
Iσως τό πιό σημαντικό, ἀπό αὐτά 
πού βλέπουν τό φῶς τῆς δημοσιό-

τητας τόν τελευταῖο καιρό, εἶναι ἡ κυ-
νική ὁμολογία ὅτι τό ὅλο ἀφήγημα μέ 
τόν κορωνοϊό (covid 19) καί οἱ πρα-
κτικές, πού χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν 
–ὑποτιθέμενη– ἀντιμετώπισή του, ἦταν 
μέρος ἑνός καλοσχεδιασμένου σεναρί-
ου γιά τήν ἔλευση παγκοσμίως μιᾶς 
Νέας Τάξεως Πραγμάτων (σήμερα τή 
λένε Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση – Great 
Reset, εἶναι ὁ τίτλος ὁμώνυμου βιβλίου 
τοῦ γνωστοῦ Κλάους Σβάμπ).

Ὁ Κλάους Σβάμπ, ἄνθρωπος τοῦ 
παρασκηνίου τῆς παγκόσμιας ἐξουσί-
ας μέχρι πού ἐμφανίσθηκε ὁ κορωνοϊός 
(μετά βγῆκε πλέον φανερά), ὁ σύμβου-
λός του ἱσραηλινός Γιουβάλ Νῶε Χα-
ράρι, ὁ Μπίλ Γκέιτς, ὁ Τζώρτζ Σόρος 
καί μερικοί ἀκόμη λιγότερο γνωστοί καί 
λιγότερο «ὁμιλητικοί» εἶναι αὐτοί κυρίως 
πού βγαίνουν καί, παίζοντας τόν ρόλο 
«ἐκπροσώπων τύπου» μιᾶς παγκόσμιας 
ὑπερεξουσίας, μᾶς λένε «προφητικά» τί 
θά συμβεῖ στή συνέχεια. Ἔτσι ὁ Μπίλ 
Γκέιτς ἐδήλωσε προσφάτως (Ἀπρίλιος 
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2022) ὅτι «δέν ἔχουμε δεῖ ἀκόμη τά χει-
ρότερα τῆς πανδημίας» (σέ ἀντίθεση μέ 
αὐτό πού φαίνεται παγκοσμίως, ὅπου 
τά «μέτρα χαλαρώνουν»). Ἔτσι οἱ λιγό-
τερο «φωτισμένοι» «προφῆτες», τύπου 
«εἰδικῶν», μᾶς λένε ὅτι ἀπό τό φθινόπω-
ρο θά ἔχουμε νέες μεταλλάξεις, ἐξάρσεις 
καί ἐγκλεισμούς καί μᾶς ἐπισείουν τό 
πρόσφατο παράδειγμα τοῦ lockdown-δι-
κτατορίας στή Σανγκάη τῶν 25 ἑκατομ-
μυρίων κατοίκων.

Παράλληλα ὁ Κλάους Σβάμπ δηλώ-
νει ὅτι μέχρι τό 2026 θά ἔχουμε ὅλοι ἕνα 
τσιπάκι στόν ἐγκέφαλο.

Τό φαινομενικά ἐκπληκτικό εἶναι ὅτι 
μπροστά σ᾽ αὐτούς τούς ἀνθρώπους, οἱ 
ὁποῖοι θεσμικά δέν ἐκπροσωποῦν τί-
ποτε, οὔτε εἶναι ἐκλεγμένοι ἀπό κανένα, 
στέκονται «προσοχή» αὐτοί πού –ὑποτί-
θεται– ἐκπροσωποῦν θεσμικά λαούς καί 
ἐξουσίες.

Δέν ἀγνοοῦμε ὅτι πίσω ἀπό τούς 
ὁρατούς μαριονετίστες, πού κάνουν 
δηλώσεις κ.λπ., βρίσκονται ἄλλοι, ση-
μαντικότεροι, ἀόρατοι μαριονετίστες, 
πού δίνουν ἐντολές.

Καί βέβαια ὑπάρχουν καί οἱ κατά 
τόπους καί χῶρες μαριονέτες, πού 
ἀκούουν στά ὀνόματα Πρωθυπουργοί, 
Πρόεδροι κρατῶν, ὑπουργοί καί ἄλλοι, 
τυπικά ἐκλεγμένοι, ἐκπρόσωποι ἀρχῶν 
καί ἐξουσιῶν, πού ἐκτελοῦν πειθήνια 
καί μεταφέρουν τίς ἐντολές στά κατώ-
τερα ἐπίπεδα.

Αὐτή ἡ παγκόσμια ἐξουσία – ὑπε-

ρεξουσία τῶν λεγομένων σκοτεινῶν 
δυνάμεων, πού πράγματι εἶναι σκοτει-
νότατες καί σατανικές, ὅπως ἀποδει-
κνύεται ἀπό τή δράση τους, μέχρι περί-
που τό 1975 δροῦσε πίσω ἀπό κλειστές 
πόρτες στοῶν καί ἄλλων παρομοίων λε-
σχῶν. Ἔκτοτε ἔκριναν ὅτι οἱ συνθῆκες 
ὡρίμασαν καί πλέον ἀπευθύνουν τίς 
σκοτεινές τους μυήσεις σέ ὅλο τόν κό-
σμο, προσπαθώντας νά τραβήξουν στήν 
ἀποστασία ἀπό τόν ἀληθινό Θεό καί 
στήν πολύμορφη διαστροφή μικρούς καί 
μεγάλους, ξεκινώντας, εἰ δυνατόν, ἀπό 
τό νηπιαγωγεῖο.

Τά δυσάρεστα νέα εἶναι ὅτι αὐτή ἡ 
σατανοκίνητη ἐλίτ-ἀλήτ, ἐπιδιώκοντας 
μέ ἐμμονή τόν παγκόσμιο στόχο τῆς 
Νέας Τάξεως Πραγμάτων, δέν θά διστά-
σει πρό οὐδενός. Ἐξ ἄλλου ἐφαρμό-
ζουν τό δόγμα τῶν Ἰλουμινάτων (δῆθεν 
Πεφωτισμένων) ordo ad chaos (=τάξη 
ἀπό τό χάος).

Γιά νά πετύχουν αὐτή τή Νέα Τάξη, 
ἐκτός τῶν  ἄλλων, ἀποδυναμώνουν τίς 
ἐθνικές κυβερνήσεις, τίς ὁποῖες ἔτσι κι 
ἀλλιῶς ἐλέγχουν μέσῳ μαριονετῶν. Θέ-
λουν νά δώσουν ὑπερεξουσίες σέ πα-
γκόσμιους ὀργανισμούς.  22-28 Μαΐου 
στήν Ἑλβετία θέτουν σέ ψηφοφορία τό 
νέο καταστατικό τοῦ Παγκοσμίου Ὀρ-
γανισμοῦ Ὑγείας (Π.Ο.Υ.) μέ τό ὁποῖο 
ὁ Π.Ο.Υ. γίνεται ὑπερεθνική ἐξουσία, 
πού θά μπορεῖ νά ἐπιβάλει παγκοσμί-
ως ἔκτακτα μέτρα γιά τήν ἀντιμετώπιση 
ὑπάρχουσας ἤ ἐπαπειλούμενης πανδη-

• 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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Εἰσαγωγή
Φαντάζει μακριά, ἀλλά εἶναι στά 

ἄμεσα σχέδια κρατῶν καί ἐπιστημόνων, 
ἡ ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου μέ τή βοήθεια 
τῆς τεχνολογίας. Μέχρι πρότινος ἡ τε-
χνολογία ἐπηρέαζε τή ζωή καί τό περι-
βάλλον τοῦ ἀνθρώπου. Ἤδη εἰσήλθαμε 
στήν ἐποχή ὅπου ἡ τεχνολογία ἐπη-
ρεάζει τήν ἴδια τήν φύση του καί θά 
τήν ἐπηρεάσει πολύ περισσότερο στό 
μέλλον. Ἡ συγχώνευση τοῦ ἀνθρώπου 
μέ τίς μηχανές εἶναι κάτι πού συζητεῖται 
στά παγκόσμια φόρα καί στούς χώρους 

διανόησης. Ἡ σταδιακή μετάβαση ἀπό 
τόν ἄνθρωπο στόν μετάνθρωπο γεννᾶ 
αὐτομάτως σοβαρά ζητήματα βιοηθικῆς, 
πού δέν φαίνεται νά ἀπασχολοῦν καί 
πολύ τούς μπροστάρηδες τῆς 4ης βιο-
μηχανικῆς ἐπανάστασης.

«Μά ἡ τεχνολογία καί ἡ ἐπιστήμη 
ἐξελίσσονται», θά πεῖ κάποιος. Εἶναι, 
ὄντως, ἐκπληκτικά τά κατορθώματα τῆς 
τεχνολογίας. Σέ πολλές περιπτώσεις 
ἔχει φέρει εὐεργετικά ἀποτελέσματα.

Οἱ περισσότεροι ἀπολαμβάνουμε τά 
ἀγαθά της. Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι πρέ-

ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΘΡΩΠΟΣ
τοῦ κ. Χαραλάμπους Ἄνδραλη, δικηγόρου, συγγραφέα

Α´

μίας. Τά μέτρα αὐτά θά εἶναι ὑποχρεω-
τικά γιά τά 193 κράτη-μέλη τοῦ Ο.Η.Ε.! 
Τίς νέες αὐτές ρυθμίσεις, πού κάνουν 
οὐσιαστικά τόν Π.Ο.Υ. παγκόσμια κυ-
βέρνηση, πρότειναν οἱ Η.Π.Α. τοῦ Τζό 
Μπάϊντεν (περισσότερα βλ. στό τελευ-
ταῖο σχόλιο τῆς «Π»).

Νά σημειώσουμε ὅτι τό κοσμοθεω-
ριακό ὑπόβαθρο τῆς Νέας Τάξης εἶναι 
ἡ λεγομένη Νέα Ἐποχή τοῦ Ὑδροχόου, 
ὅπου θά προσπαθήσουν νά φέρουν ἕνα 
ψεύτικο μεσσία-Χριστό (=Ἀντίχριστο), 
παγκόσμιο κυβερνήτη, ὁ ὁποῖος –σύμ-
φωνα μέ τίς δαιμονικές θεωρίες καί ἐπι-
διώξεις τους– φιλοδοξεῖ νά ἐκτοπίσει 
τόν πραγματικό Μεσσία Κύριό μας Ἰη-
σοῦ Χριστό.

Αὐτό τό σχέδιο εἶναι παγκοσμίως σέ 
ἐξέλιξη σήμερα.

Ὁ κατασκευασμένος κορωνοϊός, καί 
ὅ,τι ἄλλο σχετικό φέρουν, εἶναι γιά νά 
προωθήσει αὐτή τους τήν ἐπιδίωξη. Ὁ 
πόλεμος στήν Οὐκρανία ἐπίσης.

Σπρώχνουν τή Ρωσσία σέ ἕναν πό-
λεμο, ὁ ὁποῖος θά εἶναι παγκόσμιος καί 
πυρηνικός. Ὁ Θεός νά λυπηθεῖ τήν ἀν-
θρωπότητα.

Ὑπάρχουν ὅμως καί τά καλά νέα. 
Εἶναι ὅτι αὐτή ἡ γενική πρόβα, πού ξε-
κίνησαν γιά τή δαιμονική τους Νέα Τάξη 
(=παγκόσμια δικτατορία), θά ἀποτύχει. 
Αὐτό μᾶς τό λέγει τό ἀψευδές στόμα 
τῶν προφητῶν παλαιότερων καί –κυρί-
ως– νέων, ὅπως ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιο-
ρείτης καί ἄλλοι λιγότερο γνωστοί.

Δέν θά προλάβουν, ἔλεγε, γιά τό 
σφράγισμα, ὁ ἁγιασμένος Γέροντας π. 
Ἰωάννης Καλαΐδης ἀπό τίς Σέρρες.

Θά περάσουμε ἕνα γερό τράνταγμα. 
«Μετά, ὅμως, τή μπόρα τή δαιμονική, θά 
ἔλθει ἡ λιακάδα ἡ θεϊκή» (Ἅγιος Παΐσιος).

Γι᾽ αὐτό πρέπει νά ἀποκτήσου-
με ἐγκαίρως γερά πνευματικά θεμέλια. 
Ἀμήν.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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πει νά εἶναι ἀνεξέλεγκτη. Κάθε ἐργαλεῖο 
εἶναι χρήσιμο στά κατάλληλα χέρια. Ἄν 
πέσει σέ ἀκατάλληλα χέρια, μπορεῖ νά 
γίνει ἐπικίνδυνο, ἀκόμα καί φονικό ὅπλο. 
Ὅσο περισσότερες δυνατότητες ἔχει ἕνα 
ἐργαλεῖο, τόσο πιό ἐπικίνδυνο μπορεῖ νά 
γίνει στά χέρια τοῦ ἀκατάλληλου χειριστῆ 
του. Αὐτό τό αὐτονόητο ἀξίωμα, οὔτε 
κἄν τό συζητοῦν οἱ «ὁραματιστές τοῦ 
αὔριο», ἀπορρίπτοντας κάθε ἐπιφύλα-
ξη τῶν σκεπτικῶν ὡς συνωμοσιολογική.

Ὑπερανθρωπισμός – Μετανθρω-
πισμός

Ὁ μετανθρωπισμός εἶναι φιλοσο-
φικό κίνημα πού ὑποστηρίζει τόν μετα-
σχηματισμό τῆς ἀνθρώπινης κατάστασης 
ἀναπτύσσοντας καί καθιστώντας εὐρέ-
ως διαθέσιμες ἐξελιγμένες τεχνολογίες, 
γιά νά ἐνισχύσει σημαντικά τήν ἀνθρώ-
πινη διάνοια καί φυσιολογία.

Ὁ πρῶτος πού εἰσήγαγε τόν ὅρο 
«μετανθρωπισμός» ἦταν ὁ ἰνδουϊστής, 
πνευματιστής, εὐγονιστής καί δαρβι-
νιστής Τζούλιαν Χάξλεϋ, τό μακρινό 
1957. Ὁ Χάξλεϋ βασιζόμενος στόν εὐγο-
νισμό καί τόν δαρβινισμό, διατύπωσε τή 
νέα κατ᾽ αὐτόν ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου μέ 
τή βοήθεια τῶν μηχανῶν.

Νωρίτερα τό 1883-1885 ὁ Νίτσε, βα-
σιζόμενος καί ἐκεῖνος στή θεωρία τῆς 
ἐξέλιξης, εἶχε μιλήσει γιά τόν ὑπεράν-
θρωπο. Γράφει στό ἔργο του «Τάδε ἔφη 
Ζαρατούστρα»: «Γιά νά εἶναι κανείς 
ὑπεράνθρωπος, πρέπει ἀναγκαστικά νά 
εἶναι ἔντονα ἀτομιστής· ὡστόσο ὅλοι οἱ 
ὑπεράνθρωποι ἔχουν ἀπό κοινοῦ τήν 
ἴδια φιλοσοφία ζωῆς»! «Εἶμαι ὁ Ζαρα-
τούστρα ὁ ἄθεος: ποῦ θά βρῶ τόν ἴσο 
μου; Ὅλοι ὅσοι δίνουν στόν ἑαυτό τους 
τή δική τους βούληση καί ἀρνοῦνται τήν 
ὑποταγή εἶναι ἴσοι μέ μένα» (Nietzche, 
1883-1885/1969, σ. 191).

Ὁ ὑπεράνθρωπος τοῦ Νίτσε βρῆκε 
ἐφαρμογή στόν ναζισμό. Σέ αὐτή τήν 
ἱστορική τραγωδία, συνέβαλαν καί λα-
μπρά ἐπιστημονικά μυαλά, πού ὑπέβαλ-
λαν τούς ἀνθρώπους «μειωμένης ἀξίας» 
σέ ἀπάνθρωπα πειράματα, ὥστε νά δώ-
σουν μεγαλύτερες δυνατότητες στόν ἄν-
θρωπο νά γίνει ὑπεράνθρωπος, ἐκμεταλ-
λευόμενοι τά σώματα τῶν «ἀχρήστων».

Ἐμπόδιο στόν ὑπερανθρωπισμό στά-
θηκε ἡ χριστιανική διδασκαλία. Γι᾽ αὐτό 
ὁ Νίτσε ἔβλεπε τίς ἀρχές τοῦ χριστια-
νισμοῦ ὡς τό μεγαλύτερο ἐμπόδιο στήν 
ἰδέα τοῦ ὑπερανθρώπου, ὅπως τή δια-
τύπωσε στό προαναφερόμενο ἔργο του.

Μία φυσική συνέχεια τοῦ ὑπερα-
θρωπισμοῦ εἶναι ὁ μετανθρωπισμός. 
Ἔχει τήν ἴδια ἀθεϊστική ἀφετηρία καί 
τούς ἴδιους σκοπούς. Ὥστε θά ἦταν σω-
στότερο νά ποῦμε ὅτι πατέρας τοῦ με-
τανθρωπισμοῦ εἶναι ὁ Νίτσε καί ὄχι ὁ 
Χάξλεϋ, ὁ ὁποῖος ἁπλά ἐπεξέτεινε τή 
σκέψη τοῦ Νίτσε στήν ἐποχή του.

Ἡ ὑλοποίηση τοῦ Μετανθρωπι-
σμοῦ

Σήμερα ὁ μετανθρωπισμός ἔχει ξε-
φύγει ἀπό τό στάδιο τῆς φιλοσοφικῆς 
συζήτησης καί βρίσκεται στή φάση ὑλο-
ποίησης. Δέν εἶναι συνωμοσιολογία! Ἡ 
πρόσβαση στή σκέψη, στά συναισθήμα-
τα τῶν ἀνθρώπων βρίσκονται σέ ἐπίση-
μες συζητήσεις τοῦ «Παγκόσμιου Οἰκο-
νομικοῦ Φόρουμ» [πού ἵδρυσε ὁ Κλάους 
Σβάμπ]. Μέ σκοπό νά σκεφτόμαστε καί 
νά ἐνεργοῦμε μέ ἀσφάλεια. Πάντα «γιά 
τό καλό μας» δηλαδή.

Ἄνθρωποι ἐπιχειροῦν νά «διορθώ-
σουν» τό «ἀτελές» πλάσμα τοῦ Θεοῦ, 
τόν ἄνθρωπο, νά τόν κάνουν ὑπεράν-
θρωπο. Ὁ χοϊκός ἄνθρωπος αὐτοανακη-
ρύσσεται σέ δημιουργό σφετεριζόμενος 
τόν ρόλο τοῦ Θεοῦ.
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Αὐτό θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι 
εἶναι μία ἐπανάληψη τοῦ λογισμοῦ πού 
ἐνέσπειρε ὁ ἀρχαῖος ὄφις στούς πρωτο-
πλάστους, ὅτι παρακούοντας τήν ἐντο-
λή τοῦ Θεοῦ, θά μπορέσουν νά γίνουν οἱ 
ἴδιοι θεοί. Ὅμως ἡ κατάληξη ἦταν τρα-
γική, διότι ὁ,τιδήποτε μᾶς ἀπομακρύνει 
ἀπό τόν Δημιουργό μας, ὅσο θελκτικό 
καί ἄν εἶναι, στό τέλος ἀποδεικνύεται 
ἀπάτη.

Ἡ ἀποδοχή καί μόνο ἑνός πονηροῦ 
λογισμοῦ, μᾶς ἔχει ἤδη βάλει στό στάδιο 
τῆς ἁμαρτίας, καί ἡ πραγματοποίηση ἤ ἡ 
ἀποτυχία τῆς ἐκτέλεσεης τοῦ λογισμοῦ, 
πολύ λίγη σημασία ἔχει, ἀφοῦ ἡ ἁμαρτία 
ἔχει ἤδη πραγματοποιηθεῖ στήν καρδιά 
μας. Γι᾽ αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό νά 
γνωρίζουμε τί διαδραματίζεται πάνω σέ 
αὐτό τό θέμα καί νά μή συγκατανεύσου-
με οὔτε μέ τό λογισμό μας στήν παγκό-
σμια ἀποστασία.

Ἐπιστημονισμός
Στή σημερινή πραγματικότητα, παρά 

τό γεγονός ὅτι εἶναι πρόσφατη ἡ ἠχη-
ρή κατάρρευση τοῦ ὑλιστικοῦ «παρα-
δείσου», ὁ Θεάνθρωπος παραμένει ἀνε-
πιθύμητος ἀπό τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς, 
πού ὀνειρεύονται ἕνα νέο κόσμο χωρίς 
Θεάνθρωπο, ἀλλά καί χωρίς ἄνθρωπο.

Ἐκεῖ πού ὁ ἄνθρωπος ἐβοηθεῖτο 
ἀπό τόν Θεάνθρωπο σέ ὅσα δέν μπο-
ροῦσε νά ἐπιτύχει μόνος του, ἔρχεται ὁ 
μετάνθρωπος πού «δέν ἔχει ἀνάγκη τό 
Θεό», γιά νά τόν βοηθήσει γιά νά μπεῖ 
σέ αὐτή τή φαύλη διαδικασία. Ἀρκεῖ νά 
παραδώσει τήν ψυχή του στόν ἐπιστη-
μονισμό, δηλαδή τή νέα θρησκεία τῆς δι-
αστρέβλωσης τῆς ἐπιστήμης.

Ἡ νέα αὐτή θρησκεία ἔχει προφῆτες, 
προδρόμους, ἱερατεῖο, ἁγίους, συνό-
δους, ἀλάθητο, πεποίθηση κατοχῆς τῆς 
ἀλήθειας, ὑπόσχεση καλύτερης ζωῆς, 

ἀθανασίας, θέωσης.
Ὁ ἐπιστημονισμός προσπαθεῖ νά λύ-

σει ὅλα τά προβλήματα χωρίς τό Θεό. 
Τρανταχτή ἀπόδειξη ἡ σημερινή πανδη-
μία, ὅπου ὁ Θεός βγῆκε ἐντελῶς στήν 
ἄκρη, ἀκόμα καί ἀπό ἀνθρώπους τῆς 
θρησκείας. Καί ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι ἀνε-
πιθύμητος ἀπό τούς ἀνθρώπους, δέν 
ἐπεμβαίνει, διότι σέβεται τό αὐτεξούσιο 
καί δέν ἐξαναγκάζει τόν ἄνθρωπος πού 
ἔπλασε ἐλεύθερο, ἀκόμα καί νά ἀρνεῖται 
ἤ νά τόν πολεμάει. Ἡ συνέπεια ὅμως 
τῆς «ἀπουσίας» τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ αὐτο-
καταστροφή, ὅπως ἀποδείχθηκε καί σέ 
ἄλλες περιπτώσεις, διότι δέν εἶναι ἡ 
πρώτη φορά στήν ἀνθρώπινη ἱστορία 
πού ὁ ἄνθρωπος κινούμενος ἀπό ἀνό-
ητη ὑπερηφάνεια, πορεύθηκε ἀντίθετα 
στό θέλημα τοῦ Θεοῦ (Πρωτόπλαστοι, 
Βαβέλ, κ.λπ.). Ὅμως, ὁ Θεός, σέ ἀντίθε-
ση μέ ἐμᾶς τούς μικρούς, δέν μνησικακεῖ 
καί, ὅταν τοῦ «δοθεῖ ἡ ἄδεια» ἀπό τόν 
ἄνθρωπο, ἐπεμβαίνει καί τόν σώζει, ἀπό 
τήν ἄπειρη ᾽Αγάπη Του.

Ἡ τελειότητα τῆς ἀνθρώπινης «μη-
χανῆς» φωνάζει γιά τόν Τέλειο Δημιουρ-
γό, ἀλλά ἡ ὑπερηφάνεια τῶν ἀνθρώπων 
δέν τούς ἐπιτρέπει νά ἀκούσουν. Ἀποδί-
δουν τή νομοτέλεια τῶν λειτουργιῶν τοῦ 
σώματος στήν τυχαιότητα ἤ σέ κάποια 
ἀπρόσωπη ἀνώτερη δύναμη. Ἔτσι δέν 
ὑπάρχει κανένας ἠθικός φραγμός γιά 
τήν ἐπέμβαση σέ αὐτή τή νομοτέλεια γιά 
τήν ἐνίσχυση τῶν ἀνθρωπίνων δυνατο-
τήτων. Ὁ ἐπιστημονισμός ὑποβιβάζει 
τόν ἄνθρωπο σέ ἐξελιγμένο ζῶο. Οἱ 
σκέψεις καί τά συναισθήματά του θεω-
ροῦνται χημικές ἀντιδράσεις. Ἡ δέ ψυχή 
ὡς μία συνάρτηση αὐτῶν τῶν χημικῶν 
ἀντιδράσεων. Καί αὐτές οἱ ἀντιδράσεις 
ἄν ρυθμιστοῦν, θά βελτιώσουν δῆθεν 
τόν ἄνθρωπο.

(τό Β´ μέρος στό ἑπόμενο)
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* Ἀπό τό sportime.gr

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ*
τοῦ κ. 'Ελευθερίου Ἀνδρώνη

Ὁ Bill Gates μᾶς παρουσιάζει τή νέα 
ἐποχή τῆς ψηφιακῆς ὑποδούλωσης, 
τήν ἐποχή τοῦ σφραγίσματος κάθε ἀν-
θρώπου μέ ἠλεκτρονικό τατουάζ...

Bill Gates: Τί καί ἄν ὁλόκληρος ὁ πλα-
νήτης βρίσκεται στό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ, 
καί κινδυνεύει νά ὁδηγηθεῖ σέ ἕνα ἄνευ 
προηγουμένου πυρηνικό ὁλοκαύτωμα 
πού θά καταντήσει ὁλόκληρες πολιτεῖες 
σάν σκορπισμένες παράγκες; Τί καί ἄν 
οἱ λαοί τῆς Δύσης κρατοῦν τήν ἀνα-
πνοή τους καί κραυγάζουν γιά εἰρήνη;

Τά ἀφεντικά τῆς Νέας Τάξης, συ-
νεχίζουν νά δουλεύουν πυρετωδῶς γιά 
τήν ἐγκαθίδρυση τοῦ τεχνοφασισμοῦ, 
μέ τήν ἴδια ἀκούραστη λύσσα. Χτίζουν 
τό ἀνίερο οἰκοδόμημά τους καί χρησι-
μοποιοῦν προσωπεῖα «προόδου», «εἰρή-
νης», «εὐημερίας», «ἀνάπτυξης». Ὄχι 
μόνο δέν τούς ἐπηρέασε ἡ πανδημία, ὁ 
πόλεμος καί ἡ ἐνεργειακή κρίση, ἀλλά 
χρησιμοποιοῦν ὅλες αὐτές τίς συμφορές 
ὡς ἄριστα κοινωνικοπολιτικά ἐργαλεῖα, 
γιά νά φέρουν μιά ὥρα ἀρχύτερα τή 
«Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση», πού θά φέ-
ρει τό τέλος τῆς ἀτομικῆς ἀνεξαρτησίας.

Τήν ὥρα πού ἡ Δύση ἐμφανίζεται 
ὡς ὑπερασπιστής τῆς ...ἐλευθερίας, ὁ 
μεγάλος δυτικός «γκουρού» τῆς παγκο-
σμιοποίησης Bill Gates, ἀφοῦ...προεῖδε 
τήν πανδημία τῆς Covid - 19 καί ἀφοῦ 
«προφήτευσε» πώς θά ἔρθει καί δεύτε-
ρη πανδημία, τώρα μᾶς ξεναγεῖ στό νέο 
δυστοπικό ὅραμά του. Καί αὐτό δέν εἶ-
ναι ἄλλο ἀπό τά ἠλεκτρονικά τατουάζ, 
τό μεγάλο «μαρκάρισμα» τῶν οἰκόσιτων 
«ζώων» τῆς Νέας ἐποχῆς.

Ἡ πανδημία ἔστρωσε τόν δρόμο 
γιά τόν ψηφιακό φασισμό

Τό νερό ἔχει ἤδη μπεῖ στό αὐλάκι καί 
κυλάει γοργά. Ἀφοῦ ἡ χρυσή εὐκαιρία 
τῆς πανδημίας ὤθησε τίς προσκυνημέ-
νες κυβερνήσεις νά συμφιλιώσουν τούς 
φοβισμένους λαούς μέ τήν ψηφιακή πι-
στοποίηση, τό ἔδαφος ἔχει στρωθεῖ γιά 
τήν ἑπόμενη καί τελική φάση τοῦ ἀτομι-
κοῦ ἐλέγχου.

Ὑπό τήν ἀπειλή ἑνός μόνιμου κιν-
δύνου (πανδημία, πόλεμος, κλιματική 
κρίση κ.λπ.) ὁ κόσμος ἄρχισε νά ἐξοι-
κειώνεται μέ τόν κοινωνικό καί ἐργα-
σιακό ἀποκλεισμό τῶν «ἀνυπάκουων» 
καί ἔγινε θλιβερή καθημερινότητα τό νά 
ἀντιμετωπίζονται ὁλόκληρες κοινωνικές 
ὁμάδες μέ ἀπροκάλυπτο ρατσισμό, χω-
ρίς κανένα ἔρεισμα λογικῆς.

Ἀποφάσεις καί πολιτικές, πού πα-
ραπέμπουν σέ ἀποτρόπαιες πρακτικές 
τῶν ναζί, πλέον βρίσκονται κορνιζαρι-
σμένες σέ ΦΕΚ. Μόνο πού δέν προέρχο-
ντια πιά ἀπό ἔνστολους, ἀλλά ἀπό γρα-
βατοφόρους μέ χαρτοφύλακες ἀνά χεί-
ρας. Ὁ ἀτιμωτικός κοινωνικός καί ἐργα-
σιακός ἀποκλεισμός, ἄν δέν ἔχεις πάνω 
σου κρατικό κώδικα ἀναγνώρισης, ἔγινε 
εὐρέως ἀποδεκτός καί μάλιστα παρου-
σιάζεται ὡς ἀπαραίτητος καί ὠφέλιμος.

Τά προσωπικά δεδομένα ἔγιναν δη-
μόσιο θέαμα, ἀφοῦ δόθηκε ἡ δυνατό-
τητα ἀκόμα καί ἕνας καφετζῆς ἤ ἕνας 
ἐμποροϋπάλληλος νά μπορεῖ νά σέ σκα-
νάρει σά νά εἶσαι προϊόν ἀπό τό ράφι 
ἑνός παγκόσμιου σοῦπερ μάρκετ. Οὐσι-
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αστικά αὐτό ἀκριβῶς εἶναι πού θέλουν 
νά μᾶς κάνουν.

Ἠλεκτρονικά τατουάζ ἤ ἀλλιῶς 
τά νέα...πορτοφόλια

Ἄς ἐπανέλθουμε στά ἠλεκτρονικά 
τατουάζ ὅμως. Ὁ –πάντα– «φιλάνθρω-
πος» Bill Gates ἔγραψε σέ πρόσφατη 
ἀνάρτηση στό Instagram, ὅτι πιστεύει 
πώς ἀσχέτως τοῦ ὅτι ἡ συγκεκριμένη 
τεχνολογία βρίσκεται ἀκόμη σέ πρώιμο 
στάδιο, τά τατουάζ αὐτά ἔχουν ὅλες τίς 
προοπτικές νά ἀντικαταστήσουν τά ση-
μερινά smartphones. Ἡ βιομετρική δερ-
ματοστιξία [=τατουάζ] φιλοδοξεῖ νά γίνει 
ὁ τέλειος «δολοφόνος» τῶν smartphones.

Ἡ ἑταιρεία, πού βρίσκεται πίσω 
ἀπό αὐτήν τήν «ἐπαναστατική» τεχνο-
λογία πού ἐξυμνεῖ ὁ Gates, ὀνομάζεται 
«Chaotic Moon Studios», καί ἐπί τοῦ 
παρόντος ἑστιάζει συγκεκριμένα στόν 
ἰατρικό τομέα (ἀναμενόμενο...).

Ὁ «Μέγας Διδάσκαλος» τῆς ἀνθρω-
πότητας Gates, ὅπως μᾶς λέει, προσβλέ-
πει σέ ἕνα μέλλον ὅπου οἱ αἰσθητῆρες, 
οἱ ἐντοπιστές καί ἄλλα μικροεξαρτήμα-
τα, πού θά ἀφομοιωθοῦν στήν τεχνολο-
γία τῶν φηφιακῶν τατουάζ, θά μποροῦν 
νά χρησιμοποιηθοῦν γιά τήν ἐπικοινω-
νία, τήν ἀποστολή μηνυμάτων καί τήν 
πραγματοποίηση τηλεφωνικῶν κλήσε-
ων. Ἕνα εἰδικό «μελάνι» θά εἶναι μέρος 
τῆς συνδεσμολογίας τῶν ἐξαρτημάτων 
τοῦ ἠλεκτρονικοῦ τατουάζ, τό ὁποῖο 
θά μπορεῖ νά στείλει ἀλλά καί νά λάβει 
πληροφορίες.

Καί ἀσφαλῶς τό ζήτημα δέν θά μεί-
νει ἐκεῖ. Ἡ «Chaotic Moon Studios», καί-
τοι ἀσχολεῖται μέ τόν ἰατρικό τομέα, μᾶς 
προϊδεάζει ἀπό τώρα πώς ἡ τεχνολογία 
θά καταλήξει (καί) στόν τραπεζικό το-
μέα, ἀφοῦ ὁ τεχνολόγος τῆς ἑταιρείας 
δηλώνει μέ νόημα πώς τά πορτοφό-

λια «εἶναι πολύ εὐάλωτα» ἀντικείμενα, 
εἴτε αὐτά περιέχουν μετρητά, εἴτε πι-
στωτικές κάρτες, εἴτε τήν πολιτική μας 
ταυτότητα. Τά ἠλεκτρονικά τατουάζ 
φιλοδοξοῦν νά χρησιμοποιηθοῦν ὡς 
μέσα ταυτοποίησης, ψηφιακῶν συ-
ναλλαγῶν, ἀλλά καί συλλογῆς ἰατρι-
κῶν πληροφοριῶν σέ ζωντανό χρόνο.

Μιά τεχνολογία πού ἔρχεται νά κου-
μπώσει ἄψογα στήν προσπάθεια μετα-
τροπῆς ὅλων τῶν ἐθνικῶν οἰκονομιῶν 
σέ ψηφιακές οἰκονομίες, μέ (σταδιακή) 
πλήρη κατάργηση τῶν μετρητῶν καί πι-
θανή ἀντικατάσταση τους μέ ψηφιακά 
κρυπτονομίσματα πού θά κρατήσουν 
ζωντανή τήν παγκόσμια ροή τοῦ μαύρου 
χρήματος, ὥστε νά συνεχίσει νά ἐπιβι-
ώνει καί τό κάθε κράτος καί τό κάθε 
παρακράτος.

Ὁ ψηφιακός καπιταλισμός θά λει-
τουργεῖ ἐξ ὁλοκλήρου μέ τήν ἐλεγχόμε-
νη ροή τῶν χαρτοφυλακίων (credits) καί 
αὐτές οἱ ριζικές ἀλλαγές στή λειτουργία 
τῶν κρατῶν θά ἀποτελέσουν τή ραχο-
κοκαλιά τῆς 4ης «Βιομηχανικῆς Ἐπανά-
στασης», ὅπου τά πάντα θά αὐτοματο-
ποιηθοῦν, καί τό ἐλεεινότερο «αὐτόμα-
το» θά καταντήσει ὁ ἴδιος ὁ σκλαβωμέ-
νος ἄνθρωπος.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἐπιβεβαιώνεται 
μέχρι κεραίας

Τρανή ἀπόδειξη τῆς μωρίας καί τῆς 
σατανικῆς τύφλωσης τῶν κοσμοκρατό-
ρων αὐτοῦ τοῦ πλανήτη εἶναι πώς ὁ Bill 
Gates παρουσιάζει ὡς σημαντική ἐξέλιξη 
καί κατάκτηση τῆς ἐπιστήμης, κάτι πού 
προφήτευσε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολό-
γος πρίν 2.000 χρόνια. Εἶναι πραγματικά 
φοβερό πώς τό χάραγμα τῆς Ἀποκάλυ-
ψης («ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πω-
λῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα», Ἀποκ. 
13, 17), πλασάρεται σάν καταπληκτική 
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καινοτομία! Τό νά ἀντιμετωπίζεται ὁ ἄν-
θρωπος σάν σφραγισμένο σφαχτάρι μιᾶς 
νεοεποχίτικης μηχανῆς τοῦ κιμᾶ, προω-
θεῖται ὡς κορυφαία κοινωνική ἀναβάθ-
μιση (update) τῶν ἐθνῶν!

Θέματα γιά τά ὁποῖα προειδοποιοῦ-
σαν ἐδῶ καί πολλές δεκάδες χρόνια οἱ 
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί ἀντιμετωπίζο-
νταν ὡς καθυστερημένοι καί γραφικοί, 
βλέπουμε νά ἐκστομίζονται σήμερα ὡς 
παγκόσμιες συμβουλές (ντιρεκτίβες δη-
λαδή) ἀπό χείλη μεγιστάνων πού μπρο-
στά τους στέκονται σέ στάση προσοχῆς, 
οἱ ἡγέτες δεκάδων κρατῶν.

Καί ἔχει μεγάλη σημασία νά προσέ-
ξουμε πῶς, ὅσο ἐξελίσσονται οἱ ἐσχα-
τολογικοί καιροί πού ζοῦμε, ὁ Εὐαγγε-
λιστής Ἰωάννης ἀποδεικνύεται ὅλο καί 
πιό ἀκριβής στίς προφητεῖες του. Μπο-
ρεῖ γιά χρόνια τά νεοταξικά τσιράκια νά 
μιλοῦσαν καί νά προωθοῦσαν (ἀόρατα) 
ἐμφυτεύσιμα μικροτσίπ πού τοποθε-

τοῦνται ἐντός τοῦ χεριοῦ, ὅμως ὁ Bill 
Gates ἀρχίζει νά προωθεῖ ἠλεκτρονικά 
τατουάζ, δερματοστιξία, ἐμφανές σημά-
δι [ὑπάρχει σχετικό βίντεο τῆς «Chaotic 
Moon Studios» δηλαδή ΟΡΑΤΟ χάραγμα 
ὡς σύμβολο ὑποταγῆς σέ ἕναν παγκό-
σμιο δικτάτορα, ΑΚΡΙΒΩΣ ὅπως περι-
γράφεται στήν Ἀποκάλυψη!

Εἶναι ἀδιαμφισβήτητο πλέον πώς 
αὐτή εἶναι ἡ νέα ἐφιαλτική «κανονικό-
τητα» πού εὐαγγελίζοτναι διάφοροι ἐπί-
δοξοι «πλανητάρχες», πού ἐργάζονται 
πυρετωδῶς ἐκ Δυσμῶν ἤ ἀναδύονται ἐξ 
Ἀνατολῶν. Οἱ δικαιολογίες γιά ἄγνοια ἤ 
παρερμηνεία τῶν σημείων τῶν καιρῶν 
πού φανερώνονται παγκοσμίως, τελειώ-
νουν. Οἱ ἐφησυχασμοί μᾶς ἀποχαιρε-
τοῦν. Πλησιάζει ἡ ἐποχή πού ὁ κάθε 
πολίτης θά πρέπει ἀναγκαστικά νά 
πάρει ξεκάθαρη θέση ἀπέναντι στήν 
ἐπέλαση τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

                
«ΔΟΓΜΑ ΜΟΝΡΟΕ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑ*

τοῦ κ. Ἠλία Ἠλιόπουλου, καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Ἡ κρίσις περί τήν οὕτω καλουμέ-
νην Οὐκρανίαν προέκυψε, ὠξύνθη καί 
ἐπεδεινώθη, φθάσασα μέχρι συρράξεως, 
ὑπαιτιότητι ἀποκλειστικῶς καί μόνον 
τῆς Ὑπερεθνικῆς Ἐλίτ καί τῶν ἐκτελεστι-
κῶν ὀργάνων της, ἤτοι τοῦ κυβερνῶντος 
σήμερα «War Party» τῆς Οὐάσιγκτων 
καί τῶν ἐν Εὐρώπῃ παραρτημάτων της. 
Σκόπιμον εἶναι, συνεπῶς, νά θυμηθοῦ-
με κάποιες ἀλήθειες, τίς ὁποῖες παγίως 
ἀποσιωποῦν τά συστημικά Μέσα Μα-
ζικῆς Ἐπιρροῆς τῆς Ὑπερεθνικῆς Ἐλίτ 
τῆς οὕτω καλουμένης «Δύσεως».

Μετά τό πέρας τοῦ (προηγουμέ-

νου) Ψυχροῦ Πολέμου (1989) καί τήν 
ἐπακολουθήσασαν διάλυσιν τῆς πάλαι 
ποτέ Ἑνώσεως Σοβιετικῶν Σοσιαλιστι-
κῶν Δημοκρατιῶν (Ε.Σ.Σ.Δ.) εἰς τά ἐξ 
ὧν συνετέθη (1991), οἱ Η.Π.Α., ὡς «ἐνα-
πομείνασα Ὑπερδύναμις», καί δή οἱονεί 
ἡγεμονεύουσα καί πλανητικοῦ βεληνε-
κοῦς, ἐπεξέτειναν πρός Ἀνατολάς τήν 
ἀκτίνα δράσεως τοῦ στρατιωτικοπολιτι-
κοῦ συνασπισμοῦ των, ἤτοι τοῦ Ὀργα-
νισμοῦ Συμφώνου Βορείου Ἀτλαντικοῦ 
(Ν.Α.Τ.Ο.), κατά παράβασιν ὅλων τῶν 
συμπεφωνημένων μετά τῆς πάλαι ποτέ 
Σοβιετικῆς Ἡγεσίας.

* Ἀνάλυσις ὑπό τό πρίσμα τῆς Κλασσικῆς Ρεαλιστικῆς Σχολῆς τῶν Διεθνῶν Σχέσεων.
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Μάλιστα δέ, ἡ Οὐάσιγκτων δέν ἠρκέ-
σθη «ἁπλῶς» στήν ἀπορρόφησιν χωρῶν, 
ὅπως, φέρ᾽ εἰπεῖν, ἡ Τσεχία ἤ ἡ Οὐγγαρία, 
οἱ ὁποῖες, ἐν πάσῃ περιπτώσει, παρα-
δοσιακῶς ἀνῆκαν, ἀπό γεωπολιτισμικῆς 
ἐπόψεως, στήν λεγομένην Μεσευρώπην 
(Mitteleuropa). Ἀλλ᾽ ἐνέταξε στόν προ-
αναφερθέντα στρατιωτικοπολιτικόν συ-
νασπισμόν καί τίς Βαλκανικές Χῶρες ἤ 
τήν Ρουμανίαν, ἐπεκτείνουσα τό Ν.Α.Τ.Ο. 
μέχρι τῶν συνόρων τῆς (ἐναπομεινάσης, 
πλέον) Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας. Συγχρό-
νως, ἡ Οὐάσιγκτων ἐξήγγειλε τήν πρόθε-
σιν ἐγκαταστάσεως Συστημάτων Στρατη-
γικῆς Ἀντιβαλλιστικῆς Ἀμύνης (Strategic 
Antimissile Defence Systems) ἐπί τοῦ 
ἐδάφους τῶν νέων κρατῶν-μελῶν τοῦ 
Ν.Α.Τ.Ο., εἰς ἀπόστασιν ὀλίγων χιλιομέ-
τρων ἀπό τῶν πρός Ρωσσίαν συνόρων 
των- ὁμοίως κατά κατάφωρον παραβία-
σιν τῶν ἀπό 6ης Μαρτίου 1991 πρός τήν 
Μόσχαν παρασχεθεισῶν διαβεβαιώσεων.

Ἕνα μόνον ἀπέμενε, ἵνα ὁλοκληρω-
θῆ ἡ στρατηγική καί στρατιωτική περι-
κύκλωσις τῆς Ρωσσίας: ἡ ὑπαγωγή τῆς 
οὕτω καλουμένης «Οὐκρανίας» (ἤτοι 
τῶν περιοχῶν πού, ἱστορικῶς, ἀπετέλε-
σαν τήν Ἀρχαίαν ἤ Μικράν Ρωσσίαν, τήν 
Νέαν Ρωσσίαν, τήν Ἀνατολικήν Γαλικίαν 
καί τήν Βολυνίαν) – καθώς καί τῆς Γεωρ-
γίας– στό Ν.Α.Τ.Ο. Ὅπερ θά συνεπήγετο:

• πρῶτον, τήν ἀπώλειαν τοῦ στρα-
τηγικῶς κρισίμου ναυστάθμου τῆς Σεβα-
στουπόλεως, ἐπί τῆς Ταυρίδος (Κριμαί-
ας), ἱστορικοῦ ἀγκυροβολίου τοῦ Ρωσ-
σικοῦ Στόλου τοῦ Εὐξείνου Πόντου ἐπί 
αἰῶνας.

• δεύτερον, τήν τελείαν περικύκλω-
σιν τῆς Ρωσσίας καί,

• τρίτον, τήν μετατροπήν τῆς «Οὐκρα-
νίας», παραδοσιακῶς ἀποδειχθείσης ὡς 
ἰδεώδους γεωφυσικῆς λεωφόρου ξένων 
στρατευμένων κρούσεων κατά τῆς Μεί-

ζονος Ρωσσίας, εἰς ὁρμητήριον στρατιω-
τικῆς ἐπιθέσεως ἐναντίον τῆς Ρωσσικῆς 
Ὁμοσπονδίας.

Συνεκτιμωμένων τῶν προαναφερ-
θέντων, ὁ Πρόεδρος τῆς Ρωσσικῆς 
Ὁμοσπονδίας κ. Βλαδίμηρος Πούτιν 
(Vladimir Putin) λίαν εὐλόγως ἐθεώρησε 
τήν (ἔξωθεν σχεδιασθεῖσαν καί διοργα-
νωθεῖσαν) πραξικοπηματικήν ἀνατρο-
πήν τοῦ νομίμου Προέδρου τῆς Οὐκρα-
νίας (21 Φεβρουαρίου 2014) ὡς τό ἐναρ-
κτήριον λάκτισμα τῆς τελικῆς ἐφόδου 
πρός ἅλωσιν αὐτῆς ταύτης τῆς Μόσχας. 
Καί ἀπήντησε διττῶς:

• Ἀφ᾽ ἑνός μέν ἀποδεχόμενος τήν ἔκ-
φρασιν τῆς συλλογικῆς βουλήσεως τοῦ 
Ρωσσικοῦ Λαοῦ τῆς (ἀπό ἐποχῆς Με-
γάλης Αἰκατερίνης ρωσσικῆς) Κριμαϊ-
κῆς Χερσονήσου (τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς 
Ταυρίδος), ἀδιαμφισβητήτως διατρανω-
θείσης, διά μεγαλειώδους δημοψηφίσμα-
τος, ὑπέρ ἐπιστροφῆς τῆς χερσονήσου 
στήν Μητέρα Πατρίδα καί ἐνσωματώσε-
ώς της στόν ἐθνικόν κορμόν τῆς Ρωσσι-
κῆς Ὁμοσπονδίας.

• Ἀφ᾽ ἑτέρου δέ ἀνταποκρινόμενος, 
ἔστω καί μέ ὀκταετῆ καθυστέρησιν, εἰς 
τό πάνδημον αἴτημα διπλωματικῆς ἀνα-
γνωρίσεως τῆς ἀνεξαρτησίας τῶν περιο-
χῶν τῶν κατοικουμένων ὑπό συμπαγῶν 
ρωσσικῶν καί ὀρθοδόξων πληθυσμῶν 
τῆς Ἀνατολικῆς καί Νοτιοανατολικῆς 
«Οὐκρανίας», οἱ ὁποῖοι ἐξηγέρθησαν 
μετά τήν ἀνατροπήν τῆς νομίμου κυβερ-
νήσεως τοῦ Κιέβου (μεθοδευθεῖσαν ὑπό 
τῆς κυρίας Βικτωρίας Νούλανδ καί τοῦ 
κυρίου Γοδεφρείδου Πάϋαττ, ἀμφοτέ-
ρων θεωρουμένων ὡς οἱονεί πνευματι-
κῶν τέκνων τῆς κυρίας Μαγδαληνῆς Ὠλ-
μπράϊτ), τήν ἐγκατάστασιν ἀνδρεικέλων 
τῆς Ὑπερεθνικῆς Ἐλίτ καί, κυρίως, τήν 
ἐπιχειρηθεῖσαν ἐπιβολήν ἑνός καταπιε-
στικοῦ καθεστῶτος εἰς βάρος τῶν ρωσ-
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σικῶν πληθυσμῶν τῆς «Οὐκρανίας».
Δι᾽ αὐτοῦ τοῦ τρόπου, ὁ Βλαδίμηρος 

Πούτιν- ἄριστος στρατηγιστὴς καί, ἀνα-
ντιλέκτως, ὁ κορυφαῖος «statesman» τῆς 
ἐποχῆς μας –ἐξέπεμψε εὐκρινέστατον 
μήνυμα ὅτι ἐννοεῖ μέχρι τελευταίου ἰώτα 
ὅσα εἰλικρινῶς, καλοπίστως καί ἐναγω-
νίως ἔλεγε καί ἐπανελάμβανε πρός τούς 
ὁμολόγους του τῆς Οὐάσιγκτων καί τῶν 
λοιπῶν Δυτικῶν πρωτευουσῶν ἀπό τοῦ 
ἔτους 2007, τουλάχιστον, καί ἐντεῦθεν –
ὁμιλῶν, φεῦ, εἰς ὦτα μή ἀκουόντων: Ὅτι 
δηλαδή ἡ χώρα του ἐπ᾽ οὐδενί λόγῳ 
καί οὐδεμιᾷ περιπτώσει ἐπρόκειτο νά 
ἀνεχθεῖ τήν ἐγκατάστασιν στρατιωτι-
κῶν καί ναυτικῶν βάσεων τῶν Η.Π.Α. 
ἤ / καί τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. ἐπί τῆς «Οὐκρα-
νίας» καί τῆς Ταυρίδος, οὐ μήν ἀλλά 
καί τήν μετατροπήν τῆς «Οὐκρανίας» 
εἴτε εἰς ὁρμητήριον στρατιωτικῶν ἐνερ-
γειῶν κατά τῆς Ρωσσίας εἴτε εἰς βατήραν 
πρός ἐξαπόλυσιν τῆς...«μητρός ὅλων τῶν 
ἐγχρώμων ἐπαναστάσεων»! Ἤτοι τῆς τε-
λικῆς ἐπιθέσεως κατά τῆς ἰδίας τῆς Μό-
σχας, πλέον, ἡ ὁποία θά ἀπέβλεπε εἰς:

• τήν ὑπονόμευσιν καί ἀνατροπήν 
τοῦ Προέδρου καί τῶν λοιπῶν νομίμων 
Ὀργάνων τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας,

• τήν ἐκμηδένισιν τῆς Ἐθνικῆς Κυρι-
αρχίας της,

• τήν ἔκλειψιν τῆς Ρωσσίας ὡς ὑπο-
λογισίμου γεωστρατηγικοῦ δρῶντος,

• τήν ἐν νέου ταπείνωσιν τοῦ μεγά-
λου καί ἱστορικοῦ Ρωσσικοῦ Ἔθνους,

• τόν ἐθνοπολιτικόν κατακερμα-
τισμόν τῆς (ἐναπομεινάσης!) Ρωσσίας, 
κατά τό δραματικόν προηγούμενον τῆς 
Σερβίας, καί ἐν τέλει,

• τήν ἔκπτωσιν τῆς Μείζονος 
Χερσαίας /Ἠπειρωτικῆς Δυνάμεως 
(Kontinentalmacht/Land Power) τοῦ 
Εὐρασιατικοῦ «Heartland» εἰς τό γεωπο-
λιτικόν «status» μιᾶς «Ἐλβετίας» (ἤ, ἔτι 

χειρότερον, «Βοσνίας»)!
Ἐπαναλαμβάνομε ὅτι ὁ κ. Πούτιν εἶχε 

ρητῶς καί ἐπανειλημμένως προειδοποιή-
σει τήν Οὐάσιγκτων περί τῶν μοιραίων 
συνεπειῶν τῶν ἐπιλογῶν της. Κατά τόν 
αὐστηρότερον τρόπον τό ἔπραξε δέ διά 
τῆς ἱστορικῆς ἐκείνης ὁμιλίας του ἀπό 
τοῦ βήματος τῆς Διεθνοῦς Διασκέψεως 
ἐπί τῆς Πολιτικῆς Ἀσφαλείας τοῦ Μο-
νάχου (Munich Conference on Security 
Policy) ἀπό ἔτους 2007 (ὅρα Ἠλιόπου-
λου, Ἠλία, «Διάσκεψη Μονάχου: Μό-
ναχο-Μόσχα-Μπακοῦ: Ὁ Πόλεμος τῶν 
Ἀγωγῶν» εἰς: Στρατηγική, τεῦχος 150, 
Μάρτιος 2007, σσ. 116-119), ἐξ ἀφορ-
μῆς τῶν διαδοχικῶν ἐπεκτάσεων τοῦ 
Ν.Α.Τ.Ο. πρός Ἀνατολάς ἀλλά καί ἐν 
ὄψει τῆς ἐπικειμένης, τότε, διπλωματι-
κῆς ἀναγνωρίσεως, καί de jure, τῆς προ-
ηγηθείσης ἀποσχίσεως, de facto, τῆς πε-
ριοχῆς τοῦ Κοσσυφοπεδίου καί τῶν Με-
τοχίων ἐκ τῆς Σερβίας, ὑπαιτιότητι τῆς 
«Δύσεως» καί κατόπιν τῆς παρανόμου 
καί πειρατικῆς ἐπιδρομῆς τῶν Η.Π.Α. 
καί τῶν συμμάχων καί δορυφόρων των 
ἐναντίον Κυριάρχου Κράτους (24 Μαρ-
τίου 1999).

Παρεμπιπτόντως, «νωρίς θυμήθη-
καν» (!) νά καταγγείλουν τήν...παραβί-
ασιν τῆς Τελικῆς Πράξεως τοῦ Ἐλσίνκι 
τοῦ 1975 (!), τόν ...«Ἀναθεωρητισμόν» (!) 
ἀλλά καί τῆς ἐν γένει διεθνοῦς νομιμό-
τητος (!), ἐξ ἀφορμῆς τῆς «παραβιάσεως 
τῆς Ἐθνικῆς Κυριαρχίας τῆς Οὐκρανίας, 
ὁρισμένοι νεοέλληνες πολιτικοί, «διε-
θνολόγοι» καί λοιποί δημοσιολογοῦντες, 
προσποιούμενοι ὅτι ἐλησμόνησαν ὅτι τό 
«προπατορικόν ἁμάρτημα» τῆς μεταψυ-
χροπολεμικῆς «Νέας Τάξεως» ὑπῆρξεν:

• ἡ ὠμή καταπάτησις καί κατάλυσις 
τῆς Ἐθνικῆς Κυριαρχίας ἀνεξαρτήτου 
Κράτους (τῆς πάλαι ποτέ Ὁμοσπονδι-
ακῆς Δημοκρατίας τῆς Γιουγκοσλαυΐας).
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• ἡ κατάφωρος παραβίασις τῆς πλέ-
ον θεμελιώδους καί ἱερᾶς ἀρχῆς τοῦ δι-
ακρατικοῦ συστήματος ἀπό ἐποχῆς τῆς 
Εἰρήνης τῆς Βεστφαλίας (1648), ἤτοι τῆς 
ἀρχῆς τῆς Μή Ἀναμείξεως εἰς τά ἐσωτε-
ρικά Κυριάρχου Κράτους,

• καί, ἐν τέλει, ὁ ριζοσπαστικός Ἀνα-
θεωρητισμός, ἡ διά τῆς βίας μεταβολή 
διεθνῶς ἀνεγνωρισμένων ἐθνικῶν συνό-
ρων καί ἡ ἀνατίναξις τῆς μεταπολεμικῆς 
διεθνοῦς τάξεως ὑπό τῶν Η.Π.Α. καί 
τῆς Ε.Ε., ὑπό τό ἀπατηλόν καί δόλιον 
πρόσχημα τῆς προστασίας τῶν Ἀλβανῶν 
Μωαμεθανῶν Κοσσοβιτῶν ἀπό ὑποτιθε-
μένης «ἐθνοκαθάρσεως», διενεργουμένης 
δῆθεν εἰς βάρος των, ὑπό τῶν Σέρβων!

Εἰρήσθω ἐν παρόδω: Πάντα τά ἀνω-
τέρω συνέβησαν μέ τήν ρητήν ἔγκρισιν 
ἀλλά καί ἐνεργόν καί οὐσιώδη συνδρο-
μήν του ἐν Ἑλλάδι κρατοῦντος καθε-
στῶτος!

Ὁ Πρόεδρος Πούτιν, εἶχε, λοιπόν, 
προειδοποιήσει – καί δή, πολλάκις! 
Ἐσχάτως, ὅταν ἐζήτησε τό αὐτονόητον 
καί ἀπολύτως θεμιτόν: τήν παροχήν γρα-
πτῶν δεσμευτικῶν ἐγγυήσεων παρά τῶν 
Η.Π.Α. ὅτι δέν θά προέβαιναν εἰς ὑπα-
γωγήν τῆς «Οὐκρανίας» εἰς τήν σφαίραν 
ἐπιρροῆς των διά τῆς ἐντάξεως τοῦ ὡς 
ἄνω τεχνητοῦ κρατικοῦ μορφώματος εἰς 
τό Ν.Α.Τ.Ο. –γιά τούς προαναφερθέντες 
μείζονες καί ἐπιτακτικούς λόγους. Πλήν 
ὅμως, οἱ (ἀνιστόρητες, ἰδεοληπτικές καί 
ἐπηρμένες) ἰθύνουσες γραφειοκρατικές 
ἐλίτ τῆς «Δύσεως» –τόσον στήν Οὐάσι-
γκτων ὅσον καί στό ὑπερεθνικόν ὑβριδι-
κόν κρατικόν μόρφωμα, τό ὁποῖον αὐτο-
αποκαλεῖται, μέ ἐπηρμένην αὐταρέσκει-
αν, «Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις» – δέν ἤθελαν 
νά ἀκούσουν! Μετά δέ τήν πραξικοπη-
ματικήν ἀνατροπήν τοῦ Προέδρου τῶν 
Η.Π.Α. κ. Donald Trump- ὁ ὁποῖος καί 
μόνον, κατ᾽ ἀξιέπαινον ἐξαίρεσιν, ἀντα-

πεκρίθη εἰς τήν πρότασιν τῆς Ρωσσίας 
περί ἀμοιβαίας στρατηγικῆς συνεννοή-
σεως (προκαλέσας τήν μῆνιν τῆς Ὑπε-
ρεθνικῆς Ἐλίτ καί τοῦ Βαθέος Κράτους 
τῆς Οὐάσιγκτων καί, ἐν τέλει, τήν ἀνα-
τροπήν του) – τό «War Party» ἀνέλαβε 
ἐκ νέου τά ἡνία τοῦ Λευκοῦ Οἴκου καί 
τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ.

Καί, ἀντί μιᾶς ἐντίμου καί πραγμα-
τιστικῆς συνεννοήσεως μέ ἕναν ἡγέτη, 
ὅστις ἀποτελεῖ, ἄνευ ὑπερβολῆς, τόν 
ὁρισμόν τοῦ Πολιτικοῦ Ρεαλισμοῦ, ὅπως 
ὁ κ. Πούτιν –καί, κατ᾽ ἀκολουθίαν, ἀντί 
μιᾶς λελογισμένης, ἐξισορροπημένης, 
ἀποϊδεολογικοποιημένης καί ἀμοιβαί-
ως ἐπωφελοῦς στρατηγικῆς συνεργασί-
ας μετά τῆς μετασοβιετικῆς Ρωσσίας-, 
ἡ ἰθύνουσα γραφειοκρατική ἐλίτ τῆς 
Οὐάσιγκτων, συνεπικουρουμένη ὑπό 
τοῦ «Πολίτ-Μπυρώ» τῶν «Κομμισσα-
ρίων» τῶν Βρυξελλῶν, προέκρινε τήν 
ὁδόν τῆς ρήξεως, διά τῆς ἀπροκαλύ-
πτου ὑπαγωγῆς τῆς «Οὐκρανίας» εἰς 
τόν κατά τῆς Ρωσσίας ἐπιθετικόν σχεδι-
ασμόν τῆς Ὑπερεθνικῆς Ἐλίτ.

Καί ὅμως! Ὑπῆρξε κάποτε ἐποχή, 
καθ᾽ ἥν οἱ Ἀμερικανοί –καί λοιποί Δυ-
τικοί– ἰθύνοντες ἀντελαμβάνοντο πλή-
ρως καί ἀποδέχοντο ὡς τό πλέον αὐτο-
νόητον ὅτι οἱ Μεγάλες Δυνάμεις τοῦ 
διεθνοῦς συστήματος τείνουν νά συ-
ντηροῦν μίαν περίμετρον ἀσφαλείας, 
μίαν ζωήν ἀμέσου ἰδίου ἐνδιαφέροντος 
στό ἐγγύς γεωπολιτικόν περιβάλλον 
των.

Μάλιστα δέ οἱ Η.Π.Α. –ὡς ἀνερχομέ-
νη ἀκόμη Μέση, Περιφερειακή Δύναμις 
τοῦ Δυτικοῦ Ἡμισφαιρίου– προέβησαν, 
ἤδη πολύ ἐνωρίς, ἐν ἔτει 1823 (!), στόν 
καθορισμόν τῆς ἰδικῆς των σφαίρας 
ἐπιρροῆς, ὑπό μορφήν ἐθνικοῦ στρατη-
γικοῦ δόγματος, ἀλλά καί διά τῆς δη-
μοσίας διακηρύξεως τοῦ περιλαλήτου 
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Δόγματος Μονρόε («Τά τῆς Εὐρώπης 
ὑπό τῶν Εὐρωπαίων, τά τῆς Ἀμερι-
κῆς ὑπό τῶν Ἀμερικανῶν»).

Καί τό ἔπραξαν μέ ἀπροσχημάτιστον 
εὐθύτητα. Διά τήν ἱστορίαν τοῦ πράγμα-
τος ἀξίζει νά θυμηθοῦμε τήν κατά λέξιν 
διατύπωσιν τοῦ Προέδρου Μονρόε: «Θά 
ὑποχρεωθῶμεν νά θεωρήσωμεν πᾶσαν 
ἀπόπειραν ἐκ μέρους των (ἐννοοῦσε: 
τῶν Εὐρωπαϊκῶν Δυνάμεων), ὅπως ἐπε-
κταθῶσιν εἰς οἱοδήποτε τμῆμα αὐτοῦ 
τοῦ ἡμισφαιρίου, ὡς κίνδυνον διά τήν 
ἡμετέραν εἰρήνην καί ἀσφάλειαν». Ἀλλά 
καί ἑνάμισυ σχεδόν αἰῶνα μετέπειτα 
(1962), ἄς θυμηθοῦμε πόσον σφοδρά 
ὑπῆρξε ἡ ἀμερικανική ἀντίδρασις, 
ἅμα τῷ ἀκούσματι τῆς πληροφορίας 
περί ἐγκαταστάσεως σοβιετικῶν πυ-
ραύλων ἐπί τῆς Κούβας! Παρ᾽ ὀλίγον 
νά ἀχθεῖ ἡ ἀνθρωπότης εἰς Τρίτον (καί 
Πυρηνικόν!) Παγκόσμιον Πόλεμον!

Εἶναι καιρός οἱ ἰθύνοντες τῆς Οὐά-
σιγκτων νά ἀρχίσουν καί πάλιν νά συ-
μπεριφέρονται ὡς ὀρθολογικοί δρῶντες 
καί ὑπεύθυνοι «statesmen»– ὄχι ὡς φα-
νατικοί Τροτσκιστές «ἐξαγωγεῖς ἐπανά-
στασης» (!) οὔτε ὡς ἀκτιβιστές διαφόρων 
«Μ.Κ.Ο.» ἑνός πολυπράγμονος κυρίου 
ὀνόματι...Γεωργίου Μαύρου (György 
Schwartz, εὐρέως γνωστοῦ ὡς George 
Soros)! Καί νά ἀναγνωρίσουν ἕνα ἀνά-
λογον «Δόγμα Μονρόε» στήν Ρωσσίαν, 
προκειμένου περί τοῦ χώρου, τόν ὁποῖον 
ἡ ἰδία θεωρεῖ ὡς «Ἐγγύς Ἐξωτερικόν».

Ἀρχῆς γενομένης ἀπό τῆς «Οὐκρα-
νίας», τῆς ἀρχαίας κοιτίδος τοῦ Ρωσσι-
κοῦ Ἔθνους καί λίκνου τῆς Ρωσσικῆς 
Ὀρθοδοξίας! Ἡ «Οὐκρανία» (ἤ ὅ,τι ἀπο-
μείνει ἀπό αὐτήν, μετά τήν ἐπιβαλλομέ-
νην διαρρύθμισιν συνόρων, ἕνεκεν λόγων 

ἀσφαλείας τῆς Ρωσσίας ἀλλά καί πρός 
–μερικήν ἔστω– ἀποκατάστασιν, ἐπί τέ-
λους, τῆς ἰστορικῆς ἀδικίας τῆς διαπρα-
χθείσης εἰς βάρος τοῦ Ρωσσικοῦ Ἔθνους 
ὑπό τῆς σπείρας τῶν Μπολσεβίκων τοῦ 
1917) δέν θά ὑπαχθεῖ εἰς τό Ν.Α.Τ.Ο. 
Τελεία καί παύλα! Ὅπως δέν ὑπήχθη 
καί ἡ Αὐστρία, βάσει τοῦ ἱδρυτικοῦ της 
«Staatsvertrag» τοῦ 1955 –καί «δέν ἔχα-
σε ἡ Βενετιά βελόνι»! Ἀπ᾽ ἐναντίας, τά 
Σοβιετικά Στρατεύματα Κατοχῆς ἀπε-
χώρησαν ἐκ τοῦ αὐστριακοῦ ἐδάφους 
πολύ ἐνωρίτερα ἀπό τά ...Ἀμερικανικά! 
Καί ἡ Αὐστρία μιά χαρά πρόκοψε ἐκτός 
Ν.Α.Τ.Ο!

Ἐάν, ἐν τούτοις, ἡ Ὑπερεθνική Ἐλίτ 
καί, κατ᾽ ἀκολουθίαν, ἡ ἰθύνουσα γρα-
φειοκρατική ἐλίτ τῆς Οὐάσιγκτων, ἀπο-
φασίσουν νά ἀνοίξουν τήν παροιμιώδη 
θύραν τοῦ φρενοκομείου -δέσμιες τῶν 
τροτσκιστικῶν ἰδεοληψιῶν καί δοξασιῶν 
των, καί δή τοῦ παθολογικοῦ μίσους των 
ἐναντίον τῆς Ρωσσίας –τότε θά φέρουν 
ἀκεραίαν τήν ἱστορικήν εὐθύνην τῶν συ-
νεπειῶν τῆς ἀφροσύνης των.

• Ὁ κ. Ἠλίας Ἠλιόπουλος εἶναι Διδά-
κτωρ (Dr. phil) Ἱστορίας Ἀνατολικῆς καί 
Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης τοῦ Λουδοβικεί-
ου-Μαξιμιλιανείου Πανεπιστημίου Μονά-
χου. Διετέλεσε Καθηγητής τῆς Σχολῆς Ἐθνι-
κῆς Ἀμύνης καί τῆς Ναυτικῆς Σχολῆς Πο-
λέμου τῆς Ἑλλάδος καθώς καί Διευθυντής 
τοῦ Τμήματος Πολιτικῶν καί Στρατηγικῶν 
Σπουδῶν καί Καθηγητής τῆς Ἕδρας Πολιτι-
κῶν καί Στρατηγικῶν Σπουδῶν τῆς Σχολῆς 
Πολέμου Βαλτικῆς (Ἐσθονίας). Σήμερα δι-
δάσκει στό Τμῆμα Τουρκικῶν καί Ἀσιατικῶν 
Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἰταλός πρώην ὑπουργός: Τελικά τιμωροῦμε τή Ρωσσία ἤ τόν ἑαυτό μας;
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Ὅπως ἔχουμε ἤδη ἐπισημάνει, ἕνα 
ἀπό τά πλέον βρωμερά προϊόντα πού 
ξερνᾶ ὁ νεοεποχίτικος βόθρος τῆς 
Οὐκρανίας, μόλις τόν πίεσε ὁ Πούτιν, εἶ-
ναι ἡ συμπόρευση τῶν Ἰουδαίων τῆς 
Οὐκρανίας (π.χ. Ζελέζνι) μέ τούς ναζί 
τοῦ Δεξιοῦ Τομέα, τοὺ Ἀζόφ καί τοῦ Ἀϊ-
ντάρ.

Ἡ συμπόρευση αὐτή, καλά ἀποσι-
ωποιημένη μέχρι τώρα ἀπό τά δυτικά 
ΜΜΕ, μετά τήν ἔναρξη τοῦ πολέμου, 
δέν εἶναι δυνατόν πλέον νά ἀποκρυ-
φθεῖ. Καί ἐξηγοῦμαι: εἶναι ἴσως ὁ βασι-
κότερος μύθος τῆς νέας τάξης πραγ-
μάτων μετά τό 1945 ὅτι ὁ ναζισμός 
προσπάθησε νά ἐξαλείψει κάθετι 
ἑβραϊκό καί κατά συνέπεια ὅτι ὁ Ἰουδα-
ϊσμός καί Ναζισμός ἀποτελοῦν ἔννοιες 
ξένες καί ἐχθρικές μεταξύ τους.

Αὐτόν τόν θεμελιώδη μύθο τῆς νεοε-
ποχίτικης προπαγάνδας, πού δέν κατόρ-
θωσε καμία φωνή ὅσο ἰσχυρή καί ἀξιό-
πιστη καί ἄν ὑπῆρξε (παρότι ὑπῆρξαν 
τέτοιες εἶναι ἀλήθεια) νά διαλύσει, ἦρθε 
νά διαλύσει βάναυσα ἡ πραγματικότη-
τα τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία. Στήν 
Οὐκρανία μέ τήν χαζαρική, ἀσκεναζί-
τικη ἰουδαϊκή κληρονομιά, τήν πραγ-
ματική πνευματική μήτρα πού γέννη-
σε τόν ναζισμό μέσα ἀπό τήν καμπα-
λιστική σκέψη.

Καί ἐκεῖ ἀκριβῶς βρίσκεται ἡ σύνδε-
ση τῶν ὑποτιθέμενων ἀντίθετων... στήν 
καμπάλα, αὐτήν τήν ἀντιπαραδοσιακή 

ἔκφρανση τοῦ ἰουδαϊκοῦ πνεύματος. 
Ὅλοι οἱ ἰδεολογικοί ταγοί τοῦ ναζισμοῦ 
ὑπῆρξαν μελετητές τῆς Καμπάλας, ὅπως 
καί ὅλοι οἱ Ἑβραῖοι πού ὑπηρέτησαν κα-
νονικά τό Γ´ Ράϊχ ἀπό διάφορες θέσεις.

Γιατί στόχος ὁποιουδήποτε καμπαλι-
στῆ, ἀπό ὅποια θρησκευτική παράδοση 
καί ἄν προέρχεται, εἶναι ἡ ἀλήθεια. Καί 
ἔτσι, τόσο οἱ ναζί ὅσο καί οἱ Ἑβραῖοι 
τῆς σημερινῆς Οὐκρανίας ἕναν καί μόνον 
κοινό ἐχθρό ἔχουν: ὅσους ἀνθρώπους 
θέλουν νά ζήσουν φυσιολογικά, θέλουν 
νά ζήσουν ὡς ἄνθρωποι.

Καί αὐτοί πού περισσότερο εἶναι 
ἔτσι στήν περιοχή τους, εἶναι οἱ Ρώσσοι. 
Συνελόντι εἰπεῖν καί γιά νά μήν τό κου-
ράζουμε... Ναζισμός καί Ἰουδαϊσμός πο-
λεμοῦν τήν Ὀρθοδοξία στήν Οὐκρανία 
ἤ ἔστω ὅ,τι μοιάζει μέ Ὀρθοδοξία, ὅπως 
εἶναι σήμερα ἡ Ρωσσία. Γι᾽ αὐτό μήν πε-
ριμένετε νά ἀκούσετε γιά δακρύβρεχτες 
ἱστορίες κακῶν Οὐκρανῶν ναζήδων πού 
σκοτώνουν Ἑβραίους ἤ γενικά ξένους ... 
ὄχι ... ποτέ ... μόνον Ρώσσους ...».

Σημ. «Π»: Μετά ἀπό αὐτό του τό 
ἄρθρο (ἀνάρτηση στό facebook) ὁ κ. Μη-
νάογλου, διδάκτωρ Νεώτερης Ἱστορίας 
καί Διευθυντής τοῦ Προτύπου Λυκείου 
τῆς Ἰωαννιδείου Σχολῆς Πειραιῶς, πε-
τάχθηκε ἔξω ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Ἐκπαι-
δευτικῆς Πολιτικῆς (Ι.Ε.Π.) μέ τό ὁποῖο 
συνεργαζόταν. Προφανῶς ἐδῶ ἔχουμε 
μιά ἰδεολογική δίωξη.

ΝΑΖΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ
ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

τοῦ κ. Χαραλάμπους Μηνάογλου, Διδάκτορος Νεώτερης Ἱστορίας

Ἄντονυ Φάουτσυ: «Χρησιμοποιήσαμε τά lockdown, γιά νά πιέσουμε 
τούς πολίτες νά ἐμβολιασθοῦν» (pronews.gr, 24.4.2022)
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«ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙΝ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟΝ ΜΟΥ...»
τοῦ π. Γεωργίου Δορμπαράκη, θεολόγου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς

Εἶναι ἡ διαρκής προτροπή τῆς Ἐκ-
κλησίας μας ὅλον τόν χρόνο, κατεξοχήν 
ὅμως τήν περίοδο τῆς Σαρακοστῆς. Ἡ 
εὐχή μάλιστα τοῦ ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύ-
ρου ἔρχεται καί μέ καταιγιστικό τρόπο 
καθημερινά καί ἐπαναλαμβανόμενα μᾶς 
τό ὑπενθυμίζει: «Καί μή κατακρίνειν τόν 
ἀδελφόν μου». Καί πῶς νά μή γίνεται 
ἡ ὑπενθύμιση αὐτή, ὅταν ὁ ἴδιος ὁ ἀρ-
χηγός τῆς πίστεως Ἰησοῦς Χριστός μᾶς 
τό ἔδωσε ὡς κύρια ἐντολή πού ἐκφρά-
ζει τήν ὕπαρξη ἤ μή τῆς ἀγάπης πρός 
τόν συνάνθρωπό μας «Μή κρίνετε ἵνα 
μή κριθῆτε», συνεπῶς ἐπιβεβαιώνει ἤ ὄχι 
τήν πίστη καί τήν ἀγάπη μας πρός τόν 
Θεό; Ἀλλά χρειάζονται κάποιες διευκρι-
νίσεις.

Καί κατά πρῶτον: ὁ Κύριος καταδι-
κάζει τήν κατάκριση καί ὄχι τήν κρί-
ση. Κι αὐτό γιατί ἡ κρίση ἀποτελεῖ βα-
σικό στοιχεῖο τοῦ ἀνθρωπίνου νοῦ πού 
ὁ Κύριος δέν θέλει νά καταργήσει - ὁ 
Χριστός ἦλθε ὄχι νά καταστρέψει τόν 
ἄνθρωπο, ἀλλά νά τόν σώσει. «Μή κρί-
νετε» (Ματθ. 7, 1) βεβαίως εἶπε, ἀλλά μέ 
τήν ἔννοια τῆς κατακρίσεως. Διότι σέ 
ἄλλο σημεῖο ἀνέφερε ὅτι μποροῦμε νά 
κρίνουμε τόν συνάνθρωπο, ἀλλά ὅταν ἡ 
κρίση μας εἶναι δικαία. «Μή κρίνετε κατ᾽ 
ὄψιν, ἀλλά τήν δικαίαν κρίσιν κρίνατε» 
(᾽Ιωάν. 7, 24).

Ποιά εἶναι ἡ δικαία κρίση πού 
ἀποδέχεται ὁ Κύριος; Ὁ Ἴδιος μᾶς κα-
θοδηγεῖ: «῾Η κρίσις ἡ ἐμή δικαία ἐστί – 
λέει -  ὅτι οὐ ζητῶ τό θέλημα τό ἐμόν, 
ἀλλά τό θέλημα τοῦ πέμψαντός με πα-
τρός» (᾽Ιωάν. 5, 30). Δικαία κρίση εἶ-
ναι ἐκείνη πού πηγάζει ἀπό πρόσω-
πο πού ζεῖ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ὡς 

δικό του θέλημα. Κι ἐπειδή τό θέλημα 
τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη, γι᾽ αὐτό καί 
τότε κρίνουμε κατά τρόπο δίκαιο, ὅταν 
ἡ κρίση μας εἶναι γεμάτη ἀγάπη πρός 
τόν συνάνθρωπό μας. ᾽Από τήν ἄποψη 
αὐτή βεβαίως ἡ μόνη δικαία κρίση εἶναι 
ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ ᾽Εκεῖνος «ἀγά-
πη ἐστί» (Α´ ᾽Ιωάν. 4, 8) , ὅπως καί τῶν 
ἁγίων τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ κι ἐκεῖνοι τό θέ-
λημα τοῦ Θεοῦ ἀγωνίσθηκαν νά τό κά-
νουν δικό τους θέλημα.

Κατά συνέπεια, ὅσο βλέπουμε ὅτι 
ἐπικρατεῖ μέσα μας τό δικό μας θέ-
λημα καί ὄχι τοῦ Θεοῦ, δέν πρέπει 
νά στηριζόμαστε στήν κρίση μας. Θά 
πρέπει νά τήν ἀμφισβητοῦμε, νά θέτου-
με ἐρωτηματικό κατά πόσο κρίνει ὀρθά. 
Διότι σίγουρα ἡ κρίση μας στήν περί-
πτωση αὐτή δέν εἶναι δικαία καί εἶναι 
πλανεμένη. ῾Ο Κύριος ἐπεσήμανε τήν 
ἀλήθεια αὐτή καί μέ ἄλλες λέξεις. Στήν 
ἐπί τοῦ ῎Ορους ὁμιλία, γιά παράδειγμα, 
χαρακτηρίζει ὡς ὑποκριτική τήν κρίση 
πού προέρχεται ἀπό μία ὄχι καθαρή 
καρδιά. «῾Υποκριτά  –φωνάζει–   ἔκβαλε 
πρῶτον τήν δοκόν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου 
καί τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τό κάρφος 
ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου» 
(Ματθ. 7, 5), βγάλε τό δοκάρι ἀπό τό 
μάτι σου καί τότε θά δεῖς καί τό καρφά-
κι στόν ὀφθαλμό τοῦ ἀδελφοῦ σου. Δέν 
εἶναι δυνατόν, ὅσο κανείς βρίσκεται ὑπό 
τήν ἐπήρεια τῶν παθῶν του –καί ποιός 
μπορεῖ νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἔφτασε στήν 
ἀπάθεια;–  νά προβῆ σέ ὀρθή κρίση τοῦ 
συνανθρώπου του. Μόνον ὁ καθαρός 
στήν καρδιά, δηλαδή ὁ ἄνθρωπος 
τῆς ἀγάπης, μπορεῖ νά δεῖ τόν συ-
νάνθρωπό του σωστά καί ἄρα νά τόν 
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κρίνει χωρίς νά ἐπιφέρει βλάβη.
῎Ετσι ἐκεῖνο πού καταδικάζεται εἶ-

ναι ἡ κατάκριση, ἡ κρίση δηλαδή πού 
συνδυάζεται μέ πάθος, μέ ἐγωϊσμό, 
ἡ ἐμπαθής κρίση. Τά πράγματα ὅμως 
χειροτερεύουν: ἡ κρίση ἀποτελεῖ στό 
βάθος καί ὑφαρπαγή δικαιώματος 
τοῦ Θεοῦ, πού σημαίνει ὅτι φανερώνει 
μέ τόν πιό ἔντονο τρόπο τήν ἔλλειψη 
αὐτογνωσίας τοῦ (κατα)κρίνοντος – δέν 
εἶναι τυχαῖο ὅτι ὁ ἅγιος Ἐφραίμ στήν 
κατανυκτική προσευχή του, πρίν μιλή-
σει γιά τήν κατάκριση, ζητάει ἀπό τόν 
Θεό τή χάρη νά βλέπει ὀρθά τόν ἑαυ-
τό του: «δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τά ἐμά 
πταίσματα»! Ὁ κατακρίνων δηλαδή καί 
εἶναι τυφλός πνευματικά καί τοποθετεῖ 
δαιμονικά τόν ἑαυτό του ὑπεράνω καί 
τοῦ ἴδιου τοῦ... Θεοῦ! Δέν βλέπουμε ἐδῶ 
τήν «ἐπανάληψη» τῆς στάσεως τοῦ Πο-
νηροῦ διαβόλου; Τόλμησε νά κρίνει τόν 
ἴδιο τόν Δημιουργό του καί νά σκεφτεῖ 
καί παραπάνω ἀπό τήν ἰσοθεῒα! «Θά 
στήσω τόν θρόνο μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
τοῦ Ὑψίστου»!

῾Οπότε ὁ μόνος πού ἔχει δικαίω-
μα τελικῶς νά κρίνει τόν ἄνθρωπο, 
γιά τίς σκέψεις του, τά λόγια του, 
τίς πράξεις του εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, 
γιατί καί εἴμαστε δικοί Του καί Τοῦ ἀνή-
κουμε: «ὅτι ἐξ Αὐτοῦ καί δι’ Αὐτοῦ καί 
εἰς Αὐτόν τά πάντα ἔκτισται», ἀλλά καί 
γιατί εἶναι ὁ Μόνος πού μπορεῖ νά κάνει 
τίς σωστές ἐκτιμήσεις ὡς ἔχων ἐνώπιόν 
Του τά πάντα ὁλοφάνερα καί γυμνά. «Δέν 
ὑπάρχει κτίση ἀφανής ἐνώπιόν Του», 
μᾶς ὑπενθυμίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
«ἀλλά ὅλα ἀνεξαιρέτως εἶναι γυμνά καί 
φανερά κάτω ἀπό βλέμμα Του».

Κι ἕνα στοιχεῖο ἐπίσης δέν λαμβά-
νουμε ὑπ’ ὄψιν μας, ὅταν κατακρίνουμε, 
πού εἶναι γιά ἐμᾶς φοβερό: ἡ κατάκρι-
ση λειτουργεῖ καί ὡς προφητεία γιά τίς 

μελλοντικές μας ἁμαρτίες! «Ἐν ᾧ κρίματι 
κρίνετε, κριθήσεσθε» (Ματθ. 7, 1) βεβαί-
ωσε ὁ Κύριος - σέ ὅ,τι κρίνουμε τόν 
ἄλλο, θά ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά πέσου-
με στό ἴδιο. Πρόκειται γιά πνευματι-
κό νόμο πού τόν ἀγνοοῦμε καί γι᾽ αὐτό 
πολύ συχνά καί ἀπερίσκεπτα κατακρί-
νουμε τούς συνανθρώπους μας.

Μόνο σέ μία περίπτωση ἐπιτρέπε-
ται, ἤ μᾶλλον ἐπιβάλλεται, ὄχι μόνο 
νά κρίνουμε ἀλλά καί νά κατακρίνου-
με καί νά καταδικάζουμε. ῞Οταν ἡ 
κατάκρισή μας ἀναφέρεται στόν διά-
βολο, τόν ὑποκινητή κάθε κακοῦ, κυρί-
ως δέ στόν ἑαυτό μας. Στήν περίπτωση 
αὐτή ἡ κρίση μας ὁδηγεῖ στόν ἁγιασμό 
μας, διότι γίνεται ἡ αἰτία νά καθαρίσει 
τό ἔδαφος τῆς ψυχῆς μας, νά ἀποκτή-
σουμε ἀληθινή μετάνοια καί νά φτάσου-
με στήν πιό εὐλογημένη μά δυσκολοκα-
τόρθωτη ἀρετή, τήν ταπείνωση. ῾Ο τελώ-
νης τῆς παραβολῆς δικαιώθηκε ἀπό τόν 
Θεό, γιατί ἀκριβῶς κατέκρινε τόν ἑαυτό 
του, τό ἦθος του δέ, ἦθος ταπείνωσης, 
εἶναι ἐκεῖνο πού στήν ᾽Εκκλησία συνι-
στᾶ τό ἦθος τῆς ἁγιότητος. Μία τέτοια 
κατάκριση μπορεῖ καί πρέπει νά γίνεται: 
εἶναι ἐκ Θεοῦ. ῾Η ἄλλη, πρός τόν συνάν-
θρωπο, ἀπαγορεύεται: εἶναι δαιμονοκί-
νητη.

῾Η περίπτωση ἑνός μοναχοῦ πού 
μνημονεύει τό Γεροντικό τῆς ᾽Εκκλη-
σίας μας φανερώνει ἄμεσα τήν ἀλήθεια 
ὅσων ἀναφέραμε.

῏Ηλθε ἡ ὥρα σ᾽ ἕνα μοναστήρι νά τε-
λειώσει τήν ζωή του κάποιος μοναχός. 
Μαζεύτηκαν γύρω ἀπό τό νεκροκρέβ-
βατό του οἱ ἄλλοι ἀδελφοί μαζί μέ τόν 
ἡγούμενο. ῞Ολοι ἦσαν θλιμμένοι, γιατί 
ἤξεραν ὅτι ὁ μοναχός αὐτός μέχρι τήν 
στιγμή ἐκείνη πού ἐξέπνεε ζοῦσε σέ κά-
ποια ἀμέλεια. Δέν ἐπιτελοῦσε μέ πολύ 
ζῆλο τά καθήκοντά του. Παραξενεύτη-
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καν ὅμως, γιατί ἔβλεπαν ὅτι φεύγει ἀπό 
τήν ζωή αὐτή χαρούμενος, μέ πολύ με-
γάλη εἰρήνη. Ρώτησε τότε ὁ ἡγούμενος 
τόν μοναχό. Πῶς, ἀδελφέ, ἐνῶ ἔζησες 
μέ ἀμέλεια, φεύγεις μέ χαρά καί ἥσυ-
χος; Δέν φοβᾶσαι τήν κρίση τοῦ Θεοῦ; 
Κι ἡ ἀπάντηση τοῦ μοναχοῦ ἦλθε ἄμε-
ση: Ναί, ἔζησα μέ κάποια ἀμέλεια, εἶ-
ναι ἀλήθεια. ῞Ομως ἕνα πράγμα στήν 
ζωή μου προσπάθησα νά ζήσω μέ συ-
νέπεια: νά μήν κατακρίνω κανέναν συ-
νάνθρωπό μου. ῞Οταν λοιπόν μετά ἀπό 

λίγο θά βρεθῶ μπροστά στόν Κύριο, θά 
τοῦ πῶ μέ παρρησία: Κύριε, Σύ εἶπες, 
μή κρίνετε γιά νά μή κριθῆτε. ᾽Εγώ 
δέν ἔκρινα, Σύ λοιπόν κάνε αὐτό πού 
ὑποσχέθηκες. ῾Ο ἡγούμενος καί οἱ ἄλ-
λοι ἀδελφοί συγκλονίσθηκαν. Δακρυ-
σμένος ὁ ἡγούμενος καί σφαλίζοντας τά 
μάτια τοῦ ἀπερχόμενου ἀπό τόν κόσμο 
μοναχοῦ τοῦ εἶπε: Στό καλό, ἀδελφέ. Σύ 
μέ λίγο καί μικρό ἀγώνα κέρδισες τήν 
αἰωνιότητα.

Τριάντα δύο ὑπουργοί Παιδείας στά 
τελευταῖα σαράντα ὀκτώ χρόνια, πέτυχαν 
σέ συνεργασία μέ τά ΜΜΕ νά μετατρέ-
ψουν τούς νέους σέ ἀλλοτριωμένους καί 
ἀπόλυτα χειραγωγήσιμους καταναλωτές 
ἰδεῶν καί ἀγαθῶν.

Εἶναι ἡ γενιά τῶν smartphones, τῶν 
greeklish, τῶν κοινωνικῶν δικτύων, τῶν 
influencers...

Εἶναι ἡ γενιά τῆς παραλιακῆς, τῶν 
ὀπαδῶν, τῶν realities, τῶν κουτσομπο-
λίστικων ἐκπομπῶν καί τῶν ἐκπομπῶν 
μαγειρικῆς...

Εἶναι ἡ γενιά τοῦ δικαιωματισμοῦ-ἀτο-
μισμοῦ, τοῦ ὅλα ἐπιτρέπονται ἀρκεῖ νά 
περνᾶμε καλά...

Εἶναι ἡ γενιά τῶν φροντιστηρίων καί 
τῆς παραπαιδείας, τῶν πανελληνίων ἐξε-

τάσεων γιά νά «κερδίσουν» τή ζωή...
Εἶναι τά παιδιά μας, οἱ εἰκόνες μας, ὁ 

καθρέφτης ὅλων ἡμῶν πού θελήσαμε νά 
τά ἐκπαιδεύσουμε στό «ἔχειν» καί ὄχι στό 
«εἶναι», ὄχι μέ ἦθος καί ἔργα, ἀλλά μέ τά 
λόγια καί τόν ἠθικισμό μας.

Πού σκοτώσαμε τόν Θεό μέσα τους καί 
ὅλες τίς πανανθρώπινες ἀξίες, κάνοντάς 
τα νά πιστεύουν μόνο στήν ὕλη καί στήν 
κατανάλωση, στόν μαμωνά καί στό τίποτα.

Τριάντα δύο ὑπουργοί Παιδείας μέ μιά 
κοινωνία ἀποχαυνωμένη ἀπό τά ΜΜΕ 
κατέστρεψαν συνειδητά καί ὀργανωμένα 
τό οἰκοδόμημα τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως.

Κι ἐμεῖς, μέσα σ᾽ αὐτή τήν καταστροφή 
προσπαθοῦμε νά σώσουμε τήν κατάσταση 
ἀλλάζοντας θέση στά ἔπιπλα....

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ*

* Ἀπό τό tasthyras.wordpress.com/2022/02/07, ὅπου ἀναρτήθηκε ὑπό τόν τίτλο «Τῶν 
οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων, ἡμεῖς ᾄδομεν».



MAPTIOC - A¶PI§IOC 2022

17

 E¶ICTO§H  

Ἡ Πανελλήνια Κίνηση Ἐκπαιδευτι-
κῶν Μ.Α.Ζ.Ι. μέ ἐπιστολή της (20.4.2022) 
πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Ἱε-
ρώνυμο καί ὅλους τούς Ἀρχιερεῖς προ-
βάλλει τά δίκαια τῶν ὑγειονομικῶν σέ 
ἀναστολή καί τῶν ἀνεμβολίαστων ἱερέων 
πού διώκονται ἀπό ἐπισκόπους. Παρα-
θέτουμε ἀποσπάσματα τῆς ἐπιστολῆς:

Πληροφορούμαστε ἀπό ΜΜΕ γιά 
κάποιες περιπτώσεις ἐπισκόπων πού 
ἔθεσαν σέ ἀργία ἱερεῖς πού δέν ἔχουν 
ἐμβολιαστεῖ γιά covid καί τούς ἀπειλοῦν 
μέ ἐκδίωξη ἀπό τίς μητροπόλεις πού 
ἀνήκουν.

Ἀρχικά, νά διευκρινίσουμε καί νά 
σᾶς ὑπενθυμίσουμε ὅτι οὔτε ἡ Ἱερά 
Σύνοδος οὔτε ἡ κυβέρνηση ἔχουν λά-
βει ἀπόφαση γιά ὑποχρεωτικό ἐμβο-
λιασμό ἱερέων. Διερωτώμεθα λοιπόν, 
γιατί ἐπιβάλλεται μιά τέτοια ποινή, ἐφό-
σον δέν ὑπάρχει καμία παράβαση πού 
νά προκύπτει ἀπό ἀντίστοιχες ἀποφά-
σεις; Ὡς πρός τήν ἀπειλή μετακίνησης 
σέ ἄλλη Μητρόπολη, ἀποροῦμε: ὁ μή 
ἐμβολιασμένος γιά covid ἱερέας θά εἶναι 
νόμιμος στή νέα Μητρόπολη, παράνομος 
στήν παλαιά; [...]

Κανένας δέν νομιμοποιεῖται νά χρη-
σιμοποιεῖ τά εὐαίσθητα προσωπικά 
δεδομένα – στά ὁποῖα ἐντάσσονται τά 
ἰατρικά προσωπικά δεδομένα – προ-
κειμένου νά ἐκβιάσει ἤ νά ἀπειλήσει μέ 
ὁποιονδήποτε τρόπο.

Θεωροῦμε δεδομένο ὅτι ἡ Ἱερά Σύνο-
δος καί οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας 
γνωρίζετε ὅτι ἡ ὑποχρεωτικότητα καί 
ἡ ἐπιβολή ἰατρικῆς πράξης ἀποτε-
λεῖ παραβίαση τῶν ἀτομικῶν δικαι-

ωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί ἀπόλυτη 
παρέμβαση στό Αὐτεξούσιον τοῦ ἀν-
θρώπου σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ὑλική καί 
πνευματική ὑπόστασή του.

Θεωροῦμε καθῆκον τῆς ἐπίσημης 
Ἐκκλησίας νά μεριμνήσει πρωτίστως γιά 
τήν ἐνημέρωση τῶν πιστῶν γιά ζητήμα-
τα πού ἅπτονται τῶν ἁρμοδιοτήτων της, 
ὅπως εἶναι ὁ σεβασμός στήν ἐλεύθερη 
ἐπιλογή, ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικό-
τητας, τό Αὐτεξούσιον τῆς ἀνθρώπινης 
ὕπαρξης, ἡ ἀλληλεγγύη καί ἡ ἑνότητα, 
καί δευτερευόντως (ἀλλά ὄχι ἀπαραιτή-
τως) νά τοποθετηθεῖ σέ ζητήματα πού 
ἀφοροῦν τήν ἐπιστημονική κοινότητα 
καί συγχρόνως ἀποτελοῦν ἀναφαίρετο 
ἀτομικό δικαίωμα τοῦ κάθε πολίτη γιά 
ἐλεύθερη συναίνεσή του καί ἐπιλογή.

Ἐκτός ἀπό τίς προαναφερθεῖσες 
αὐθαίρετες ἀποφάσεις κατά ἱερέων, 
ὑπῆρξαν καί δημοσιεύματα γιά ἀπολύ-
σεις ἐργαζομένων πού δέν ἐμβολιάστη-
καν σέ δομές πού ἀνήκουν στίς μητρο-
πόλεις, προτοῦ ἀκόμη ἡ κυβέρνηση λά-
βει ἀντίστοιχες ἀποφάσεις, δηλαδή πρίν 
τήν κυβερνητική ἀπόφαση γιά τήν ἀνα-
στολή τῶν ὑγειονομικῶν. [....]

Ἡ ὑποχρεωτικότητα τῆς ἰατρικῆς 
πράξης τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἔχει ἤδη ἐπι-
βληθεῖ στούς ὑγειονομικούς. Οἱ ὑγειο-
νομικοί πού ἐπέλεξαν νά μήν ἐμβολια-
στοῦν γιά covid ἔχουν περιέλθει σέ δεινή 
οἰκονομική κατάσταση, λόγῳ τῆς ὁμη-
ρίας στήν ὁποία τούς ἔχουν ὁδηγήσει. 
Ἐκφράζουμε τήν ἀπορία, τήν πικρία 
καί ἀπογοήτευσή μας γιά τήν ἀπου-
σία συμπαράστασης τῆς Ἐκκλησίας 
στούς 7500 ὑγειονομικούς πού τέθη-

Πικρία καί ἀπογοήτευση γιά τήν ἀπουσία
συμπαράστασης τῆς Ἐκκλησίας στούς ὑγεινομικούς σέ ἀναστολή
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καν σέ ἀναστολή, ἐπειδή ἐπέλεξαν 
νά μήν ἐμβολιαστοῦν. [...]

Συγχρόνως, δέν εἶναι δυνατόν νά 
βλέπουμε ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς νά ἀρνοῦ-
νται τήν στήριξη σέ αὐτόν πού θά τούς 
τή ζητήσει ἤ νά συμπεριφέρονται μέ 
ἀναλγησία καί ἀδιαφορία σέ ἀπεργούς 
πείνας. Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ὅλοι γνωρί-
ζουμε, προσφέρει τή βοήθειά της σέ ὅλο 
τό πλήρωμά της –ἀκόμα καί πέρα ἀπό 
αὐτό– χωρίς διακρίσεις. Πῶς ἀρνεῖται τή 
συμπαράστασή της σέ χιλιάδες οἰκογέ-
νειες σέ μιά τόσο δύσκολη στιγμή τῆς 
ζωῆς τους;

Μέ ποιό τρόπο ἡ Ἱερά Σύνοδος το-
ποθετεῖται ἐμπράκτως στά λόγια τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου «τοῖς πᾶσι γέγονα 
τά πάντα», πού σημαίνει «γιά ὅλους ἔχω 
γίνει τά πάντα» (Α´ Πρός Κορινθίους, Θ´ 
(9), 22), καί πῶς ἀντιστέκεται στόν δια-
χωρισμό πού μᾶς ἔχει ὁδηγήσει ἡ πολιτι-
κή τῆς κυβέρνησης;

Θά θέλαμε νά μᾶς ἀπαντήσετε στά 
παραπάνω ἐρωτήματα πού σᾶς θέτουμε 
καί νά σᾶς ζητήσουμε

• τήν ἄμεση καί σαφή τοποθέτη-
σή σας μέ ἀνακοίνωση σχετικά μέ ζη-
τήματα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί 
αὐτοδιάθεσης τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης

• τήν ἄμεση παρέμβασή σας σχε-
τικά μέ αὐθαίρετες ἀποφάσεις πού 
ἐπιβάλλουν ἰατρικές πράξεις σέ ἱε-
ρεῖς ἤ σέ ὁποιονδήποτε ἐργαζόμενο

• τήν ἠθική στήριξη μέσῳ ἀνακοι-
νώσεων ὑπέρ τῶν ὑγειονομικῶν πού εἶ-
ναι σέ ἀναστολή

• τήν οἰκονομική στήριξη τῶν 
ὑγειονομικῶν σέ ἀναστολή καί τῶν 
οἰκογενειῶν τους καί τήν ἀνάδειξη τῆς 
δυσχεροῦς κατάστασης στήν ὁποία 
ἔχουν περιέλθει μέσῳ τῶν φιλοπτώχων 
ταμείων τῶν ἐνοριῶν πού πάντα στηρί-
ζουν οἰκογένειες πού βρίσκονται σέ δει-
νή οἰκονομική κατάσταση.

Πανελλήνια Κίνηση Ἐκπαιδευτικῶν Μ.Α.Ζ.Ι.
Μέτωπο γιά τήν Αὐτοδιάθεση, τήν Ζωή καί 

τήν Ἰσότητα
https://mazi-kinisi.blogspot.com/2022/blog-

post_54.html

Ἕνα χαμόγελο

Ἕνα χαμόγελο δέν στοιχίζει, τίποτα κι ὅμως εἶναι πολύτιμο. Πλουτί-
ζει ἐκεῖνον πού τό δέχεται, χωρίς νά φτωχαίνει ἐκεῖνον πού τό δίνει. Δέν 
διαρκεῖ παρά μονάχα μιά στιγμή ἀλλά ἡ ἀνάμνησή του εἶναι καμμιά φορά 
αἰώνια.

Ἕνα χαμόγελο ἀναπαύει τόν κουρασμένο, δίνει θάρρος στόν ἀπογοη-
τευμένο, παρηγορεῖ τόν λυπημένο, ἀναπτερώνει τήν αἰσιοδοξία καί δημι-
ουργεῖ τήν εὐτυχία στό σπίτι.

Κι ὅμως δέν δανείζεται, δέν κλέβεται, δέν ἀγοράζεται, δέν παίρνεται 
ἐκβιαστικά, γιατί εἶναι κάτι πού ἔχει ἀξία ὅταν δίνεται.

Κι ἄν καμμιά φορά συναντήσετε κανένα ἄνθρωπο πού δέν σᾶς χαρίζει 
τό χαμόγελο, πού ἀξίζετε, φανεῖτε γενναιόδωροι κι ἀνώτεροι ἄνθρωποι καί 
δῶστε του ἐσεῖς τό δικό σας, γιατί κανένας δέν τό ἔχει τόση ἀνάγκη, ὅση 
ἐκεῖνος πού δέν μπορεῖ νά τό δώσει.
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 EI¢HCEIC & CXO§IA  
Προαναγγέλλουν Κοινό Πάσχα
μέ τούς αἱρετικούς τό 2025

Εἶχε γραφεῖ καί παλαιότερα ὡς 
πληροφορία καί φήμη. Τώρα ἐπιβεβαι-
ώνεται μέ τόν πλέον ἐπίσημο τρόπο. 
Μάλιστα Μεγάλη Παρασκευή ἀνήμερα 
(22.04.2022) διάλεξαν νά μᾶς ἀνακοινώ-
σουν τήν δυσεβῆ τους πρόθεση.

Τήν διαβάζουμε στήν ἀρχή τοῦ «Κοι-
νοῦ Πασχαλίου Μηνύματος τῶν Προκα-
θημένων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν 
στήν Τουρκία».

Λέγει:
«Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί καί 

ἀδελφές,
»Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!
»Ὡς Προκαθήμενοι καί ἐκπρόσω-

ποι τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν στήν 
Τουρκία, βρισκόμαστε στήν εὐχάριστη 
θέση νά ἀπευθυνθοῦμε σέ ὅλους τούς 
πιστούς, καθώς ἑορτάζουμε τήν Ἀνάστα-
ση τοῦ Κυρίου καί Σωτῆρος μας Ἰησοῦ 
Χριστοῦ. Δυστυχῶς, γιά ἄλλη μιά φορά 
τό Πάσχα στίς Ἐκκλησίες τῆς Ἀνατολῆς 
καί τῆς Δύσης δέν θά ἑορτασθεῖ τήν ἴδια 
ἡμέρα, ἀλλά, ἐφέτος, μέ μία ἑβδομάδα 
διαφορά. Προσευχόμαστε νά βροῦμε σύ-
ντομα τήν ἀπαραίτητη λύση πού θά ἐπι-
τρέψει σέ ὅλους τούς Χριστιανούς ὅλου 
τοῦ κόσμου νά ἑορτάσουν τήν πιό ση-
μαντική ἑορτή τῆς πίστης μας τήν ἴδια 
ἡμερομηνία. Μιά καλή εὐκαιρία γιά μιά 
τέτοια πρωτοβουλία μπορεῖ κάλλιστα 
νά εἶναι ἡ ἐπερχόμενη 1700η ἐπέτει-
ος τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς 
Νίκαιας τό 2025».

Τό μήνυμα ὑπογράφουν οἱ:

• Βαρθολομαῖος
Οἰκουμενικός Πατριάρχης

• Σαχάκ Β´ Ἀρμένιος Πατριάρχης

• Φιλικσίνος Γιουσούφ Τσετίν
Μητροπολίτης Σύριων Ὀρθοδόξων

Κωνσταντινούπολης, Ἄγκυρας καί Σμύρνης
Πνευματικός Ἡγέτης καί Πατριαρχικός 

Ἐφημέριος

•Ἐπίσκοπος Μασιμιλάνο Παλινούρο
Ἀποστολικός Ἐφημέριος Κωνσταντι-

νούπολης. Λατινική Καθολική Ἐκκλησία»
Ἀπορίες «Π»: 1. Ἀφοῦ δέν ἔχου-

με τήν ἴδια πίστη, πῶς θά γιορτάσουμε 
ἀπό κοινοῦ;

2. Τόσους αἰῶνες γιατί οἱ ἅγιοί 
μας δέν εἶχαν παρόμοιες «ἀγαπητικές» 
ἐμπνεύσεις;

3. Ἀπό τήν ἀρχή τῆς ζωῆς τῆς Ἐκ-
κλησίας, οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι παραγγέλ-
λουν νά μή συμπίπτει τό Χριστιανικό μέ 
τό Ἰουδαϊκό Πάσχα. Ἐκεῖνοι δέν εἶχαν 
ἀγάπη;

v v v

Νέας Ἰωνίας Γαβριήλ. Ἐπίθεση
στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.
Μετά τίς «περίεργες» δηλώσεις γιά 

τήν ὁμοφυλοφιλία, ὁ Σεβ. Μητρ. Ν. Ἰω-
νίας καί Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ ἔκανε 
ἐπίθεση καί στό μάθημα τῶν Θρησκευ-
τικῶν, δηλώνοντας ὅτι «Τά Θρησκευτι-
κά δέν ἔχουν χαρακτήρα νά σᾶς μάθουν 
γιά Τόν Χριστό. Ἔχουν χαρακτήρα καί 
στόχο νά μάθετε τήν ἔννοια τῶν θρη-
σκειῶν...».

Σχετικό Δελτίο Τύπου μέ κριτική τῶν 
ἐσφαλμένων θέσεων τοῦ Μητρ. κ. Γαβρι-
ήλ ἐξέδωσε ἡ Π.Ε.Θ. («Πανελλήνια Ἕνω-
ση Θεολόγων»).

πηγή: enromiosini.gr (9.4.2022)



AP. 143

20

Δωδώνης Χρυσόστομος: Βλάσφημη
δήλωση γιά τή Θεία Κοινωνία;
Τό hania.news στίς 4.11.2021 μετέφε-

ρε τίς γνωστές ρατσιστικές καί ἐπιθετι-
κές ἀπόψεις, πού διατυπώνει συνήθως 
ὁ τιτουλάριος μητροπολίτης Δωδώνης κ. 
Χρυσόστομος ἐναντίον τῶν ἀνεμβολία-
στων καί εἰδικά τῶν ἱερέων. Τίς δηλώσεις 
εἶχε κάνει στό Πρῶτο Πρόγραμμα τοῦ 
κρατικοῦ ραδιοφώνου (91,6 καί 105,8).

Ἀφήνουμε ὅλα τά ἄλλα καί στεκόμα-
στε σέ κάτι πού εἶπε στό τέλος. Σέ σχε-
τική ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου ἀπά-
ντησε ὅτι δέν πιστεύει πώς μεταδίδεται 
ὁ κορωνοϊός μέ τή Θεία Κοινωνία. Ἀλλά 
συμπλήρωσε: «Ὅπως λέει μιά παροιμία 
῾῾κάνε ἁγιασμό, ἀλλά πάρε καί μιά γάτα᾽᾽» 
(!).

Σχόλιο «Π»: «Τί πάει νά πεῖ ὁ ποι-
ητής»;

v v v

Μπορεῖ ἕνας ἀφορισμένος νά ἐκφρά-

ζει τήν εὐχαριστιακή σύναξη;
Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ 2022 

διάλεξε ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. 
Βαρθολομαῖος νά καλέσει τόν τελοῦντα 
ὑπό ἐπιτίμιον ἀφορισμοῦ Κυριάκο Μη-
τσοτάκη στό Φανάρι καί τοῦ ἔδωσε νά 
πεῖ –διαβάζοντάς το ἀπό τό βιβλίο– τό 
«Πάτερ ἡμῶν».

Ὁ καημένος κυριολεκτικά τό «σκό-
τωσε» (βλ. καί ἄρθρο Κων. Βαθιώτη, «Ἡ 
῾῾δολοφονία᾽᾽ τῆς Κυριακῆς Προσευχῆς 
ἀπό τόν ἀντίχριστο μασκοφόρο Κυριά-
κο» (15.3.2022)

Τά «μαργαριτάρια» ὅμως συνεχίσθη-
καν. Σέ ἀνάρτησή του ὁ δυστυχής ἐκ-
φράζει τήν χαρά του πού εὑρίσκεται 
«στήν κοίτη τῆς Ὀρθοδοξίας «[τό σωστό: 
κοιτίδα]. Ἀλλοῦ πάλι γράφει ὅτι εὑρίσκε-
ται στήν Ἰσταμπούλ (ἀντί Κωνταντινού-
πολη).

Φαίνεται ὅτι ὁ δυτικοσπουδαγμένος 
κολλεγιόπαις τά πάει καλύτερα μέ τά 
ἀγγλικά ἀπ᾽ ὅ,τι μέ τά ἑλληνικά.

v v v

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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Πίσω καί ἀπό τήν Ἀλβανία
στήν Ἐλευθερία τοῦ Τύπου

Ἀρχές Μαΐου 2022 (04.05.2022) δό-
θηκε στή δημοσιότητα ἡ ἔκθεση τῶν 
«Ρεπόρτερς χωρίς Σύνορα» γιά τήν ἐλευ-
θερία τοῦ τύπου στήν Ἑλλάδα.

Ἡ κατάσταση εἶναι χειρότερη ἀπ᾽ 
αὐτήν πού καθημερινά βλέπουμε. Εἴμα-
στε πίσω ἀπό τήν Ἀλβανία, τή Βουλγα-
ρία καί πολλές ἀφρικανικές χῶρες.

Ἦταν γνωστό ὅτι τά ΜΜΕ «λαδώνο-
νται» (βλ. «λίστα Πέτσα» κ.ἄ. παρόμοια) 
γιά νά μᾶς λένε ψέματα! Ἦταν γνωστό 
ὅτι ὑπάρχει λογοκρισία καί ὑποταγή 
τῶν ΜΜΕ σέ πολιτικά καί οἰκονομικά 
συμφέροντα. Τώρα τό βλέπουμε καί ἐπί-
σημα.

Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνα σκαλί παρα-
κάτω: Ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη κατηγό-
ρησε τούς «Ρεπόρτερς χωρίς σύνορα» ὅτι 
μέ τή δημοσιοποίηση τῆς Ἔκθεσης, οἱ 
ρεπόρτερς διασύρουν διεθνῶς τή χώρα!

Δηλαδή, δέν φταίει ὁ δράστης ἑνός 
ἐγκλήματος, ἀλλ᾽ αὐτός πού τό φέρνει 
στό φῶς!

Εἶναι ντροπή γιά τήν κυβέρνηση ἀλλ᾽ 
ἐξ ἴσου ἤ καί περισσότερο ντροπή γιά 
τούς πολίτες, πού ἀνέχονται αὐτή τήν 
κατάσταση.

v v v

Κριτές - ὑποκριτές
Ὁ κ. Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης σέ ἐνδι-

αφέρον ἄρθρο του ὑπό τόν τίτλο «Τήν 
παιδοκτονία τήν καταριοῦνται - τήν ἄμ-
βλωση τήν ἀπαιτοῦν. Οἱ κριτές ἀποδει-
κνύονται τελικά ὑποκριτές!» ξεσκεπάζει 
τούς ὑποκριτές.

Πράγματι μεγάλοι ὑποκριτές!
Ρίχνουν στήν –γνωστή πλέον ἀνά 

τό πανελλήνιο– Ρούλα Πισπιρίγκου τό 

ἀνάθεμα γιά τήν δολοφονία –ὅπως εἰκά-
ζουν– τῶν τριῶν μικρῶν κοριτσιῶν της, 
ἀλλά γιά τίς τριακόσιες χιλιάδες ἀμβλώ-
σεις ἐτησίως στήν Ἑλλάδα δέν μιλάει 
κανείς ἀπ᾽ αὐτούς.

Γιατί δύο μέτρα καί δύο σταθμά;
Δέν εἶναι ἀθῶες ἀνυπεράσπιστες 

ὑπάρξεις τά –τοὐλάχιστον– 300.000 ἔμ-
βρυα, πού δολοφονοῦνται ἀπό ἐπίορ-
κους γιατρούς στήν κοιλιά τῶν μανάδων 
τους;

v v v

26 Ἐργαστήρια Βιολογικοῦ
Πολέμου στήν Οὐκρανία

Τό 2003 οἱ Ἀμερικανονατοϊκοί, δι-
καιολόγησαν τήν εἰσβολή τους στό Ἰράκ 
τοῦ Σαντάμ Χουσεΐν μέ τό αἰτιολογικό 
ὅτι –δῆθεν– τό Ἰράκ κατεῖχε χημικά–βιο-
λογικά ὅπλα, πράγμα πού καί οἱ ἴδιοι οἱ 
εἰσβολεῖς παραδέχθηκαν ἐκ τῶν ὑστέ-
ρων (ἀφοῦ ἰσοπέδωσαν τή χώρα μετά 
ἀπό βομβαρδισμούς ἕξι μηνῶν) ὅτι ἦταν 
ψέμα. Τώρα πού βρέθηκαν 26 ἐργαστή-
ρια βιολογικοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία, 
πού τά ἐπέβλεπαν –καθοδηγοῦσαν οἱ 
Ἀμερικανοί, «σφυρίζουν ἀδιάφορα».

Τά 26 ἐργαστήρια δέν εἶναι μόνον 
ἰσχυρισμός τῶν Ρώσσων ἀλλά ἐπιβε-
βαιώνεται καί ἀπό τούς Κινέζους, τόν 
ἁμαρτωλό «Π.Ο.Υ» (Παγκόσμιο Ὀργανι-
σμό Ὑγείας) ἀλλά καί ἀπό τούς ἴδιους 
τούς Ἀμερικανούς βάσει ἐγγράφων.

Στά ἐργαστήρια αὐτά, ὅπως διαβά-
ζουμε στό pronews.gr (8.3.2022), γίνο-
νταν πειράματα «μέ ἐπικίνδυνα παθο-
γόνα πανώλους, ἄνθρακα, πυρετοῦ τῶν 
κουνελιῶν, χολέρας καί ἄλλων θανατη-
φόρων ἀσθενειῶν...».

Σχόλιο «Π»: Κάποιοι φώναζαν στό 
ὄχι μακρινό παρελθόν «Φονιάδες τῶν 
λαῶν Ἀμερικάνοι». Ἀλλά καί οἱ Ἀμερι-
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κάνοι –ὁ πιό ἀφελής λαός τοῦ κόσμου–  
εἶναι καί αὐτοί θύματα τῆς ἀδίστακτης 
σατανοκίνητης διεθνοῦς ἐλίτ-ἀλήτ, δυ-
στυχῶς, πού ὁδηγεῖ τήν ἀνθρωπότητα 
στόν Γ´ Παγκόσμιο (πυρηνικό) Πόλεμο.

v v v

Ἰσραηλινή ἐφημ. Haaretz: Ὁ Ζελέν-
σκυ πρότυπο «Ἐπαναστάτη Ἑβραίου 

Ἥρωα».
Πόσοι γνωρίζουν ὅτι ἡ Οὐκρανία, 

κοιτίδα τῶν παλαιῶν Χαζάρων (Ἑβραί-
ων), θεωρεῖται ἀπό τούς Ἑβραίους –
ὅπως καί ἡ Θεσσαλονίκη– «μητέρα τοῦ 
Ἰσραήλ»;

Ἀπό τό ἄρθρο τοῦ Ἑβραίου Eitan 
Nechin στή Haaretz (βλ. redskywarning 
blogspot. com,10.3.2022) μαθαίνουμε ὅτι: 
«Μέχρι τό ξέσπασμα τοῦ Β´ Παγκοσμί-
ου Πολέμου, τό ἕνα τρίτο τοῦ πληθυ-
σμοῦ τῆς Ὀδησσοῦ καί τοῦ Κιέβου ἦταν 
Ἑβραῖοι», ἐπίσης ὅτι «Χωρίς τήν Ὀδησ-
σό καί τό Κίεβο, δέν θά ὑπῆρχε τό Τέλ 
Ἀβίβ ἤ ἡ Ἱερουσαλήμ οὔτε ἡ Νέα Ὑόρ-
κη», ἀκόμη, ὅτι «Ἡ Οὐκρανία εἶναι ἡ γε-
νέτειρα τριῶν Ἰσραηλινῶν πρωθυπουρ-
γῶν καὶ δύο Ἰσραηλινῶν προέδρων».

v v v

Τά κόμματα τοῦ «συνταγματικοῦ τό-
ξου» ἔφεραν καί χειροκρότησαν στή 

Βουλή τούς Οὐκρανούς ναζί
Ἡ ὑποκρισία καί τό κατάντημα τοῦ 

πολιτικοῦ βίου στήν Ἑλλάδα δέν μπορεῖ 
πλέον νά περιγραφεῖ.

Οἱ δῆθεν δημοκράτες ἔφεραν τούς 
Οὐκρανούς ναζί στή Βουλή καί τούς 
χειροκρότησαν. Μάλιστα, ὅπως ἐπιση-
μαίνει ὁ καθηγητής Νότης Μαριᾶς, αὐτό 
συνέβη στήν ἐπέτειο τῆς ναζιστικῆς γερ-
μανικῆς ἐπιθέσεως ἐναντίον τῆς Ἑλλά-

δος στίς 7 Ἀπριλίου τοῦ 1941.
Ντροπή τους!

v v v

Κίνα: « Ἡ Εὐρώπη νά σταματή-
σει νά κρατᾶ τό κερί στόν διάβολο 

(Η.Π.Α.)»!
Μεταφέρουμε ἀπό τό tasthyras.

wordpress .com/2022/04/26/ο-ανα -
πληρωτής-του-τμήματος-πληροφο-
ρι/#more-49345, δημοσίευμα ὑπό τόν 
ἀνωτέρω τίτλο:

«Ὁ Ἀναπληρωτής τοῦ τμήματος Πλη-
ροφοριῶν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν 
τῆς Κίνας Wang Wenbin ξεσκέπασε τήν 
δαιμονική ὑποκρισία τῆς Δύσης (ΗΠΑ 
καί συμμάχων), καί ἄνοιξε τήν αὐλαία 
τοῦ Γ´ Παγκοσμίου Πολέμου».

Εἶπε: «Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἰσχυ-
ρίζονται ὅτι κρατοῦν τό κεντρικό νόημα 
τοῦ καταστατικοῦ χάρτη τῶν Ἡνωμένων 
Ἐθνῶν, ἀλλά εἶναι ξεκάθαρο σέ ὅλους 
ὅτι αὐτό πού κάνουν οἱ ΗΠΑ εἶναι ἀκρι-
βῶς τό ἀντίθετο.

»Ὅταν τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας 
τοῦ ΟΗΕ ἀρνήθηκε νά ἐξουσιοδοτήσει 
τή χρήση βίας ἀπό τίς ΗΠΑ στήν Ὁμο-
σπονδιακή Δημοκρατία τῆς Γιουγκοσλα-
βίας, στό Ἰράκ, στήν Συρία καί σέ ἄλλα 
μέρη, οἱ ΗΠΑ καί τό ΝΑΤΟ παρέκαμ-
ψαν τόν ΟΗΕ, ἐνεπλάκησαν ἀναίτια 
καί διεξήγαγαν πολέμους σέ ἀνεξάρτητα 
κράτη.

»Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἰσχυρίζονται 
ὅτι σέβονται τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, 
ἀλλά οἱ ἐπιθετικοί πόλεμοι πού ξεκίνη-
σαν οἱ ΗΠΑ καί οἱ σύμμαχοί τους ἐνα-
ντίον χωρῶν ὅπως τό Ἀφγανιστάν καί τό 
Ἰράκ, σκότωσαν περισσότερους ἀπό 
300.000 ἀμάχους καί ἔκαναν πάνω 
ἀπό 26 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους 
πρόσφυγες. Κανείς ὡστόσο δέν λο-
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γοδοτεῖ γιά ἐγκλήματα πολέμου καί 
ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητας.

»Οἱ ΗΠΑ μάλιστα ἀνακοίνωσαν κυ-
ρώσεις κατά τοῦ διεθνοῦς ποινικοῦ δι-
καστηρίου, πού θά ἐρευνοῦσε τά ἐγκλή-
ματα τοῦ ἀμερικανικοῦ στρατοῦ.

»Οἱ ΗΠΑ ἰσχυρίζονται ὅτι ἀντιτί-
θενται στόν οἰκονομικό καταναγκασμό, 
ἀλλά εἶναι αὐτές πού ἐπινόησαν τήν 
῾῾διπλωματία ἐξαναγκασμοῦ᾽᾽ καί πρω-
τοστατοῦν στό νά ἐκβιάζουν χῶρες εἴτε 
αὐτές εἶναι μεγάλες εἴτε μικρές, εἴτε εἶ-
ναι ἀπομακρυσμένες εἴτε κοντινές, εἴτε 
εἶναι φιλικές εἴτε ἐχθρικές.

»Τό ἐμπάργκο καί οἱ κυρώσεις πού 
ἐπιβλήθηκαν στήν Κούβα ἔχουν διαρ-
κέσει μισόν αἰώνα καί οἱ κυρώσεις στό 
Ἰράν κρατᾶνε ἐδῶ καί 40 χρόνια.

»Ὅταν πρόκειται νά μαχαιρώσουν 
πισώπλατα τούς συμμάχους τους, 
ὅπως τήν ΕΕ καί τήν Ἰαπωνία, οἱ 
ΗΠΑ δέν δίστασαν ποτέ νά τό ἐπαναλά-
βουν ξανά καί ξανά. Τά γεγονότα ἔχουν 
ἀποδείξει ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶ-
ναι εἰδικές στήν παραπληροφόρηση καί 
στήν διπλωματία τοῦ ἐξαναγκασμοῦ καί 
ὁ μεγαλύτερος σαμποτέρ τῆς διεθνοῦς 
καί περιφερειακῆς εἰρήνης καί σταθερό-
τητας.

»Ἀπό τόν διάλογο ΗΠΑ-ΕΕ, στήν 
τριμερῆ ἑταιρική σχέση ἀσφαλείας 
ΗΠΑ-Ἀγγλίας-Αὐστραλίας, στήν Τετρα-
μερῆ Συμμαχία (σ.σ. Quad Alliance-Η-
ΠΑ, Ἰνδίας, Ἰαπωνίας, Αὐστραλίας), ἕως 
τήν Five Eyes Συμμαχία (σ.σ. ΗΠΑ, Νέας 
Ζηλανδίας, Ἀγγλίας, Αὐστραλίας, Κανα-
δᾶ), οἱ ΗΠΑ μοχλεύουν τή δημοκρατία 
καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ὡς προ-
σχήματα, γιά νά δημιουργοῦν διχασμούς 
καί νά πυροδοτοῦν ἀντιπαραθέσεις, καί 
καταχρῶνται τούς κανόνες καί τήν τάξη, 
γιά νά ἐξυπηρετοῦν τά δικά τους συμφέ-
ροντα εἰς βάρος τῶν ἄλλων.

»Ἐξαιτίας αὐτοῦ τοῦ πράγματος δέν 
πληγώνονται μόνον οἱ μικρές καί ἀδύ-
ναμες χῶρες ἀλλά καί οἱ σύμμαχοι τῶν 
ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης τῆς Εὐρώ-
πης, πληρώνουν βαρύ τίμημα γιά τίς 
ἐγωϊστικές πράξεις τῶν ΗΠΑ.

»Ἡ ἐλπίδα παραμένει ὅτι ἡ Εὐρώπη 
μπορεῖ νά διακρίνει τήν ἀλήθεια καί νά 
σταματήσει νά κρατᾶ τό «κερί στόν 
διάβολο».

v v v

Πατριάρχης Μόσχας κ. Κύριλλος: 
«Γιά νά μπεῖ κανείς σήμερα στό 

κλάμπ τῆς Δύσης πρέπει νά κάνει 
μιά παρέλαση gay pride»

Ὅπως διαβάζουμε στό διαδίκτυο: Ὁ 
προκαθήμενος τῆς Ρωσσικῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας δήλωσε στό κήρυγμά του τήν 
Κυριακή τῆς Τυρινῆς (6. 3. 2022) ὅτι ἡ 
σύγκρουση στό Ντονμπάς ἀφορᾶ «μιά 
θεμελιώδη ἀπόρριψη τῶν ἀποκαλούμε-
νων ἀξιῶν πού προσφέρονται σήμερα 
ἀπό ἐκείνους πού διεκδικοῦν τήν πα-
γκόσμια ἐξουσία».

«Τό τέστ» γιά τό ποιά πλευρά 
στηρίζετε, εἶναι, ἄν ἡ χώρα σας εἶναι 
πρόθυμη νά διοργανώσει παρελάσεις 
Gay Pride», εἶπε ὁ Πατριάρχης Κύριλ-
λος, σύμφωνα μέ τό CNN.

«Γιά νά μπεῖ κανείς στό κλάμπ 
αὐτῶν τῶν χωρῶν, εἶναι ἀπαραίτητο νά 
κάνει μιά παρέλαση Gay Pride. Ὄχι νά 
κάνει μιά πολιτική δήλωση τύπου «εἴμα-
στε μαζί σας», ὄχι νά ὑπογράψει κάποια 
συμφωνία, ἀλλά νά κάνει μιά παρέλαση 
ὑπερηφάνειας. Καί ξέρουμε ὅτι ὁ λαός 
ἀντιστέκεται σ᾽ αὐτές τίς ἀπαιτήσεις καί 
πὠς αὐτή ἡ ἀντίσταση καταστέλλεται 
μέ τή βία».

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν 
τῶν Ρωσσιῶν κ. Κύριλλος χαρακτήρισε 
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τόν πόλεμο ὡς ἀγώνα «μεταφυσικῆς ση-
μασίας», προκειμένου ἡ ἀνθρωπότητα 
νά ἀκολουθήσει τούς νόμους τοῦ Θεοῦ.

«Αὐτό πού συμβαίνει σήμερα στόν 
τομέα τῶν διεθνῶν σχέσεων δέν ἔχει 
μόνο πολιτική σημασία. Μιλᾶμε γιά κάτι 
διαφορετικό καί πολύ πιό σημαντικό 
ἀπό τήν πολιτική.

»Μιλᾶμε γιά τήν ἀνθρώπινη σωτη-
ρία», εἶπε.

Καί συνέχισε: «Ἄν δοῦμε παραβιάσεις 
τοῦ νόμου [τοῦ Θεοῦ], δέν θά ἀνεχτοῦμε 
ποτέ αὐτούς πού καταστρέφουν αὐτόν 
τόν νόμο, θολώνοντας τή γραμμή μετα-
ξύ ἁγιότητας καί ἁμαρτίας, καί ἀκόμη 
περισσότερο αὐτούς πού προωθοῦν τήν 
ἁμαρτία ὡς παράδειγμα ἤ ὡς ἕνα ἀπό 
τά πρότυπα ἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς.

»Γύρω ἀπό αὐτό τό θέμα σήμερα 
ὑπάρχει ἕνας πραγματικός πόλεμος», 
τόνισε.

πηγή: lifo.gr/now/world/patriarhis-
moshas-kyrillos (8.3.2022)

v v v

Οἱ ναζί θέτουν ἐκτός νόμου
τήν κανονική Οὐκρανική

Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία!
Ὅπως διαβάζουμε σέ ἄρθρο τοῦ 

θεολόγου κ. Βασίλη Ξυδιᾶ ἀπό τό 
kosmodromio.gr (31.3.2022), πού ἀνα-
δημοσιεύει ὁ Ὀρθόδοξος Τύπος τῆς 
15.4.2022, σ. 8 ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο:

«Δύο σχεδόν ταυτόσημα νομοσχέ-
δια κατατέθηκαν τίς τελευταῖες μέρες 
στήν οὐκρανική Βουλή, σύμφωνα μέ τά 
ὁποῖα τίθεται ἐκτός νόμου ἡ ῾῾Οὐκρανι-
κή Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία᾽᾽ καί δημεύεται 
ὅλη ἡ περιουσία της (ναοί, μοναστήρια, 
ἱδρύματα κ.ἄ.). Ἡ ̔ ῾Οὐκρανική Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία᾽᾽ (UOC) εἶναι αὐτή τῆς ὁποίας 
ἡγεῖται ὁ Μητροπολίτης Ὀνούφριος καί 

πρόσκειται πνευματικά στό Πατριαρχεῖο 
Μόσχας».

Σχόλιο «Π»: Ντροπή στούς ναζί  τοῦ 
Κιέβου, ἀλλά καί στούς δυτικούς ὑπο-
κριτές, πού τούς πατρονάρουν.

v v v

Καταστρέφουν τήν Ἑλλάδα
Καταστρέφουν τήν Ἑλλάδα καί τήν 

Εὐρώπη «γιά τά μάτια» τοῦ Ζελένσκυ 
καί τῶν ψυχοπαθῶν σατανιστῶν πού 
τόν καθοδηγοῦν. Αὐτό πού συμβαίνει εἶ-
ναι ἔγκλημα. Γιά νά φέρουν τόν ψεύτικο 
Μεσσία τους οἱ διεστραμμένοι Νεοταξί-
τες ὁδηγοῦν τήν ἀνθρωπότητα στόν πυ-
ρηνικό ὄλεθρο. Ξυπνῆστε!

v v v

Ο.Η.Ε.: Ἔρχεται μεγάλη πείνα
Ὅλο καί περισσότερες ἐπίσημες φω-

νές ἀκούγονται γιά τήν πείνα πού ἔρχε-
ται.

Ὁ ἁμαρτωλός Ο.Η.Ε. λέγει ὅτι ἔρ-
χεται «κόλαση», (βλ. enromiosini.gr. 
23.3.2022).

Ἡ Γερμανίδα ὑπουργός Ἐσωτερικῶν 
Νάνσυ Φίσερ κάλεσε στίς 30.4.2022 τούς 
Γερμανούς νά προμηθευθοῦν τρόφιμα 
καί νερό γιά τοὐλάχιστον δέκα μέρες.

Ὅσοι ἔκαναν παρόμοιες συστάσεις 
μέχρι πρότινος χαρακτηρίζονταν «ψεκα-
σμένοι» καί «συνωμοσιολόγοι». Ψεκασμέ-
νος τώρα καί ὁ Ο.Η.Ε. καί ἡ Γερμανίδα 
ὑπουργός;

v v v

Σοϊλού, Τοῦρκος ὑπουργός Ἐσωτερι-
κῶν: «Ὁ Σόρος εἶναι δολοφόνος»

«ΝΑΤΟ καί Ε.Ε. εἶναι νεκροί ὀργανισμοί»
Αὐτό δήλωσε ὁ Τοῦρκος ὑπουργός 
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(βλ. pronews.gr, 15.3.2022) καί συμπλή-
ρωσε ὅτι «εἶναι νοητικά καθυστερημένοι 
ὅσοι ζητοῦν νά ἐγκαταλείψουμε τούς 
S-400».

Ἄς τά ἀκοῦν αὐτά οἱ δικοί μας 
ὀσφυοκάμπτες, πού δίνουν ἀντιαρμα-
τικούς πυραύλους καί ἄλλα ὁπλικά συ-
στήματα στήν Οὐκρανία (βλ. ἀποκαλύ-
ψεις πρώην Α/ΓΕΣ στρατηγοῦ Ζιαζιά), 
ἀφοπλίζοντας ἔτσι τά ἀκριτικά μας νη-
σιά, τά ὁποῖα εἶναι στό στόχαστρο τῆς 
Τουρκίας.

v v v

Μπάϊντεν καί οἱ ἄλλοι θεωροῦν
τή λογική «λευκή ρατσιστική

κατασκευή»!
Ἀπό τό ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ Paul 

Craig Roberts «The Empire of Lies» (Ἡ 
αὐτοκρατορία τοῦ ψεύδους) παραθέ-
τουμε ἕνα μικρό ἀπόσπασμα ἀπό τό τέ-
λος: «Στά Δυτικά Πανεπιστήμια σήμερα, 
κυρίως τά Ἀμερικανικά καί τά Βρετανι-
κά, ἡ λογική εἶναι ῾῾λευκή ρατσιστική 
κατασκευή᾽᾽ πού χρησιμοποιεῖται γιά 
νά καταπιέζει τούς ῾῾ἔγχρωμους ἀν-
θρώπους᾽᾽, δηλαδή τούς μή λευκούς. 
Ἀφοῦ ἡ λογική μειώνεται θεωρούμενη 
ἐργαλεῖο ρατσιστικῆς καταπίεσης, πῶς 
μπορεῖ νά λειτουργήσει γιά νά ρυθμίσει 
τήν ἀνθρώπινη συμπεριφορά; Ἀφοῦ ἡ 
χρήση της ὑποδηλώνει ρατσισμό, ἡ λο-
γική ἐγκαταλείπεται. Προσπαθῆστε νά 
βρεῖτε κάποια λογική στήν ἀντιμετώπι-
ση τῆς πανδημίας κόβιντ στή Δύση, καί 
στή Δυτική ἀπόκριση στίς ἀνησυχίες τῆς 
Ρωσσίας γιά τήν παγκόσμια ἀσφάλεια. 
Ἡ λογική ἀπουσιάζει παντελῶς.

»Ἡ Δύση σήμερα εἶναι ἕνας κό-
σμος χωρίς λογική. Αὐτό τοποθετεῖ 
τόν Δυτικό κόσμο πολύ πίσω στήν Ἱστο-
ρία, ὅταν ἡ μαγεία καί ἄλλα παρόμοια 

ὑποκαθιστοῦσαν τή λογική. Ἡ λογική 
ἔχει τόσο πολύ χαθεῖ στήν Δύση, πού ἡ 
Ὁμοσπονδία Γάτων νομίζει ὅτι τιμωρεῖ 
τήν Ρωσσία ἀπαγορεύοντας στούς ἀν-
θρώπους τῆς Δύσης νά ἔχουν ρωσσικές 
γάτες!».

Ἀρχική πηγή: paulcraigroberts.org/ 
2022/03/04/the-empire-of-lies/Μετάφρα-
ση: Ρεσάλτο.

v v v

Οἱ «συνήθεις εὐαίσθητοι» ὑποκριτές
Μᾶς ζάλισαν τά καλοταϊσμένα ΜΜΕ 

γιά τήν κλωτσιά πού ἔδωσε ἕνας διατα-
ραγμένος 30χρονος σέ μία γάτα σέ ἕνα 
ἑστιατόριο στά τέλη Ἀπριλίου 2022.

Οἱ «εὐαίσθητοι» ὅμως τῶν ΜΜΕ δέν 
συγκινοῦνται γιά τήν «κλωτσιά», πού 
δίνει κάθε μέρα ἡ κυβέρνηση στούς 
7500 ὑγειονομικούς καί τίς οἰκογέ-
νειές των, πού ἔχει πετάξει κυριολεκτι-
κά στόν δρόμο ἀπό τήν 1η Σεπτεμβρίου 
2021, χωρίς μισθό καί χωρίς ἀσφάλιση...

Σημειωτέον ὅτι δημόσιος ὑπάλληλος, 
πού τίθεται σέ ἀναστολή ἐργασίας, μετά 
τήν ἀποδεδειγμένη διάπραξη ἐκ μέρους 
τοῦ ποινικοῦ ἀδικήματος, λαμβάνει τό 
50% τοῦ μισθοῦ του. Οἱ ὑγειονομικοί σέ 
ἀναστολή, πού ἡ κυβέρνηση μέχρι τό 
καλοκαίρι τοῦ 2021 τούς χαρακτήριζε 
ἥρωες –ὅπως καί εἶναι– δέν λαμβάνουν 
οὔτε ἕνα εὐρώ.

Οἱ «συνήθεις εὐαίσθητοι» παραμέ-
νουν ἐπίσης παγερά ἀδιάφοροι γιά ὅσα 
καθημερινῶς διαπράττονται εἰς βάρος 
ἀθώων Ἑλλήνων ἀπό «πρόσφυγες» καί 
«μετανάστες». Ἀκούσατε τίποτε γιά τήν 
ἀπαγωγή 17χρονης ἐπί τέσσερις ἡμέρες 
ἀπό Πακιστανούς; Ἦταν τίς ἡμέρες 
ἐκεῖνες πού ὅλη ἡ «εὐαισθησία» τῶν 
ΜΜΕ ἐκδηλώνονταν στή γάτα πού κλώ-
τσησε ὁ 30χρονος.
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Κλάους Σβάμπ: «Ὁ covid-19 ἐπιτάχυ-
νε τήν 4η Βιομηχανική Ἐπανάσταση»

Παραθέτουμε δηλώσεις Σβάμπ ἀπό 
τό pronews.gr (23.4.2022)

«Ὁ Covid-19 ἐπιτάχυνε τήν 4η Βιο-
μηχανική Ἐπανάσταση. Ἄν ὁ κορωνοϊός 
εἶχε γίνει πρίν ἀπό δέκα χρόνια, δέν θά 
μπορούσαμε νά εἴχαμε φανταστεῖ ὅτι θά 
εἴχαμε μεταφέρει ὁλόκληρες ἑταιρεῖες, 
σχολεῖα καί κυβερνητικά γραφεῖα τόσο 
γρήγορα στό διαδίκτυο».

v v v

Χαράρι, 3. 4. 2022: «Γιατί χρειαζόμα-
στε τόσους πολλούς ἀνθρώπους;»

Παραθέτουμε ἀπό ὁμότιτλη μέ τό 
σχόλιό μας ἀνάρτηση τοῦ pronews.gr 
(3.4.2022): Καί νέες σοκαριστικές δη-
λώσεις ἔκανε ὁ σύμβουλος τοῦ Κλάους 
Σβάμπ.

«Γιά τό πῶς θά εἶναι τό μέλλον μί-
λησε σέ πρόσφατη ὁμιλία του ὁ ἱστορι-
κός καί συγγραφέας Yuval Noah Harari, 
κορυφαῖος σύμβουλος τοῦ Παγκόσμιου 
Οἰκονομικοῦ Φόρουμ [σσ. γνωστό καί ὡς 
Φόρουμ τοῦ Νταβός] καί τοῦ Κλάους 
Σβάμπ.

»Αὐτό πού τόν ἀπασχόλησε ἦταν...
τό τί θά γίνει μέ τούς τόσους πολλούς 
ἀνθρώπους πού ὑπάρχουν στή Γῆ. ῾῾Τό 
μεῖζον πολιτικό καί οἰκονομικό ἐρώτη-
μα τοῦ 21ου αἰώνα –εἶπε– θά εἶναι ῾῾γιά 
ποιό λόγο χρειαζόμαστε τούς ἀνθρώ-
πους ἤ τουλάχιστον γιατί χρειαζόμα-
στε τόσους πολλούς ἀνθρώπους᾽᾽.

»Σέ ἐρώτηση γιά τό ποιά εἶναι ἡ 
ἀπάντηση του γι᾽ αὐτό τό πρόβλημα 
εἶπε: ῾῾Ἐπί τοῦ παρόντος ἡ καλύτερη 
εἰκασία πού ἔχουμε εἶναι ὅτι πρέπει νά 
τούς κρατήσουμε χαρούμενους μέ φάρ-
μακα καί βιντεοπαιχνίδια᾽᾽.

»Νά σημειώσουμε ὅτι παλαιότερα 

εἶχε μιλήσει ξανά γι᾽ αὐτό τό θέμα καί 
εἶχε πεῖ: ῾῾Δέν ἔχετε ἀπαντήσεις στή Βί-
βλο γιά τό τί θά κάνουμε, ὅταν οἱ ἄν-
θρωποι δέν θά εἶναι πλέον χρήσιμοι γιά 
τήν οἰκονομία. Χρειάζεσαι νέες ἰδεολο-
γίες καί θρησκεῖες καί εἶναι πιθανόν νά 
προέρχονται ἀπό τήν Σίλικον Βάλεϊ καί 
ὄχι ἀπό τή Μέση Ἀνατολή καί εἶναι πι-
θανόν νά δώσουν στούς ἀνθρώπους ὁρά-
ματα βασισμένα στήν τεχνολογία. Ὅλα 
ὅσα εἶχαν ὑποσχεθεῖ οἱ θρησκεῖες, ἡ 
εὐτυχία, ἡ δικαιοσύνη καί ἀκόμα καί 
ἡ αἰώνια ζωή θά τά βιώνουν ἐδῶ μέ 
τή βοήθεια τῆς τεχνολογίας καί ὄχι 
μετά τό θάνατο᾽᾽.

»῾῾Πιστεύω ὅτι τό μέλλον ἀνήκει στίς 
τεχνολογικές θρησκεῖες᾽᾽, πρόσθεσε.

»῾῾Στό μέλλον θά εἶναι πολύ εὔκολο 
γιά ἕναν ἄνθρωπο νά ἀλλάξει φύλο ἤ 
ἀκόμη νά δημιουργήσει ἕνα νέο φύλο. Τό 
βλέπουμε μέ τά ἄβαταρ. Σέ 30-40 χρόνια 
θά ὑπάρχει μιά τρισδιάστατη ζωή πού 
θά εἶναι πιό συναρπαστική ἀπό τή ζωή 
στόν πραγματικό κόσμο, μέ μιά οἰκο-
νομία πού πλέον δέν θά τούς χρει-
άζεται [τούς ἀνθρώπους]. Σέ μιά τέ-
τοια περίπτωση δέν θεωρῶ ὅτι τά φύλα, 
ὅπως τά ξέρουμε τώρα καί ἐπί χιλιάδες 
χρόνια, θά παραμένουν ἴδια. Ὡς ἱστορι-
κός προσπαθῶ νά ἀλλάξει ἔστω καί λίγο 
αὐτή ἡ προσκόλλησή μας στό παρελ-
θόν», τόνισε ὁ Harari.

Σχόλιο «Π»: Σκεφθεῖτε καλά τί μέλ-
λον ἐπιφυλάσσουν αὐτοί οἱ σατανιστές 
στήν ἀνθρωπότητα.

v v v

Χαράρι στόν Κ. Μητσοτάκη: «Πρέ-
πει νά χακάρουμε καί νά ἐλέγχουμε 

τούς ἀνθρώπους»
Μεταφέρουμε ἀπό τό triklopodia.

gr/σοκαριστικό-βίντεο-(19.4.2022): «Ἕνα 
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ἀπίστευτο βίντεο εἶδε τό φῶς τῆς δη-
μοσιότητας, στό ὁποῖο βλέπουμε τόν 
συγγραφέα, ἱστορικό καί σύμβουλο τοῦ 
Κλάους Σβάμπ, Γιουβάλ Νόα Χαράρι, νά 
λέει στόν πρωθυπουργό Κυριάκο Μη-
τσοτάκη γιά... χακάρισμα ἀνθρώπων!».

Ἀκούγεται νά λέγει: «Τό κλειδί εἶναι 
ἡ δυνατότητα νά χακάρουμε τούς ἀν-
θρώπους. Αὐτό δέν ὑπῆρχε στήν ἱστο-
ρία. Ὑπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση γιά 
νά χακάρουμε λογαριασμούς καί ὑπολο-
γιστές. Ἀλλά ἡ μεγάλη ἐπανάσταση εἰναι 
ἡ ἀναδυόμενη ἱκανότητα νά χακάρουμε 
ἀνθρώπους, νά ἔχουμε ἀρκετά δεδομένα 
γιά τούς ἀνθρώπους καί νά τούς ἐλέγ-
χουμε».

Σχόλιο «Π»: Μᾶς τά λένε κατάμου-
τρα. Ξυπνῆστε ὅσο εἶναι καιρός!

v v v

Γ. Χ. Χαράρι γιά κλίμα: «Θά ῾῾που-
λήσουμε᾽᾽ φανταστική ἱστορία στούς 

πολίτες καί θά κάνουν θυσίες – 
Ἔτσι θά τούς ἐλέγχουμε».

Μεταφέρουμε ἀπό τό yiorgosthalas 
sis.blogspot.com/2022/05/blog-post_4html 
#more: Τί λέει ὁ Γ. Ν. Χαράρι -Πῶς θά 
ἀναγκαστοῦν οἱ πολίτες νά κάνουν «θυ-
σίες» γιά νά σώσουν τό κλίμα.

Ὁ κορωνοϊός καί τά lockdown πού 
ἐπιβλήθηκαν ἦταν, κατά πολλούς, μιά 
πρόβα γιά αὐτά πού θά φέρουν γιά τήν 
ἀντιμετώπιση τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς.

Τίς τελευταῖες ἡμέρες κυκλοφόρησε 
ἀπό τούς New York Times ἔρευνα πού 
δείχνει ὅτι μέσα στά ἑπόμενα χρόνια θά 
ξεσπάσουν νέες πανδημίες λόγῳ...τῆς 
κλιματικῆς ἀλλαγῆς.

Παρόμοιες δηλώσεις ἔκανε προσφά-
τως καί ὁ Μπίλ Γκέϊτς, ὁ ὁποῖος ὑπο-
στήριξε ὅτι πρέπει νά βροῦμε τρόπους 
γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τό φαινόμενο 

ὥστε νά μήν ἔχουμε νέους, ἀκόμη πιό 
φονικούς Covid-19.

Πῶς θά τό κάνουν αὐτό; Μέ τό νά 
«πουλήσουν» μιά ψεύτικη ἱστορία στούς 
πολίτες, ἡ ὁποία θά τούς ὁδηγήσει στό 
νά δεχθοῦν μέτρα, ὅπως τό lockdown. 
Ποιός ἄλλωστε θά δεχθεῖ τέτοια μέτρα 
γιά τήν προσταστία τοῦ κλίματος; Κα-
νείς! Ἀντιθέτως ἀρκετοί θά δεχθοῦν νά 
περιοριστοῦν οἱ ἐλευθερίες τους, ὥστε 
νά σωθοῦν ἀπό κάποια φονική πανδη-
μία.

Αὐτά εἶπε ἐπί τῆς οὐσίας ὁ Yuval 
Noah Harari, κορυφαῖος σύμβουλος τοῦ 
Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ καί 
τοῦ Κλάους Σβάμπ.

«Πρέπει νά κάνεις τούς πάντες νά 
πιστεύουν στήν ἴδια ἱστορία καί δέν 
χρειάζεται κἄν νά εἶναι ἀλήθεια. Με-
ρικές ἀπό τίς πιό δυνατές ἱστορίες ἦταν 
φανταστικές.

»Ἀλλά πρέπει νά πιστέψουν ὅλοι 
στήν ἴδια ἱστορία, γιατί ἀλλιῶς δέν λει-
τουργεῖ. Μέχρι στιγμῆς δέν ἔχουμε ἀρκε-
τούς ἀνθρώπους, οὔτε κἄν κυβερνήσεις, 
πού νά ἔχουν πιστέψει ὅτι ἀντιμετωπί-
ζουμε μιά πραγματική ἀπειλή, ὄχι μόνο 
μέ τό κλίμα ἀλλά μέ τήν οἰκολογική κα-
ταστροφή γενικά.

[...]
»Πρέπει νά κάνουμε κάποιες θυσί-

ες, γιά νά μήν κάνουμε μεγαλύτερες στό 
μέλλον· καί αὐτό εἶναι κάτι πού οἱ ἄν-
θρωποι μποροῦν νά κάνουν, ἄν ὑπάρ-
χει ἡ κατάλληλη ῾῾ἱστορία᾽᾽. Οἱ ἄνθρωποι 
μποροῦν νά κάνουν τεράστιες θυσίες 
ἀκόμα καί γιά κάτι φανταστικό».

Παράλληλα ἀναφέρθηκε γιά ἀκόμη 
μιά φορά στό πῶς θά μπορέσουν νά 
ἐλέγχουν τούς πολίτες καί ὑποστήριξε 
ὅτι: «Αὐτοί πού ἐλέγχουν τά δεδομένα 
θά εἶναι αὐτοί πού θά ἐλέγχουν καί τήν 
ἱστορία. Τό μόνο πού χρειάζεται γιά 
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νά χακάρεις τούς ἀνθρώπους εἶναι 
δεδομένα [data]. Νά χακάρεις τούς ἀν-
θρώπους σημαίνει ὅτι θά τούς ξέρεις κα-
λύτερα ἀπ᾽ ὅ,τι αὐτοί τόν ἑαυτό τους.

»Εἶναι κάτι πού οὔτε ἡ KGB μπο-
ροῦσε νά κάνει.

»Ἄν ἔχεις τά κατάλληλα δεδομένα μέ 
ἐλάχιστους στρατιῶτες μπορεῖς νά ἐλέγ-
χεις τούς ἀνθρώπους».

v v v

Ἑτοιμάζουν νέα lockdown
Tό νέο ἀφήγημα ἔρχεται: Νέα 

lockdown, ἀφοῦ δέν θά ἔχουμε καύσιμα. 
Περιορισμοί στήν κίνηση, αὔξηση τηλε-
εργασίας καί ἄλλα παρόμοια, μέ αὐτά, 
πού μᾶς ἐπέβαλαν μέ ἀφορμή-ἐργαλεῖο 
τόν κορωνοϊό. Καί γιά ὅλα αὐτά θά 
φταῖνε -φυσικά- «οἱ κακοί Ρῶσσοι».

v v v

Ράϊνερ Φούλμιχ: «Θέλουν νά ἐγκαθι-
δρύσουν μία παγκόσμια κυβέρνηση»

Ὅπως διαβάζουμε στό triklopodia.gr/
fuellmich-για-αυτό-ζούμε-τα-γεγονότα-
στην-ουκ/:

Σύμφωνα μέ τόν κορυφαῖο νομικό 
Dr. Fuellmich, ἡ ὑστερία καί τό χάος 
πού παρατηρεῖται στόν πλανήτη εἶναι 
μιά συντονισμένη ἀτζέντα ἀπό τίς κυ-
βερνήσεις καί τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό 
Φόρουμ, γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ Μεγάλη 
Ἐπανεκκίνηση, ἕνα ψηφιακό νόμισμα, 
καί πρωτίστως: ἡ Νέα Παγκόσμια Διε-
θνιστική Τάξη.

Μεταξύ ἄλλων ὁ Γερμανός νομικός 
δήλωσε:

«Αὐτό πού ἐπιδιώκουν εἶναι νά 
μᾶς κρατήσουν σέ κατάστασι πανικοῦ, 
γιά ὅσο χρόνο τούς χρειάζεται γιά νά 
ἐγκαθιδρύσουν μία παγκόσμια κυβέρ-

νηση (σ.σ. τοὐλάχιστον γιά τόν δυτικό 
κόσμο, καθώς ἡ Ρωσσία μέ τούς συμ-
μάχους της ἀντιδροῦν). Προσπαθοῦν νά 
μᾶς δώσουν ὅσο τό δυνατόν περισσό-
τερο χάος! Πρῶτα χρησιμοποίησαν τόν 
covid καί στήν συνέχεια τήν κατάρρευση 
τῶν ἁλυσίδων ἐφοδιασμοῦ. Ὅλα αὐτά 
εἶναι σκηνοθετημένα.

Καί τώρα ἔσκασε ὁ πόλεμος στήν 
Οὐκρανία. Ὅλα αὐτά εἶναι μέρος τῆς 
Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης, ὅλα αὐτά 
εἶναι μέρος τῆς πρόκλησης ὅσο τό δυ-
νατόν μεγαλύτερου χάους, ἔτσι ὥστε τε-
λικά, στίς χῶρες μας, νά συμφωνήσουμε 
πώς «ἡ κυβέρνησή μας δέν μπορεῖ νά τό 
χειριστεῖ αὐτό». (σ.σ. Καί ἄρα νά ἀγορά-
σουμε τήν Λύση τῆς Παγκόσμιας Χού-
ντας, πού θά προταθεῖ, ὥστε νά ἐπέλθει 
τάξη μέσῳ τοῦ χάους).

v v v

Μπάϊντεν ζητεῖ νά σπρώξουν τά 
πράγματα πρός μία νέα τάξη...
Ὅπως διαβάζουμε στό tasthyras.

wordpress.com/2022/03/22/ο-αχυράνθρω-
πος-μπάιντεν-αναγγέλλει-μ/: «Ὁ ἀχυράν-
θρωπος Μπάϊντεν ἀναγγέλλει μιά νέα 
παγκόσμια τάξη ὑπό τήν ἡγεσία τῶν 
ΗΠΑ.».

Εἶπε: «Βρισκόμαστε, πιστεύω, σέ 
σημεῖο καμπῆς στήν παγκόσμια οἰκονο-
μία...Συμβαίνει σέ κάθε τρεῖς ἤ τέσσε-
ρις γενιές...Τώρα εἶναι μιά στιγμή πού 
τά πράγματα ἀλλάζουν...Θά ὑπάρξει μιά 
νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων ἐκεῖ 
ἔξω, καί πρέπει νά τήν ὁδηγήσουμε, 
καί πρέπει νά ἑνώσουμε τόν ὑπόλοιπο 
ἐλεύθερο κόσμο κάνοντάς το».

Σχόλιο «Π»: Ποιόν «ἐλεύθερο κόσμο»; 
Ὁ καημένος ὁ Μπάϊνεν, ὅταν δέν μπερ-
δεύει αὐτά πού τοῦ λένε νά πεῖ, μᾶς ἐπιβε-
βαιώνει αὐτά πού γνωρίζουμε καί ζοῦμε.
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Γιῶργος Ρωμανός: Ἀπό τό 2015 πα-
ρασκευάσθηκε ὁ κορωνοϊός!

Αὐτό ἀποδεικνύει ὁ γνωστός ἐρευ-
νητής Γιῶργος Ρωμανός σέ ἐπιστημονική 
δημοσίευσή του μέ τίτλο «Κορωνοϊός καί 
βιολογικός ὄλεθρος - Ἀποδείξεις στά με-
γαλύτερα ἐπιστημονικά περιοδικά» (βλ. 
enromiosini.gr, 29.4.2020)

Ὁ κ. Γ. Ρωμανός εἰσηγεῖται τή διεξα-
γωγή διεθνοῦς ἔρευνας γιά τήν ἀπόδο-
ση εὐθυνῶν γιά τήν «πανδημία». Γράφει 
χαρακτηριστικά: «Ὁ,τιδήποτε λιγότε-
ρο ἀπό αὐτό θά σημαίνει συνενοχή καί 
δόλο. Τοὐλάχιστον». Καί καταλήγει «Ἡ 
Παγκοσμιοποίηση ὁδήγησε σέ ἕνα ῾῾πα-
γκόσμιο ὀργουελικό κράτος᾽᾽ ὀλέθρου. Ἡ 
ἀνάγκη γιά ἕναν Νέο Πολυπολικό Κό-
σμο, ὁ ὁποῖος θά σέβεται τά Ἔθνη-Κρά-
τη στό πλαίσιο τῆς Δημοκρατίας εἶναι 
μεγαλύτερη ὅσο ποτέ ἄλλοτε».

v v v

Οἱ ὑγειονομικοί σέ ἀναστολή γιά τήν 
Ἐργατική Πρωτομαγιά

Σέ Δελτίο Τύπου τῆς Π.Ο.Ε.Υ. (Πα-
νελλήνια Ὁμάδα Ἐπαγγελματιῶν Ὑγεί-
ας) διαβάζουμε:

Πανελλήνιο Κάλεσμα συμμετοχῆς 
στήν ἐργατική πρωτομαγιά.

Οἱ Ὑγειονομικοί σέ ἀναστολή συμ-
μετέχουμε δυναμικά στίς κινητοποιήσεις 
γιά τήν ἐργατική πρωτομαγιά σέ ὅλες τίς 
πόλεις τῆς Ἑλλάδας.

Ἐκπροσωπώντας γιά πρώτη φορά 
τή νέα κατηγορία ἐργαζομένων, τούς ἐρ-
γαζόμενους πού κατά παρέκκλιση τοῦ 
Συντάγματος βρίσκονται 8 μῆνες τώρα 
χωρίς μισθό, ἔνσημα, ἀσφάλεια καί δυ-
νατότητα ἐργασίας, σέ μιά παράλογη 
ὁμηρία ἐκδίκησης!

Ὑπερασπιζόμαστε:

1. Τό αὐτεξούσιο στό σῶμα μας.
2. Τό δικαίωμα στήν ἐργασία.
3. Τήν ἐλευθερία μας χωρίς πιστο-

ποιητικά.
4. Τό δημόσιο καί δωρεάν σύστημα 

Ὑγείας.
5. Τό Ἑλληνικό Σύνταγμα.
Λέμε:
• Ὄχι στόν διαχωρισμό τῶν πολι-

τῶν καί τόν ἐσκεμμένο διχασμό τους.
• Ὄχι στίς ἀναστολές ἐργασίας 

τῶν ὑγειονομικῶν ὑπαλλήλων.
• Ὄχι στό «διαίρει καί βασίλευε» 

καί στούς πολίτες δύο ταχυτήτων!
• Ἐμβολιασμένοι καί μή, ζητᾶμε 

ἀνοιχτό διάλογο μέ ὅλους τούς ἐπιστή-
μονες τῆς χώρας γιά ἀπαντήσεις πλήρως 
καί ἐπιστημονικά τεκμηριωμένες, ὅπως 
ἁρμόζει σέ ἕνα κράτος δικαίου πού σέβε-
ται καί ἀγαπᾶ ὅλους τούς πολίτες του.

Ἑλλάδα σημαίνει Φῶς καί Ἕλληνας 
φωτισμένος ἐκ τῶν ἔσω!

Δώσαμε τά φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ 
στόν κόσμο, μποροῦμε καί πάλι νά τούς 
κάνουμε νά δοῦν καθαρά.

Εὐχή ὅλων μας νά ἀναπαυθοῦν οἱ 
νεκροί.

Καί φυσικά πάσῃ θυσίᾳ νά προστα-
τεύσουμε τά παιδιά μας!

Καλή ἐργατική πρωτομαγιά!
Ἐκ τοῦ συντονιστικοῦ Π.Ο.Ε.Υ.

v v v

«Σᾶς μιλοῦν οἱ ἐλεύθεροι
ἀγωνιζόμενοι Ὑγειονομικοί»

Διαβάζουμε στό newsbreak.gr τή δή-
λωση τοῦ δικτύου ὑγειονομικῶν 37 νο-
σοκομείων καί δομῶν ὑγείας καί τοῦ 
ΕΚΑΒ Ἀθήνας, πού ἐξηγεῖ τούς λόγους 
τῆς διαμαρτυρίας τους καί ἀναφέρει με-
ταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς:

«Σᾶς μιλοῦν οἱ ἐλεύθεροι ἀγωνιζόμε-
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νοι Ὑγειονομικοί πού ἀπό 14-2-22 βρί-
σκονται ἔξω ἀπό τό Ὑπουργεῖο. Ὑγειο-
νομικοί ἀπό Ἀλεξανδρούπολη ἕως Κρή-
τη, σέ μιά ὕστατη προσπάθεια ἀφύπνι-
σης τῆς κοινωνίας καί κινητοποίησης 
ἐνάντια στό καθεστώς τῆς ὑγειονο-
μικῆς χούντας. Εἴμαστε ἀποφασισμέ-
νοι νά παραμείνουμε. Μέ βάρδιες. Θέ-
λουμε συμπαράσταση! Ἀπό τό βῆμα τοῦ 
Ὑπουργείου καθημερινά καταγγέλλουμε 
τό καθεστώς. Ὅσο μιά χούφτα ἀνθρώ-
πων ἀντιστέκεται, δείχνει ὅτι ὑπάρχει 
καί ἄλλος δρόμος. Ὅτι ὑπάρχει ἐναλλα-
κτική στό ἀδιέξοδο πού μᾶς σπρώξανε. 
Σπᾶστε τόν φόβο καί τή σιωπή καί 
ὑποστηρίξτε μας».

Σχόλιο «Π»: Σημειωτέον ὅτι οἱ ἀπερ-
γοί πείνας ὑγειονομικοί ἐκτός ἀπό τίς 
ἐπιστολές τους στόν Πρωθυπουργό καί 
τόν Ὑπουργό Ὑγείας ἔγραψαν ἐπιστο-
λή καί πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθη-
νῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο 
καί τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησί-
ας τῆς Κρήτης ζητώντας τή βοήθειά 
τους, ἀλλ᾽ εἰς μάτην.

Ἀντιθέτως προπηλακίσθηκαν ἀπό 
τόν τιτουλάριο μητροπολίτη Δωδώνης κ. 
Χρυσόστομο.

Συγχαρητήρια ὅμως ἀξίζουν στήν 
Π.Ε.Θ., τήν Πανελλήνια Ἕνωση Θεολό-
γων, γιά τό Δελτίο Τύπου πού ἐξέδωσε 
στίς 18 Μαρτίου 2022, μέ τό ὁποῖο ζητεῖ 
τήν ἀποκατάσταση τῶν ὑγειονομικῶν 
πού εἶναι σέ ἀναστολή ἐργασίας.

v v v

Βλαντιμήρ Ζελένκο (κορυφαῖος για-
τρός): «Μέ τά ἐμβόλια μειώνουν τόν 
παγκόσμιο πληθυσμό»

πηγή: anastoxasmoi.gr (22.4.2022)

v v v

Καπραβέλος: «Οἱ μισοί θάνατοι ἀπό 
covid-19 στά ἑλληνικά νοσοκομεῖα 
ὀφείλονται σέ ἐνδονοσοκομειακές 

λοιμώξεις» (δήλωση 10.5.᾽22)
Ἐκτός ἀπό τόν Διευθυντή τῆς 

Μ.Ε.Θ. τοῦ Νοσοκομείου Παπανικολά-
ου Θεσσαλονίκης θά «κελαϊδήσουν» πι-
θανῶς καί ἄλλα στόματα. Μήπως «γιά 
νά κρατοῦν πισινή», τώρα πού βλέπουν 
τό ἀφήγημα περί κορωνοϊοῦ νά ἀλλάζει;

Σχόλιο «Π»: Οἱ μισοί θάνατοι ἀπό 
τό σύνολο τῶν 30.000 εἶναι 15.000 θά-
νατοι. Θά λογοδοτήσει κανείς γι᾽ αὐτούς; 

v v v

Νά σταματήσουν τίς «ἀλχημίες»
Οἱ πονηροί ἀριθμοῦν ὡς ἀνεμβολία-

στους τούς διπλο- ἤ καί τριπλο-μπολι-
ασμένους ἐφ᾽ ὅσον παρῆλθε ὁ χρόνος, 
πού οἱ ἴδιοι ὁρίζουν, καί οἱ ἄνθρωποι 
δέν ἔκαναν τήν ἑπόμενη δόση τοῦ (πει-
ραματικοῦ) ἐμβολίου. Ἔτσι κάποιος δι-
πλομπολιασμένος, πού θά διασωληνω-
θεῖ ἤ θά πεθάνει, ἀριθμεῖται ὡς ἀνεμβο-
λίαστος(!)

Κάνουν καί μία ἀκόμη χειρότερη ἀλ-
χημία: Θεωρεῖσαι ἐμβολιασμένος 14 μέ-
ρες μετά πού θά κάνεις (Θεός φυλάξοι) 
τό ἐμβόλιο. Ὁπότε, ἐάν σ᾽ αὐτό τό διά- 
στημα τῶν πρώτων ἡμερῶν ὁ μπολια-
σμένος πεθάνει ἤ παρουσιάσει παρενέρ-
γειες, αὐτές δέν «χρεώνονται» στό ἐμβό-
λιο, ἀφοῦ αὐτός πού πέθανε θεωρεῖται 
ἀνεμβολίαστος!

v v v

Μητσοτάκης ψευδόμενος
Ὁ τριπλοεμβολιασμένος Κυριάκος 

Μητσοτάκης, πού κόλλησε στίς ἀρχές 
Μαρτίου 2022 κορωνοϊό, εἶχε δηλώσει 
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στίς 24.7.2021: «Ὅταν οἱ εἰδικοί προει-
δοποιοῦν πώς ὁ κορωνοϊός χτυπᾶ, πλέ-
ον, μόνον τούς ἀνεμβολίαστους, δέν 
ὑπάρχει χῶρος γιά διπρόσωπες τοποθε-
τήσεις. Ἡ φημολογία δέν εἶναι ἰδεολο-
γία».(ἀπό τό makistriantafyllopoulos στό 
instagram, 15.3.2022).

Σχόλιο «Π»: Τώρα τί λέγει, πού τό 
50% αὐτῶν πού πεθαίνουν εἶναι τρι-
πλοεμβολιασμένοι; Τό εἶπε ὁ δημοσιο-
γράφος Δ. Καμπουράκης τοῦ Skai, δια-
μαρτυρόμενος στόν Εὐάγγελο Μανωλό-
πουλο: «Χθές εἴχαμε 50 θανάτους. Γιατί 
οἱ μισοί ἀπό αὐτούς ἦταν πλήρως ἐμ-
βολιασμένοι; Τί εἶναι αὐτό πάλι; Ἐσεῖς 
μᾶς λέγατε νά ἐμβολιαστοῦμε γιά νά μήν 
πεθάνουμε».

πηγή: triklopodia.gr/ξέσπασμα-στον- 
αέρα-του-δ-καμπουράκη/

v v v

«9 στούς 10 θανάτους ἀπό κορωνοϊό 
συμβαίνουν σέ ἐμβολιασμένους»!
Αὐτό μᾶς πληροφορεῖ μέ ἀνάρτησή 

του ὁ χειρουργός καί πρώην διοικητής 
τοῦ νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ τῆς Θεσσαλο-
νίκης κ. Δημήτριος Γάκης.

Αὐτό συμβαίνει στή Βρετανία.
πηγή: enromiosini.gr, 20.3. 2022
Σχόλιο «Π»: Γιατί δέν μιλοῦν πλέ-

ον οἱ «διαφημιστές τῶν ἐμβολίων» ἀρ-
χιερεῖς, πού ἐπέβαλαν ποινές σέ ἀνεμ-
βολίαστους ἱερεῖς; Γιατί δέν παίρνουν 
πίσω τίς ποινές; Μήπως θά ἔπρεπε νά 
ζητήσουν καί συγγνώμη γιά τήν ἠθική 
αὐτουργία στούς θανάτους πού συνέ-
βησαν σέ ἀνθρώπους πού αὐτοί οἱ ἀρχι-
ερεῖς ἐξεβίαζαν γιά νά κάνουν τά φονικά 
ἐμβόλια; 

Ἀναρωτιόμαστε τί λέγει ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος τώρα γιά τή δήλωσή του στό 
ξεκίνημα τῆς ἐπιχείρησης ἐμβολιασμοῦ; 

Εἶχε δηλώσει «Ἀπό ἐδῶ εἶναι τό ἐμβόλιο 
καί ἀπό ἐκεῖ ὁ θάνατος». Ἐννοοῦσε: «Ἄν 
δέν κάνεις τό ἐμβόλιο πεθαίνεις» (ἐκβια-
στικό δίλημμα).

Μᾶλλον θά ἔπρεπε νά πεῖ «Ἀπό 
ἐδῶ κάνεις τό ἐμβόλιο, καί ἀπό ἐκεῖ πᾶς 
στόν τάφο».

v v v

Ὁ Π.Ο.Υ. σέ ρόλο ὑπερ-κυβέρνησης
Ἀπό τήν ἱστοσελίδα bankingnews.

gr (23.4.2022) μαθαίνουμε ὅτι: «Μέ τήν 
῾῾Συνθήκη γιά τίς Πανδημίες᾽᾽ σχεδι-
άζουν μιά παγκόσμια διακυβέρνηση, 
πού θά ἐπιβάλλει συμμόρφωση».

Διαβάζουμε χαρακτηριστικά στό ἄρ-
θρο: «Ἡ προτεινόμενη ῾῾Συνθήκη γιά τίς 
Πανδημίες᾽᾽ θά μποροῦσε νά ἐπιτρέψει 
στή διοίκηση τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανι-
σμοῦ Ὑγείας (Π.Ο.Υ) νά κηρύξει κατά-
σταση ἔκτακτης ἀνάγκης σέ παγκόσμιο 
ἐπίπεδο γιά νά ἀποτρέψει μιά πιθανή 
πανδημία καί ὄχι ὡς ἀπάντηση σέ μιά 
πραγματική πανδημία. Ἕνα εἶδος παν-
δημίας πρίν ξεσπάσει ἡ πανδημία.

»Ἐάν ὅλα αὐτά συνδυασθοῦν μέ τήν 
προτεινόμενη ῾῾οἰκονομική βοήθεια᾽᾽ γιά 
τίς ἀναπτυσσόμενες χῶρες, πού θά ἀνα-
φέρουν ῾῾δυνητικές καταστάσεις ἔκτα-
κτης ἀνάγκης γιά τήν ὑγεία᾽᾽, γίνεται 
ἀντιληπτό ποιός εἶναι ὁ στόχος. Οὐσι-
αστικά δωροδοκοῦν τίς κυβερνήσεις 
τοῦ τρίτου κόσμου γιά νά δώσουν στόν 
Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας ἕνα πρό-
σχημα γιά νά κηρύξει κατάσταση ἔκτα-
κτης ἀνάγκης.

»Ποιά τά βασικά σημεῖα πού ἐνδέ-
χεται νά συμπεριληφθοῦν στή ῾῾Συνθήκη 
γιά τίς Πανδημίες᾽᾽;

»Σχεδόν σίγουρα θά προσπαθήσουν 
νά εἰσαγάγουν διεθνῆ πιστοποιητικά 
ἐμβολιασμοῦ καί θά χρηματοδοτήσουν 
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τίς μεγάλες φαρμακευτικές ἑταιρεῖες, 
γιά νά παράγουν ῾῾ἐμβόλια᾽᾽ ὅλο καί πιό 
γρήγορα καί μέ ἀκόμη λιγότερες δοκι-
μές ἀσφαλείας. Ἀλλά ὅλα αὐτά θά μπο-
ροῦσαν νά ὠχριοῦν σέ σύγκριση μέ τίς 
νομικές ἐξουσίες πού δυνητικά μπο-
ροῦν νά δοθοῦν στόν [διορισμένο καί ὄχι 
ἐκλεγμένο] γενικό διευθυντή τοῦ Π.Ο.Υ 
(ἤ ὁποιοδήποτε νέο ῾῾ἀνεξάρτητο᾽᾽ σῶμα 
μπορεῖ νά ἀποφασίσουν νά δημιουργή-
σουν) γιά νά τιμωρήσουν, νά ἐπιπλήξουν 
ἤ νά ἐπιβραβεύσουν τίς ἐθνικές κυβερ-
νήσεις.

»Μιά ῾῾Συνθήκη γιά τίς Πανδημίες᾽᾽ 
πού ὑπερισχύει τῶν ἐθνικῶν ἤ τοπικῶν 
κυβερνήσεων θά παρέδιδε ὑπερεθνι-

κές ἐξουσίες σέ ἕναν μή ἐκλεγμένο 
γραφειοκράτη ἤ ῾῾εἰδικό᾽᾽, ὁ ὁποῖος θά 
μποροῦσε νά τίς ἀσκήσει ἐξ ὁλοκλήρου 
κατά τή διακριτική του εὐχέρεια καί μέ 
ἐντελῶς ὑποκειμενικά κριτήρια.

»Αὐτός εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ὁρισμός 
τῆς τεχνοκρατικῆς παγκοσμιοποίη-
σης. Μιά μικρή ὁμάδα ἐλίτ μπορεῖ νά 
κάνει ὅ,τι θέλει γιά ὅλο τόν κόσμο».

Σχόλιο «Π»: Τούς ἴδιους φόβους μέ 
ἀτράνταχτα στοιχεῖα ἐκφράζει καί ἡ Dr 
Astrid Stuckelgerger, ἐπιστημονική συνερ-
γάτις τοῦ Π.Ο.Υ, μέ 180 δημοσιεύσεις καί 
12 βιβλία δημοσιευμένα (βλ. στό tasthyras.
wordpress.com/2022/03/11/η-ανατομί-
α-του-προμελετημένου-εγκλήματος).

¶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: 30 €

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.


