
O
κατήφορος, γιά ὅσους τόν πά-
ρουν, δέν ἔχει, συνήθως, σταμα-
τημό.

Μετά τήν προσπάθεια νομιμοποίη-
σης τῆς ἠθικῆς ἐκτροπῆς – πού ἔγινε 
στίς 9 Ἰουλίου τοῦ 2022 στή Βουλιαγμέ-
νη Ἀττικῆς, μέ τό βάπτισμα, πού ἐτέλε-
σε ἐκεῖ ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος, γιά νά 
εἰσαγάγει τήν ἀτζέντα τῶν ΛΟΑΤΚΙ (ὁμο-
φυλοφίλων) στήν Ἁγία Ἐκκλησία τοῦ 

Χριστοῦ– ἦρθε ἡ δογματική ἐκτροπή, 
μέ προσπάθεια νομιμοποίησης τῶν σχι-
σματοαιρετικῶν τοῦ Κιέβου μέ πρόσχη-
μα μιά ἑορτή γιά τούς Ἁγίους τῆς Θάσου 
στίς 6 Σεπτεμβρίου 2022.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ Ἀρ-
χιεπίσκοπος Ἱερώνυμος, ὁ Καβάλας Στέ-
φανος, ὁ Ἐλευθερουπόλεως Χρυσόστο-
μος, ὁ Καστορίας Καλλίνικος καί ὁ Διδυ-
μοτείχου Δαμασκηνός ἀπό τήν Ἐκκλησία 
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τῆς Ἑλλάδος συνελειτούργησαν μέ τήν 
τραγική μορφή τοῦ ἀχειροτόνητου ψευ-
δοκιέβου Ἐπιφανίου. Χώρια ἐπίσκοποι 
ἀπό ἄλλες δικαιοδοσίες. Χώρια οἱ συμ- 
προσευχόμενοι. Χώρια ἄλλοι πού παρα-
βρέθηκαν τήν προηγούμενη ἡμέρα στή 
δοξολογία στήν Καβάλα.

Ἡ ἀσέβεια ὡς λοιμική νόσος, πολύ 
χειρότερη ἀπό τόν διαβόητο κορωνοϊό, 
ἐξαπλώνεται προσβάλλοντας πολλούς.

Καί ὁ καημένος ὁ κόσμος, βλέποντας 
τά συμβαίνοντα, ἄλλοι εἶναι σέ σύγχυση 
καί ἀπορία, ἄλλοι σέ πικρία καί ἀπογο-
ήτευση καί ἄλλοι σέ ἱερή ἀγανάκτηση.

Καί τήν ἄλλη ἡμέρα, ὅπως καί ὁ 
Ἀμερικῆς μετά τήν σκανδαλώδη βάπτι-
ση πῆγε νά ἐπισκεφθεῖ γυναικεία Ἱερά 
Μονή, ἔτσι καί ὁ Πατριάρχης καί ἕτε-
ροι σύν αὐτῷ, γιά νά φτιάξει τήν σπι-
λωθεῖσα εἰκόνα του, πῆγε στήν Κομο-
τηνή, ὅπου εἶχε ἔλθει ἡ ἐφέστιος εἰκών 
τῆς Παναγίας «Ἄξιόν ἐστι», φερμένη ἐκεῖ 
ἀπό μεγάλη Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς 
Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Ὁ Πατριάρχης στή Θάσο, γιά  νά 
φτιάξει τήν εἰκόνα τοῦ ταλαίπωρου 
Ἐπιφανίου, μήπως ἀμαύρωσε τή δική 
του; Πλήρης ἀπαξίωση ἀπό τούς πι-
στούς. Ἐλάχιστοι παρατρεχάμενοι ἦταν 
στούς δρόμους μαζί μέ ἰσχυρή ἀστυνομι-
κή δύναμη καί σωματοφύλακες.

Θλιβερή εἰκόνα γι᾽ αὐτούς πού ἀγα-
ποῦν τήν Ἐκκλησία καί τόν θεσμό τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου!

Τίς ἴδιες ἡμέρες ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱε-

ρώνυμος μιλώντας γιά τήν ἑνότητα τῆς 
Ἐκκλησίας, καί πῶς αὐτή συμβάλλει 
στήν ἑνότητα τοῦ λαοῦ, δέν ἔκρυψε τόν 
πόθο του «νά ἀπαλλαγεῖ» ἀπό τήν πα-
ρουσία τῶν κληρικῶν καί τῶν πιστῶν, οἱ 
ὁποῖοι θλίβονται καί προσεύχονται γιά 
τόν σημερινό κατήφορο τῆς διοικήσεως 
τῆς Ἐκκλησίας, μέ τόν ὁποῖο καί δια-
φωνοῦν. Ἐνοχλοῦνται οἱ παραβάτες τῶν 
ἱερῶν κανόνων ἀπό τούς ἐν ἀγάπῃ καί 
πόνῳ ἐλέγχους τῶν ἀδελφῶν καί τέκνων 
τους, ὅπως ἐνοχλοῦνται –πιστεύουμε– 
καί ἀπό τόν ἔλεγχο τῆς συνειδήσεώς των.

Ἄς εὐχηθοῦμε «νά ἀνακρούσουν πρύ-
μναν» γιά τό καλό καί τῆς Ἐκκλησίας 
ἀλλά καί τῆς ψυχῆς των, τήν ὁποία κατα-
δικάζουν μέ αὐτά τά θλιβερά πού κάνουν.

Ὁ ἅγιος Γέροντας Γαβριήλ ἀπό τό 
κελλίον τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου, πλη-
σίον τῆς Παναγούδας τοῦ ἁγίου Παϊσί-
ου, ἀνέπαυσε τούς δικαίως σκανδαλι-
σθέντας καί πικρανθέντας πιστούς μέ 
τό σύντομο μήνυμά του, τό ὁποῖο δημο-
σιεύουμε στή σ. 13.

Μέ ἁπλᾶ καί ξεκάθαρα λόγια πόνου 
καί ἀγάπης εἶπε ὅτι καί οἱ σχισματο-
αιρετικοί τοῦ Κιέβου (Ἐπιφάνιος κλπ.) 
ἀλλά καί ὅσοι ἄλλοι συλλειτουργοῦν καί 
συμπροσεύχονται μέ αὐτούς δέν θά σω-
θοῦν.

Ἡ ἁγιωσύνη λέγει μέ πόνο καί ἀγάπη 
τήν ἀλήθεια καί ὅποιος μετανοεῖ σώζεται.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• 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 τά διαδικτυακά κανάλια «ἐγρήγορση» στό youtube καί «ἐγρήγορση» στό 
vimeo.
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Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλει-
τουργοί,

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου 
ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Εὐλογημένη, εἰρηνική, χαριτοφόρος 
καί καλλίκαρπος ἄς εἶναι ἡ ἁγία περίο-
δος τοῦ Δεκαπενταυγούστου.

[...]
Πολλά καί σοβαρά προβλήματα 

τοῦ ἐνεστῶτος χρόνου καί καιροῦ ἔχο-
μεν νά ἀντιμετωπίσωμεν:

1.Τόν παρατεινόμενον πόλεμον με-
ταξύ τῶν Ὀρθοδόξων Λαῶν τοῦ Βορ-
ρᾶ, τῶν Ρώσσων καί τῶν Οὐκρανῶν, 
μέ κίνδυνον αὐτό τό πολεμικόν πῦρ νά 
ἐπεκταθῇ καί, Θεός φυλάξοι, νά γενι-
κευθῇ πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν. Πά-
μπολλα ἀθῷα θύματα, ἐκπατρισμός καί 
μετανάστευσις χιλιάδων συνανθρώπων 
μας, καταστροφές πολλές καί λεηλασί-
ες, μέ ἄμεσον συνέπειαν τήν ἄνοδον τῶν 
τιμῶν τῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης, εἶναι 
ὁ μέχρι τώρα ἀπολογισμός τῶν ἀδυσω-
πήτων πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων. Ὅμως, 
ταπεινῶς φρονοῦμεν, ὅτι ἡ συμφορά 
αὐτή δέν εἶναι ἄσχετος μέ τήν καθ’ ὅν 
τρόπον καί εἰς οἵους ἐδόθη ἡ Οὐκρα-
νική Αὐτοκεφαλία· «ἑνός γάρ κακοῦ 
μύρια ἕπονται».

2. Τήν ἐπιδημίαν ἐξ αἰτίας μεταλ-
λαχθέντων ἰῶν, ἡ ὁποία συνεχίζεται καί 
ἐπιτείνεται. Δέν ἔχει, βεβαίως, τά «δό-
ντια» τοῦ ἰοῦ covid-19, ἀλλά ταλαιπωρεῖ 
πολύν κόσμον εἰς τήν πατρίδα μας, ἐνῷ, 

καθώς λέγεται, σέ ἄλλα εὐρωπαϊκά κρά-
τη δέν ὑφίσταται πλέον τό πρόβλημα 
καί ἡ ἀπειλή τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἔρχονται 
πιό δύσκολες ἡμέρες, κατά τά λεγόμενα. 
Θεός φυλάξοι!

3. Ἄλλος  πόλεμος ἐπί πνευματι-
κοῦ, ἱεροκανονικοῦ καί ἐκκλησιολο-
γικοῦ ἐπιπέδου ἔχει ἀνάψει καί προω-
θεῖται ἀπειλητικά. «Οἰκουμενισμός χω-
ρίς μάσκα» ἦταν τό σπουδαῖο ἀντιαιρε-
τικό σύγγραμμα τοῦ ἀειμνήστου Ἱδρυτοῦ 
τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως 
(ΠΟΕ) Ἀρχιμ. Χαραλάμπους Βασιλο-
πούλου, πρό 50ετίας περίπου. Αὐτή ἡ 
παναίρεσις προβάλλεται σήμερα «γυμνῇ 
τῇ κεφαλῇ», ἀπροκαλύπτως, ἀνενδοι-
άστως καί ἀνερυθριάστως ἀπό ἡγετικά 
πρόσωπα τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ χώρου. 
Συμπροσευχές ἐν ὥρᾳ Θείας Λατρείας 
μέ ἑτεροδόξους, κακοδόξους, ἀλλοθρή-
σκους καί αἱρετικούς γίνονται κατ’ ἐπα-
νάληψιν, ἀδιαφόρως, ὡς κάτι τό ἀθῶο 
καί φυσιολογικό γεγονός. Οἱ πρωταγω-
νιστές καί οἱ ἀκόλουθοι τοῦ ὀλεθρίου 
αὐτοῦ κινήματος ἀδιαφοροῦν, προκα-
λοῦν καί φέρονται ἀναισθήτως πρό τοῦ 
σκανδαλισμοῦ τοῦ Χριστεπωνύμου Πλη-
ρώματος τῆς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀπο-
στολικῆς Ἐκκλησίας. Ὅμως, ὁ λόγος τοῦ 
Θεανθρώπου Κυρίου μας εἶναι σαφής 
καί κατηγορηματικός· «οὐαί δι’ οὗ τό 
σκάνδαλον ἔρχεται» (Ματθ. 18,7).

Ὁ ἀκήρυκτος αὐτός, ἀλλά ἐξακτινω-
μένος καί μεθοδευμένος πόλεμος στο-

ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΩΜΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΙΝ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΔΕΙΝΩΝ*

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ

* Ἀπόσπασμα τῆς Ποιμαντορικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ Δεκαπενταυγούστου, πού ἐξέδωκεν ὁ 
Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων  καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ στίς 29.7.2022.
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χεύει εἰς τήν ἄμβλυνσιν τῆς Ὀρθο-
δόξου Χριστιανικῆς συνειδήσεως καί 
τήν κατάπτωσιν τοῦ Ὀρθοδόξου φρο-
νήματος, μέ ἀπώτερον σκοπόν τήν κό-
πωσιν καί ἀπογοήτευσιν τοῦ εὐσεβοῦς 
λαοῦ, καθώς ἐπίσης καί τήν ἀλλοίω-
σιν καί τήν ἀκύρωσιν τῆς Ὀρθοδόξου 
Χριστιανικῆς Παραδόσεως διά τήν δη-
μιουργίαν μιᾶς «ἀχρώμου, ἀόσμου καί 
ἀγεύστου» πνευματικῶς θρησκείας, τῆς 
ἐπικαλουμένης πανθρησκείας. Ὅμως, 
αὐτό τό θρησκευτικό συνονθύλευμα δέν 
ἔχει καί δέν θά ἔχῃ καμμίαν σχέσιν καί 
ὁμοιότητα μετά τῆς «ἅπαξ παραδοθεί-
σης Πίστεως» τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ 
καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί 
τοῦ Ἱεροῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως τῶν 
Οἰκουμενικῶν Συνόδων Νικαίας – Κων-
σταντινουπόλεως.

Ἡ Παράδοσις καί τά ἱερά καταπι-
στεύματα τῶν Ἁγίων ἑπτά (7) Οἰκουμενι-
κῶν Συνόδων, ἀλλά καί τῶν δύο (2) νεω-
τέρων ἐπί Μεγάλου Φωτίου (9ος αἰ.) καί 
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ (14ος 
αἰ.) ὡς Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἀναγνωρι-
σθεισῶν ὑπό τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς 
Συνειδήσεως, δέον ὅπως παραμείνουν 
ἀκλόνητα, ἀσάλευτα καί ἀπαραχάρακτα 
εἰς αἰῶνας αἰώνων. Καί ἡ ἐντεινομένη 
κίνησις διά τήν πραγμάτωσιν «Κοινοῦ 
Πασχαλίου» καί «Κοινοῦ Ποτηρίου» 
μετά τῶν ἑτεροδόξων, αὐθαιρέτως καί 
ἀπροϋποθέτως, ἐν ὄψει τοῦ ἑορτασμοῦ 
τῶν 1700 χρόνων ἀπό τῆς συγκλήσεως 
τῆς Α´ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 
μέλλει νά ἀποδοκιμασθῇ ὑπό τοῦ ἀνά 
τήν Οἰκουμένην Ὀρθοδόξου Χριστεπω-
νύμου Πληρώματος, ἐφ’ ὅσον σύμπασαι 
αἱ κατά τόπους Αὐτοκέφαλοι Ὀρθό-
δοξοι Ἐκκλησίαι, ἐξετάζουσαι θεολογι-
κῶς, δογματικῶς, ἐκκλησιολογικῶς καί 
ἱεροκανονικῶς τό ἐν θέματι κεφαλαιῶ-
δες ζήτημα, δέν ἀποδεχθοῦν τό δεινόν 

καί μοιραῖον αὐτό τόλμημα. Ἡ Σύνο-
δος Φερράρας – Φλωρεντίας, ἐνῷ ἐτά-
χθη ὑπέρ τῆς ἑνώσεως Ὀρθοδόξων καί 
Λατίνων – καί εἶναι ἀναγεγραμμένη ἡ 
ἀπόφασις αὐτή εἰς μαρμαρίνην πλάκα, 
ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Φλωρεντίας 
– ἐν τούτοις προσέκρουσε εἰς τήν συ-
νείδησιν τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ 
Πληρώματος, ἡ ὁποία διά στόματος τοῦ 
Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ κατεδίκα-
σε τήν οἰκτράν ἀπόφασιν αὐτήν.

4. Μεταξύ τῶν καινοφανῶν πε-
πλανημένων δοξασιῶν, αἱ ὁποῖαι 
ἀνεδείχθησαν κατά τόν καιρόν τῆς 
πανδημίας (π.χ. ὁ κίνδυνος μεταδόσε-
ως τοῦ ἰοῦ διά τῆς Θείας Κοινωνίας, ἡ 
χρῆσις ἀντί τῆς ἁγίας Λαβίδος πλαστι-
κῶν κουταλιῶν μιᾶς χρήσεως, ἡ ἀποφυ-
γή προσκυνήσεως τῶν ἱερῶν Εἰκόνων 
καί τῶν ἁγίων Λειψάνων καί ὁ φόβος 
λήψεως Ἁγιασμοῦ, τοῦ Ἀντιδώρου καί 
τῆς Ἀρτοκλασίας, ἡ ὑποχρεωτική χρῆσις 
τῆς μάσκας ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν πρός 
ἀποφυγήν μολύνσεως κ.λπ., κ.λπ.) καί 
ἀλλοιώνουν τήν μακραίωνα Ὀρθόδοξον 
Παράδοσιν, παρεισφρύει καί ἡ κίνησις 
προσβολῆς τῶν χρηστῶν ἠθῶν διά τῆς 
ἀνοχῆς καί παραδοχῆς ἀλλοτρίων πρός 
τήν Εὐαγγελικήν καί τήν Ἀποστολικήν 
Διδαχήν ἠθῶν, τά ὁποῖα προσβάλλουν 
καί ἐπιχειροῦν νά καταρρίψουν τάς ἠθι-
κάς καί πνευματικάς ἀρχάς τῆς Ὀρθο-
δόξου Χριστιανικῆς Ἀνθρωπολογίας καί 
τῆς κατ’ αὐτήν φυσιολογίας καί ὀντολο-
γίας.

Ἀσελγεῖς καί παρά φύσιν διαστρο-
φικαί ἐφάμαρτοι πράξεις καί θεοστυγεῖς 
ἁμαρτίαι μετά ὁμοφύλων, αἱ ὁποῖαι πα-
ραδειγματικῶς ἐτιμωρήθησαν εἰς τούς 
χρόνους τῶν δικαίων Νῶε καί Λώτ μέ 
τόν κατακλυσμόν δι’ ὕδατος τῆς ἀνθρω-
πότητος καί τήν καταστροφήν τῶν Σοδό-
μων καί Γομόρρας διά θείου καί πυρός, 
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ἐπαναλαμβανόμεναι καί εἰς τούς καιρούς 
μας ἐπιβραβεύονται καί ἐπισημοποιοῦ-
νται μέ τόν «μανδύαν» τῆς νομιμότητος.

Δυστυχῶς, Ἀρχιερεῖς τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας μας (ἐσωκλιματικός 
ὁ ἕνας καί τοῦ Πατριαρχικοῦ κλίματος 
ὁ ἕτερος) ἐσκανδάλισαν σέ εὐρυτάτη 
κλίμακα τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα 
τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας 
μας μέ τάς ἀνορθοδόξους δηλώσεις του 
ὁ πρῶτος καί μέ τήν ἐπίσημον (καί διά 
Μανδύου) τέλεσιν τοῦ Ἱεροῦ Βαπτίσμα-
τος δύο βρεφῶν προστατευομένων ὑπό 
ὁμοφύλων προσώπων ὁ ἕτερος. Καί ναί 
μέν τά ἀθῶα αὐτά πλάσματα ἔχουν μαζί 
μέ τό δικαίωμα τῆς ζωῆς καί τό δικαί-
ωμα τῆς ἐν τῷ Ἁγίῳ Βαπτίσματι πνευ-
ματικῆς ἀναγεννήσεως, ἡ ἔνστασις ὅμως 
ὑπάρχει διά τόν ἀνοίκειον διά Χριστια-
νούς τρόπον ζωῆς καί συμβιώσεως τῶν 
ὁμοφύλων προστατῶν των καί τῆς ἐν τῷ 
κλίματι τούτῳ ἀνατροφῆς των. Ἡ Ἱερά 
ἡμῶν Σύνοδος δικαίως ἀπέστειλε Γράμ-
μα διαμαρτυρίας εἰς τόν ἀποτολμήσαντα 
τήν αὐθαιρεσίαν καί παρανομίαν ταύτην 
Ἀρχιεπίσκοπον καί τήν Προϊσταμένην 
αὐτοῦ Πατριαρχικήν Ἀρχήν, ἀλλά φαί-
νεται ὅτι ἔπεσεν εἰς τό κενόν ἡ διαμαρ-
τυρία αὕτη. Καί τό σκάνδαλον ἀπέβη 
τεραστίων διαστάσεων … καί

5. Ἐνῷ ἡ ἱστορική καί ἀξία παντός 
ἐπαίνου ἀπόφασις τοῦ Ἀνωτάτου Δικα-
στηρίου τῶν ΗΠΑ κατά τῶν ἐκτρώσε-
ων εὔφρανε καί ἱκανοποίησε ἀπόλυτα 
τά πλήθη τῶν Χριστιανῶν καί τῶν ἐχε-
φρόνων ἀνά τόν κόσμον ἀνθρώπων, ἐν 
τούτοις – τό γράφομεν μετά βαθυτάτης 
λύπης – ἐκίνησε τήν σφοδράν ἀντίδρα-
σιν τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τοῦ τόπου 
μας, τῆς Ἑλληνορθοδόξου Πατρίδος μας, 
πλήν ἐξαιρέσεων. Βλέπουν οἱ ἄρχοντές 
μας τόν «δικαιωματισμόν» τῶν γυναι-
κῶν καί ἐθελοτυφλοῦν ἐνώπιον τῶν 

φοβερῶν ἐγκλημάτων τῶν ἐκτρώσε-
ων. Ἐπίσημα κατ’ ἔτος δηλώνονται 
300 χιλιάδες ἐκτρώσεων, παρ’ ὅτι 
κατ’ ἀλήθειαν εἶναι πολύ μεγαλύτερος 
ὁ ἀριθμός, ἐνῷ σέ ἑκατομμύρια ἀνέρχο-
νται οἱ φόνοι ἐκ τῶν ἐκτρώσεων ἀνά τό 
κόσμον. Στρατός ὁλόκληρος ἀθώων θυ-
μάτων χύνονται εἰς τούς ὑπονόμους τῆς 
Πατρίδος μας καί τῶν ἁπανταχοῦ τῆς 
γῆς. Καί οἱ κυβερνῶντες τόν τόπον 
μας, ἀντί νά στηρίξουν καί νά ἐνισχύ-
σουν παντοιοτρόπως τήν κάθε Ἑλλη-
νορθόδοξη οἰκογένεια, ἐπιχειροῦν νά 
λύσουν τό δημογραφικό πρόβλημα μέ 
τό μεταναστευτικό κῦμα.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ἀρχομένης τῆς ἱερᾶς περιόδου τοῦ 

Δεκαπενταυγούστου ἐπεσήμανα τά τρέ-
χοντα καί ἐπείγοντα προβλήματα τῶν 
ἡμερῶν μας καί τήν ἀντιμετώπισίν των 
μέσα εἰς τό ἱερό κλῖμα τῆς κατανυκτι-
κῆς αὐτῆς περιόδου «ἐν προσευχῇ καί 
νηστείᾳ».

Ἀναφερθήκαμε εἰς ὡρισμένα θλιβερά 
γεγονότα ὄχι διά νά ἀναξέσωμεν πλη-
γάς, ἀλλά διά νά ἀντιδράσωμεν πνευ-
ματικῶς διά τήν ἀναχαίτισιν τῶν ἐπερ-
χομένων δεινῶν, τά ὁποῖα προκαλοῦ-
νται ἀπό τόν ἐκτροχιασμόν ἐκ τῆς Ὀρ-
θοδόξου Χριστιανικῆς Παραδόσεως.

Ἡ Χάρις δέ καί τό ἔλεος τοῦ Κυρί-
ου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καί αἱ θεοπειθεῖς εὐχές καί 
πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί 
Ἀειπαρθένου Μαρίας ἄς εἶναι μεθ’ ἡμῶν.

Καί ἐπί τούτοις διατελῶ,

Μετά Πατρικῶν εὐχῶν
 

Ὁ Μητροπολίτης
Ὁ Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

Σεραφείμ
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ΕΝΩΠΙΟΝ ΜΙΑΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΟΣΔΟΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ*

τῆς «Συνάξεως Ὀρθοδόξων Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ἡ προσπάθεια γιά τήν κατάργηση 

τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώ-
που στήν τωρινή ἀλλά καί στήν ἐσχα-
τολογική της διάσταση μέσα ἀπό τό 
«ἠλεκτρονικό φακέλωμα», ὅπως τό ἀπε-
κάλεσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, πραγματώνεται 
πλέον ὁλοταχῶς ἀπό τήν πολιτεία, μέ 
πρῶτο ὁρόσημο τή λειτουργία ἠλεκτρο-
νικῆς ἐφαρμογῆς στό κινητό σέ προσπά-
θεια ἀντικατάστασης τῆς ἀστυνομικῆς 
ταυτότητας καί τοῦ διπλώματος ὁδήγη-
σης. [...]

Πρόσφατες κυβερνητικές πρωτο-
βουλίες

Ἀπό τίς 27 Ιουλίου 2022 τέθηκε σέ 
λειτουργία ἡ ἠλεκτρονική ἐφαρμογή, 
πού δίνει τήν δυνατότητα στούς πολίτες 
νά ἔχουν στό κινητό τους τηλέφωνο τήν 
ὑπάρχουσα ταυτότητα καί τό δίπλωμα 
ὁδηγήσεως. [...]

Ὁ κορωνοϊός ὡς ψηφιακός ἐπιτα-
χυντής

Τό μέτρο αὐτό ἀποτελεῖ οὐσιαστι-
κά τή συνέχιση τῆς ἐφαρμογῆς «COVID 
Free GR Wallet» πού κατέστησε δυνα-
τή τήν ἀποθήκευση τοῦ πιστοποιητικοῦ 
ταυτοπροσωπίας καί τῶν στοιχείων τοῦ 
δελτίου ἀστυνομικῆς ταυτότητας (ὀνο-
ματεπώνυμο, ἡμερομηνία γέννησης καί 
φωτογραφία) στό κινητό τηλέφωνο.

Μέ ἀφορμή τόν COVID-19 ἡ Νέα 

Τάξη Πραγμάτων μέσῳ τῆς ψηφιακῆς δι-
ακυβερνήσεως ἐφαρμόζει πλέον μέτρα 
πού στοχεύουν στόν ἔλεγχο τῆς ζωῆς 
τῶν ἀνθρώπων. Ἐπιτεύχθηκε ἡ ἐν μέ-
ρει ὑποταγή τῶν πολιτῶν καί ὁ ἔλεγχος 
τῶν κινήσεών τους μέσα ἀπό τά ψηφι-
ακά ἐλεγχόμενα τέστ, τά πιστοποιητικά 
ἐμβολιασμοῦ καί νόσησης καί τή χρήση 
εἰδικῆς πλατφόρμας τοῦ κυβερνητικοῦ 
συστήματος.

Ὁ ἴδιος, ἄλλωστε, ὁ Ὑπουργός Ψη-
φιακῆς Διακυβερνήσεως κ. Πιερρακάκης, 
σέ ἄρθρο του στήν ἐφημερίδα Καθημερι-
νή, ἀναφέρει ὅτι «ὁ κορωνοϊός λειτούρ-
γησε ὡς ψηφιακός ἐπιταχυντής» (ἐπιτά-
χυνε δηλαδή τίς διαδικασίες ψηφιακῆς 
διακυβερνήσεως)· καί συμπληρώνει ὅτι 
«ἄν σταθεῖ κανείς καί στό σκεπτικό εἰ-
δικῶν, ὅπως ὁ ἰσραηλινός Γιουβάλ-Νοά 
Χαράρι, μπορεῖ ἐξίσου εὔκολα νά δια-
κρίνει πώς ἡ κάθε τεχνολογική ἐπιλογή 
ἔχει καί δεδομένες πολιτικές καί κοινω-
νικές ἐπιπτώσεις».

Ἡ ἀναφορά τοῦ Ὑπουργοῦ στόν 
Χαράρι (τόν ὁποῖο ἀρέσκεται νά ἐπικα-
λεῖται) δέν εἶναι, βεβαίως, καθόλου τυ-
χαία, καθώς ὁ ἰσραηλινός συγγραφέας 
καί ἱστορικός εἶναι ἀπό τούς κύριους 
ἐκφραστές τῆς Νέας Ἐποχῆς καί μετα-
ξύ αὐτῶν πού ἐκφέρουν καί ἐπιβάλλουν 
στίς μέρες μας τήν κυρίαρχη ἰδεολογία 
της καί τίς πρακτικές ἐφαρμογῆς της.[...]

* Τό κείμενο στό σύνολό του μπορεῖτε νά τό βρεῖτε στό orthros.eu, ὅπου μπορεῖτε καί 
νά συνυπογράψετε. Ἐδῶ παραθέτουμε τό μεγαλύτερο μέρος του. Τό κείμενο-διακήρυξη 
ἀναρτήθηκε στίς 5.8.2022 ἐνῶ μέχρι τίς 13.9.2022 εἶχαν συγκεντρωθεῖ ἠλεκτρονικά 5.300 
ὑπογραφές.
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Ὁ Δημήτρης Λακασᾶς, συγγραφέας 
τοῦ βιβλίου «Ἄνθρωπος 4.0»: Ἕνα βι-
βλίο γιά τήν 4η Βιομηχανική Ἐπανάστα-
ση», μᾶς πληροφορεῖ ὅτι «Ὁ ὅρος “4η 
Βιομηχανική Ἐπανάσταση” θεμελιώθηκε 
ἀπό τόν Κλάους Σβάμπ, τόν ἱδρυτή τοῦ 
World Economic Forum, ὁ ὁποῖος θέλο-
ντας νά τονίσει τό μέγεθος τῆς ἀλλαγῆς 
πού ἐπίκειται, εἶπε ὅτι ἡ 4η Βιομηχανι-
κή Ἐπανάσταση δέν ἀλλάζει τό τί κά-
νουμε, ἀλλά τό ποιοί εἴμαστε5. Πράγ-
ματι, ἡ 4η Βιομηχανική Ἐπανάσταση θά 
ἀλλάξει τίς συνθῆκες τῆς ζωῆς μας, τίς 
κοινωνικές μας ἀλληλεπιδράσεις καί θά 
διαμορφώσει ἕνα νέο πλαίσιο στήν πα-
γκόσμια οἰκονομία»6. [...]

Ἡ κοινωνική συνάφεια
Γίνεται, λοιπόν, φανερό ὅτι τό ζή-

τημα τῶν ψηφιακῶν ταυτοτήτων, τῆς 
ψηφιακῆς διακυβερνήσεως καί τοῦ πο-
λυδιαφημιζόμενου ψηφιακοῦ μετασχη-
ματισμοῦ τῆς κοινωνίας, δέν θά πρέπει 
νά τό ἀντιμετωπίζουμε ἀποκομμένο ἀπό 
τή συνολική θρησκευτική, κοινωνική, 
πολιτική, οἰκονομική καί ἰδεολογική συ-
νάφεια τῆς ἐποχῆς μας καί ὅλα ὅσα δι-
αδραματίζονται τόσο σέ ἐθνικό ὅσο καί 
σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο.

Ὅπως μᾶς προειδοποιεῖ ὁ Ὑπουργός 
Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως ἐπικαλούμε-
νος τόν Χαράρι, οἱ τεχνολογικές ἐπιλο-
γές ἔχουν καί τήν κοινωνική καί πολιτι-

κή τους συνάφεια. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ 
«ἀποδοχή τῆς τεχνολογικῆς ἐπιλογῆς», 
τοῦ νέου ψηφιακοῦ κόσμου, δηλαδή, 
πού αὐτή ἐπαγγέλλεται, συνεπάγεται 
ταυτόχρονα καί τήν συνολική ἀποδοχή 
τῆς συγχρόνου ἠθικῆς καταπτώσεως, 
τῆς ἀνομίας, τῆς ἀποστασίας (ἀμβλώ-
σεις, πανσεξουαλισμός, ὁμοφυλοφιλία 
κ.λπ.). Συνεπάγεται τήν ἀποδοχή τῶν 
κοινωνικῶν ἐπιλογῶν τῆς Νέας Ἐπο-
χῆς καί τῆς ἀντίχριστης ἰδεολογίας της· 
ἀποδοχή τῆς ἀνελευθερίας πού ἑδραιώ-
νεται ἀπό τό ἀντίχριστο παγκόσμιο συ-
γκεντρωτικό σύστημα τῆς ἐποχῆς μας· 
ἀποδοχή τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης 
καί τῶν νέων ἀξιῶν καί νέων ἠθῶν πού 
ἐπιφέρει· ἀποδοχή τῆς θεοποίησης τῆς 
ἐπιστήμης καί τῆς τεχνολογίας· ἀποδοχή 
τῆς αὐτοθεοποίησης τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ 
μετανθρώπου ἤ ἀνθρωποθεοῦ (homo 
deus, κατά τόν Χαράρι).

Ἀρκεῖ νά ἀνατρέξει κανείς, ὅπως 
καί ὁ Ὑπουργός, στίς «προφητεῖες» τοῦ 
Γιουβάλ Νῶε Χαράρι (προνομιακό συνο-
μιλητή καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ7), γιά νά 
ἀντιληφθεῖ ὅλα ὅσα σχεδιάζονται.

Σταχυολογοῦμε κάποιες ἀπό αὐτές:
«Ἡ τεχνητή νοημοσύνη ξεπερνάει μέ 

ταχύτατο ρυθμό τίς δικές μας νοητικές 
ἱκανότητες καί σύντομα θά δοῦμε τή 
δημιουργία τοῦ Μετα-Ανθρώπου, ἑνός 
ὑβρίδιου ἀνθρώπου – μηχανῆς»8.

5. Κλάους Σβάμπ: «Ἡ διαφορά τῆς Τέταρτης Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης εἶναι ὅτι δέν 
ἀλλάζει αὐτό πού κάνετε, ἀλλά ἀλλάζει ἐσᾶς. Ἐσεῖς εἶστε αὐτοί πού ἀλλάζετε καί φυσικά 
αὐτό ἔχει μεγάλο ἀντίκτυπο στήν ταυτότητά σας. Ἡ νέα Βιομηχανική Ἐπανάσταση μᾶς προ-
σφέρει πολλές εὐκαιρίες καί πρέπει νά εἴμαστε προετοιμασμένοι».

6. https://www.protothema.gr/culture/books/article/1151630/anthropos-40-ena-vivlio-gia-tin-
4i-viomihaniki-epanastasi/

7. Conversation between Kyriakos Mitsotakis and Yuval Noah Harari | Athens Democracy 
Forum 2020 https://www.youtube.com/watch?v=iTnudScH5Lw&ab_channel=%CE%9F%CE%A0%
CF%81%CF%89%CE%B8%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%82

8. https://www.lifo.gr/culture/vivlio/gioybal-noe-harari-sti-lifo-toys-anthropoys-prepei-na-
prostateysoyme-kai-ohi-tis



AP. 145

8

«Ὅλη αὐτή ἡ ἱστορία ὅτι ὁ Χριστός 
ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς καί ὅτι 
εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, αὐτά εἶναι ψεύ-
τικες εἰδήσεις (fake news)»9.

«Τά νέα θρησκευτικά κινήματα εἶ-
ναι βέβαιο ὅτι θά ἀξιοποιήσουν τίς δυ-
νατότητες τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης καί 
θά ἐπιτύχουν τήν κατασκευή ἑνός νέου 
θρησκευτικοῦ εἴδους, μίας νέας “θρη-
σκείας τῶν δεδομένων”»10.

«Θεωρῶ ὅτι ἡ μεγαλύτερη πρόκληση 
εἶναι ἡ ἐξεύρεση τρόπου γιά τή δημι-
ουργία μιᾶς παγκόσμιας διακυβέρνησης, 
ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί τό κλειδί γιά τήν 
ἐπίλυση ὅλου τοῦ φάσματος τῶν προ-
κλήσεων μέ τίς ὁποῖες ἐρχόμαστε ἀντι-
μέτωποι ὡς κοινωνίες»11.

Αὐτός εἶναι ὁ νέος ψηφιακός κόσμος 
πού σχεδιάζεται νά μᾶς ἐπιβληθεῖ. Κύ-
ρια ἐργαλεῖα του οἱ ψηφιακές-ἠλεκτρο-
νικές ταυτότητες. [...] 

Ἡ θεόσδοτη ἐλευθερία μας καί οἱ 
κίνδυνοι πού ἐλλοχεύουν γι᾽ αὐτήν 
ἀπό τήν ἀπόκτηση τῆς ἠλεκτρονικῆς 
ταυτότητας  καί τῶν ἀνέσεων τῆς τε-
χνολογίας

Ἡ ἄνεση ἀσκεῖ μία ἰδιόμορφη βία καί 
ἀποσυνθέτει τήν πνευματική μας ὑπό-
σταση, μᾶς ὁδηγεῖ στήν ὑποδούλωση 
στά πάθη. Ἡ ἄνεση, ἡ εὐμάρεια, ὁ εὐ-
δαιμονισμός, ὁ ἐφησυχασμός, σέ συνδυ-
ασμό μέ τόν φόβο, δημιουργοῦν ἰσχυρή 
καί διαρκή ψυχολογική ἐξάρτηση, στήν 
ὁποία βασίζονται ὅλα τά συστήματα 
ἐλέγχου τῶν ἀνθρώπων. [...]

Ἡ προάσπιση τῆς ἐλευθερίας τοῦ 
ἀνθρώπου καί ἡ ἄρνηση ὑποταγῆς στά 
κελεύσματα τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τοῦ 
ἀντιχρίστου συστήματος πού τήν ὑπηρε-
τεῖ, δέν ἔχει τήν ἔννοια τοῦ «δικαιωμα-
τισμοῦ», ὅπως δυσφημιστικά παρουσι-
άζεται ἀκόμη καί ἀπό ἐκκλησιαστικούς 
ταγούς.

Πρόκειται οὐσιαστικά γι’ αὐτές τίς 
ἴδιες τίς προδιαγραφές τῆς δημιουργίας 
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό. Ὁ ἄνθρω-
πος, μέ βάση τίς προδιαγραφές του, εἶ-
ναι πλασμένος ἀπό τόν Θεό ἐλεύθερος. 
Ὁ Θεός τοῦ χάρισε τό αὐτεξούσιο (τό 
ὁποῖο καί σέβεται ἀπολύτως. «Ὁ ἄνευ 
σοῦ πλάσας σε οὐ δύναται ἄνευ σοῦ 
σῶσαί σε», κατά τό πατερικό λόγιο) καί 
τήν λογική (γιά νά γνωρίζει τόν κτιστό 
κόσμο), τόν νοῦ καί τήν καρδιά (γιά νά 
γνωρίζει τόν Ἄκτιστο Θεό του).

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος ἀπό 
τόν Θεό μέ τόν προορισμό νά ζήσει αἰω-
νίως καί νά ἐπιλέξει ἐλεύθερα τόν Πα-
ράδεισο ἤ τήν Κόλασή του.

Ἐπίσης, ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός εἶ-
ναι προικισμένος καί μέ ὅλα τά χαρίσμα-
τα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού λαμβάνει 
μέ τό μυστήριο τοῦ Ἁγίου Χρίσματος. 
Οὔτε ὁ διάβολος μπορεῖ νά μᾶς ἐξανα-
γκάσει νά κάνουμε κάτι, χωρίς ἐμεῖς νά 
τό θέλουμε. Ἔχει τήν ἐξουσία μόνο νά 
πείθει καί νά πειράζει.

Αὐτά τά θεόσδοτα χαρίσματα ΔΕΝ 
τά διαπραγματευόμαστε. ΔΕΝ τά ἐκ-
χωροῦμε σέ κανέναν. ΔΕΝ τά θυσιά-
ζουμε γιά νά ἐνταχθοῦμε στό ἀντίχρι-

9. https://www.youtube.com/watch?v=XsnsztNej8I&t=5s&ab_channel=%CE%9F%CE%A1%CE
%98%CE%9F%CE%A0%CE%A1%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%91

10. https://www.lifo.gr/culture/vivlio/gioybal-noe-harari-sti-lifo-toys-anthropoys-prepei-na-
prostateysoyme-kai-ohi-tis

11. https://www.lifo.gr/culture/vivlio/gioybal-noe-harari-sti-lifo-toys-anthropoys-prepei-na-
prostateysoyme-kai-ohi-tis
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στο σύστημα ἐξουσίας καί ἐλέγχου.
[...]
Ἐπιθυμοῦμε νά διατηρήσουμε γιά τόν 

ἑαυτό μας τό δικαίωμα νά ὁρίζουμε τήν 
προσωπική μας ζωή, τίς ἐπιλογές μας 
καί τίς προτιμήσεις μας καί νά μήν γινό-
μαστε ὑποχείριο στίς ἐπιθυμίες καί τίς 
ἐπιβουλές τῶν διεθνῶν κέντρων ἐξου-
σίας, πού ἐπιδιώκουν τήν χειραγώγησή 
μας, μεταλλάσσοντάς μας ἀπό πρόσωπα 
μέ ἐλευθερία καί αὐτεξούσιο σέ ἄτομα 
καθοδηγούμενα καί ὑποδουλωμένα καί 
ἐν τέλει ἀπορθοδοξοποιημένα καί ἀφελ-
ληνισμένα.

Περιφρονώντας τό δῶρο τῆς φυσι-
κῆς ἐλευθερίας, φοβούμενοι γιά τήν ἐπι-
βίωσή μας καί ἀποδεχόμενοι τήν δουλεία 
τῆς Nέας Ἐποχῆς, ὡς συνέπεια, χάνουμε 
σταδιακά καί τήν ἐν Χριστῷ πνευματι-
κή μας ἐλευθερία ἀρνούμενοι τήν πίστη 
καί τήν παράδοση τῆς ἁγίας μας Ὀρθο-
δοξίας, ὑποτασσόμενοι στά ἀντίχριστα 
δόγματα πού ἀπαιτοῦν τήν παράδοση 
τῆς ψυχῆς μας καί ἀφοροῦν σ’ ὁλόκληρη 
τήν ζωή μας. Ἡ ψηφιοποιημένη καί στήν 
συνέχεια ἡ ψηφιακή ταυτότητα εἶναι, 
ὅπως φαίνεται ἀπό τήν διδασκαλία τοῦ 
Ὁσίου Παϊσίου, τό προστάδιο τοῦ βδε-
λυροῦ χαράγματος τοῦ Ἀντιχρίστου, τοῦ 
δυσωνύμου ἀριθμοῦ τῆς τελείας ἀπο-
στασίας ἀπό τήν χάρη τοῦ Χριστοῦ. «Ἡ 
ταυτότητα δέν εἶναι σφράγισμα, εἶναι 
ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος»12, ἔλεγε 
χαρακτηριστικά ὁ Ἅγιος.

Ἔκκληση γιά ἀγῶνα   καί   ἀντί-
σταση στήν ψηφιακή δικτατορία

• Δὲν πρέπει λοιπὸν νά ἀποδεχθοῦ-
με αὐτή τήν ψηφιακή δικτατορία. Δὲν 
πρέπει νά παρασυρόμαστε ἀπό τίς δι-

ευκολύνσεις, τίς ἀνέσεις καί τά προνό-
μια πού ὑπόσχεται νά μᾶς παράσχει ἡ 
ψηφιακή ταυτότητα.

• Ταπεινά κάνουμε ἔκκληση πρός 
τούς πιστούς νά ἀποφύγουν τήν παγίδα 
τῶν ἀνέσεων καί τῶν εὐκολιῶν καί νά 
μήν ἐπιλέξουν τήν ἐνσωμάτωση τῆς ταυ-
τότητας στό κινητό τηλέφωνο.

Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ συνολικά τίς σχεδια-
ζόμενες νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες 
καί τό συγκεντρωτικό σύστημα ἐλέγχου:

• Πρέπει νά ἀρνηθοῦμε ἐκ τῶν προ-
τέρων τήν εἴσοδό μας στό συγκεντρωτι-
κό, ὁλοκληρωτικό, ὀλέθριο, ἀντίθεο καί 
ἀντίχριστο αὐτό σύστημα. [...] ἀρνούμα-
στε νά ὑποκύψουμε στούς ἐκβιασμούς 
τῶν διεθνῶν κερδοσκόπων καί τοκογλύ-
φων, τῆς παγκόσμιας πολιτικῆς, οἰκονο-
μικῆς καί θρησκευτικῆς ὀλιγαρχίας πού 
διοικεῖ καί κατευθύνει ὁλόκληρο τόν 
πλανήτη. [...]

• Ἀρνούμαστε νά γίνουμε ὑποχείρια 
τοῦ συστήματος, ἁπλοί ἀριθμοί χωρίς 
δικαιώματα καί προσωπικότητα· ἀρνού-
μαστε τόν σταυλισμό μας στό παγκό-
σμιο ἠλεκτρονικό μαντρί, στόν νέο πα-
γκόσμιο ἠλεκτρονικό ὁλοκληρωτισμό.

• Ἀρνούμαστε κατηγορηματικά τήν 
παραλαβή τῶν ἠλεκτρονικῶν καρτῶν 
πολίτη καί ταυτοτήτων, μέ τήν φανε-
ρή ἤ τήν κρυφή ἀναγραφή τοῦ ἀριθμοῦ 
τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου, 666, γιά 
λόγους πίστεως καί ὁμολογίας, γιατί 
ἀποτελοῦν «εἰσαγωγή στό σφράγισμα», 
«πτώση», ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ καί πνευ-
ματικό θάνατο.

• Ἡ ἄρνησή μας αὐτή δέν πρέπει νά 
ἔχει τόν χαρακτῆρα παθητικῆς ἀποδο-
χῆς τετελεσμένων γεγονότων. Ἀντίθετα 
θά πρέπει νά λάβει τήν μορφή ἐνερ-

12. Γέ ρον τος Πα ϊ σί ου Ἁ γι ο ρεί του ΛόγοιΒ΄, ΠνευματικήἈφύπνιση, ἐκδ. Ἱ. Ἡ συ χα στη ρί ου 
«Εὐ αγ γε λι στής Ἰ ω άν νης ὁ Θε ο λό γος», Σου ρω τή Θεσ σα λο νί κης, 1999, σελ. 184.
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γητικῆς καί μαχητικῆς δραστηριοποι-
ήσεως, ἀπό τήν ἀποφασιστικότητα καί 
τήν μαζικότητα τῆς ὁποίας θά κριθεῖ 
καί τό ἀποτέλεσμά της. Θά πρέπει νά 
ἀντιληφθοῦμε καί νά συνειδητοποιή-
σουμε ὅτι οἱ σχεδιασμοί τῆς Νέας Τάξης 
Πραγμάτων ἀνατρέπονται μέ μαζική, δυ-
ναμική, συντονισμένη καί ἀποφασιστική 
ἀντίσταση. Ἀνατρέπονται μέ ἀφύπνιση 
καί ἐγρήγορση, μέ ὁμολογιακό καί μαρ-
τυρικό φρόνημα, φοβούμενοι τήν ἁμαρ-
τία καί ὄχι τό θάνατο. Ἀνατρέπονται μέ 
ἀγῶνα, μέ κόπους, μέ θυσίες, μέ στε-
ρήσεις, μέ ἀντίδραση καί μέ ἀντίσταση. 
Καί κυρίως ἀνατρέπονται μέ ἔντονη καί 
ἔμπονη προσευχή, εἰλικρινῆ καί καρδια-
κή, ἔνδακρυ καί τελωνική μετάνοια.

Τήν σαφῆ ἀντίθεσή της στό ἠλε-
κτρονικό φακέλωμα καί ἰδιαιτέρως στήν 
χρήση τοῦ ἀριθμοῦ  666 στίς νέες ταυ-
τότητες ἤ τήν κάρτα τοῦ πολίτη εἶχε ἐκ-
φράσει ἐπανειλημμένως στό παρελθόν ἡ 
Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος τονίζοντας μεταξύ ἄλλων ὅτι «κατ’
οὐδένατρόποπρέπειμέαὐτήνάπαρα-
βιάζονται οἱ προσωπικές ἐλευθερίες».13 
Ἤδη μέ τό Ἀνακοινωθέν τῆς 9ης Μαρτί-
ου 1993 ἡ Ἱερά Σύνοδος προειδοποιοῦ-
σε ὅτι «δι’αὐτῶν [τῶν ἠλ. ταυτοτήτων]
ὑπάρχει δυνατότης μιᾶς ἐφιαλτικῆς
ἀπειλῆςκατάτῶνἀτομικῶνἐλευθεριῶν
τοῦ Πολίτου» καί ἐξέφρασε «σοβαρὰς
ἐπιφυλάξεις ὡς πρὸς τὴν ἀναγκαιό-
τητα τῆς ἐκδόσεως τῶν τοιούτων ἐπι-

κινδύνων διά τάς ἀτομικάς ἐλευθερίας
ταυτοτήτων». Ἐπίσης στήν Ἐγκύκλιο 
2626/07.04.1997 διεκήρυσσε: «ἡἹερὰΣύ-
νοδος,ἀλλὰκαὶμαζίτηςκάθεἝλληνας
πολίτηςἔχει,κατὰτὸΣύνταγμα,δικαί-
ωμανὰἐνδιαφέρεταιγιὰτὴνἀκριβῆτή-
ρησητῶνσυνταγματικὰκατοχυρωμένων
δικαιωμάτωντοῦἀτόμουκαὶτοῦσυνό-
λου».14

Ἀνάλογη ἀντίθεση ἔχουν ἐκφράσει 
καί πλῆθος ἄλλων πολιτῶν, φορέων, 
κληρικῶν, μοναχῶν, νομικῶν, θεολόγων, 
εἰδικῶν ἐπιστημόνων καί ἐμπειρογνωμό-
νων, πού μέ ἀναλυτικές καί τεκμηριωμέ-
νες μελέτες τους ἔχουν ἀναδείξει ποικί-
λες πλευρές τοῦ ὅλου ζητήματος.

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ἡ ἀποδοχή τῆς νέας ἠλεκτρονικῆς 

ταυτότητας μέ τόν «προσωπικό ἀριθμό 
τοῦ πολίτη» ἐπιφέρει, ἀπό μόνη της, τήν 
παραχώρηση τῆς ἰδιωτικότητας καί τῆς 
θεόσδοτης ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου σέ 
ἄδηλα κέντρα παγκοσμίου ἐλέγχου καί 
τήν ἔνταξή του στό «ἠλεκτρονικό φακέ-
λωμα» μέ προφανῆ ἐσχατολογικό χαρα-
κτήρα. 

Κατά τόν Ἅγιο Παΐσιο:
• «Σιγά-σιγά, μετά λοιπόν τήν κάρ-

τα καί τήν ταυτότητα, δηλαδή «τό φα-
κέλωμα», θά προχωρήσουν πονηρά στό 
σφράγισμα15».

• «Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ πάρη 

13. https://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/anakoinothenta.asp?id=1244&what_sub= announce
14. Ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐκδόθηκε ἡ Ἐγκύκλιος 2626 τῆς 

7ης Ἀπριλίου 1997, ἀπευθυνόμενη «Πρὸς τὸν εὐσεβῆ Ὀρθόδοξον Ἑλληνικὸν Λαόν» μὲ τίτλο 
«Ἡ Συνθήκη τοῦ Σένγκεν καὶ ὁ νόμος γιὰ τὴν ‘‘Προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία 
δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα’’». Ἡ ἐγκύκλιος αὐτὴ διαβάστηκε σὲ ὅλους τοὺς Ἱεροὺς 
Ναοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας τὴν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ δημοσιεύτηκε στὴν ἔκδοση τοῦ 
Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου «Πρὸς τὸ Λαό» (τ. 21, Ἀπρίλιος 1997).

15. Γέ ρον τος Πα ϊ σί ου Ἁ γι ο ρεί του, ὅ.π., σελ. 185.



IOY§IOC - AY°OYCTOC 2022

11

μιὰ θέση σωστή. Νὰ μιλήση, νὰ ἐξηγήση 
στοὺς πιστούς, γιὰ νὰ καταλάβουν ὅτι, 
ἂν πάρουν τὴν ταυτότητα, αὐτὸ θὰ εἶ-
ναι πτώση»16.

Ἀνάγκη νά πάρει θέση καί νά 
ἀντιταχθεῖ ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας

Καθίσταται ἐπείγουσα ἀνάγκη καί 
παρακαλεῖται ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, στοιχοῦσα στίς προηγούμενες 
ἀποφάσεις καί ἀνακοινώσεις Της, μέ τό 
κύρος καί τήν βαρύτητα τῶν παρεμβά-
σεών Της, λαμβάνοντας ὑπόψη καί τήν 
ἐκπεφρασμένη ἔντονη ἀντίθεση τῶν πι-
στῶν, νά ἐπικαιροποιήσει τίς ἀποφάσεις 
της, καί νά ἡγηθεῖ τῆς ἀντιστάσεως καί 
τῆς ἀντιδράσεως κατά τῆς ἠλεκτρονικῆς 

ταυτότητος καί τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακε-
λώματος, ὥστε νά ἀποτρέψει τήν ἔκδο-
σή της ἀναπαύοντας ἔτσι τό ὀρθόδοξο 
πλήρωμα. Θά πρέπει, σέ κάθε περίπτω-
ση, νά ζητήσει ἀπό τήν Πολιτεία τήν δυ-
νατότητα ἐξαιρέσεως ἀπό τήν ὑποχρε-
ωτικότητα παραλαβῆς τῆς ταυτότητος. 
Σέ σχετική Συνοδική Ἐγκύκλιο τοῦ 1997 
τονίζονταν τά ἑξῆς: «Ἐκφράζομετὴνπε-
ποίθηση ὅτιὁλαόςμαςθὰδεχθεῖεὐ-
μενῶςτὸπνευματικὸμήνυμακαὶὅτιἡ
ὑπεύθυνη πολιτικὴ ἡγεσία αὐτοῦ τοῦ
τόπουθὰκάνειὅ,τικαλύτερο,γιὰνὰμὴ
χρειασθεῖνὰμεταβληθεῖἕνατμῆματοῦ
Ὀρθόδοξουλαοῦμας-ἂνμὴὁλόκληρος-
σὲ“ἀντιρρησίεςσυνειδήσεως”».17

[Ἀκολουθοῦν οἱ ὑπογραφές]

16. Γέ ρον τος Πα ϊ σί ου Ἁ γι ο ρεί του, ὅ.π., σελ. 184.
17. Ἐγκύκλιος 2626 τῆς 7ης Ἀπριλίου 1997.
1. «Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰν Κοινότητα διὰ τὸ Οὐκρανικὸν Αὐτοκέφαλον» (17-3-2019). 

Βλ. ἐπίσης τὰ σχετικά, πλέον ἐμπεριστατωμένα, κείμενα τῶν : Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΘΑΣΟΥ

3-6 Σεπτεμβρίου 2022

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 29.7//11.8.2022.
Ἁγίου Καλλινίκου.
Μετὰ μεγάλης ἐκπλήξεως, βαθυτάτης 

θλίψεως καὶ ἱερᾶς ἀγανακτήσεως ἀνα-
γνώσαμε ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱ.Μητροπόλε-
ως Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου, 
ποὺ προαναγγέλλει τετραήμερες «ἐκ-
κλησιαστικὲς καὶ πολιτιστικὲς ἐκδηλώ-
σεις» («ἀπὸ 3 ἕως 6 Σεπτεμβρίου 2022»), 
στὶς ὁποῖες θὰ δεσπόζη τὸ συλλείτουρ-
γον τῶν Πατριάρχου Βαρθολομαίου καὶ 

Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου 
μετά τοῦ σχισματοαιρετικοῦ «μητροπολί-
του» Κιέβου Ἐπιφανίου! Ἀνερυθριάστως 
προσκαλοῦνται πάντες – Μητροπολῖται, 
Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ἄρχοντες 
τοῦ τόπου, Κλῆρος καὶ Λαός- δῆθεν 
γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, 
ἱδρυτή τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας, καὶ τοὺς 
τοπικοὺς Ἁγίους!

Σὲ παλαιότερον κείμενό μας1 εἴχαμε 
ἀναλυτικῶς καταδείξει, βάσει τῶν Ἱερῶν 
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Κανόνων, τὸν σχισματικὸν χαρακτῆρα 
τοῦ «μητροπολίτου» Κιέβου καὶ τῆς «ἐκ-
κλησίας» του, ἀλλὰ καὶ τίς σοβαρὲς σω-
τηριολογικὲς συνέπειες τῶν μυστηρια-
κῶς κοινωνούντων μετ’ αὐτῶν. Κατὰ συ-
νέπειαν, οἱ συμμετέχοντες σὲ παρόμοια 
ἀνίερα συλλείτουργα διακινδυνεύουν 
τὴν σωτηρίαν των καὶ δὲν τιμοῦν, ἀλλὰ 
θλίβουν καὶ ἀτιμάζουν τοὺς Ἁγίους, καὶ 
δὴ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον, τοῦ ὁποίου 
ἡ σχετικὴ διδασκαλία διὰ τὰς αἱρέσεις 
καὶ τὰ σχίσματα εἶναι αὐστηροτάτη.

Σεβαστὸς Γέροντας προεμήνυσε 
θεϊκὴν παιδαγωγίαν διὰ τὸ Ἔθνος 
μας (εἰς περίπτωσιν μὴ ματαιώσεως 
τοῦ ἐν λόγῳ συλλειτούργου), παραλ-
ληλίζοντάς το πρός τό ἐν τῇ Ἁγίᾳ Σο-
φίᾳ μετὰ Λατίνων τελεσθέν, ὀλίγον πρὸ 
τῆς πτώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
(12 Δεκεμβρίου 1452), τὸ ὁποῖον καὶ θε-
ωρήθηκε ὡς τὸ κυριώτερον αἴτιον τῆς 
ἐγκαταλείψεως τῆς ἄνωθεν συμμαχίας 
καὶ τῆς πτώσεως τῆς Πόλεως.

Ἐπιπροσθέτως, θεωροῦμεν ὅτι αἱ 
ἄδικοι καὶ ἄξιαι γέλωτος τιμαὶ, αἱ ἀπο-
διδόμενοι εἰς τὸν σχισματοαιρετικὸν 
Ἐπιφάνιον [στὸ πρόγραμμα ὑπάρχει καὶ 
ἀναγόρευσίς του εἰς ἐπίτιμον δημότην 
Ἑλληνικοῦ Δήμου], ἐπιβραβεύουν τὰ 
ἐγκλήματά του καὶ συνιστοῦν προδοσί-
αν κατὰ τῆς κατακρεουργουμένης Κανο-
νικῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας καὶ τῆς 
συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Οὐκρα-
νικοῦ Λαοῦ ποὺ ἀνήκουν εἰς αὐτήν, καὶ 
μᾶς ἐκθέτουν ἀνεπανόρθωτα στὰ μάτια 
τους, καὶ ὡς Ἑλληνικὴν Ἐκκλησίαν καὶ 
ὡς Ἑλληνικὸν Ἔθνος· πολλῷ μᾶλλον 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Διὰ ταῦτα,
1. Καλοῦμεν εἰς συναγερμὸν προ-

σευχῆς διὰ θείαν ἐπέμβασιν καὶ ματαί-
ωσιν τῶν κακῶς προγραμματισθέντων, 
πρὸς ἀποφυγὴν τῶν πνευματικῶν καὶ 
ἐθνικῶν συνεπειῶν-συμφορῶν των.

2. Ἄν, ὃ μὴ γένοιτο, παραχωρήσει 
Θεοῦ, δὲν ματαιωθοῦν, παρακαλοῦμεν 
ἱκευτικῶς πάντας (Μητροπολίτας καὶ 
λοιπόν Κλῆρον καὶ Λαὸν) νὰ ἀπέχουν, 
ἀλλὰ καὶ ἐγκαίρως νὰ προδηλώσουν 
τὴν διαφωνία των καὶ τὴν ἀποχή των2· 
ὅπως, ἐπίσης, καί τήν, εἰς ἔνδειξιν δια-
μαρτυρίας, μὴ συλλειτουργίαν των εἰς 
τὸ μέλλον μὲ ὅσους θὰ λάβουν μέρος 
στὸ ἀνίερον αὐτὸ συλλείτουργον.

Ἐκφράζοντες τὸν πόνον, τὴν ἱερὰν 
ἀγανάκτησιν καὶ τὴν ἀγωνίαν πάντων 
τῶν εὐλαβῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων,

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ:
— Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, Ἱερόν Κου- 

τλουμουσιανόν Κελλίον Ἁγίου Χρι-
στοδούλου.

— Γέρων Ἀρσένιος Ἱερομόναχος καί ἡ 
συνοδεία αὐτοῦ, Ἱερόν Κουτλουμου-
σιανόν Κελλίον «Παναγούδα».

— Γέρων Παντελεήμων Ἱερομόναχος, 
Ἡσυχαστήριον Ἁγίου Ἰωάννου Θεο-
λόγου, Κατουνάκια.

— Γέρων Κοσμᾶς Ἱερομόναχος, Ἱερά Κα-
λύβη Ἁγίου Ἀθανασίου, Ἱερά Σκήτη 
Κουτλουμουσίου.

— Γέρων Θεόφιλος Ἱεροδιάκονος καί ἡ 
συνοδεία αὐτοῦ, Ἱερόν Γρηγοριάτι-
κον Κελλίον Ἁγίων Ἀναργύρων (Πα-
χωμαῖοι).

Ἀναστασίου, Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ, Μητροπολίτου Κύκκου Νικηφόρου, Πρωτο-
πρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση, Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου, Καθηγητοῦ 
Δημητρίου Τσελεγγίδη κ.ἄ.

2. Ἡ ἔγκαιρος αὐτὴ προδήλωσις θὰ συντελέση στὴν ὑποβάθμισιν τῶν ἐκδηλώσεων καί, 
πιθανότατα, στὴν ματαίωσίν των.
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«Οἱ σχισματικοὶ τῆς Οὐκρανίας εἶναι ἀφορισμένοι καὶ καθηρημένοι. Εἶναι ἀχειροτόνητοι 
καὶ αὐτοχειροτόνητοι. Δὲν εἶναι ἱερεῖς, εἶναι ἱερόσυλοι. Δὲν θὰ σωθοῦνε.

Ὅσοι ἔχουνε εὐχαριστιακὴ κοινωνία μαζί τους, συμπροσεύχονται / συλλειτουργοῦν, οὔτε 
αὐτοὶ θὰ σωθοῦνε.

Δὲν μπορεῖ ἕνας πιστὸς νὰ πηγαίνει στὸν δεσπότη τώρα τῆς Καβάλας ποὺ εἶναι παρὼν 
καὶ νὰ λειτουργεῖται. Ἔχει εὐθύνη τεράστια ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ.

Οὔτε σὲ ἱερεῖς ποὺ ἔχουν τὸ φρόνημα τοῦ δεσπότη.
Κατ᾽ οἰκονομία μποροῦμε νὰ πᾶμε νὰ ἐκκλησιαστοῦμε σὲ ἕναν ἱερέα ποὺ ναὶ μὲν μνημονεύει 

τὸν δεσπότη του, ποὺ ἔκανε αὐτὸ τὸ πρᾶγμα, ἀλλὰ ὅμως ἔχει Ὀρθόδοξο φρόνημα καὶ δὲν 
τὰ παραδέχεται αὐτά. Κατ᾽ οἰκονομία σ᾽ αὐτὸν θὰ πηγαίνουμε».

* Ἀπομαγνητοφωνημένο ἠχητικό μήνυμα (10 Σεπτεμβρίου 2022) πρός τούς πιστούς τῆς 
Καβάλας (βλ. tasthyras.wordpress.com) μετά τήν ἐπίσκεψη 3-6 Σεπτεμβρίου 2022 στήν Κα-
βάλα καί Θάσο τοῦ ψευδοκιέβου Ἐπιφανίου Ντουμένκο.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ*
Γέροντος Γαβριήλ Ἁγιορείτου

Ἅγιος Γεννάδιος Σχολάριος:
«Προσέχετε τούς ἐπισκόπους σας νά εἶναι Ὀρθόδοξοι»

«ΤούςἘπισκόπουςὑμῶνἐπιτηρεῖτε,ἵναὦσινὈρθόδοξοικαίμήδιδάσκωσιδόγ-
ματιἐναντίοντῆςὈρθοδόξουΠίστεως,μηδέτοῖςαἱρετικοῖς,ἤτοῖςἀπεσχισμένοις
συλλειτουργῶσι».

(Συμβουλές τοῦ ἁγίου Γενναδίου Σχολαρίου πρός τούς πιστούς γιά τά συλλείτουργα τῶν 
Ἐπισκόπων μέ αἱρετικούς καί σχισματικούς, στόΠατρ.Νεκταρίου,ἘπιτομήἹεροκοσμικῆς
Ἱστορίας,ἔκδ. Ἱ Μονῆς Σινᾶ, Ἀθήνησι 1980, σελ. 231 κ. ἑξ.).

Ἐστάλη στό ἱστολόγιο tasthyras.wordpress.com ἀπό τόν κ. Λυκοῦργο Νάνη, ἰατρό.

               

— Γέρων Νικόλαος Μοναχός, Ἱερόν Χι-
λανδαρινόν Κελλίον Ἁγίου Δημητρίου.

— Γέρων Δαμιανός Μοναχός, Ἱερόν Κου- 
τλουμουσιανόν Κελλίον Εἰσοδίων 
τῆς Θεοτόκου.

— Γέρων Νικόδημος Μοναχός, Ἱερόν 
Σταυρονικητιανόν Κελλίον Ἁγίου 
Νεκταρίου.

— Γέρων Εὐφρόσυνος Μοναχός καί ἡ συν-
 οδεία αὐτοῦ, Ἱερόν Κουτλουμουσια-

νόν Κελλίον Τιμίου Προδρόμου.
— Γέρων Παΐσιος Μοναχός καί ἡ συν- 

οδεία αὐτοῦ, Ἱερόν Χιλανδαρινόν 
Κελλίον Ἁγίων Ἀρχαγγέλων.

— Γέρων Ἰωάννης Μοναχός, Ἱερόν Κελ-
λίον Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου, Βίγλα.

— Γέρων Μιχαήλ Μοναχός, Ἱερόν Φιλο-
θεΐτικον Κελλίον Ἁγίου Γεωργίου.

— Δοσίθεος Μοναχός Ἱερόν Κουτλου-
μουσιανόν Κελλίον Ἁγίου Χριστο-
δούλου (Νικάνδρου).

— Βλάσιος Μοναχός, Ξηροκάλυβον, Βί-
γλα.

— Παΐσιος Μοναχός, Ἱερόν Κελλίον Ἁγί-
ων Ἀρχαγγέλων (Σαββαῖοι).

— Ἀγάθων Μοναχός, Ἱερόν Κελλίον Ἁγί-
ων Ἀρχαγγέλων (Σαββαῖοι).

— Ἱλαρίων Μοναχός, Καρυαί.
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ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ: ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ [ΔΗΜΗΤΡΙΟ]
ΤΟΝ ΦΑΓΑΝΕ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ! ΘΕΛΟΥΝΕ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ*

τοῦ κ. Γεωργίου Τζανάκη

* Ἐλλείψει χώρου, ἀπό τό ἄρθρο τοῦ κ. Γεωργίου Τζανάκη μέ τίτλο Θάσος: Ἡ ἀσέβεια 
ὡς εὐσέβεια (4.9.2022), παραθέτουμε μόνον τήν ἀποκαλυπτική ὑποσημείωση-συμπλήρωσή 
του.

Δὲν προλαβαίνω νὰ βάλω χωρία καὶ 
ἀκριβεῖς παραπομπές σὲ ὅλα ὅσα πα-
ρουσιάζονται ὡς χαρακτηρισμοὶ γιὰ τὸν 
Πατριάρχη. Ἐνδεικτικῶς γιὰ τὸ πρῶτο 
σημεῖο, ὅτι ἀποτελεῖ γεωπολιτικὸ βρα-
χίονα, κοινῶς ὄργανο τῆς Ἀμερικανικῆς 
πολιτικῆς, γιὰ ὅσους δὲν ἐμπιστεύονται 
τὰ μάτια τους καὶ τὰ γεγονότα, παρα-
θέτω ἐλάχιστα στοιχεῖα γιὰ ἔλεγχο καὶ 
προβληματισμό:

«Στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1940, ὁ 
τότε Ἀμερικανὸς πρόεδρος Χάρι Τρούμαν 
(Harry S. Truman), στὸ πλαίσιο εἰδικῶν 
συνεννοήσεων καὶ συμφωνιῶν, βοήθησε 
τὸν τότε Ἑλληνορθόδοξο Ἀρχιεπίσκοπο 
Ἀμερικῆς Ἀθηναγόρα, νὰ γίνῃ Πατριάρ-
χης Κωνσταντινουπόλεως, προκειμένου 
μὲ ὄχημα τὴν ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πί-
στι, νὰ ὑπονομεύσῃ τὸ σοβιετικὸ καθε-
στὼς  μέσα στὴν ἴδια τὴν τότε Σοβιετι-
κὴ Ἕνωσι. Ὁ Δρ. Ἀλέξανδρος Κύρου 
(Alexandros K. Kyrou), καθηγητὴς Ἱστο-
ρίας στὸ  Salem State University, στὸ ἄρ-
θρο του μὲ τίτλο  “ Truman, Athenagoras, 
and World Orthodoxy”, ποὺ δημοσιεύ-
θηκε στὶς 21 Ἀπριλίου 2014 στὴν ἱστο-
σελίδα blogs. goarch.org, ἐξηγεῖ ὅτι ὁ 
Πατριάρχης Ἀθηναγόρας Α΄ συμφώ-
νησε μὲ τὸν Τρούμαν νὰ ἐντάξῃ τὸ 
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως 
σὲ μία οἰκουμενιστικὴ, διαχριστιανικὴ 
(ἡ ὁποία ἀργότερα μετεξελίχθηκε καὶ 
σὲ διαθρησκειακὴ) συμμαχία ὑπὸ τὴν 
αἰγίδα τοῦ κατεστημένου τῶν ΗΠΑ, 
σὲ βάρος τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης 

καὶ πρὸς ἐξυπηρέτησι τῆς διεθνοῦς 
στρατηγικῆς τοῦ ἀμερικανικοῦ Στέ-
ϊτ Ντιπάρτμεντ  (State Deparrtment). …
σελ. 123.

…  Ἐπὶ Στάλιν, λοιπὸν, τὸ Πατρι-
αρχεῖο Μόσχας κατέστη ὄργανο ἄσκη-
σης ὑψηλῆς πολιτικῆς, νοοπολιτικῆς 
καὶ θρησκευτικῆς διπλωματίας πρὸς 
ὄφελος τοῦ σοβιετικοῦ καθεστῶτος, 
καθὼς μὲ τὸν Ἀθηναγόρα Α΄, τὸ Πα-
τριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως ἐγ- 
κλωβίστηκε καὶ παγιδεύτηκε στὰ πο-
λιτικὰ καὶ στρατιωτικὰ σχέδια τοῦ 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ καὶ τῶν μυστικῶν 
ὑπηρεσιῶν τῶν ΗΠΑ.

Ἐξ αἰτίας τῆς προαναφερθείσης 
ἀντίδρασης τοῦ Στάλιν, ὁ Ἀθηναγόρας ὁ 
Α΄ ἀπέτυχε στὴν ἀρχική ἀποστολή του 
νὰ ὑπονομεύσῃ τὸ σοβιετικὸ καθεστὼς 
μέσῳ τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἀπογο-
ητεύοντας ἔτσι τούς Ἀμερικανοὺς ὑπο-
στηρικτές του, καὶ, γι᾿ αὐτὸν τὸν λόγο, 
σύντομα ἔλαβε νέα ἀποστολὴ στρε-
φόμενος στὸ Βατικανό, γιὰ νὰ προ-
ωθήσῃ μιὰ πολιτικὴ συμφιλίωσης 
μεταξὺ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ 
κόσμου, κυρίως μὲ κοσμικὰ κριτήρια 
(στὸ πλαίσιο τῆς θρησκευτικῆς δι-
πλωματίας τοῦ εὐρωατλαντικοῦ γεω-
πολιτικοῦ πόλου) καὶ ὄχι τόσο μὲ θε-
ολογικὰ κριτήρια». Ἐν ΝικόλαοςΛάος,
Νοοπολιτική,ἐκδ.ΔίαυλοςἈθήνα2018,
σελ.123,124.

Ἐπειδὴ μπορεῖ κάποιος νὰ ἀντιλέξῃ 
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Ἀγαπητοί φίλοι καί φίλες,

Συναγωνιστές στόν ἀγῶνα γιά ἐλευ-

θερία, δημοκρατία καί πραγματικά ἀν-
θρώπινα δικαιώματα.

Ἀγαπητοί φίλοι καί φίλες ὑγειονο-

ΛΟΓΟΣ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ*

τοῦ Μοναχοῦ 'Αρσενίου Βλιαγκόφτη, Δρ Θεολ, πτυχ. Φιλοσ.

ὅτι ὁ κ. Λάος εἶναι Μασῶνος ὑπενθυμίζω ὅτι τὸ βιβλίο, τὸ ὁποῖο ἐπικαλοῦμαι, τὸ 
προλογίζει ὁ Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος (τότε Προύσης) καὶ τὸ χαρακτηρίζει «λα-
μπρὴ ἐργασία, ἡ ὁποία διέπεται ἀπὸ ἐπιστημολογικὴ ἀρτιότητα, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
τόλμη». (Ἐκεῖ στηρίχθηκα καὶ ἐγὼ καὶ τὸ διάβασα, στὴν ἐπισκοπικὴ προτροπὴ σὰν 
τοὺς ἄλλους ποὺ πᾶνε καὶ κάνουν ἐμβόλια, ἐπειδὴ τὸ εἶπαν οἱ δεσποτάδες μας)

Γιὰ ὅσους δὲν τὰ θεωροῦν ἐπαρκῆ αὐτὰ παραθέτω καὶ κάτι σχετικὸ ἀπὸ τὸν 
ἅγιο Πορφύριο:

«Πρὶνἀρκετὰχρόνιακάποιοςὑποτακτικὸςτοῦἁγίου,μοῦἐπανέλαβεἀρκετὲς
φορὲςτὰδύοἀκόλουθαγεγονότα:«Λίγουςμῆνεςπρὶντὴνκοίμησίτου,καθόμασταν
στὸΚελλὶκαὶσυνομιλούσαμε.Ξαφνικὰτίναξετὸκεφάλιπρὸςτὰπίσωκαὶσυνοφρυ-
ώθηκελέγοντας:

‒Ὤωω…!
‒ Τίἔπαθεςγέροντα;Τίἔγινε…;
‒ Τὸνφάγανε…!!!
‒ Ποιόνφάγανε;
‒ ΤὸνΟἰκουμενικὸΠατριάρχη1…,τὸν φάγανε οἱ Ἀμερικάνοι! Θέλουνε νὰ βά-

λουνε δικό τους.
ὉἍγιοςτὸεἶδετὴνἴδιαστγμὴποὺσυνέβη.Μετὰἀνακοινώθηκεἐπίσημαἡκοί-

μησίτου»

Ἐκ τοῦ βιβλίου:ὉὍσιοςΠορφύριοςὁΠροφήτης.Μαρτυρίες. Ἔκδ. Ἁγιοπαυλίτικο Κελ-
λὶ Ἁγίων Θεοδώρων. Ἅγιον Ὄρος. Τόμος Β΄, Β΄ Ἔκδοσις 2019, σελ. 145.

1. ὉΟἰκουμενικὸςΠατριάρχηςΚων/λεως(ἐπὶ19ἔτηστὸνΘρόνο)κ.κ.Δημήτριοςκοιμήθηκε
στὶς2Ὀκτ.1991,σὲἡλικία77ἐτῶν,μὲδιάγνωσι:«ὀξὺἰσχαιμικὸἐπεισόδιο».Ἀκριβῶς2μῆνες
πρὶντὴνκοίμησιτοῦἁγίου...». Μαρτυρίαπ.Σίμωνοςμοναχοῦ,Ἱ.Μ.Καρακάλου,ἍγιονὌρος.

*  Ἐκφωνηθείς στή συγκέντρωση (1.9.2022), πού διοργάνωσαν οἱ Θεσσαλονικεῖς Ὑγειο-
νομικοί σέ ἀναστολή, μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως ἑνός ἔτους ἀπό τήν ἐπονείδιστη 
ἀπόφαση τῆς κυβέρνησης Μητσοτάκη νά τούς διώξει ἀπό τίς ἐργασίες των.

Ἡ συγκέντρωση ἔλαβε χώρα μπροστά στό ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στήν Πα-
ραλία τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐκφωνήθηκαν ἄλλες ἕξι ἀξιόλογες σύντομες ὁμιλίες ἀπό ὑγειονο-
μικούς καί μία ἀπό ἐκπαιδευτικό, ἐνῶ ἀκολούθησε πορεία.

UUUUUUUUUUUU
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μικοί σέ ἀναστολή, μπροστάρηδες σ᾽ 
αὐτόν τόν ἀγῶνα.

Συγκεντρωθήκαμε ἐδῶ σήμερα, ἕνα 
χρόνο ἀφότου σᾶς πέταξε στό δρόμο μιά 
ἀνάλγητη κυβέρνηση, τήν 1η Σεπτεμβρί-
ου 2021.

Σήμερα ἀπό τή μιά μεριά εἶναι ἡμέρα
τιμῆςγιά τούς ἥρωές μας καί ἀπό τήν 
ἄλλη ἡμέρα ντροπῆς γιά τούς ἄλλους, 
τούς ἀπέναντι, τούς ὑπάκουους στίς 
ἐντολές πού παίρνουν ἀπό Λέσχες καί 
Διευθυντήρια.

Ἐσᾶς, ἀγαπητοί φίλοι Ὑγειονομικοί 
σέ ἀναστολή, δέν σᾶς χρειάζονται οἱ 
ἔπαινοι.

Ὅλοι ἐμεῖς ὅμως χρειαζόμαστε τό 
παράδειγμά σας τό ἡρωικό, (δέν εἶναι 
μικρό πράγμα νά εἶσαι ἕνα χρόνο ἀπλή-
ρωτος σέ πεῖσμα τῆς ἐπιστήμης καί τῆς 
ἁπλῆς λογικῆς). Χρειαζόμαστε τό παρά-
δειγμά σας τό ἀντιστασιακό, γιατί ἔχου-
με μπεῖ σέ μιά ἐποχή ὅπου χτυπιέται ἡ 
ἴδια ἡ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἐλευ-
θερία καί ἡ ἀνθρωπιά του.

Ἐσεῖς, λοιπόν, ἐκφράσατε τό δι-
αχρονικό πνεῦμα τῆς Ρωμιοσύνης, τό 
πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀξιοπρέ-
πειας τοῦ ἀνθρώπου.

Αὐτό τό κατορθώσατε μέ τή βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ, χάρη στήν εὐψυχία σας, διό-
τι τό ἐλεύθερον γιά νά εἶναι καί νά πα-
ραμένει ἐλεύθερον πρέπει νά εἶναι εὔ-
ψυχον (βλ. καί τό ἔμβλημα τοῦ Στρατοῦ 
Ξηρᾶς «Ἐλεύθερον τό εὔψυχον»).

Ἐσεῖς προτιμήσατε τήν ἐλευθερία, 
τό δομικό αὐτό στοιχεῖο τοῦ ἀνθρωπί-
νου προσώπου, πού μᾶς ἔδωσε ὡς ἀκρι-
βή προίκα ὁ ἴδιος ὁ δημιουργός μας, ὁ 
Τριαδικός Θεός.

Δέν φοβηθήκατε τίς ἀπειλές «τῶν 
δοκούντων ἄρχειν τῶν ἐθνῶν», πού χρη-
σιμοποίησαν τό ἐργαλεῖο τοῦ φόβου γιά 
νά ὑποτάξουν συνειδήσεις μέ τήν εὐκαι-

ρία πού τούς ἔδωσε ὁ κατασκευασμένος 
στά ἐργαστήριά τους κορωνοϊός. Δέν φο-
βηθήκατε, ἐνῶ «ὅλα τά ᾽σκιαζε ἡ φοβέρα 
καί τά πλάκωνε ἡ σκλαβιά».

Ἀξιοποιήσατε τήν παιδεία τῆς 
ἀ-φοβίας, τῆς ὁποίας μᾶς καθιστᾶ μετό-
χους ἡ παράδοσή μας ἡ Ὀρθόδοξη, πού 
φτιάχνει ἁγίους. Σύμφωνα μέ τόν μαθη-
τή τῆς ἀγάπης, «Ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω 
βάλλει τόν φόβον».

Εἴπατε ΟΧΙ σ᾽ αὐτούς πού μέ τίς 
τεχνικές πλύσεως ἐγκεφάλου κατασκευ-
άζουν ὑποταγμένες συνειδήσεις, ἀνθρώ-
πους χωρίς σθένος.

Ἐσεῖς ἐτιμήσατε τήν θεόσδοτη ἐλευ-
θερία σας, τήν ἐλευθερία ὅλων μας.

Ἐσεῖς τοποθετηθήκατε σωστά στό 
μεῖζον θέμα ἐλευθερίας καί δημοκρατί-
ας, πού ἔθεσε ἡ περίπτωσή σας. Εἴπα-
τε ΟΧΙ στό ὁλοκληρωτικῆς ἐμπνεύσεως 
ἐκβιαστικό μέτρο τῆς ὑποχρεωτικότη-
τας, πού κουρέλιασε τόν νομικό πολι-
τισμό μας.

Ἐσεῖς κάνετε ὁμολογία γιά τά μέχρι 
χθές αὐτονόητα τῆς ζωῆς μας, τό ἦθος 
καί τήν ἐλευθερία, τά ὁποῖα σήμερα 
εὑρίσκονται ἐν μεγάλῃ ἀνεπαρκείᾳ.

Ἐσεῖς μέ τήν νηφαλιότητά σας δέν 
ἀφήσατε τά πράγματα νά ἐκτραχυνθοῦν, 
καθώς ἡ ὀργή συσσωρεύεται καί ἡ ὑπο-
μονή ἐξαντλεῖται.

Γίνατε ξυπνητήρι συνειδήσεων γι᾽ 
αὐτά πού εἴχαμε καί ξεχάσαμε. Τά πολυ-
τίμητα τζιβαϊρικά τῆς παραδόσεώς μας.

Γιά ἄλλους λειτουργήσατε ὡς ἔλεγ-
χος τῆς συνείδησής τους.

Γιά ὅλους μας γίνατε ὁ καθρέφτης, 
γιά νά δοῦμε «τί χάσαμε καί τί μᾶς πρέ-
πει».

Καί γίνατε παράδειγμα παγκόσμιο. 
Γιατί ἐδῶ κυρίως παίζεται τό παιχνίδι 
τῆς Νέας Τάξης. Χρησιμοποιοῦν τήν Ἑλ-
λάδα ὡς πειραματόζωο γιά τά ἀπάνθρω-
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πα μέτρα πού θέλουν νά περάσουν.
Καί ἐκεῖ πού ὁ μεγάλος Σουχάριτ 

Μπαγκντί ἀποροῦσε καί ρωτοῦσε «Ἕλ-
ληνες τί πάθατε; Γιατί δέν ἀντιδρᾶτε;», 
βγήκατε ἐσεῖς μπροστά καί διασώσατε 
τήν παρ᾽ ὀλίγο χαμένη ἀνθρώπινη ἀξιο-
πρέπειά μας.

Γίνατε –πολύ σημαντικό αὐτό– τό 
ἀνάχωμα στήν ἐπέκταση τῆς φασιστι-
κῆς ὑποχρεωτικότητας καί σέ ἄλλους 
κλάδους ἐργαζομένων.

Στή δυστοπία τοῦ ἀπάνθρωπου με-
τανθρωπισμοῦ καί τῆς παγκόσμιας δι-
κτατορίας, πού προχωρεῖ, μᾶς βοηθήσα-
τε νά κρατήσουμε τά ὑγιῆ ἀντανακλαστι-
κά μας, νά μήν πιοῦμε «τό τρελλό νερό».

Διεκδικήσατε καλῶς τά ἀνθρώπινα 
δικαιώματα, πού μᾶς διασφαλίζει τό Σύ-
νταγμα καί ὁ Κώδικας Ἰατρικῆς Δεοντο-
λογίας, ἀλλά μᾶς ἀρνοῦνται παράνομα 
πεισματικά καί ἐτσιθελικά οἱ δυνάστες 
τῶν ἐθνῶν.

Μᾶς δώσατε παράδειγμα τοῦ ἡμε-
τέρου τρόπου, τοῦ ἑλληνορθοδόξου 
ἤθους, τοῦ τρόπου τῆς Ρωμιοσύνης, πού 
ἔχει λεβεντιά καί ὄχι δουλικότητα.

Ξυπνήσατε μέσα μας τίς ἀξίες μας.
Θέσατε τό δέον τοῦ ἐνεργοῦ πολί-

τη. Καί αὐτό φθάνει μέχρι τήν καθολι-
κή ἀνυπακοή στή Νέα Τάξη τους, πού 
τώρα τή λένε Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση.

Ἀντιταχθήκατε στή μεσαιωνικῆς 
ἐμπνεύσεως θρησκειοποίηση τῆς ἐπι-
στήμης.

Εἴπατε ΟΧΙ στή δικτατορία τῶν 
δῆθεν εἰδικῶν, τό ἀκαταδίωκτο τῶν 
ὁποίων –«δωράκι» καί αὐτό τῆς ἐξουσί-
ας σ᾽ αὐτούς πού τῆς κάνουν ὑπάκουα 
ὅλα τά θελήματα– κουρελιάζει τόν νομι-
κό πολιτισμό μας.

Κάνατε «στούς ἀπέναντι» μάθημα 
δημοκρατίας, πεμπτουσία τῆς ὁποίας 
εἶναι ὁ ἐλεύθερος καί μέ σεβασμό στήν 

ἀντίθετη ἄποψη διάλογος. 
Ζητήσατε καί ζητᾶτε ἐπίμονα τόν   

διάλογο, ἐνῶ ἐκεῖνοι τόν ἀρνοῦνται, γιά 
νά φανεῖ ἔτσι πόσο γυμνοί εἶναι ἀπό 
ἐπιχειρήματα καί ἀπό δημοκρατικό ἦθος.

Ὁ διάβολος–τό ταγκαλάκι, ὅπως τόν 
ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος– καί τά ὄργανά 
του προσπάθησαν νά σᾶς συκοφαντή-
σουν ἀλλά καί νά σᾶς διχάσουν –τό πιό 
ἐπικίνδυνο.

Ἐσεῖς ὅμως διαφυλάξατε ὡς φρόνι-
μοι τήν ἑνότητα καί πιστεύουμε ὅτι ἔτσι 
θά πορευθεῖτε καί μέχρι τέλους.

Μέχρι τήν τελική νίκη καί δικαίωση.
Τιμή ὅμως ἀξίζει καί στίς οἰκογέ-

νειές σας –7.500 οἱ νοσοκομειακοί σέ 
ἀναστολή καί ἄλλοι 3.000 περίπου ἀπό 
τόν ἰδιωτικό τομέα– χωρίς τή βοήθεια 
καί συμπαράσταση τῶν ὁποίων δέν θά 
κατορθώνατε τίποτε!

Κλείνοντας ἤθελα νά ζητήσω συγ-
γνώμη γιά τήν παγερή ἀδιαφορία μέ τήν 
ὁποία –δυστυχῶς– σᾶς ἀντιμετώπισε ἡ 
διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας.

Αὐτό φυσικά δέν ἐκφράζει μέ κανέ-
ναν τρόπο τά αἰσθήματα ἀπέναντί σας 
τοῦ συνόλου τῶν πιστῶν –κλήρου καί 
λαοῦ– οἱ ὁποῖοι παντοιοτρόπως στάθη-
καν δίπλα σας, καί πολύ σωστά.

Ἀγαπητοί φίλοι, δυόμισυ χρόνια 
τώρα προσπαθεῖ τό παγκόσμιο ἐξουσι-
αστικό σύστημα νά δολοφονήσει τήν 
ἐλευθερία καί νά καταπνίξει τίς ἐλεύ-
θερες φωνές, πού ἐκφράζουν τήν ἄλλη 
ἄποψη περί κορωνοϊοῦ καί μέτρων ἀντι-
μετωπίσεώς του, ἀλλά καί πού γενικό-
τερα ἀντιστέκονται στήν παγκόσμια δι-
κτατορία τῶν ἐξουσιαστῶν.

Προσπαθοῦν νά δολοφονήσουν τήν 
ἐλευθερία.

Ἡ ἐλευθερία ὅμως δέν δολοφονεῖται.
Εἶναι βγαλμένη ἀπό τά κόκκαλα 

τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά.
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Καί μήν ξεχνοῦμε:

Σέτοῦταἐδῶτάμάρμαρα
κακιάσκουριάδένπιάνει
Μήτ᾽ἁλυσίδαστοῦΡωμιοῦ
Καίστ᾽ἀγεριοῦτόπόδι.

(Γιάννης Ρίτσος, 18 Λιανοτράγουδα 

τῆς πικρῆς πατρίδας)

Ἐμπρός, λοιπόν, γιά τή ΝΙΚΗ τῆς 
Ἐλευθερίας καί τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ 
ἀνθρώπου.

 Σᾶς εὐχαριστῶ

                

Ἄν τό συσσίτιο φτώχειας βαφτίζεται 
«voucher», ἄν τό δελτίο στά καύσιμα 
βαφτίζεται «Fuel Pass», ἄν ἡ ἐπιδότηση 
τῆς χρεωκοπίας τῶν νοικοκυριῶν ἀπό 
τούς λογαριασμούς ρεύματος βαφτίζεται 
«Energy Pass», ἄν ἡ ὑπακοή στήν ἐνερ-
γειακή πολιτική τῆς κυβέρνησης μετα-
σχηματίζεται σέ «μπόνους ἀπόδοσης», 
αὐτό σημαίνει πώς ἡ μόνη διαφορά πού 
ἔχουμε ἀπό μιά ἐξαθλιωμένη νεο–σοβι-
ετία, εἶναι οἱ «φιλελέ» ὀνομασίες πού 
χρυσώνουν τό πικρό χάπι τῆς φτωχο-
ποίησης.

Καί ἄν μέχρι πρίν λίγο καιρό, τό κου-
πόνι τροφίφων φάνταζε ὡς μέτρο πού 
ἀφορᾶ ἀποκλειστικά τίς λεγόμενες τρι-
τοκοσμικές χῶρες, καλῶς ἤρθαμε στόν 
«τρίτο κόσμο», στήν γῆ τῆς ἐπαγγελίας 
τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, πού ἐπι-
θυμεῖ τόν πολίτη ὡς τρόφιμο στό «ἐρ-
γοστάσιο» μετανθρωπισμοῦ, νά χρησιμο-
ποιεῖ ψηφιακό δελτίο γιά νά τραφεῖ, νά 
μετακινηθεῖ, νά ἠλεκτροδοτηθεῖ, καί ἄν 
δέν εἶναι «ὑπεύθυνος καταναλωτής» νά 
ὑφίσταται τίς σχετικές κυρώσεις πού θά 

ὁρίζει ἡ «πράσινη» βίβλος τῶν Βρυξελ-
λῶν.

Τό «Food Pass» κάνει τήν ἐξαθλί-
ωση – κανονικότητα

Τό «Food Pass» εἶναι πλέον γεγονός, 
καί τά συσσίτια μπαίνουν στήν «κανο-
νικότητα» τῆς «καταπληκτικῆς ποιότη-
τας ζωῆς» πού ἀναγνωρίζει ὁ Κυριάκος 
Μητσοτάκης στά μεσοδιαστήματα τῶν 
διακοπῶν του. Ἀπό τό βῆμα τῆς ΔΕΘ, 
ὁ πρωθυπουργός ἀναμένεται νά ἀνακοι-
νώσει ἕνα ἔκτακτο ἐπίδομα πείνας τῆς 
τάξεως τῶν 300 εὐρώ, πού θά λάβουν 
χαμηλοσυνταξιοῦχοι, ἄνεργοι καί εὐάλω-
τες κοινωνικές ὁμάδες.

Δηλαδή ἡ κυβέρνηση δέν φροντί-
ζει νά προχωρήσει σέ μέτρα ἀνάσχεσης 
τῆς ἀκρίβειας καί τῶν ἀνατιμήσεων καί 
νά μειώσει τούς κρατικούς φόρους στά 
τρόφιμα, ἀλλά ἀντιθέτως, ρίχνει κι ἄλλο 
ζεστό δημόσιο χρῆμα στό στόμα τοῦ τέ-
ρατος τοῦ πληθωρισμοῦ. Εἶναι ἀκρι-
βῶς ἡ ἴδια πολιτική πού ἀκολουθεῖται 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΞΥΛΟΣΟΜΠΕΣ, 
Η ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ «ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ»!
τοῦ κ. Ἐλευθερίου Ἀνδρώνη, δημοσιογράφου
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καί μέ τό ἠλεκτρικό ρεῦμα. Ὅπως τά 
κέρδη τῶν ἐνεργειακῶν μονοπωλίων πα-
ραμένουν ἀνέγγιχτα, ἔτσι καί τά καρτέλ 
κερδοσκοπίας στά τρόφιμα θά συνεχί-
σουν ἀπρόσκοπτα νά λεηλατοῦν τόν 
οἰκογενειακό προϋπολογισμό.

Γιά ὅσο ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη 
θά κάνει προεκλογική «σημαία» μερικά 
κουπόνια πείνας, πἱ ὑπερεθνικές ἐφοδι-
αστικές ἁλυσίδες θά συνεχίσουν τόν μο-
νοπωλιακό ἔλεγχο στίς ἀγορές τῆς ΕΕ, 
καί ἡ ἐγχώρια ἀγροτική παραγωγή πού 
παραμένει χωρίς οὐσιαστική στήριξη 
ἀπό τό κράτος θά συνεχίσει νά κατα-
στρέφεται, ὁδηγώντας τήν κατανάλωση 
στά διατροφικά προϊόντα τῆς βιομηχα-
νίας τῶν Agrobusiness, καί στίς «ἐναλ-
λακτικές» (καί φθηνότερες) προτάσεις, 
ὅπως ἡ πρωτεΐνη ἐντόμων, τό τεχνητό 
«κρέας», τά μεταλλαγμένα τρόφιμα καί 
ἄλλες διατροφικές ἐκπλήξεις.

Ἀκριβῶς ὅπως ἐργαλειοποιήθηκε ἡ 
πανδημία γιά τά συμφέροντα τῶν πο-
λυεθνικῶν, ἔτσι ἐργαλειοποιεῖται καί ἡ 
ἐπισιτιστική κρίση, ὅπως καί ἡ ἐνεργει-
ακή. Μόνο πού τώρα ὑπάρχει καί τό 
ἀφήγημα τῆς κλιματικῆς κρίσης ἀλλά 
καί τοῦ Οὐκρανικοῦ, νά σιγοντάρουν 
τή νεοταξική παρωδία πού προωθοῦν 
οἱ θέσεις τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ 
Φόρουμ (WEF).

Σύμφωνα μέ τήν ἀνακοίνωση τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Συνομοσπονδίας Συνδικά-
των (CES) ἤδη 9,5 ἑκατ. ἐνεργῶν οἰκο-
νομικά πολιτῶν στήν ΕΕ ἀδυνατοῦν 
νά πληρώσουν τούς λογαριασμούς 
τους γιά τήν ἐνέργεια. Τό εὐρωπαϊκό 
ἐργατικό δυναμικό ὁδηγεῖται σέ πρωτο-
φανῆ φτωχοποίηση, καί ἔτσι ἀνοίγει τό 
«παράθυρο» γιά τήν καθιέρωση ἑνός 
καθολικοῦ βασικοῦ εἰσοδήματος, ἕνα 
ἐπίδομα ἀνέχειας καί χειραγώγησης, πού 
βρίσκεται ψηλά στήν ἀτζέντα τοῦ WEF.

᾽Επιστρέφοντας στά καθ᾽ ἡμᾶς, ὁ 
λαός καλεῖται νά πληρώσει τό λογαρια-
σμό τῆς ἐμπλοκῆς τῆς Ἑλλάδας στήν 
πολεμική σύγκρουση τῶν εὐρωατλαντι-
κῶν μέ τή Ρωσία, καί θά τόν ἐξοφλήσει 
μέ πείνα καί ἐνεργειακή λιτότητα.

Τό «Food Pass» εἶναι ἡ πιό βαρύ-
γδουτη ἐπιβεβαίωση πώς οἱ Ἕλληνες 
καλοῦνται νά ζοῦν μέ ἐλεημοσύνη, ἔχο-
ντας ὅμως τήν ἱκανοποίηση πώς βρίσκο-
νται στή σωστή πλευρά τῆς Ἱστορίας. 
Τά voucher ἐξαθλίωσης γιά τά σοῦπερ 
μάρκετς εἶναι τό ἐπιστέγασμα μιᾶς λογι-
κῆς πού παραπέμπει σέ φτωχοποιημένα 
καθεστῶτα, ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ πολι-
τική «ἐπιβράβευση», τό δελτίο καί τό...
συσσίτιο.

Ἐπιστροφή στίς ξυλόσομπες!

Καί στό τοπίο τῆς θέρμανσης ὅμως, 
τά πράγματα εἶναι ἴδια καί χειρότερα 
ὅσον ἀφορᾶ τήν κρατική ἐγκατάλειψη 
ἀπό μιά κυβέρνηση πού νίπτει τάς χεί-
ρας γιά τά δεινά πού ἡ ἴδια προκαλεῖ.

«Ὅποιος μπορεῖ νά βρεῖ ἐναλλα-
κτικό τρόπο θέρμανσης τῆς οἰκίας 
του γιά τόν χειμώνα, νά βρεῖ» δήλω-
σε χωρίς περιστροφές ὁ ὑπουργός Ἀνά-
πτυξης Ἄδωνις Γεωργιάδης, πού παρα-
πέμπει σέ μιά λογική «ὁσώζωνἑαυτόν
σωθήτω»καί θυμίζει πολύ μιά ἄλλη κο-
ρυφαία πολιτική του στιγμή, τότε πού 
ἔλεγε «ἄνδένθέλετενάἐμβολιαστεῖτε,
μήσώσετε».

Τελικά ὁ κόσμος ψήφισε τήν κυβέρ-
νηση, γιά νά ἀκούει σήμερα τούς ὑπουρ-
γούς της νά λένε «βγάλτεταπέραὅπως
μπορεῖτε»καί «ἐξοικονομῆστεἐνέργεια»,
γιατί ἀλλιῶς εἶστε ἐχθροί τῆς οἰκονομί-
ας.

Ἤδη ὁ κόσμος στρέφεται στή φθη-
νότερη λύση τῆς παραδοσιακῆς ξυλό-
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σομπας, καί ἡ γενικευμένη ἀνασφάλεια 
πού ἐπικρατεῖ, ὁδηγεῖ στήν ἐξάντληση 
ἀποθεμάτων σέ πολλές ἐπιχειρήσεις 
πού ἐμπορεύονται ξυλόσομπες. Στή 
Θεσσαλονίκη ἤδη γίνεται πανικός καί τά 
ἀποθέματα ἔχουν ἐξαφανιστεῖ.

Ποῦ μπορεῖ νά ὁδηγήσει ἡ ἀδυνα-
μία τοῦ κόσμου νά ζεσταθεῖ; Ἄς ἀναλο-
γιστοῦμε πώς ἤδη ἀπό τό 2021 εἴχαμε 
83 νεκρούς ἀπό οἰκιακές πυρκαγιές, 
λόγῳ τῆς ἐγκληματικῆς ἀδιαφορίας τοῦ 
κράτους πρόνοιας. Ἄνθρωποι πού ἀνα-
γκάζονταν νά καταφύγουν σέ φθηνές 
θερμαντικές συσκευές ἀμφιβόλου ποι-
ότητας, σέ ἀσυντήρητα (λόγῳ κόστους) 
θερμαντικά μέσα καί σέ αὐτοσχέδιες 
θερμάστρες, γιά νά ζεσταθοῦν, τελικά 
ἔχασαν τή ζωή τους ἀπό ἀτυχήματα 
ἐντός τῆς οἰκίας τους.

Ποῦ μπορεῖ νά ὁδηγήσει αὐτό τό τρα-
γικό φαινόμενο, τώρα πού τά νοικοκυ-
ριά θά στραφοῦν μαζικά στή φθηνότερη 
θέρμανση; Θά πεῖ κανείς, ἐνδιαφέρθηκε 
ἡ κυβέρνηση γιά τήν καταστροφή τοῦ 
ἀνοσοποιητικοῦ, πού προκάλεσε μέ τίς 
πολιτικές πού ἐφάρμοσε στήν πανδημία; 
Ἐνδιαφέρθηκε γιά τίς παρενέργειες τῶν 
ἐμβολίων; Ἐνδιαφέρθηκε γιά τήν ἰσοπέ-
δωση τοῦ ΕΣΥ καί τήν αὐξημένη θνη-
σιμότητα πού παρατηρεῖται; Γιατί νά 
ἐνδιαφερθεῖ τώρα γιά τήν ἀσφαλῆθέρ-
μανση τῶν ἀνθρώπων;

Γιά ὅσο ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης κο-
μπάζει γιά τήν ...ἀνάπτυξη πού φέρνει, 
οἱ πολίτες μέ σταθερούς ρυθμούς πο-
ρεύονται πρός τήν Ἑλλάδα τοῦ μεσοπο-
λέμου. Αὐτό εἶναι γεγονός. Καί βρισκό-
μαστε μόνο στήν ἀρχή.

X X X X X X X X X X X X X

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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 CTAYPE TOY XPICTOY, CøCON HMAC TH ¢YNAMEI COY 
Πῶς γίνεται μέσα στὴν καρδιά μας ἡ ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ*

* Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Χειραγωγίαστὴνπνευματικὴζωή»τοῦ Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλεί-
στου. Τό ἁλιεύσαμε στό μπλόγκ orthodoxia-ellinismos.gr/2022/09/blog-post_603html, ὅπως 
καί τό ἑπόμενο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου.

Τὸν 7ο αἰώνα ὑψώθηκε πανηγυρικὰ 
ὁ τίμιος Σταυρὸς στὰ Ἱεροσόλυμα, γιὰ νὰ 
τὸν δεῖ καὶ νὰ τὸν προσκυνήσει ὅλος ὁ 
λαός. Ἐκείνου τοῦ γεγονότος ἀνάμνηση 
εἶναι ἡ τελετὴ τῆς ὑψώσεως τοῦ Σταυ-
ροῦ, ποὺ γίνεται κάθε χρόνο, στίς  14 
Σεπτεμβρίου, στοὺς ἐνοριακοὺς καὶ 
μοναστηριακοὺς ναούς. Αὐτὴ ἡ  Ὓψω-
ση, ὅμως, εἶναι ἐξωτερική. Ὑπάρχει, θὰ 
λέγαμε, καὶ μία πνευματική Ὓψωση τοῦ 
Σταυροῦ  πού συντελεῖται μέσα στὴν 
καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου.

Πότε; Ὅταν κάποιος σταθερὰ ἀπο-
φασίζει νὰ αὐτοσταυρωθεῖ, νεκρώνοντας 
τὰ πάθη του. Ὅποιος δὲν τὸ κάνει, δὲν 
εἶναι ἀληθινὸς Χριστιανός. Τὸ λέει ξεκά-
θαρα ὁ ἀπόστολος: «Οἱ τοῦ Χριστοῦ... 
τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθή-
μασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις» (Γαλάτας 5, 
24). Ὅσοι, δηλαδή, εἶναι τοῦ Χριστοῦ, 
ἔχουν σταυρώσει τὸν ἁμαρτωλὸ ἑαυτὸ 
τους μαζὶ μὲ τὰ πάθη καὶ τὶς ἐπιθυμίες 
τους.

Οἱ Χριστιανοί, λοιπόν, ὑψώνουν 
μέσα τους αὐτὸν τὸν Σταυρὸ καὶ τὸν 
κρατοῦν ὑψωμένο σὲ ὅλη τους τὴν ζωή. 
Ἔτσι εἶναι, ἄραγε; Ὁ καθένας ἂς ρωτή-
σει τὴν συνείδησή του. Καὶ μακάρι νὰ 
μὴν πάρει τὴν ἀπάντηση· «Ἐσὺ κάνεις 
τὰ σαρκικά σου θελήματα καὶ ὑπακού-
εις στὶς ἐπιθυμίες σου. Ὁ σταυρός σου 
δὲν εἶναι ὑψωμένος, ἀλλὰ ριγμένος στὸν 

λάκκο τῶν παθῶν, ὅπου σαπίζει ἀπὸ 
τὴν καταφρόνια καὶ τὴν ἀμέλειά σου».

Μετὰ τὴν ἀποκαθήλωση τοῦ νεκροῦ 
σώματος τοῦ Χριστοῦ, ὁ τίμιος  Σταυ-
ρός ἒμεινε στὸν Γολγοθά. Οἱ Ἰουδαῖοι τὸν 
πῆραν καὶ τὸν ἔριξαν σὲ ἕνα σκουπιδό-
λακκο. Μετὰ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, 
πάλι, δὲν δίστασαν νὰ ἐπιχώσουν μὲ πέ-
τρες καὶ χώματα τὸν Πανάγιο τάφο Του, 
γιὰ νὰ τὸν ἐξαφανίσουν. Τέλος, ὅταν οἱ 
Ρωμαῖοι κυρίευσαν τὴν ἐπαναστατημέ-
νη Ἱερουσαλήμ, τὸ 70, κατέσκαψαν καὶ 
ἰσοπέδωσαν ὅλην τὴν πόλη καὶ τὰ περί-
χωρά της. Καὶ ἀργότερα, κατὰ τὴν ἀνοι-
κοδόμησή της, στὸν τόπο ὅπου πρῶτα 
ἦταν ὁ Πανάγιος τάφος, μὲ ὑποκίνηση 
τοῦ ἐχθροῦ, ἔχτισαν ναὸ τῆς Ἀφροδίτης, 
τῆς εἰδωλολατρικῆς θεᾶς τῆς ἀσέλγειας.

Κάτι παρόμοιο γίνεται καὶ μὲ τὸν 
ἐσωτερικὸ σταυρό μας. Ὅταν ὁ ἐχθρὸς 
κυριεύσει καὶ κατασκάψει τὴν νοητὴ 
Ἱερουσαλήμ, τὴν ψυχή μας, ὁ Σταυ-
ρὸς αὐτὸς γκρεμίζεται ἀπὸ τὸν καρδια-
κὸ Γολγοθὰ στὸν σπουπιδόλακκο τῶν 
ἁμαρτωλῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἡδονῶν. Στὴν 
θέση του τότε βάζουμε καὶ προσκυνᾶ-
με τὸ εἴδωλο τῆς Ἀφροδίτης, ὥσπου νὰ 
μᾶς ἐπισκεφτεῖ ἡ Θεία Χάρη, ἂν βέβαια 
μετανοήσουμε εἰλικρινά, ἡ ὁποία θὰ 
τσακίσει τὸ εἴδωλο τῆς ἁμαρτίας καὶ θὰ 
ὑψώσει μέσα μας τὸν Σταυρὸ τῆς νεκρώ-
σεως τῶν παθῶν.
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– Γέροντα, τὸ σταυρουδάκι ποὺ 
μοῦ δώσατε τὸ φορῶ συνέχεια καὶ μὲ 
βοηθάει στὶς δυσκολίες μου.

– Νά, τέτοια σταυρουδάκια εἶναι οἱ 
δικοί μας σταυροί, σὰν αὐτὰ ποὺ κρε-
μοῦμε στὸν λαιμό μας καὶ μᾶς προστα-
τεύουν στὴν ζωή μας. Τί νομίζεις, ἔχου-
με μεγάλο σταυρὸ ἐμεῖς; Μόνον ὁ Σταυ-
ρὸς τοῦ Χριστοῦ μας ἦταν πολὺ βαρύς, 
γιατὶ ὁ Χριστὸς ἀπὸ ἀγάπη πρὸς ἐμᾶς 
τοὺς ἀνθρώπους δὲν θέλησε νὰ χρησι-
μοποιήση γιὰ τὸν ἑαυτό Του τὴν θεϊκή 
Του δύναμη. Καὶ στὴν συνέχεια σηκώνει 
τὸ βάρος τῶν σταυρῶν ὅλου τοῦ κόσμου 
καὶ μᾶς ἐλαφρώνει ἀπὸ τοὺς πόνους 
τῶν δοκιμασιῶν μὲ τὴν θεία Του βοήθεια 
καὶ μὲ τὴν... γλυκειά Του παρηγοριά.

Ὁ Καλὸς Θεὸς οἰκονομάει γιὰ τὸν 
κάθε ἄνθρωπο ἕναν σταυρὸ ἀνάλογο μὲ 
τὴν ἀντοχή του, ὄχι γιὰ νὰ βασανιστῆ, 
ἀλλὰ γιὰ νὰ ἀνεβῆ ἀπὸ τὸν σταυρὸ στὸν 
Οὐρανὸ – γιατὶ στὴν οὐσία ὁ σταυρὸς 
εἶναι σκάλα πρὸς τὸν Οὐρανό. Ἂν κα-
ταλάβουμε τί θησαυρὸ ἀποταμιεύουμε 
ἀπὸ τὸν πόνο τῶν δοκιμασιῶν, δὲν θὰ 
γογγύζουμε, ἀλλὰ θὰ δοξολογοῦμε τὸν 
Θεὸ σηκώνοντας τὸ σταυρουδάκι ποὺ 
μᾶς χάρισε, ὁπότε καὶ σὲ τούτη τὴν ζωὴ 

θὰ χαιρώμαστε, καὶ στὴν ἄλλη θὰ ἔχου-
με νὰ λάβουμε καὶ σύνταξη καὶ «ἐφά-
παξ». Ὁ Θεὸς μᾶς ἔχει ἐξασφαλισμένα 
κτήματα ἐκεῖ στὸν Οὐρανό. Ὅταν ὅμως 
ζητοῦμε νὰ μᾶς ἀπαλλάξη ἀπὸ μιὰ δοκι-
μασία, δίνει αὐτὰ τὰ κτήματα σὲ ἄλλους 
καὶ τὰ χάνουμε. Ἐνῶ, ἂν κάνουμε ὑπο-
μονή, θὰ μᾶς δώση καὶ τόκο.

Εἶναι μακάριος αὐτὸς ποὺ βασανίζε-
ται ἐδῶ, γιατί, ὅσο πιὸ πολὺ παιδεύε-
ται σ᾿ αὐτὴν τὴν ζωή, τόσο περισσότερο 
βοηθιέται γιὰ τὴν ἄλλη, ἐπειδὴ ἐξοφλᾶ 
ἁμαρτίες. Οἱ σταυροὶ τῶν δοκιμασιῶν εἶ-
ναι ἀνώτεροι ἀπὸ τὰ «τάλαντα», ἀπὸ τὰ 
χαρίσματα, ποὺ μᾶς δίνει ὁ Θεός. Εἶναι 
μακάριος ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ὄχι ἕναν σταυ-
ρὸ ἀλλὰ πέντε. Μιὰ ταλαιπωρία ἢ ἕνας 
θάνατος μαρτυρικὸς εἶναι καὶ καθαρὸς 
μισθός. Γι᾿ αὐτὸ σὲ κάθε δοκιμασία νὰ 
λέμε: «Σ᾿ εὐχαριστῶ, Θεέ μου, γιατὶ αὐτὸ 
χρειαζόταν γιὰ τὴν σωτηρία μου».

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιο-
ρείτου, Λόγοι Δ´ «Οἰκογενειακή Ζωή», 
ἐκδόσειςἹερὸνἩσυχαστήριον«Εὐαγγε-
λιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» Σουρωτή
Θεσσαλονίκης

 EI¢HCEIC & CXO§IA  
᾽Επιστολές πιστῶν τῆς Καβάλας 

«στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα»
Δύο ἐπιστολές (βλ. στό διαδίκτυο)

ἐστάλησαν στόν Πατριάρχη, Ἀρχιεπί-
σκοπο, Μητροπολίτες καί ἄλλους ἁρ-
μοδίους, γιά νά μή γίνει τό μιαρό συλ-

λείτουργο στή Θάσο στίς 6 Σεπτεμβρί-
ου 2022 μέ τόν ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιο 
Ντουμένκο.

Εἰς μάτην ὅμως. Τά πράγματα ἦσαν 
προαποφασισμένα. Οἱ μέν 407 καί 60 
πιστοί οἱ ὑπογράφοντες τίς δύο ἐπιστο-
λές θά ἔχουν τόν μισθό τῆς ὁμολογιακῆς 

UXUXUXUXUXUXU

Οἱ σταυροὶ τῶν δοκιμασιῶν
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παρεμβάσεώς των. Οἱ δέ συλλειτουργή-
σαντες μέ τόν ἀχειροτόνητο Ντουμένκο 
θά βαρύνονται –ἄν δέν μετανοήσουν– μέ 
τό βάρος τοῦ σοβαροῦ κανονικοῦ παρα-
πτώματός των, πού ἐπισύρει καθαίρεση. 

Παράλληλα θά τούς καταδιώκει καί 
ὁ δικαιολογημένος σκανδαλισμός τοῦ 
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας.

Οἱ δέ λόγοι τοῦ Χριστοῦ μας γιά 
τούς ποιμένες, πού σκανδαλίζουν τούς 
πιστούς, εἶναι βαρύτατοι. Προτιμότερο, 
λέγει, θά ἦταν νά δέσουν μία πέτρα στό 
λαιμό τους καί νά πᾶνε νά πέσουν στή 
θάλασσα! (Ματθ. 18, 6).

v v v

Σκοπιανοί συλλειτούργησαν
σέ Ἱερό Ναό τῆς Θεσσαλονίκης
Κυριακή 17 Ἰουλίου 2022, ὅπως μᾶς 

πληροφορεῖ, χαίρων καί καυχώμενος στά 
«Μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης» ὁ Ἱ. Ν. 
Παναγίας Γοργοϋπηκόου (Παναγούδας) 
στό κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης, δέχθηκαν 
καί συλλειτούργησαν μέ Σκοπιανούς (βλ. 
ἀνάρτηση στό tasthyras.wordpress.com 
2022/07/19/).

Θά τρίζουν πολλῶν τά κόκκαλα.
Ντροπή!
Σημ. «Π»: Νά θυμίσουμε ὅτι ἡ ψευ-

δομακεδονική (Σκοπιανή) «Ἐκκλησία», 
τήν ὁποία τελευταῖα τό Φανάρι καί οἱ 
Σέρβοι ἀναγνώρισαν ὡς κανονική, εἶναι 
ὁ κατ᾽ ἐξοχήν φορέας ἀλυτρωτισμοῦ τῶν 
Σκοπιανῶν.

v v v

Καί μαθήματα
«μακεδονικῆς γλώσσας» στήν Ἑλλάδα

Τώρα πού τούς ἔδωσαν καί ἐκκλη-
σιαστική νομιμοποίηση, ποιός τούς πιά-
νει...

Διοργανώνουν καί δωρεάν μαθήματα 
«μακεδονικῆς γλώσσας» μέ στόχο νά τήν 
εἰσαγάγουν καί σέ σχολεῖα καί Πανεπι-
στήμια τῆς Δυτικῆς, Κεντρικῆς καί ᾽Ανα-
τολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης (Βλ. 
κείμενο τοῦ Ἰωάννου Ἀμπατζόγλου στό 
tasthyras.wordpress.com/2022/07/21/ μέ 
πηγή τό antibaro.gr).

v v v

Ἐκεῖ πού μᾶς χρωστοῦσαν...
Μέγα σκάνδαλο ἡ ἐκτροπή τοῦ Ἀμε-

ρικῆς Ἐλπιδοφόρου μέ τή βάπτιση στή 
Βουλιαγμένη στίς 9.7.22 τῶν δύο παι-
διῶν, πού υἱοθέτησε τό γνωστό πλέον 
ζεῦγος τῶν Ἑλληνοαμερικανῶν ὁμοφυ-
λόφιλων.

Σ᾽ αὐτό ἔρχεται νά προστεθεῖ ἡ προ-
κλητικότητα δύο ἐπιθετικῶν καί προ-
σβλητικῶν ἀπαντήσεων πού δίνει στήν 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί στήν Ἱερά 
Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὁ Ἀρχιδιά-
κονος τοῦ Οἰκ. Πατριαρχείου καί Θεο-
λογικός Σύμβουλος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπ. Ἀμε-
ρικῆς π. Ἰωάννης Χρυσαυγῆς. Στήν μέν 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνιστᾶ ἀναι-
δέστατα νά ἀφαιρέσει τό δοκάρι ἀπό 
τό μάτι της, γιά νά δεῖ τήν ἀκίδα στό 
μάτι τοῦ ἄλλου, ἐνῶ στήν Ἱερά Κοινότη-
τα συνιστᾶ νά μήν ἀσχολοῦνται μέ τήν 
οἰκογένεια ἀλλά μέ τήν προσευχή!

Συμπληρώνει δέ ὅτι στήν Καινή Δια-
θήκη δέν δίνεται βαρύτητα στήν οἰκογέ-
νεια, ὅπως δίνεται στήν Παλαιά Διαθήκη 
καί στούς εἰδωλολάτρες!

(Βλ. σχετικῶς δύο κείμενα ἀπό τό πε-
ριοδικό ὉΣωτήρ μέ τίτλους «Δέν ἦταν 
βάπτιση, ἦταν ὀργανωμένη ἐπίθεση» καί 
«Προκαλεῖ τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ», ἀναρτη-
μένα στό μπλόγκ aktines.blogspot.com μέ 
ἡμερομηνίες 7.9. καί 13.9.2022 ἀντιστοί-
χως).
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Ἡ Δημοκρατία στό ἀπόσπασμα!
Δελτίο Τύπου Ὑγειονομικῶν σέ ἀνα-

στολή μέ ἡμερομηνία 10.9.2022: Σύμφω-
να μέ δημοσιεύματα ἡ Κυβέρνηση προ-
τίθεται ἄμεσα νά νομοθετήσει προκει-
μένου νά συστήσει Ἐπιτροπή οὐσιαστι-
κά λογοκρισίας τοῦ Τύπου, ἡ ὁποία θά 
ἐλέγχει ἄν κάποια ἐφημερίδα ἤ κάποιο 
ἠλεκτρονικό μέσο ἐνημέρωσης τηρεῖ τή 
δεοντολογία καί ἐφόσον κρίνει ὅτι δέν 
τό κάνει, θά τή διαγράφει ἀπό τό Μη-
τρῶο Ἔντυπου Τύπου γιά τουλάχιστον 
δύο χρόνια καί θά τῆς στερεῖ πλήρως 
τήν πρόσβαση στήν κρατική διαφήμιση!

Αὐτή ἡ κίνηση προφανῶς ἀποσκο-
πεῖ στό νά ἐλεγχθεῖ καί νά φιμωθεῖ 
ὁριστικά καί ἀμετάκλητα ὁποιοσδή-
ποτε ἀσκεῖ ἔλεγχο καί κριτική στήν 
Κυβέρνηση καί βάζει τήν ταφόπλακα 
στήν Ἐλευθερία τοῦ Τύπου, ἡ ὁποία εἶ-
ναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, ἀλλά 
καί στήν Δημοκρατία ἐν συνόλῳ!

Πρός τοῦτο σᾶς κοινοποιοῦμε τήν 
ἐπιστολή πρός τήν ΕΣΗΕΑ, τήν ὁποία 
ἤδη ἔχουμε στείλει ὡς Ὑγειονομικοί σέ 
Ἀναστολή, καταγγέλλοντας τήν φίμωση 
καί ἀποσιώπηση τοῦ ἀνθρωπιστικοῦ 
ἐγκλήματος πού συντελεῖται στήν 
Χώρα μας εἰς βάρος ἑνός ὁλόκληρου 
πληθυσμοῦ πάνω ἀπό 30.000 Ἑλλήνων 
φορολογούμενων πολιτῶν μαζί μέ τίς 
οἰκογένειές μας, Ἰατρῶν κ.λπ. Ἐπιστη-
μόνων, Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας, Διοικητι-
κῶν, Καθαριστριῶν κ.λπ. Τεχνικοῦ Προ-
σωπικοῦ, τούς ὁποίους καταδικάζουν 
σέ οἰκονομικό θάνατο, ἄρα καί φυσικό, 
χωρίς κανένα δικαίωμα καί κανένα πα-
ράπτωμα!

Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἤδη ἔχουμε 
καταγγείλει μέ ἀνάλογες ἐπιστολές στόν 
Διεθνῆ Τύπο καί σέ Διεθνεῖς Ὀργανι-
σμούς, ὅπως οἱ «Δημοσιογράφοι χωρίς 

Σύνορα», ἡ «Ἕνωση Εὐρωπαίων Δημο-
σιογράφων», ἡ «Ἕνωση Ξένων Ἀνταπο-
κριτῶν» κλπ., τήν φίμωση καί τήν πρω-
τοφανῆ λογοκρισία στήν Ἑλλάδα, μέ 
σκοπό τήν ἀνενόχλητη τέλεση ἐγκλη-
μάτων κατά τῆς Ἀνθρωπότητας καί 
μή σεβασμό στήν Διαφορετικότητα σέ 
ὅλα τά ἀνθρώπινα ὄντα χωρίς ἐξαιρέσεις 
ἐκ μέρους τῆς Κυβέρνησης!

v v v

Τριπλή ἄρνηση τοῦ Ὑπουργείου 
Ὑγείας νά ἐνημερώσει τό ΣτΕ γιά 
τίς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων
Ἀποκαλύψεις ἔκανε ὁ δικηγό-

ρος Δῆμος Θανάσουλας μιλώντας στόν 
Focus FM καί τόν Στέφανο Δαμιανίδη 
(15.9.2022).

«Τό κείμενο τῆς ἀπόφασης τῆς Ὁλο-
μέλειας τοῦ ΣτΕ», εἶπε ὁ κ. Θανάσου-
λας, «ἀναφέρει τά ἑξῆς»: «Σημειώνεται 
ὅτι παρά τήν ἀποστολή τῶν ἀπό 7/9/21, 
16/9/21 καί 30/9/21, ἐγγράφων πρός τήν 
ἁρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας 
τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, μέ τά ὁποῖα 
ζητήθηκε νά γνωρίσει ἐγγράφως στό δι-
καστήριο ποιές εἶναι οἱ τυχόν παρενέρ-
γειες ἀπό τά ἐμβόλια καί σέ τί ποσοστό 
ἀνέρχονται ἐπί τοῦ συνόλου τῶν ἐμβο-
λιασμῶν, τόσο στή χώρα μας, ὅσο καί 
σέ εὐρωπαϊκό καί διεθνές ἐπίπεδο, δέν 
προκύπτει ὅτι ὑπῆρξε ἀπάντηση στά 
ἐρωτήματα αὐτά».

Σχ. «Π»: Παρ᾽ ὅλα αὐτά τό Σ.τ.Ἐ. 
ἀποφάσισε ὅτι τό ἐμβόλιο γιά τούς ὑγει-
ονομικούς εἶναι ὑποχρεωτικό!

v v v

Κάνουν γονιδιακά (mRNA) ὅλα τά 
κλασσικά ἐμβόλια!

Ὁ καθηγητής Μικροβιολογίας καί Ἰο-
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λογίας Σουχαρίτ Μπαγκντί σέ συνέντευ-
ξη πού παραχώρησε στίς 17.6.2022 στόν 
Στέφανο Δαμιανίδη ἔκανε μιά πολύ ἀνη-
συχητική ἀποκάλυψη. Εἶπε: «Καί τώρα 
κρατῆστε τά αὐτιά σας καί τά μάτια σας 
ὀρθάνοιχτα:

»Ἤδη ἔχει στρωθεῖ ὁ δρόμος νά δο-
θεῖ ἄμεσα πλήρης ἔγκριση γιά γονιδιακά 
ἐμβόλια (τεχνολογίας mRNA), καθώς θά 
γίνονται διαθέσιμα [καί θά ἀντικαταστή-
σουν] γιά ὅλα τά συμβατικά ἐμβόλια πα-
γκοσμίως, τῆς γρίπης, τῆς ἰλαρᾶς, τῆς 
παρωτίτιδας, τῆς ἠπατίτιδας κλπ. Χωρίς 
καμμία ἀπαίτηση γιά προκλινικές δοκι-
μές ἀσφαλείας».

v v v

Οἱ «ξαφνικίτηδες» δέν ἔχουν τέλος
Πλῆθος ἀνθρώπων πεθαίνουν κάθε 

μέρα «ξαφνικά» ἀπό καρδιά καί ὄχι 
μόνο, καί δέν βρίσκουν -λέγει- τά αἴτια.

Γιατί δέν μᾶς λένε: Ὑπάρχει κανένας 
ἀνεμβολίαστος ἀνάμεσά τους; Ἐκτός ἐάν 
ὀνομάζουν ἀνεμβολίαστους αὐτούς πού 
ἔκαναν κάποιες δόσεις τοῦ ἐμβολίου, 
ἀλλ᾽ ὄχι ὅλες...

v v v

Ματίνα Παγώνη: Φυλακή ἡ μάσκα!
Ἡ κ. Ματίνα Παγώνη, ἡ γνωστή κυ-

ρία τῶν τηλεπαραθύρων δήλωσε σέ τη-
λεοπτική ἐκπομπή ἐν ὄψει τοῦ νέου 
σχολικοῦ ἔτους ὅτι «δέν πρέπει νά φυ-
λακίσουμε τά παιδιά καί νά τά στείλου-
με μέ μάσκες στό σχολεῖο» (!)

Παρόμοιες «ἥπιες» δηλώσεις ἔκα-
ναν καί οἱ Μίνα Γκάγκα, ὑφυπουργός 
Ὑγείας καί ὁ Γκίκας Μαγιορκίνης (Ἀπό 
σχετικό ἄρθρο τοῦ Ἐλευθερίου Ἀνδρώνη 
στό Sportime, 2.9.2022).

Μητσοτάκηςgate
Θυμᾶστε τό σκάνδαλο Watergate ἐπί 

Προέδρου Νίξον τό ἔτος 1973;
Εἶχε ρίξει τήν τότε ἀμερικανική κυ-

βέρνηση.
Στήν Ἰαπωνία ὁ πρωθυπουργός θά 

εἶχε κάνει χαρακίρι.
Ἀλλοῦ θά εἶχαν παραιτηθεῖ.
Ἐδῶ, μετά τόν θόρυβο πού ξέσπα-

σε γιά τίς ὑποκλοπές καί τίς παρακο-
λουθήσεις ἀπό τήν ΕΥΠ τηλεφώνων 
πολιτικῶν ἀρχηγῶν κ.ἄ. συνέστησαν 
ἁπλῶς μιά ἐπιτροπή, πού θά διερευνήσει 
(ἤ μήπως κουκουλώσει;) τό σκάνδαλο.

v v v

Τό νερό στούς ἰδιῶτες
Αὐτό κι ἄν εἶναι πραξικόπημα.
Ἔγραψαν στά παλιά τους τά πα-

πούτσια σχετική ἀρνητική ἀπόφαση τῆς 
Ὁλομέλειας τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπι-
κρατείας καί ἔδωσαν τό νερό στό λεγό-
μενο Ὑπερταμεῖο (βλ. ἄρθρο τῆς Ἀντι-
προέδρου τοῦ Σ.τ.Ἐ. κ. Μαρίας Καραμα-
νώφ στό en.romiosini.gr, 24.8.2022)

v v v

1200 ἐπιστήμονες διαβεβαιώνουν: 
«Δέν ὑπάρχει κλιματική ἀλλαγή»!
Ἐντυπωσιακή ἀνάρτηση ἀπό τήν 

en.romiosini.gr (31.8.2022) ἄρθρου ἀπό 
τό Le Courrier des Stratèges σέ μετάφρα-
ση Εὐάγγελου Δ. Νιάνιου. Καταρρίπτει 
τό ἀφήγημα περί κλιματικῆς ἀλλαγῆς.

v v v

Οὐαί ὑμῖν, σύγχρονοι ὑποκριτές
Στίς 13.9.2022 ἐπιβλήθηκε στό Ρέ-

θυμνο πρόστιμο 5.000 Εὐρώ (!) σέ μιά 
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15χρονη, ἐπειδή κλώτσησε μιά γάτα!
Ξεσηκώθηκαν ὅλοι οἱ «εὐαίσθητοι» 

γιά τό «ἔγκλημα» τῆς κοπέλας.
Κανείς φυσικά δέν ἐπικροτεῖ τήν 

πράξη της.
Ἀλλά τέτοια ὑποκρισία!
Δέν βλέπουν τά 300 χιλιάδες ἐκτρω-

μένα ἔμβρυα στήν Ἑλλάδα κάθε χρόνο; 
Γι᾽ αὐτά γιατί δέν μιλοῦν; Ἀκόμη, δέν 
βλέπουν τίς 7.500 οἰκογένειες τῶν ὑγει-
ονομικῶν τοῦ δημόσιου τομέα καί ἄλλες 
τρεῖς μέ τέσσερις χιλιάδες τοῦ ἰδιωτι-
κοῦ τομέα, πού ἡ κυβέρνηση ἐδῶ καί 
ἕνα χρόνο ἔχει πετάξει ἀπλήρωτους στό 
δρόμο γιατί δέν ἔκαναν τά πειραματικά 
ἐμβόλια τῶν πολυεθνικῶν;

v v v

Ὑπουργός Πέτσας: «Ὅποιος δέν 
προσαρμόζεται, πεθαίνει»

Ἐντύπωση κάνει ἡ κυνικότητα μέ 
τήν ὁποία οἱ κυβερνῶντες ἀπευθύνονται 
στούς πολίτες γιά τήν ἐνεργειακή κρίση, 
πού δημιούργησαν γιά χατίρι τῶν Ἀμε-
ρικανονατοϊκῶν καί τοῦ Ζελένσκι, τῆς 
μαριονέτας τους στήν Οὐκρανία.

Ὁ κ. Πέτσας, γνωστός κυρίως ἀπό 
τήν ὁμώνυμη λίστα, μέ τήν ὁποία «τά-
ϊσε» τά ΜΜΕ γιά νά κάνουν καθεστω-
τική προπαγάνδα, μιλώντας σέ τηλεο-
πτική ἐκπομπή καί σχολιάζοντας τήν 
αὔξηση τῶν τιμῶν τοῦ φυσικοῦ ἀερίου 
γιά θέρμανση κατά χίλια διακόσια τοῖς 
ἑκατό (!) εἶπε τό ἀνωτέρω κυνικότατο: 
«Ὅποιος δέν προσαρμόζεται, πεθαίνει», 
γιά νά «συστήσει» τή μετάβαση σέ ἄλ-
λους τρόπους θέρμανσης.

Ἀπορία «Π»: Θά βάλουν ξυλόσο-
μπες στίς ἀθηναϊκές πολυκατοικίες ἤ 
θά βάλουν πάλι τοὺς καυστῆρες πού 
πέταξαν;

v v v

Προσπάθησαν νά χτυπήσουν τό 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν μέσῳ τῆς 
Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικοῦ Χαρακτῆρα (ΑΠΔΠΧ)

Δέν ἡσυχάζουν τά θηρία!
Τό ἀντίχριστο μυαλό τους σκαρφί-

ζεται συνεχῶς πράγματα γιά νά χτυπή-
σουν τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Ἡ τελευταία τους μεθόδευση ἦταν 
μέσῳ μιᾶς «γνωμοδότησης» (22.8.2022) 
τῆς Ἀρχῆς (ὑποτιθέμενης) Προστασίας 
Δεδομένων. Ἡ «Γνωμοδότηση» ἔλεγε ὅτι 
«γιά λόγους συνειδήσεως» οἱ Ὀρθόδοξοι 
μαθητές θά μποροῦσαν νά ἀπαλλάσσο-
νται ἀπό τό μάθημα, χωρίς νά δηλώνουν 
ὅτι εἶναι ἑτερόδοξοι ἤ ἄθεοι.

Ἡ ἁμαρτωλή «Ἀρχή Προστασίας Δε-
δομένων Προσωπικοῦ Χαρακτῆρα» (ΑΠ-
ΔΠΧ) δέν εἶχε καμμιά ἁρμοδιότητα οὔτε 
τῆς ἔπεφτε λόγος.

Ἡ τελοῦσα ὑπό ἐπιτίμιον ἀφορισμοῦ 
κ. Νίκη Κεραμέως, ὑπουργός Παιδείας 
καί θαμών τῆς Λέσχης Μπίλντερμπεργκ 
ἀναγκάσθηκε νά τούς μαζέψει καί νά 
ἀνακοινώσει ὅτι δέν μποροῦν Ὀρθόδο-
ξοι μαθητές νά ἀπαλλάσσονται ἀπό τό 
μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Φυσικά καί δέν θά σταματήσουν, ἐλ-
πίζοντες ὅτι κάποτε θά πετύχουν τόν 
στόχο τους.

v v v

Ἀμερικανός Ναύαρχος μέ φοῦστα
Ὅλη ἡ δυτική παρακμή σέ μιά φω-

τογραφία.
Ἕνας/μία τετράστερος ναύαρχος τῶν 

Η.Π.Α. καί ἕνας/μία Γενικός Γραμματέας 
σέ νευραλγική θέση τῶν Η.Π.Α. ποζά-
ρουν πανευτυχεῖς μέ φοῦστες. (βλ. δια-
δίκτυο, τέλος Ἰουλίου)

Αὐτοί θά πολεμήσουν τούς Ρώσσους;
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Ἡ ἐνδοοικογενειακή βία στίς ὁμο-
φυλόφιλες σχέσεις εἶναι 8 φορές 
ὑψηλότερη ἀπό αὐτή τῶν ἑτερόφυ-
λων ἀτόμων 

Aὐτά σύμφωνα μέ ἔκθεση τοῦ Ἀμε-
ρικανικοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης, 
ὅπως πληροφορούμεθα ἀπό τό aktines.
blogspot.com/2022/08/lgbt. Ἀκοῦν οἱ 
LGBTQ+ (ΛΟΑΤΚΙ+);

v v v

11 Σεπτεμβρίου 2001
Μήν περάσει ἀπαρατήρητη καί ἡ 

θλιβερή ἐπέτειος τῆς πτώσεως τῶν δι-
δύμων πύργων στή Νέα Ὑόρκη, γεγονός 
πού σηματοδότησε τήν ἀπαρχή τῶν δυ-
στοπικῶν πού ζοῦμε μέχρι σήμερα.

Γιά τήν «τρομοκρατική ἐπίθεση τῆς 
Ἄλ Κάιντα» ἔχουν χυθεῖ τόνοι μελάνης. 
Πιθανότερη καί μᾶλλον σίγουρη ἐκδοχή 
εἶναι ὅτι τό «βαθύ κράτος» τῶν Η.Π.Α. 
εὐθύνεται γιά τήν «τρομοκρατική ἐπί-
θεση», ἡ ὁποία τό βοήθησε ὅσο τίποτε 
ἄλλο γιά τήν προώθηση τοῦ ἀμερικανι-
κοῦ ἡγεμονισμοῦ παγκοσμίως.

v v v

«Ἡ τεχνητή νοημοσύνη πιό ἐπι-
κίνδυνη ἀπό τόν πυρηνικό ὄλεθρο»

Ὅπως λέγει ὁ Elon Musk: «Ἡ ἐφαρ-
μογή τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης στήν 
καταγραφή τοῦ Πολίτη εἶναι πολύ πιό 
ἐπικίνδυνη ἀπό ἕναν πυρηνικό ὄλεθρο. 
Ἕνας τρελός δικτάτορας, ὅπως ὁ Χίτλερ, 
ὁ Στάλιν κ.λπ., θά φύγει κάποια στιγμή, 
ἡ ἐγκατάσταση Μηχανικῆς Νοημοσύνης 
ὅμως θά παραμείνει καί θά βελτιώνεται 
συνεχῶς κάνοντας τή ζωή μας κόλαση». 
 (Ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ π. Προδρόμου 
μοναχοῦ Γρηγοριάτου στόν ὑπουργό Ψη-
φιακῆς Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερ-

ρακάκη 24.7.2022, βλ. https://agionoros.
blogspot.com/2018/07/ blog-post_21.html).

Σημ. «Π»: Παρ᾽ ὅλα αὐτά καί ὁ Ἔλον 
Μάσκ θέλει νά ἐμφυτεύσει τσιπάκια στόν 
ἐγκέφαλο. Ἄβυσσος ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου.

v v v

Ὁ Μπάϊντεν ὑπέγραψε νόμο γιά 
«προβλέψιμη βιολογία»

Τό μπλόγκ tasthyras.wordpress.
com/2022/09/15/ μεταφέρει ἀπό τό 
Natural News τά παρακάτω:

Στίς 12 Σεπτεμβρίου, ὁ Λευκός Οἶκος 
ὑπέγραψε ἕνα νέο Ἐκτελεστικό Διάταγ-
μα (=νόμο) μέ τίτλο: «Προώθηση τῆς
Βιοτεχνολογίας καί τῆς Καινοτομίας
στήνΒιοπαραγωγήγιάμιάΒιώσιμη,καί
ἈσφαλῆἈμερικανικήΒιοοικονομία». Ὁ 
νέος νόμος ἐπαίνεσε ἀκόμη καί τό κό-
βιντ-19 ἐμβόλιο καί τά διαγνωστικά γιά 
τόν κόβιντ, ἐπειδή ἔπαιξαν ζωτικό ρόλο 
στήν προώθηση τῆς βιοτεχνολογίας καί 
τῆς βιοοικονομίας.

«Ἡ πανδημία KOBINT-19 ἀπέδειξε
τόν ἀναγκαῖο ρόλο τῆς βιοτεχνολογίας
καί τῆς βιοπαραγωγῆς στήν ἀνάπτυξη
καί παραγωγή ζωτικῶν διαγνωστικῶν,
θεραπειῶν καί ἐμβολίων πού προστα-
τεύουν τούς Ἀμερικανούς καί τόν κό-
σμο», ἀναφέρει ὁ νόμος.

Τοῦτο τό ἐκτελεστικό διάταγμα φαί-
νεται νά ἦλθε ἀπευθείας ἀπό τό Πα-
γκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ, τό ὁποῖο 
ἔχει ἤδη ἀναφερθεῖ στούς ἀνθρώπους 
ὡς ἄχρηστους φαγάδες – πλάσματα 
πού μποροῦν νά παραβιαστοῦν (χακα-
ριστοῦν!), πού δέν ἔχουν πλέον σκοπό ἤ 
ἐλεύθερη βούληση. Ἕνας ἀπό τούς συμ-
βούλους τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ 
Φόρουμ -ὁ αὐτοαποκαλούμενος προφή-
της Γιουβάλ Νῶε Χαράρι- πιστεύει ὅτι ὁ 
πληθυσμός θά πρέπει νά ἐλέγχεται στό 
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βιομετρικό ἐπίπεδο ἀπό μιά παγκόσμια 
κυβέρνηση. Ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ πρόκληση 
τώρα εἶναι «νάπροσπαθήσουμενάἀπο-
κτήσουμε τόν ἔλεγχο τοῦ ἐσωτερικοῦ
μαςκόσμου,νάμάθουμεπῶςνάκατα-
σκευάζουμεκαίνάπαράγουμεσώματα,
ἐγκεφάλουςκαίμυαλά». Λέγει ὅτι αὐτά 
πιθανόν νά εἶναι τά «βασικάπροϊόντα» 
τῆς οἰκονομίας τοῦ 21ου αἰώνα. Αὐτή ἡ 
ἐπιχείρηση «χακαρίσματος» τῶν ἀνθρώ-
πων δέν εἶναι πλέον ἕνα σκοτεινό σενά-
ριο· δέν εἶναι μιά κακόβουλη θεωρία συ-
νωμοσίας. Ἡ διανθρωπιστική ἀτζέντα 
προωθεῖται καί ἀναπτύσσεται μέσῳ 
τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβέρνησης τῶν 
Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Ἡ συγχώνευση τῶν ἀνθρωπίνων βιο-
λογικῶν συστημάτων μέ τήν τεχνητή νο-
ημοσύνη εἶναι τό ἑπόμενο βῆμα.

Ὁ νέος αὐτός νόμος κηρύττει οὐσι-
αστικά τό τέλος τοῦ ἀπορρήτου τῶν 
δεδομένων, βάζοντας μπροστά ἕνα 
σχέδιο γιά νά «καταστήσει τά νέα καί
ὑπάρχονταδημόσιαδεδομέναεὑρέσιμα,
προσβάσιμα,διαλειτουργικάκαίἐπανα-
χρησιμοποιήσιμα».Τό σχέδιο θὰ καλύ-
ψει ἐπίσης τυχόν κενά δεδομένων, πιθα-
νότατα χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημο-
σύνη. Ἐξάλλου ὁ νόμος διευκρινίζει ὅτι 
αὐτά τά δεδομένα θά «ἐνσωματωθοῦνμὲ
πλατφόρμεςπούἐπιτρέπουντήχρήση
προηγμένωνὑπολογιστικῶνἐργαλείων».


