστιανοφοβία, 
δηλαδή τό μίσος κάποιων ἐναντίον τοῦ 
Χριστοῦ καί τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας 
του, τό ὁποῖο μίσος ἐκληλώνεται  καί μέ 
πράξεις βίας.

v v v

Παναγιώτης Κουρουμπλῆς, πρώην 
ὑπουργός Ὑγείας, 3.1.2022 στή Βουλή, 
ἀπευθυνόμενος στήν κυβέρνηση: «Εἶστε 
δολοφόνοι»! (γιά τόν τρόπο διαχείρισης 
τῆς «πανδημίας»).

v v v

The Lancet (ἔγκριτο ἰατρικό περιο-
δικό): Καταρρέει παταγωδῶς τό ἀφήγη-
μα περί «πανδημίας τῶν ἀνεμβολίαστων» 
(enromiosiosini.gr, 23.11.2021)

v v v

Dr Ehud Qimron: «Ἀποτυχημένα καί 
ἐπικίνδυνα τά ἐμβόλιά σας»

Διαβάζουμε στό enromiosini.gr 
(17.1.2022): «Ἕνας καταξιωμένος καί 
γνωστός ἐπιστήμονας-ἐρευνητής ἀπό τό 
Ἰσραήλ, ὁ Dr Ehud Qimron, Kαθηγητής 
Μικροβιολογίας καί Ἀνοσολογίας στό 
Πανεπιστήμιο τοῦ Τέλ Ἀβίβ, ἐξαπολύει 
μετωπική καί ἐφ᾽ ὅλης τῆς ὕλης ἐπίθεση 
κατά τῶν πολιτικῶν, τακτικῶν καί θερα-
πευτικῶν μεθόδων πού τά κράτη καί οἱ 
ἐξουσίες σέ ὅλον τόν κόσμο ἀκολούθη-
σαν μέχρι σήμερα γιά τήν ἀντιμετώπιση 
τῆς πανδημίας.

»῎Εχει πολύ μεγάλη σημασία ὅτι ἡ 
μετωπική αὐτή ἐπίθεση προέρχεται ἀπό 
τό Ἰσραήλ, πού εἶναι ἡ πρώτη χώρα πού 
υἱοθέτησε ἐξ ὁλοκλήρου ὡς μοναδική 
θεραπευτική μέθοδο τόν μαζικό ἐμβολι-
ασμό τοῦ πληθυσμοῦ μέ τό σκεύασμα 
τῆς Pfizer καί πού ἤδη βρίσκεται στήν 
τέταρτη ἐμβολιαστική φάση, ἀφοῦ δια-
πιστώθηκε πώς δέν ὑπῆρξε καί δέν πέ-
τυχε ἡ ἀνοσολογική προστασία τῆς ἰσ-
ραηλινῆς κοινωνίας».

v v v
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«Εἶναι μιά σατανική δικτατορία»
Μήνυμα ἀγάπης καί ἐλπίδας ἔστειλε 

μέσῳ τοῦ Focus FM ὁ Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Κένυας κ. Μακάριος, 
ὅπως διαβάζουμε στό trelogiannisblog
spot.com/2021/12/bog-post_96.html

«Πρέπει νά εἴμαστε προσηλωμένοι 
μόνο στόν Θεό. Ἴσως δοκιμάζεται ἡ πί-
στη μας καί εἶναι καιρός πλέον νά ἀντι-
ληφθοῦμε ὅτι μόνον ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι 
Χριστιανοί, μποροῦμε νά σώσουμε τήν 
ἀνθρωπότητα. Αὐτό περιμένει ὁ κόσμος. 
Ἔτσι τό αἰσθάνομαι», εἶπε.

Καί συμπλήρωσε: «Μέ μεγάλη ἀγω-
νία καί θλίψη παρακολουθῶ τά ὅσα 
συμβαίνουν. Εἶναι ἀπαράδεκτα αὐτά 

πού διαδραματίζονται στή δική μας τή 
χώρα. Ὄχι σέ ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες, 
παρά μόνο στήν Ἑλλάδα. Εἶναι μία 
σατανική δικτατορία. Ὁ κάθε ἄνθρω-
πος ἔχει τήν ἐλευθερία του, τόν νοῦ καί 
τή γνώση πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός καί 
μπορεῖ νά δράσει ἀνάλογα. Ὅλα αὐτά 
πού γίνονται εἶναι σατανικά προκατα-
σκευάσματα.

»Πρέπει ὅλοι μας, λόγῳ τῆς ἱστορίας 
μας καί τοῦ ὅτι εἴμαστε συνδεδεμένοι μέ 
τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπό τήν ἐπο-
χή τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων, νά 
διατηρήσουμε τήν πίστη καί τήν ἐλ-
πίδα μας στόν Θεό. Δέν ὑπάρχει ἄλλη 
θεραπεία».

¶APAKATA£HKH
Διμηνιαία ἔκδοση τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου

γιά τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση «Παρακαταθήκη»
Κωδικός ΕΛ.ΤΑ. 020007

Ἐκδότης - ὑπεύθυνος κατά τόν νόμο: Βασιλική σύζ. Ἡρ. Λαμπροπούλου
Ὑπεύθυνος τυπογραφείου: Ἀλτιντζῆ Δ. Ἀγγελική
Ἐκτύπωση – Βιβλιοδεσία: Ἀλτιντζῆ Δ. Ἀγγελική

Συνδρομή ἐσωτερικοῦ ἐτήσια: 10 €
Συνδρομή ἐξωτερικοῦ ἐτήσια: 30 €

Συνδρομή Κύπρου ἐτήσια: 15 €
Ἐπιστολές – Συνδρομές: Περιοδικόν ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Τ.Θ. 18407, Τ.Κ. 540 03 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ: 2310.222.511, FAX: 2310.462.562

e-mail: parakatathiki@gmail.com
Τά ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκφράζουν τίς ἀπόψεις τῶν συγγραφέων τους καί ἀκο-
λουθοῦν τήν ὀρθογραφία τους. Οἱ ἀπόψεις τῶν ἀρθρογράφων μπορεῖ νά μήν 

ταυτίζονται κατ᾽ ἀνάγκην μέ τίς θέσεις τοῦ περιοδικοῦ.
© ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση κατόπιν γραπτῆς ἀδείας ἀπό τή διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.


