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᾽ E θεῖ γιά ἐκτύπωση ἡ Παρακατα-

πί τοῦ πιεστηρίου: Λίγο πρίν δο-

θήκη, μᾶς ἦρθαν τά νεώτερα: Ὁ ὑγειονομικός μας «πατερούλης» κ. Μητσοτάκης μᾶς κάνει τή χάρη νά ἀνοίξουν οἱ
ναοί ὄχι μόνον ἀνήμερα τά Χριστούγεννα
καί τά Φῶτα ἀλλά καί τήν Πρωτοχρονιά.
Ἐπίσης ἀντί γιά 9 ἄτομα θά μποροῦν
νά μποῦν στούς ναούς 25 ἄτομα καί
στούς μητροπολιτικούς ναούς 50 ἀντί
γιά 25, ὅπως εἶχε ἀνακοινώσει στίς 11.12.

ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος κ. Πέτσας.
Αὐτά τά νεώτερα διαλαμβάνονται στήν
Κ.Υ.Α., ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε ξημερώματα τῆς 15.12.2020 στό Φ.Ε.Κ. Β´ 5509,
γιά νά προλάβουν νά τή συζητήσουν τήν
ἴδια μέρα τό πρωί σέ ἔκτακτη Σύνοδο ἡ
Δ.Ι.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ἡ
Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Κρήτης. Καί οἱ
δυό Σύνοδοι συνιστοῦν, ὅπως ἀναμενόταν, πλήρη συμμόρφωση στά ὁριζόμενα
στό Φ.Ε.Κ..

AP.

Ἔτσι λοιπόν, ἀφήνουμε τό ἄρθρο τῆς
Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς χωρίς νά τό
ἀλλάξουμε, διαφοροποιώντας μόνο τόν
τίτλο ἀπό «Ὁ λαός ἀπαιτεῖ νά ἀνοίξουν οἱ ναοί» σέ «Ζητοῦμεν ἐλευθέραν καί ζῶσαν Ἐκκλησίαν». Αὐτό τό
δεύτερο ὡς γνωστόν, ἦταν τό κεντρικό
σύνθημα-αἴτημα τοῦ μακαριστοῦ ἁγίου
ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου Καντιώτη.
Σήμερα εἶναι πιό ἐπίκαιρο ἀπό ποτέ,
διότι −ὥς μή ὄφειλε− τό πῶς καί πότε θά
λειτουργεῖ ἡ Ἐκκλησία μᾶς τό ὁρίζει καί
μάλιστα μέ τρόπο ἐπαχθῆ ὁ Καίσαρ μέ
τήν Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, δυστυχῶς,
σέ ρόλο θεατοῦ καί χειροκροτητοῦ. Ἐλπίζουμε στό ἑπόμενο τεῦχος νά ποῦμε
περισσότερα γι᾽ αὐτή τή βαρειά ἀσθένεια τῆς ὑποταγῆς τῆς Διοικήσεως
τῆς Ἐκκλησίας στά κελεύσματα τοῦ
Καίσαρα.
Ἰδού λοιπόν τό ἄρθρο τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς:
Μόνον τυφλοί, δηλαδή ἐθελοτυφλοῦντες, δέν βλέπουν πλέον τόν ξεκάθαρο
διωγμό τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τή σύγχρονη ψευδο-υγειονομική δικτατορία. Καί
λέμε ψευδο-, ἐπειδή ἡ δικτατορία αὐτή
στό ὄνομα τῆς (σωματικῆς μόνον) ὑγείας
στήν πραγματικότητα στοχεύει –ἠθελημένα ἤ ἀθέλητα– ὄχι νά σώσει, ἀλλά νά
καταστρέψει.

Ποιό εἶναι τό σκηνικό τῶν ἡμερῶν
μας ὑπό συνθῆκες καραντίνας (ἑλληνιστί lockdown);
Στίς ἀστικές συγκοινωνίες ὁ ἕνας
ἐπάνω στόν ἄλλο. Σέ ἀεροπορικά δρομολόγια πληρότητα ἕως καί 100%. Ἔξω
ἀπό τό Ἐφετεῖο Ἀθηνῶν διαδήλωσαν
στίς 7.10.2020 εἴκοσι χιλιάδες «προοδευτικοί πολίτες», ζητώντας τήν καταδίκη τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς». Ἀνήμερα τοῦ
«Πολυτεχνείου» («17 Νοέμβρη») τό ΚΚΕ
καί ἄλλοι ἀριστεροί ἔγραψαν στά παλιά τους τά παπούτσια τήν ἀπαγόρευση
συγκεντρώσεων ἄνω τῶν 4 ἀτόμων, πού
ἔχει ἐπιβάλει ἡ σύγχρονη χούντα καί διαδήλωσαν μέ μάσκες καί ἀποστάσεις,
ἐνῶ ἡ Ἀστυνομία ἀρκέστηκε νά τούς
παρακολουθεῖ ἀπό μακριά.
Σέ ὅλες αὐτές τίς περιπτώσεις ὁ διαβόητος ἰός δέν κολλοῦσε!
Κολλάει ὅμως ὅταν πρόκειται γιά ἱερές ἀκολουθίες, λιτανεῖες κ.ἄ. παρόμοια!
Ὑπάρχει, ὅπως εὔκολα μπορεῖ νά
διαπιστώσει ὁ καθένας ἐκ τῶν πραγμάτων, μία πολιτική δύο μέτρων καί
δύο σταθμῶν εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας καί εἰς βάρος ὅσων ἀγαποῦν τήν
Πατρίδα: Ποινές φυλάκισης δύο ἐτῶν
σέ ὅσους θά τολμοῦσαν νά παραβιάσουν τήν ἀπαγόρευση παρελάσεων στίς
28 Ὀκτωβρίου. Τήν ἴδια μέρα ὅμως δι-

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ
φιλικές ἱστοσελίδες.
• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης παρουσιάζει ἐκπομπή, ἡ ὁποία μεταδίδεται
κάθε Κυριακή 8-9 π.μ. ἀπό τήν τηλεόραση Atlas TV, πού ἐκπέμπει στήν
Κεντρική Μακεδονία. Ἡ ἴδια ἐκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή 10-11 π.μ. ἀπό
τό Ἀχελῶος TV, πού ἐκπέμπει στή Δυτική Ἑλλάδα. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται
καί στό διαδίκτυο ἀπό φιλικές ἱστοσελίδες καί ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι
«ἐγρήγορση» στό vimeo.
2
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αδήλωναν οἱ Πακιστανοί τῶν Ἀθηνῶν
εἰς βάρος τῆς Ἰνδίας, ἐπειδή καταπιέζει
(ἡ Ἰνδία) τούς κατοίκους τούς Κασμίρ!
Νά σημειωθεῖ δέ ὅτι τό Πακιστάν εἶναι
χώρα σφόδρα φιλοτουρκική.
Οἱ Ἕλληνες κλεισμένοι μέσα· ἀλλά
σύμφωνα μέ τήν Κ.Υ.Α. παράτασης τῶν
«μέτρων» τῆς 28.11.2020 (Φ.Ε.Κ. Β´ 5255),
ἐπιτρέπεται ἡ μετακίνηση «προσφύγων»
καί «μεταναστῶν», τούς ὁποίους ἡ ἀνθελληνική καί ἀντίχριστη χούντα διασπείρει σέ νέες «δομές» ἀνά τήν ἐπικράτεια, γιά νά ἀποσυμφορηθοῦν τά νησιά,
ὥστε νά μποροῦν νά δεχθοῦν νέες καραβιές «προσφύγων», πού θά μᾶς στείλει ὁ
σουλτάνος.
Τό παλιοκάραβο τοῦ Ἐρντογάν ἔχει
κάνει σουρωτήρι τά θαλάσσια σύνορά
μας, ἐνῶ τόν Ἕβρο διαβαίνουν καί πάλι
μιλιούνια «προσφύγων»!
Ὅπως εἴπαμε, ὁ ἰός κολλάει ἤ δέν
κολλάει κατ᾽ ἐπιλογήν. Ἐκεῖ πού ὁ ἰός
κατ᾽ ἐξοχήν κολλάει εἶναι μέσα στούς ναούς! Γι᾽ αὐτό καί ἡ δικτατορική ἀπόφαση
νά γίνονται οἱ ἱερές ἀκολουθίες μόνον μέ
4 ἄτομα. (Τά περισσότερα ἄτομα εἶναι
μόνον γιά Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά
καί Φῶτα). Ἡ μεροληπτική στάση εἰς
βάρος τῆς Ἐκκλησίας «βγάζει μάτι». Δέν
δίνουν γιά τούς ναούς τήν πληρότητα
τῶν ἀεροπλάνων καί τῶν λεωφορείων,
ἀλλά ἡ μεγαλειότητά τους δέν μᾶς δίνει
οὔτε τό ἕνα ἄτομο ἀνά δέκα (10) τετραγωνικά, πού ἰσχύει γιά τά super markets.
Ὁ ἰός λοιμο-κτονεῖ τά σώματα, ἀλλ᾽
οἱ ἀποφάσεις τους εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας στοχεύουν στό νά λιμο-κτονήσουν τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.
Τά νοσοκομεῖα τῶν σωμάτων ἀνοι-

κτά καί γεμάτα. Τά νοσοκομεῖα ὅμως
τῶν ψυχῶν (οἱ ἱεροί ναοί) κλειστοί καί
ἄδειοι καί μέ τήν τρομοκρατία τῶν ποινῶν καί τοῦ διασυρμοῦ ἀπό τά ἀργυρώνητα Μ.Μ.Ε. νά κρέμεται πάνω ἀπό τά
κεφάλια μας. Καί οἱ ποιμένες τῶν ψυχῶν, στή μεγάλη τους πλειοψηφία, ὄχι
ἁπλῶς ἔνοχα ἀπόντες ἀλλά καί ἐπευλογοῦντες τά δικτατορικά μέτρα τοῦ Καίσαρα «γιά τό καλό μας».
Κάτω ἀπό αὐτές τίς συνθῆκες ἡ θαραλλέα ἐγκύκλιος τοῦ Πανιερωτάτου
Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου
τῆς 9ης Δεκεμβρίου 2020, τήν ὁποία
δημοσιεύουμε ἐδῶ (σσ.4-6) ὅπως καί
ἡ σχετική δήλωση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
κ. Σεραφείμ (βλ. σσ. 20-21) στάζουν
βάλσαμο στήν ταλαιπωρημένη ψυχή
μας. Ὁ Μητρ. Μόρφου ἀνακοινώνει (ἔτσι
ἁπλά) ὅτι ὅλοι οἱ ἱεροί ναοί τῆς Μητροπόλεώς του θά εἶναι ἀνοικτοί καί θά
τελοῦνται ἐκεῖ ὅλες οἱ ἱερές ἀκολουθίες.
Καὶ συμπληρώνει: Ἄν θέλετε νά συλλάβετε κάποιον γιά παράβαση τῶν
«μέτρων», νά συλλάβετε ἐμένα! Παρόμοια στάση κρατᾶ καί ὁ Μητρ. Κυθήρων.
Ἡ θαρραλέα καί ὁμολογιακή στάση τους
θά ἦταν εὐχῆς ἔργο νά ἐμπνεύσει καί
ἄλλους Ἀρχιερεῖς.
Πανιερώτατε καί Σεβασμιώτατε, σᾶς
εὐχαριστοῦμε μέσα ἀπό τήν καρδιά μας,
παρακαλοῦμε τήν Παναγία μας νά σᾶς
σκεπάζει ἀπό ὁρατούς καί ἀοράτους
ἐχθρούς καί εὐχόμαστε νά σᾶς μιμηθοῦν
καί ἄλλοι.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σεραφείμ καί Νεόφυτον τούς ἀρχιθύτας καί πάντας τούς καλῶς
ὁμολογοῦντας, Κύριε, φύλαττε ἀπό παντός κακοῦ καί βλάβης ὁρατῶν
καί ἀοράτων ἐχθρῶν.
3
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τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου
Πρὸς τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Μητροπόλεως Μόρφου
Τέκνα ἐν Χριστῷ ἀγαπητά,
Χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ!
Θέμα: Τέλεση τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
καὶ Μυστηρίων στοὺς ναούς μας κατόπιν τῶν νέων μέτρων ποὺ ἐξήγγειλε ἡ
Κυπριακὴ Κυβέρνηση γιὰ ἀντιμετώπιση
τοῦ κορωνοϊοῦ.
Μὲ ἀφορμὴ τὰ νέα περιοριστικὰ μέτρα, τὰ ὁποῖα ἐξήγγειλε σήμερα,
09.12.2020, ἡ Κυβέρνησή μας, ἕνεκα τῆς
ἐπισήμανσης αὐξημένων κρουσμάτων
τῆς μεταδοτικῆς ἀσθένειας τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ στὴν Κύπρο, καὶ τὰ ὁποῖα ὁμολογουμένως ἦταν ἀναμενόμενα, θὰ ἐπιθυμούσαμε νὰ σᾶς γνωστοποιήσουμε τὰ
ἑξῆς, ἀναφορικὰ πρὸς τὸ ἀνωτέρω θέμα.
Ὅπως γράφει καὶ στὴ χθεσινὴ (ἡμερ.
08.12.2020) ἀνοικτὴ ἐπιστολή του πρὸς
τὸν Πρόεδρο καὶ τὰ μέλη τῆς Κυπριακῆς Κυβερνήσεως ὁ ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς Ἐπιδημιολογίας καὶ Δημόσιας
Ὑγείας στὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου, δρ. Ἐλπιδοφόρος Σωτηριάδης,
«Μετὰ ἀπὸ 8 μῆνες ἐμπειρίας ἀπὸ τὴν
διασπορὰ τοῦ κορωνοϊοῦ στὸν πληθυσμὸ τῆς Κύπρου καὶ μετὰ ἀπὸ τὴν λήψη
δεκάδων διαφορετικῶν μέτρων ἐλέγχου,
βρισκόμαστε περίπου στὸν ἴδιο σταθερὸ
παρονομαστή. Βλέπουμε δηλαδὴ νὰ συνεχίζεται ἡ ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ
στὸν πληθυσμό, ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Τὸ φαινόμενο δὲν
εἶναι παράξενο, διότι οὐσιαστικὰ ὅποια
μέτρα καὶ νὰ λάβουμε, ὁ κορωνοϊὸς θὰ
συνεχίσει νὰ διασπείρεται στὸν πληθυσμό, ἰδιαίτερα τώρα τὸν χειμώνα, ποὺ
4

οἱ καιρικὲς καὶ ἄλλες συνθῆκες εὐνοοῦν
τὴν μετάδοσή του». Καί αὐτά, ποὺ σημειώνει ὁ εἰδικὸς Ἐπιδημιολόγος τῆς Κύπρου, ἐπικυρώνουν καὶ ἄλλοι διεθνοῦς
κύρους εἰδικοὶ ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ ἐξ
Ἑλλάδος Ἐπιδημιολόγος τῆς Ἀμερικῆς
δρ. Ἰωάννης Ἰωαννίδης, καθηγητὴς
τοῦ Πανεπιστημίου Stanford.
Ἐμεῖς, σὲ ὁμιλίες καὶ κηρύγματα ποὺ
κάναμε κατὰ τὸ διάστημα τοῦ διαρρεύσαντος «φοβεροῦ ἔτους» 2020, εἴχαμε
ἐπανειλημμένα ἀναφέρει πὼς τὰ ἀνωτέρω περιοριστικὰ μέτρα εἶναι μέτρα
προορισμένα γιὰ νὰ ἀποτύχουν, ὥστε ὁ
λαὸς νὰ φθάσει σταδιακὰ σὲ ἀπόγνωση, ἡ κοινωνία σὲ χάος καὶ ὁ συστηματικὰ καλλιεργούμενος ἐκφοβισμὸς νὰ
φυγαδεύσει τὴν πίστη. Κι ὅλα αὐτά,
γιὰ νὰ ὁδηγήσουν τὸν κόσμο οἱ ἄνθρωποι τῆς «Νέας Τάξης Πραγμάτων»
στὴν κατάσταση νὰ ἐκλιπαρεῖ γιὰ τὸ
«θαυματουργικὸ ἐμβόλιο», ποὺ ἑτοίμασαν οἱ ἴδιοι ποὺ δημιούργησαν τὴν ὅλη
αὐτὴ κατάσταση. Τὰ ἐμβόλια ὅμως αὐτὰ
μὲ τὸ ἐμπεριεχόμενο τεχνητὸ γενετικὸ
ὑλικό, πολλοὶ ἐπιστήμονες τῆς παγκόσμιας ἐπιστημονικῆς κοινότητας μᾶς παροτρύνουν νὰ μὴν τὰ λάβουμε, γιατὶ οἱ
παρενέργειές τους, ἀργὰ ἢ γρήγορα,
θὰ ἀποδειχθοῦν τραγικές, καθὼς δὲν
ἔχουν δοκιμασθεῖ ὅπως τὰ λοιπὰ ἐμβόλια
τῶν ποικίλων μολυσματικῶν λοιμωδῶν
ἀσθενειῶν, ἀλλὰ καὶ γιατὶ θὰ ἀποτελέσουν μία «ψηφιοποιημένη ταυτότητα»
—κατὰ τὴν ἔκφραση τῶν ἰδίων τῶν νεοεποχιτῶν ἐφευρετῶν τους—, ποὺ θὰ λειτουργοῦν ὡς μέσα πλήρους ἐλέγχου τῆς
ὅλης ζωῆς τῶν ἐμβολιασθέντων. Ἔτσι, ὁ
σύγχρονος ἄνθρωπος καθίσταται πει-
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ραματόζωο τῆς «Νέας Τάξης Πραγμάτων», ποὺ μεταξὺ ἄλλων στοχεύει στὴν
κατακόρυφη μείωση τοῦ πληθυσμοῦ
τῆς γῆς... Καί, γιὰ νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε
αὐτὸ ἀμεσώτερα, οἱ πολυμήχανοι Ἄγγλοι
ἀποτρέπουν τὶς ἔγκυες γυναῖκες καθὼς
καὶ ὅσους ἐπιθυμοῦν νὰ τεκνοποιήσουν
στὸ μέλλον νὰ ἐμβολιασθοῦν μὲ αὐτά.
Ὁ δὲ Πρόεδρος τῆς Κίνας, προχωρημένος Νεοταξίτης, εἰσηγήθηκε πρόσφατα
στὴ Σύνοδο τῶν G20 τὸ χάραγμα τῶν
πολυπληθῶν πολιτῶν του μὲ τὸ κώδικα
QR γιὰ διευκόλυνση στὸν ἄμεσο γενικὸ
ἔλεγχό τους. Ἐπειδὴ ἀποτολμοῦμε καὶ
τὰ ἀναφέρουμε αὐτά, μερικοὶ μᾶς ἀποκαλοῦν «συνωμοσιολόγους». Ἐὰν ἐμεῖς
εἴμαστε «συνωμοσιολόγοι», τότε ποιοί
εἶναι οἱ συνωμότες εἰς βάρος τῆς ἐλευθερίας, ποὺ ὁ Θεὸς δώρησε στὴν εἰκόνα
Του, τὸν ἄνθρωπο;
Μᾶς ἐμποιεῖ ἰδιαίτερη ἐντύπωση,
ποὺ ἡ Κυβέρνηση στὰ ἀνωτέρω μέτρα/διατάγματά της, ἐξισώνοντας τοὺς χώρους
τῆς Ὀρθοδόξου λατρείας μὲ τὰ τεμένη,
τὰ μπάρ, τὶς ταβέρνες, τὰ ἑστιατόρια καὶ
λοιποὺς χώρους ἑστίασης, ἐπιβάλλει ἐξίσου τὸν ἀποκλεισμὸ προσέλευσης τῶν
πολιτῶν. Αὐτὰ βεβαίως τὰ μέτρα θεωροῦμε πὼς θὰ ἐπιταχύνουν τὴν αὔξηση τῆς ἀνεργίας καὶ πτώχευσης, τῆς
ἤδη βεβαρημένης ψυχοπαθολογίας
τῶν πολιτῶν καὶ ἀρχίζει νὰ διαφαίνεται ἡ προφητευθεῖσα ἔλλειψη τροφίμων,
εἰδῶν βασικῆς ἀνάγκης καὶ καυσίμων.
Οἱ ἐναγώνιες εἰσηγήσεις κλήρου
καὶ πιστοῦ λαοῦ δὲν εἰσακούσθηκαν,
καὶ δυστυχῶς, σὲ ἄκρα ἀντίθεση αὐτοῦ
ποὺ σημαίνει ἐννοιολογικά, θεολογικὰ
καὶ ἐκκλησιολογικὰ ὁ «ἐκκλησιασμός» —
δηλαδὴ ἡ συνάθροιση ἐπὶ τὸ αὐτὸ κλήρου καὶ λαοῦ πρὸς δοξολογίαν Θεοῦ—,
τώρα ἐπιβάλλεται νὰ τελεῖται «χωρὶς τὴν
παρουσία πιστῶν». Κι αὐτὰ σὲ μία περί-

οδο νηστείας, κατὰ τὴν ὁποία ὁ πιστὸς
λαὸς ἀγωνίζεται ἰδιαίτερα πνευματικὰ
καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἐκκλησιάζεται καὶ νὰ
κοινωνεῖ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων πιὸ
τακτικά. Καὶ ἀφήνουμε ἔτσι τὶς ψυχὲς
ἀτροφικὲς γιὰ τὴν ἀμφιλεγόμενη προστασία τῆς σωματικῆς ὑγείας, ποὺ δὲν
ἐξασφάλισαν τὰ μέτρα τῶν κρατούντων
καὶ τῶν συμβούλων τους ἐπιδημιολόγων.
Θὰ δώσουμε ὅμως λόγο στὸν Θεὸ γιὰ
τὴ συμπεριφορά μας αὐτή. Ἐπιλέξαμε τὴν «ὑγειονομικὴ λογικὴ» τοῦ κόσμου
τούτου καὶ ἀφήσαμε τὰ ἔργα τῆς πίστεως, τὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, νὰ
γελοιοποιοῦνται ἀπὸ ἐπιστήμονες καὶ
δημοσιογράφους. Νὰ ὑπογραμμίσουμε
ἀκόμη πὼς οἱ σκοτεινὲς καὶ ἑωσφορικές δυνάμεις, ἐπειδὴ δὲν θέλουν τὸν
κόσμο νὰ εἶναι πνευματικὰ καὶ σωματικὰ δυνατός, ἔχουν βάλει ὡς στόχο,
μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὸ Μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας. Καὶ δὲν θέλουν
νὰ μεταλαμβάνουν οἱ πιστοί, γιατὶ
γνωρίζουν ὅτι ἡ κατεξοχὴν πνευματικὴ δύναμη τοῦ πιστοῦ εἶναι ἡ κοινωνία τοῦ ζωοποιοῦ σώματος καὶ αἵματος τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Θεία Λειτουργία, δηλαδὴ τὸ Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, ἀλλὰ καὶ
ὁποιοδήποτε Μυστήριο τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας, ποὺ τελεῖται μὲ τὴ συνάθροιση τῶν πιστῶν ἐπὶ τὸ αὐτό, μέσα στὸ
πλαίσιο τῆς λατρείας τοῦ μόνου Ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἀκολουθώντας
τὴν θεοπαράδοτη ἐντολὴ τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ εἶπε, «τοῦτο
(τὸ Μυστήριο τῆς Εὐχαριστίας) ποιεῖτε
εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν», καθὼς καὶ τὴν
ἀνέκαθεν λειτουργικὴ πράξη τῆς Ἐκκλησίας, δὲν μποροῦν νὰ ὑποβιβαστοῦν καὶ
νὰ θεωρηθοῦν ὡς ἁπλὲς συναθροίσεις
ἀνθρώπων. Καὶ ἡ Θεία Κοινωνία, αὐτὸ
δηλαδὴ τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χρι5
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στοῦ μας, ποὺ μυστικὰ ἀλλὰ πραγματικὰ θυσιάζεται χάριν τῶν πιστῶν σὲ κάθε
Θεία Λειτουργία, ὄχι μόνο εἶναι ἀδύνατον νὰ εἶναι μεταδοτικὸ ὁποιασδήποτε
μολυσματικῆς-λοιμικῆς ἀσθένειας, ἀλλὰ
σὲ ὅσους προσέρχονται σ᾽ αὐτὸ μὲ πίστη καὶ τὴν κατάλληλη προετοιμασία,
χορηγεῖ ὑγεία ψυχῆς καὶ σώματος καὶ
γίνεται «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ ζωὴν
τὴν αἰώνιον». Ἐπίσης, ἐπισημαίνουμε
τὸν πατρικὸ λόγο τοῦ Κυρίου μας σὲ
ἀσθενεῖς καὶ ὑγιεῖς, ἁμαρτωλοὺς καὶ δικαίους, «τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ
ἐκβάλω ἔξω» (Ἰω. 6,37). Ὁ Κύριος δὲν
ἀποδιώκει κανέναν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία
Του, ἀλλὰ δέχεται ὅλους ποὺ προσέρχονται σ᾽ Αὐτόν. Καὶ ὁ λόγος αὐτὸς τοῦ
Κυρίου ἰσχύει διαχρονικὰ γιὰ τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ποιμένες καὶ διαδόχους
τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, κατεξοχὴν μάλιστα ἐμᾶς τοὺς ἐπισκόπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ὡς ἐκ τῶν ὡς ἄνω, στὰ ὅρια τῆς
μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου, πληροφορῶ, ὡς ὁ κατὰ τόπον
ἁρμόδιος Μητροπολίτης, ὅτι οἱ ἱεροὶ
ναοί μας θὰ συνεχίσουν ἀπρόσκοπτα
τὴ λειτουργία τους καὶ δὲν θὰ κλείσουν καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο. Δηλαδή,
τόσον οἱ ἱερὲς Ἀκολουθίες καὶ Θεῖες
Λειτουργίες, ὅσο καὶ τὰ ἱερὰ Μυστήρια θὰ τελοῦνται κανονικά. Οὔτε
κορδέλλες θὰ τοποθετηθοῦν στοὺς
σκάμνους, οὔτε οἱοσδήποτε ἱερέας
ἢ ἐπίτροπος θὰ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ
καθορίζει τὸν ἀριθμὸ τῶν εἰσερχομένων στὸν ναὸ πιστῶν, οὔτε καὶ νὰ
τοὺς ἀπαγορεύσει τὴν εἴσοδο ἐν ὥρᾳ
Ἀκολουθίας.
Ἐὰν ἡ Κυβέρνηση θεσπίζει νόμους
γιὰ τὴν περιφρούρηση, ὅπως θεωρεῖ,
τῆς σωματικῆς ὑγείας τῶν πολιτῶν, ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει τὴ δική της
6
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ἱερὰ Παράδοση καὶ τοὺς δικούς της νόμους καὶ ἱεροὺς Κανόνες ἐδῶ καὶ δύο
χιλιάδες χρόνια, γιὰ νὰ διασφαλίζει καὶ
διατηρεῖ τὴν ψυχοσωματικὴ ὑγεία τῶν
πιστῶν. Καὶ τονίζουμε ἐν προκειμένῳ τὸ
ἀρχαῖο νομικὸ ἔθος τῆς ἀσυλίας τῶν
ἱερῶν ναῶν, τῶν χώρων τῆς λατρείας
τοῦ Θεοῦ, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ καταστοῦν χῶροι ἀστυνόμευσης τῶν πιστῶν, τὴ στιγμὴ μάλιστα ποὺ αὐτὴ
τὴν ἱερότητα καὶ ἀσυλία σεβάστηκαν
ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ ἑτερόδοξοι, καὶ
ἀλλόθρησκοι, καὶ κατακτητές... Καὶ
νὰ ὑπενθυμίσουμε ἀκόμη ὅτι αὐτὴ ἡ
ἀσυλία τυγχάνει σεβαστὴ στοὺς χώρους
λατρείας ὅλων τῶν θρησκειῶν. Πολλοῦ
γὲ δὴ πρέπει νὰ τυγχάνει στοὺς Ὀρθοδόξους ναοὺς ἑνὸς Ὀρθοδόξου ἀπὸ δισχιλιετίας Χριστιανικοῦ κράτους.
Ἐὰν τὰ ἀνωτέρω, δηλαδὴ ἡ ἀπρόσκοπτη λειτουργία τῶν ναῶν μας θεωρηθεῖ ὅτι ἀντίκειται στὰ σχετικὰ κυβερνητικὰ διατάγματα, τὴν εὐθύνη δὲν θὰ
ἔχουν, οὔτε οἱ ἱερεῖς, οὔτε οἱ διάκονοι,
οὔτε οἱ ἐκκλησιαστικοὶ Ἐπίτροποι, ἀλλὰ
τὴν ἀναλαμβάνω ἐξ ὁλοκλήρου, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ ἐνώπιον τοῦ νόμου, ἐγὼ προσωπικά, ὁ Μητροπολίτης σας. Καὶ εἶμαι ἕτοιμος, χάριν τῆς
ἀπρόσκοπτης λειτουργίας τῶν ἱερῶν μας
ναῶν καὶ τῆς τέλεσης τῶν Ἀκολουθιῶν
καὶ Μυστηρίων μας, νὰ παρασταθῶ
στὰ δικαστήρια τοῦ κόσμου τούτου.
Μετὰ πατρικῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης
καὶ Χριστουγεννιάτικες εὐχὲς
Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος
Ἐπισκοπεῖον Εὐρύχου,
τῇ 9ῃ Δεκεμβρίου 2020.
Κοινοποίηση: Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. Χρυσόστομον Β´
καὶ ἀρχιερεῖς-μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.
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ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ*
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Τήν σπουδήν ἡμῶν πρός ταχεῖαν ἐπιστροφήν καί μετάνοιαν ὑπαγορεύει καί
ὁ κίνδυνος τῆς ἀνικανότητος πρός ἐπιστροφήν, διότι ἡ ἕξις πρός τό κακόν
δύναται νά καταστήσῃ ἡμᾶς ἀνικάνους
πρός μετάνοιαν, ὅπερ πρέπει νά φοβίζῃ
ἡμᾶς λίαν». (Ἁγίου Νεκταρίου, Μελέται
περί Θείων Μυστηρίων, Περί Μετανοίας).
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου
ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Εὐλογημένη, εἰρηνική, ὑγιεινή κατ’
ἄμφω καί καρποφόρος ἡ ἀρχομένη ἀπό
σήμερα περίοδος τῆς Νηστείας τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων.
Νά μᾶς χαρίζῃ ὁ Πανάγαθος Κύριος καί
Θεός μας μετάνοια, ἀνάνηψι πνευματική, ἀγωνιστική διάθεσι, εἰλικρινῆ ἀγάπη
πρός τόν Σωτῆρα μας Ἰησοῦν Χριστόν,
ἔνθεο ζῆλο διά τήν τήρησι τῶν Θείων
ἐντολῶν καί τήν ἐφαρμογή τοῦ Θείου
θελήματος, καί ἅγιο πόθο διά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.
[...]
Οἱ σύγχρονοι καιροί μας εἶναι καιροί ἀποστασίας, ἀσεβείας καί ἀπομα-

κρύνσεως ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τόν
θεῖο νόμο καί τάς ἐντολάς τοῦ Κυρίου
καί Θεοῦ μας, πού ἀπορρέουν ἀπό τήν
διδασκαλία τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου, καί
γενικώτερα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καί τήν
Ἱερά Παράδοσι τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποία
παρελάβαμε μέσῳ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἡ εὐλάβεια πρός τά Θεῖα,
τά χρηστά ἤθη, οἱ χριστιανικές ἀρχές, ἡ
εὐγένεια τῆς ψυχῆς, ὁ σεβασμός πρός
τούς μεγαλυτέρους, ἡ συμμετοχή εἰς τήν
Θεία Λατρεία καί τά Ἱερά Μυστήρια τῆς
Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς μας Πίστεως,
ὅλα αὐτά εἶναι ὑποτονικά καί ὑποβαθμισμένα εἰς τήν δύσκολον καί ἀνήσυχον
ἐποχήν μας. Ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν πρός
τόν Τριαδικόν μας Θεόν καί τούς συνανθρώπους μας ἐψύγη, ὅπως τό προεῖπε
ὁ Θεῖος Διδάσκαλος Ἰησοῦς Χριστός.
Ἐψηφίσθησαν καί ψηφίζονται νόμοι
σέ παγκόσμια κλίμακα ἀντιχριστιανικοί, προσκρούοντες ὄχι μόνον εἰς τήν
χριστιανικήν, ἀλλά καί εἰς τήν καθόλου
ἠθικήν, εὐτελίζουν τήν ἀνθρώπινη ὑπόστασι, τήν ἀποδυναμώνουν καί τήν
ἀποπροσανατολίζουν μέσα εἰς τάς
ἀτραπούς τοῦ σκότους, τῆς πλάνης,
τῆς ξέφρενης κοσμικῆς ἡδονικῆς ζωῆς
καί τῆς ἀποστασίας ἀπό τό θέλημα τοῦ
Θεοῦ. Συνεχίζεται, δυστυχῶς, νά ῥέῃ διαρκῶς ὁ ποταμός ἀθῴου αἵματος ἑκατοντάδων χιλιάδων ἀθῴων ὑπάρξεων εἰς
τήν Ἑλληνοροθόδοξη Πατρίδα μας μέ τά

* Παραθέτουμε -ἐλλείψει χώρου- μόνον τό β´ μέρος τῆς σημαντικῆς Ἐγκυκλίου τοῦ Σεβασμιωτάτου ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων.
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ἀπεχθῆ ἐγκλήματα τῶν ἐκτρώσεων,
ἀλλά καί εἰς ὅλον τόν κόσμον.
Ἡ πορεία τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας
τῆς Πατρίδος μας, τῆς Χώρας Ἁγίων
καί Ἡρῴων, ἀλλά καί τῶν ἀρχόντων
ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, ἡ πορεία ὅλων
αὐτῶν κατά κανόνα -πλήν ἐλαχίστων
ἐξαιρέσεων- κατευθύνεται πρός τήν μεγάλην λεωφόρον τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, μέ προοπτική τήν νέα ἐποχή καί τήν
νέα τάξι πραγμάτων. Τά ρεύματα τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς πανθρησκείας παρασύρουν καί ἀποπροσανατολίζουν ἐκκλησιαστικούς ποιμένες καί
ποιμαινομένους, ὅταν εἶναι ἀνερμάτιστοι ἀπό πλευρᾶς τῆς γνησίας Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως, τῆς Κανονικῆς
τάξεως καί τοῦ Ὀρθοδόξου φρονήματος.
Ἔτσι ἐξηγεῖται ὁ παρατεινόμενος διχασμός εἰς τάς Αὐτοκεφάλους κατά τόπον
Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας ἐξ αἰτίας τοῦ
καυτοῦ καί ἀκανθώδους προβλήματος
τῆς ἀντικανονικῶς δοθείσης Αὐτοκεφαλίας εἰς σχισματικούς, ἀφωρισμένους,
καθῃρημένους καί ἀχειροτόνητους εἰς
τήν Οὐκρανίαν, παραθεωρηθέντος τοῦ
Κανονικοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καί
πάσης Οὐκρανίας κ.Ὀνουφρίου καί τῆς
περί αὐτόν Κανονικῆς Ἱεραρχίας. Πολύ
μᾶς λυπεῖ καί ὁ πρόσφατος διχασμός
εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Κύπρου ἐξ
ἀφορμῆς τοῦ Οὐκρανικοῦ προβλήματος. Ὡσαύτως, μᾶς στενοχωρεῖ σφόδρα
καί ἡ ἐπιμονή τοῦ Παναγ. Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.Βαρθολομαίου, ὑποστηρίζοντος ὅτι εἶναι τετελεσμένον καί ἀδιαπραγμάτευτον γεγονός ἡ οὕτω πως δοθεῖσα Αὐτοκεφαλία, ἐνῷ διαφωνοῦν καί
ἀποστασιοποιοῦνται ἀπό τῆς ἀποδοχῆς
καί υἱοθετήσεως τοῦ Οὐκρανικοῦ Αὐτοκεφάλου 11 Αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες.
Εἶναι πολύ θλιβερόν, ἐνῷ γίνονται
ἀνοίγματα καί πορεῖες ἀγάπης πρός
8
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τό Βατικανό, τούς παπικούς καί τούς
ἀλλοθρήσκους, νά μή δρομολογοῦνται
προσπάθειες ἐπιλύσεως καί θεραπείας
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καί ἐν Πανορθοδόξῳ
Συνόδῳ τοῦ βαθέος ρήγματος εἰς βάρος
τῆς ἑνότητος τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Μέσα εἰς αὐτήν τήν θλιβεράν εἰκόνα καί κατάστασιν τοῦ κόσμου καί τῶν
δυσαρέστων σχέσεων κοινωνίας καί συμφωνίας τῶν κατά τόπους Αὐτοκεφάλων
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ μεγάλη δοκιμασία τῆς ἀνθρωπότητος ἀπό τήν πληγή καί μάστιγα τοῦ κορωνοϊοῦ ἔρχεται
ὡς παιδαγωγική μέθοδος ἀπό τήν Πάνσοφον Θείαν Πρόνοιαν διά νά μᾶς συνεφέρῃ καί ἐπαναφέρῃ ἐν μετανοίᾳ εἰς
τήν πνευματικήν καί κανονικήν ἐκκλησιαστικήν τροχιάν, λέγοντας τό: «ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν
Σου, οὐδέ συνετηρήσαμεν, οὐδέ ἐποιήσαμεν, καθώς ἐνετείλω ἡμῖν…».
Ἡ ἀντικανονική, αὐθαίρετη καί
ἄνευ προηγουμένου ἐπέμβασις τῆς
Ἑλληνικῆς Πολιτείας εἰς τά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, καθ’ ὑπέρβασιν καί παραθεώρησιν τῶν σχέσεων συναλληλίας Ἐκκλησίας καί Κράτους καί δή ὁ ἀντισυνταγματικός ἀποκλεισμός τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος (τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ) ἀπό τήν Θεία
Λατρεία, μέ ὅσα αὐτό συνεπάγεται, εἴθε
τό συντομώτερο νά ἀναθεωρηθῇ καί νά
ἀνακληθῇ. Ἀπό τόν περασμένο Μάϊο
καί μέχρι τοῦ παρελθόντος Ὀκτωβρίου,
πού οἱ συμπατριῶτες μας Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογοῦσαν
καί ἐλάτρευαν τόν Κύριον καί Θεόν μας,
κοινωνοῦντες τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων
κατά ἑκατοντάδες καί χιλιάδες, δέν παρατηρήθηκε οὔτε ἕνα κροῦσμα ἀπό
τήν συμμετοχή εἰς τήν Θείαν Λατρείαν
καί τήν Θείαν Κοινωνίαν. Καί αὐτό θά
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ἔπρεπε νά ἔχῃ διδάξει τούς πάντας καί
οἱ κυβερνῶντες νά σεβασθοῦν τήν Ἐκκλησία μας καί τήν μυστηριακή της ζωή.
Ὑπ’ αὐτό τό πρῖσμα εἶναι πάντοτε,
καί ἰδιαιτέρως εἰς τάς κρισίμους αὐτάς
ἡμέρας τοῦ καθολικοῦ lockdown, ἐπίκαιρον τό μήνυμα τῆς μετανοίας, πού
μᾶς ἐξέπεμψε ἡ θεόπνευστη διδαχή τοῦ
Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, τήν ὁποία παραθέσαμε.

Καί ἐπί τούτοις, εὐχόμενος ἀπό καρδίας εὐλογημένην, εἰρηνικήν καί καλλίκαρπον τήν Ἁγίαν Τεσσαρακοστήν τῶν
Χριστουγέννων μέ ἀληθινήν καί ἔμπρακτον μετάνοιαν, μέ ἀναθεώρησιν λόγων,
λογισμῶν καί πράξεων καί ἐναρμόνισιν
τῆς ζωῆς μας πρός τό Θεῖον θέλημα «τό
ἀγαθόν καί εὐάρεστον καί τέλεσιν», διατελῶ, μετ᾽ εὐχῶν καί ἀγάπης.

ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ «ΣΥΝΩΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ»!*
τῆς Μαρίας, ἐκπαιδευτικοῦ
Ὅ,τι ἀκολουθεῖ, προέρχεται ἀπό τήν
ἐκπομπή «Στά ἄκρα» τῆς κ. Βίκυς Φλέσσα στόν τηλεοπτικό δίαυλο τῆς ΕΡΤ (1η
Δεκεμβρίου 2020), μέ τίτλο: «Θαυμαστός
καινούργιος κόσμος» καί καλεσμένους
τόν Ὑπουργό Ἐπικρατείας καί Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη καί τόν Λέκτορα Σύγχρονης Φιλοσοφίας κ. Θεοφάνη Τάση.
Στήν παρακάτω ἐκπομπή πού θά
σᾶς παραπέμψω, ὁ Ὑπουργός Ἐπικρατείας καί Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης κ.
Πιερρακάκης ἀνάμεσα στίς ἀποκαλύψεις πού μᾶς κάνει συνεπικουροῦντος
καί τοῦ κ. Τάση καί πού ἐπιβεβαιώνουν
σέ ὅλες τίς εὔλογες ἀνησυχίες τους τούς
ψευδῶς, κακῶς καί δολίως ἀποκαλούμενους «συνωμοσιολόγους», εἶπε καί τό
ἑξῆς ἄρρητο ρῆμα («λανθάνουσα γλῶσσα
λέει τήν ἀλήθεια», λέγει ὁ σοφός λαός):
• «Ὁ διάβολος κρύβεται στήν λεπτομέρεια»!

Πολύ σωστά, κ. Πιερρακάκη!
Καί ἐσεῖς μέ τό ἐθνικό καί παγκόσμιο ἐπιτελεῖο τῶν τεχνοκρατῶν, ὄντως
«φροντίζετε» συστηματικά βῆμα-βῆμα
(ὅπως τό ὁμολογεῖτε καί μόνος σας) νά
ἐξασφαλίσετε πίσω ἀπό κάθε λεπτομέρεια νά ὑπάρχει ὁ διάβολος!
Κλείσατε καί τούς Ἱερούς Ναούς,
ἀπαγορεύσατε καί τήν ἀτομική προσευχή, καταπατήσαστε καί τό συνταγματικά
κατοχυρωμένο ἀνθρώπινο δικαίωμα τοῦ
θρησκεύειν, ὥστε ὁ διάβολος νά κάνει
κουμάντο ἀπροσκόπτως κι ἀνενόχλητος!
Σᾶς συνοψίζω τά highlights-τό ρεζουμέ ἀπό τό pot pourri τῶν ἀποκαλύψεων on camera γιά μιά μικρή καί πικρή
πρώτη γεύση, ἐδῶ:
• Ἡ πανδημία ἔπαιξε ἕναν ρόλο
«ἐπιταχυντῆ-καταλύτη»!
Σχόλιο: Ὁ κ. Πιερρακάκης ἐννοεῖ
προφανῶς πώς ἡ πανδημία ἐπιταχύνει
τήν ἐφαρμογή καί προώθηση τῆς παγκό-

* Μεταφέρουμε ἀπό τό tasthyras.wordpress.com/2020/12/01/τέλος-μέ-τό-παραμύθι. Ὁ
πλήρης τίτλος εἶναι: Τέλος μέ τό παραμύθι τῶν «συνωμοσιολόγων»! Δεῖτε καί ἀκοῦστε τούς
πραγματικούς συνωμότες on camera!
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σμιας δυστοπικῆς καί ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας καί καταλύει τίς ἀντιδράσεις
τῶν λαῶν χάριν τῆς ὑγείας.
• Θά ἑνοποιήσουν ἠλεκτρονικά
ὅλες τίς ὑπηρεσίες καί «τά βασικά
300 γεγονότα τῆς ζωῆς μας»!
Σχόλιο: Τό χαλί τοῦ χαράγματος τοῦ
Ἀντιχρίστου γιά νά μήν μποροῦμε νά ξεφύγουμε ἀπό πουθενά.
• Θά ἐγκαταστήσουν τό 5G στό
πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2021!
Σχόλιο: Μᾶλλον θά μᾶς ἔχουν καραντίνα γιά νά μήν τό πάρουμε εἴδηση….
• Μάλιστα τό 5G στήν Ἑλλάδα θά
τρέχει μέ ὑψηλότερες ταχύτητες ἀπό
τήν Ἀμερική!
Σχόλιο: Οὔτε λόγος ὅμως γιά τίς ἐπικίνδυνες ἀκτινοβολίες, τίς δυσάρεστες
συνέπειες στήν ἀνθρώπινη ὑγεία καί τήν
τελειότερη πανανθρώπινη δορυφορική
παρακολούθηση!
• Θά μᾶς κάνουν ρομποτική χειρουργική ἀπό ἀπόσταση!
Σχόλιο: Ἄρα, θά ἔχουμε ἠλεκτρονικά
ἐμφυτεύματα καί ἐξ ἀποστάσεως προσβάσιμα καί διαχειρίσιμα, κάτι πού καθομολογεῖται πρός τό τέλος τῆς ἐκπομπῆς!
• Τό Παγκόσμιο Ταμεῖο RRF θά
χρηματοδοτήσει τήν Ἑλλάδα γιά ὅλα
τά παραπάνω καί ὅλα τά συναφῆ ἐγχειρήματα τῆς τεχνολογικῆς δυστοπίας
πού μᾶς ἑτοιμάζουν!
Σχόλιο: Καί ἐνῶ χρωστᾶμε παντοῦ
καί ὡς μέχρι στιγμῆς παραμένοντες ἀμετανόητος λαός χρωστᾶμε ἀκόμη καί τῆς
Μιχαλοῦς…, τό Παγκόσμιο Ταμεῖο μᾶς
χαρίζει πακτωλούς πόρων, γιατί μᾶς
ἀγαπᾶ…! [...]
• Ψηφιακή ψηφοφορία!
Σχόλιο: Ἔτσι θά ξέρουν τά φρονήματα τοῦ καθενός, ὑπάρχει καί τό hacking…
κι ἔτσι κάπως ἔχασε τίς πρόσφατες
ἐκλογές ὁ Ντόναλντ Τράμπ καί κέρδισε
10
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ὁ Τζό Μπάιντεν. [...]
• Ψηφιακός πολίτης-ψηφιακή
ταυτότητα γιά ἐντός καί γιά ἐκτός
Ἑλλάδος!
Σχόλιο: Παγκόσμιος πολίτης! Τό πατάκι στήν πόρτα τοῦ χαράγματος τοῦ
Ἀντιχρίστου καί μελλοντικοῦ Παγκόσμιου Ἡγέτη. Ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος καί τῶν
μετακινήσεων ἐντός κι ἐκτός χώρας!
• Ψηφιακός φάκελλος ἀσθενοῦς
μέ πλήρη πρόσβαση!
Σχόλιο: Ἀπόλυτος ἔλεγχος στήν ζωή
καί στίς κινήσεις τοῦ καθενός βάσει τῆς
ὑγείας του. Τό προσωπικό ἀπόρρητο
στό μηδέν καί διάτρητο!
• Ψηφιακή ὑπογραφή!
Σχόλιο: Ἀσφάλεια;….
• Ψηφιακό περιθώριο σέ ἡλικιωμένους, βαρειά ἀρρώστους καί ἄλλες
ἀδύνατες κοινωνικές ὁμάδες πού δέν
μποροῦν νά ἀνταπεξέλθουν στόν χειρισμό τῶν νέων τεχνολογιῶν.
• Ψηφιακός ὁλοκληρωτισμός καί
ἔλεγχος στήν Δύση τύπου Κίνας!
Σχόλιο: Καί ἡ κατάσταση θά γίνεται
ἀκόμη χειρότερη μελλοντικά λόγῳ τῆς
τεχνολογικῆς ἐξέλιξης καί ἔπαρσης.
• Οἱ «ὁραματισμοί» καί οἱ «ἀξίες»
τῶν παγκόσμιων κολοσσῶν ψηφιακῆς
τεχνολογίας (τύπου Ζούκερμπεργκ,
Γκέιτς κ.λ.π.) ἐπιβάλλονται καί ἀντικαθιστοῦν τίς προσωπικές καί ἐθνικές ἀξίες ἀνθρώπων καί λαῶν!
• Στόχος τῆς silicon valley: ὁ ὑπερανθρωπισμός καί ἡ σύμπραξη τῆς τεχνολογίας καί τῶν ἐπιστημῶν μέ σκοπό
τήν τετραπλοῦ ἐπιπέδου ἀναβάθμιση
τοῦ ἀνθρώπου: σωματική, αἰσθηματική,
ἠθική (!) καί διανοητική.
Σχόλιο: Δηλαδή μᾶς ἀντιμετωπίζουν
ὡς res, πρᾶγμα. Ὡς μηχανές μέ λογισμικό πού χρειάζεται ἀναβάθμιση σέ ὅλα
τά ἐπίπεδα. Personal reset! Καί φυσικά
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μαντέψτε ποιοί θά ἐπιλέγουν τό «νέο
μας πρόγραμμα» καί τά νέα μας «ἤθη»…
Ὄχι, ἐμεῖς σίγουρα, ἀλλά οἱ νεοταξίτες
«ὁραματιστές»…!
• Ψάχνουν τό ὅριο γιά ὅλα τά
προηγούμενα!
Σχόλιο: Δέν πρόκειται νά τό βροῦν
γιατί δέν θέλουν τόν ὁριοθέτη. Ὅποιος
ἔχει Θεό ἔχει καί ὅρια καί τά γνωρίζει! •
«Ποιό εἶναι τό πρόβλημα;» (Ρωτᾶ ρητορικά ὁ κ. Τάσης). (Ἀπό τό ὅτι θά ὑπάρχει
τό ἐμφύτευμα σέ αὐτά πού μᾶς ἑτοιμάζουν ἤ ἐμφυτεύματα καί τροποποιήσεις
τοῦ γενετικοῦ μας κώδικα «γιά τό καλό
μας». Καί μάλιστα θά μᾶς ὑποχρεώσουν
νά τά κάνουμε!)
Σχόλιο: Κατά τόν κ. Τάση συμφωνούντων διά τῆς χαμογελαστῆς σιωπῆς-συναίνεσής τους καί τῶν συνομιλητῶν, Ὑπουργοῦ καί δημοσιογράφου,
δέν ὑπάρχει πρόβλημα. Θά μᾶς βοηθοῦν

στήν ἀναβάθμισή μας!
• Ὁ ἑωσφορισμός στό ἔπακρον!
Ἐπιχειρεῖται ἡ ἐπίγεια ἀθανασία μας
μέσῳ τῆς τεχνολογίας! [...]
• Κατάληξη: νά βάλουμε τό ἐμβόλιο!
Γιατί ἄραγε μετά ἀπό ὅλα τά παραπάνω ζοφερά πού εἰπώθηκαν, ἡ κατάληξη εἶναι νά βάλουμε τό ἐμβόλιο; Ποῦ
κολλάει;
Ἀκολουθεῖ ὅλο τό κυρίως πιάτο τῶν
σχεδίων τῶν συνωμοτῶν τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης Πραγμάτων τῆς «4ης βιομηχανικῆς ἐπανάστασης» (τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καί τοῦ ὑπερανθρωπισμοῦ), ὅπως τήν ἐπονομάζουν οἱ
τεχνοκράτες.
Ἡ ἐκπομπή ὑπάρχει στό: https://
www.ertflix.gr/synenteyxeis/staakra/sta-akra-kyriakos-pierrakakistheofanis-tasis/

Ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀγάπη συναποτελοῦν τήν αἰσιοδοξία…
Δέν θά μποροῦσα νά ἀποκαλέσω τόν ἑαυτό μου χριστιανό, ἐάν δέν ἤμουν
αἰσιόδοξος. Καί ἄν ἀποκαλοῦσα τόν ἑαυτό μου χριστιανό καί δέν ἤμουν αἰσιόδοξος,
δέν θά ἤμουν εἰλικρινής χριστιανός. Καί ὅλοι ἐσεῖς ματαίως ἀποκαλεῖσθε χριστιανοί,
ἐάν δέν εἶστε αἰσιόδοξοι. Ὁ Χριστιανισμός ἀποτελεῖ τό μέγιστο κάστρο αἰσιοδοξίας.
Ὁ Χριστιανισμός θεμελιώνεται στήν πίστη, τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπη. Γιατί αὐτά
τά τρία μόνο σώζουν: ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀγάπη. Ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα, ἡ ἀγάπη
συναποτελοῦν τήν αἰσιοδοξία… Μόνο ἡ αἰσιοδοξία μᾶς σώζει.
Ἄν δέν ἔχουμε αἰσιοδοξία, δέν ἔχουμε πίστη. Χωρίς πίστη εἴμαστε σάν τά
ἑκατοντάδες ζῶα, πού σήμερα τό πρωί σφαγιάστηκαν στό σφαγεῖο.
Ἄν δέν ἔχουμε αἰσιοδοξία, δέν ἔχουμε ἐλπίδα. Χωρίς ἐλπίδα εἴμαστε σάν
σβησμένα ἀστέρια στό σύμπαν, τά ὁποῖα ἀκολουθοῦν τά φωτεινά καί ζωντανά
ἀστέρια.
Ἄν δέν ἔχουμε αἰσιοδοξία, δέν ἔχουμε ἀγάπη. Χωρίς ἀγάπη εἶναι καί ἡ
ἔρημος Σαχάρα, στήν ὁποία ὁ διψασμένος λέοντας βρυχᾶται, ψάχνοντας νερό. Καί
ὅταν ὁ λέοντας δέν βρίσκει νερό, δαγκώνει τό πέλμα του μέχρι νά τρέξει αἷμα καί
τό γλύφει, γιά νά σβήσει τή δίψα του.
Ἀπό τό βιβλίο: Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Ὁμιλίες καί μελέτη γιά τά Σύμβολα καί
Σημεῖα, Θεσσαλονίκη 2014, ἐκδόσεις «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», σσ. 28-29.
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ*
τῆς κ. Χρυσούλας Μπουκουβάλα
Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση (The Great
Reset) εἶναι μιά «πρωτοβουλία» πού
παρουσιάστηκε στίς 3.6.2020 στήν διαδικτυακή συνάντηση τοῦ Παγκόσμιου
Οἰκονομικοῦ Φόρουμ (Worlds Economic
Forum), ἤ ἀλλιῶς γνωστοῦ ὡς Φόρουμ
τοῦ Νταβός, ἐν μέσῳ πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ.
Ἡ πρωτοβουλία στηρίζεται ἀπό τόν
πρίγκιπα τῆς Οὐαλίας Κάρολο καί τό
Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο (ΔΝΤ) καί
ἰσχυρίζεται ὅτι ἔχει στόχο τήν «ἀνοικοδόμηση τοῦ παγκόσμιου οἰκονομικοῦ
καί κοινωνικοῦ συστήματος, ὥστε νά
καταστεῖ πιό βιώσιμο».
Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση σχεδιάστηκε ἀπό τούς ἐγκέφαλους τοῦ Φόρουμ τοῦ Νταβός, πού εἶναι ἕνας μή
κυβερνητικός ὀργανισμός πού ἀπαρτίζεται ἀπό τή διεθνῆ ἐλίτ τοῦ πλούτου,
δηλαδή ἀπό μέλη βασιλικῶν οἴκων, τό
ΔΝΤ, δισεκατομμυριούχους, τραπεζικούς
κολοσσούς καί πολυεθνικές ἑταιρεῖες.
Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση στοχεύει, μεταξύ ἄλλων, καθώς ἰσχυρίζεται,
νά ἀναδιανείμει τόν πλοῦτο τῆς μεσαίας τάξης πρός τούς φτωχούς, χωρίς νά
θίξει ὅμως κανένα προνόμιο τῶν πολύ
πλουσίων.
Τό Φόρουμ τοῦ Νταβός, ὅπως
καί ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας (Π.Ο.Υ.), ἐλέγχονται ἀπό τή Λέσχη
Μπίλντερμπεργκ καί τήν Τριμερῆ Ἐπι-

τροπή (Trilateral Commission). Ἄν καί
ὅλοι οἱ ἀνωτέρω ὀργανισμοί δέν εἶναι
ἐκλεγμένοι καί δέν ἀντιπροσωπεύουν
τά συμφέροντα τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ, ἀλλά μόνον τοῦ διεθνοῦς καπιταλισμοῦ, ἐντούτοις ἀποφασίζουν γιά τίς
τύχες ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας καί
πιέζουν, χρηματίζουν ἤ ἐκβιάζουν ὅσες
κυβερνήσεις ἔχουν πολιτικούς μαριονέτες νά νομοθετήσουν σύμφωνα μέ τίς
ἐντολές τους.
Ὅ,τι δέν κατάφερε λοιπόν ἡ ἐπίθεση
στούς Δίδυμους Πύργους τῆς Νέας Ὑόρκης στίς 11.9.2001, ἡ αὐτιστική Γκρέτα
Τούνμπεργκ μέ τό κίνημά της γιά τήν ἀνθρωπογενῆ κλιματική ἀλλαγή, προσπαθεῖ τώρα νά ἐπιβάλει ἡ πανδημία τοῦ
κορωνοϊοῦ μέ μοχλό τά lockdowns πού
δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ ὑγειονομική
προστασία, ἀλλά εἶναι ἡ ἐφαρμογή τῶν
17 Στόχων τοῦ ΟΗΕ γιά τή Βιώσιμη Ἀνάπτυξη.
Σέ μιά παρουσίαση τοῦ ἐπίσημου
βίντεο τῆς πρωτοβουλίας μέ τίτλο The
Great Reset, ὁ ἀρχισυντάκτης τῆς ἀμερικανικῆς συστημικῆς ἐφημερίδας The
Remnant, Μάϊκλ Μάτ πού πρόσκειται
στούς Δημοκρατικούς, δήλωσε συγκεκριμένα γιά τή σύνδεση μεταξύ τῆς κρίσης
τοῦ κορωνοϊοῦ καί τῶν lockdowns:
«Δέν πρόκειται πλέον γιά Covid-19.
Πρόκειται γιά μιά ἐπανεκκίνηση τῶν
πάντων. Καί οἱ ΗΠΑ [ἐνν. ὁ Πρόεδρος

* Ἀπό τήν ἱστοσελίδα τῆς κ. Χρυσούλας Μπουκουβάλα aperopia.fr. Ὁ πλήρης τίτλος
εἶναι: «Ἐπίμετρο. Τί εἶναι ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση καί πῶς σχετίζεται μέ τά lockdowns τῆς
πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ;» καί ἀποτελεῖ τμῆμα εὐρύτερου ἄρθρου μέ τίτλο «Ἀτζέντα 2030».
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Τράμπ] τήν παρεμποδίζουν, ὁπότε ἀποσταθεροποιοῦν ὁλόκληρη τή χώρα μας.
Τό ὄνομα τοῦ παιχνιδιοῦ τώρα εἶναι γονάτισμα τῆς ἀμερικανικῆς οἰκονομίας,
προκειμένου νά διαλυθεῖ ἐντελῶς, ἔτσι
ὥστε ὅλοι νά θέλουν τή Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση.
» Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση θά ἐφαρμόσει μαζικά σοσιαλιστικά πολιτικά καί
οἰκονομικά προγράμματα καί φυσικά θά
διαχειριστεῖ τήν παγκόσμια κλιματική
ἀλλαγή, σύμφωνα μέ τά πρότυπα τῆς
Πράσινης Νέας Συμφωνίας (Green New
Deal). Ὁ κανονισμός λειτουργίας της θά
εἶναι ἀπίστευτος».
Τό μενού προβλέπει λοιπόν: εὐρεία
ἀποδοχή τῶν LGBT καί τῶν λαθρομεταναστῶν ἀπό τίς δυτικές κοινωνίες
ὑπό τήν ἀπειλή βούρδουλα (τρομοκρατικές ἐπιθέσεις πάσης φύσεως) καί βαρειᾶς φορολογίας σέ ὅσες ἐπιχειρήσεις
ἀρνοῦνται νά προσλάβουν ἱκανό ποσοστό ὁμοφυλόφιλων καί διεμφυλικῶν
ὑπαλλήλων, νομιμοποίηση ἀμβλώσεων
καί βρεφοκτονίες μέχρις ἐσχάτων.
Προβλέπει ἐπίσης ἐξισλαμισμό τῆς
Εὐρώπης μέ τέμενος σέ κάθε γειτονιά,
ἀπηνῆ δίωξη τοῦ χριστιανισμοῦ, ἀλλά
ὄχι τοῦ ἑβραϊσμοῦ καί τοῦ βουδισμοῦ,
δίωξη τῶν ἐθνικῶν ταυτοτήτων, τσιπάρισμα, δίκτυα 5G μέχρι θανάτου, drones
πού θά ρουφιανεύουν κάθε κίνηση τῶν
πολιτῶν, ἀνανεώσιμες πηγές ἐνέργειας
μέχρι καί στό καζανάκι τῆς τουαλέτας,
ἀνεμογεννήτριες μέχρι καί στό Ἔβερεστ,
καί ἀπανθρακοποίηση ὅλων τῶν χωρῶν,
μέ ἐξαίρεση τή Γερμανία καί τήν Κίνα

πού ἑτοιμάζουν δεκάδες λιγνιτικά ἐργοστάσια.
Ἀκόμη, προβλέπει δαιμονοποίηση
τῶν ὀρυκτῶν καυσίμων καί τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας, κατάργηση μετρητῶν,
ἐμβόλια μέχρι καί στίς κατσαρίδες τῶν
ἑταιρειῶν τοῦ Ἱδρύματος Μπίλ καί Μελίντα Γκέϊτς, τῶν Ἄστρα Ζενέκα καί Νοβάρτις, ψηφιακά πιστοποιητικά ὑγείας,
γιά νά μπορεῖ κάποιος νά ταξιδέψει, νά
δουλέψει, νά στείλει τά παιδιά του σχολεῖο, νά λάβει ἐπιδόματα, ἀκόμα καί σύνταξη.
Τέλος, περιλαμβάνει τεχνητά κρέατα καί γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, αὐτοματοποίηση τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ
δημόσιου καί τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα, μετατροπή τῶν ὑπαλλήλων σέ ἐλεύθερους
ἐπαγγελματίες, ληστεία τῶν μικρομεσαίων ἰδιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καί τῆς ἀκίνητης περιουσίας μέσῳ πλειστηριασμῶν,
ὑπαγωγή στό καθολικό βασικό εἰσόδημα
ὅσων ἀνέργων ἐπιβιώνουν ἀκόμα, καί γενικά ὅλα ὅσα περιλαμβάνονται ἐδῶ καί
χρόνια στούς 17 Στόχους τοῦ ΟΗΕ, ἀλλά
δέν μποροῦσαν μέχρι τώρα νά ἐφαρμοστοῦν.
Ὅλα ὅσα ἐφαρμόζει ἡ ἑλληνική
κυβέρνηση ὡς ἔκτακτα μέτρα κατά
τήν πανδημία τῆς Covid-19 ἔχουν
σχεδιαστεῖ πολὺ νωρίτερα καί ἀντιπροσωπεύουν τούς 17 Στόχους τοῦ
ΟΗΕ γιά τή Βιώσιμη Ἀνάπτυξη. Στό
παραπάνω σχέδιο τοῦ Φόρουμ τοῦ Νταβός ἀναλύονται ὅλοι οἱ ὑποστόχοι, πού
ἐπιχειρεῖται νά ἐπιβληθοῦν σέ κάθε χώρα
πού ἔχει ὑποταγμένους πολιτικούς.

«Θά σᾶς βάλω ὅλους νά κάνετε τό ἐμβόλιό μου» (Αὐτό ἐκαυχᾶτο
τό ταγκαλάκι μέ τό στόμα μιᾶς ταλαιπωρημένης ἀπό τό δαιμόνιο ψυχῆς).
13
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ΠΕΡΙ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ*
τοῦ Δρ Ἐλπιδοφόρου Σωτηριάδη, Καθηγητοῦ Ἐπιδημιολογίας
στό Ἀνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
[...]
Μέ βάση ὅλα τά πιό πάνω, καταλήγουμε στά ἑξῆς συμπεράσματα:
• Τά ἐμβόλια εἶναι χρήσιμα γιά τήν
δημιουργία τεχνητῆς ἀνοσίας στούς ἀνθρώπους,
• Ἡ χρήση ἑνός ἀσφαλοῦς καί ἀποτελεσματικοῦ ἐμβολίου προστατεύει τόν
ἐμβολιασμένο μέ τήν δημιουργία ἀντισωμάτων καί κυτταροτοξικῶν Τ λεμφοκυττάρων καί ἑπομένως δέν ἀπειλεῖται
ἡ ὑγεία του ἀπό ἕνα μή ἐμβολιασμένο
ἄτομο πού ἐνδεχομένως νά νοσήσει,
• Δέν ἔχει χορηγηθεῖ ποτέ ὑποχρεωτικό ἐμβόλιο στό παρελθόν,
• Δέν ὑπάρχει κανένας ἰατρικός,
ἐπιδημιολογικός ἤ ἄλλος λόγος πού νά
δικαιολογεῖ ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό,
• Ἡ χορήγηση ἐμβολίου εἶναι μιά
παρεμβατική ἰατρική πράξη στό σῶμα,
γιά τήν ὁποία ἀπαιτεῖται ἡ ἐλεύθερη
γραπτή συγκατάθεση τοῦ ἀτόμου,
• Ὅταν χρησιμοποιεῖται ἕνα ἀσφαλές κι ἀποτελεσμαστικό ἐμβόλιο, δέν
χρειάζεται ἡ ἀνοσία κοινότητας (ἀνοσία
ἀγέλης) γιά τήν προστασία τοῦ πληθυσμοῦ, διότι ὁ καθένας (εὐάλωτα ἄτομα) μπορεῖ νά λάβει τό ἐμβόλιο καί νά

προστατευθεῖ (σ.σ. ἄρα δέν χρειάζεται
νά ἐμβολιαστοῦν πάρα πολλά ἄτομα
ἑνός λαοῦ, γιά νά ἔχῃ ἀποτέλεσμα ὁ
ἐμβολιασμός),
• Τά ἐμβόλια, ὅπως ὅλα τά φάρμακα, ἔχουν ἐπιθυμητές δράσεις, ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες καί παρενέργειες πού
κυμαίνονται ἀπό ἤπιες μέχρι σοβαρές ἤ
/ καί παρενέργειες πού προκαλοῦν μόνιμες - μή ἀναστρέψιμες βλάβες ἤ/ καί
σπάνια ὁδηγοῦν στόν θάνατο,
• Τά ἐμβόλια, πού δοκιμάζονται
τώρα γιά τόν κορωνοϊό, ἀφοροῦν μιά
νέα τεχνική, ἡ ὁποία δέν ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ποτέ στό παρελθόν γιά
τήν παραγωγή ἐμβολίων μέ τήν ὁποία τά
ἐμβόλια θά περιέχουν τεχνητό γενετικό
ὑλικό,
• Ἀπό προηγούμενες μελέτες σέ ζῶα
καί ἐθελοντές, ἔχουν καταγραφεῖ διάφορες σοβαρές παρενέργειες ἀπό ἐμβόλια
πού περιέχουν γενετικό ὑλικό, οἱ ὁποῖες
περιλαμβάνουν φλεγμονή, μυοπάθεια,
παγκρεατίτιδα, ἡπατική στεάτωση, λιποδυστροφία, βλάβες στά νεῦρα, αὐτο-άνοσα νοσήματα (π.χ. ἐγκάρσια μυελίτιδα)
καί ἄλλα.

UUUUUUU
Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ**
τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τζανάκη,
[...] «Τώρα πάλι παρουσιάσθηκε
μιὰ ἀρρώστια, γιὰ τὴν ὁποία βρῆκαν

ἕνα ἐμβόλιο ποὺ θὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸ καί, γιὰ νὰ τὸ κάνη κανείς, θὰ τὸν

* Παραθέτουμε τήν κατακλείδα ἐκτενέστερου ἄρθρου τοῦ κ. Σωτηριάδη ὑπ᾽ αὐτόν τόν τίτλο.
** Παρομοίως ἡ κατακλείδα σημαντικοῦ ἄρθρου τοῦ κ. Τζανάκη.
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σφραγίζουν». (Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης, Λόγοι Β´, 1999, Σουρωτή Θεσσαλονίκης, σελ. 181).
Ἀλλὰ τὸν ἅγιο Παΐσιο θὰ ἀκούσουμε ἐμεῖς; Ἐμεῖς εἴμαστε ἡ ἱεραρχία. Καὶ
τότε ποὺ ζοῦσε τὰ ἴδια γινόταν:
«Ξεκάθαρα τὰ γράφω στὸ φυλλάδιο ῾῾Σημεῖα τῶν καιρῶν᾽᾽, ἂς ἐνεργήση
ὁ καθένας ἀνάλογα μὲ τὴν συνείδησή
του. Βέβαια μερικοὶ εἶπαν: ῾῾Ἔ, αὐτὰ εἶναι μιὰ γνώμη ἑνὸς καλογήρου· δὲν εἶναι
ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας᾽᾽. Ἐγὼ ὅμως δὲν
εἶπα δική μου γνώμη, ἀλλὰ διατύπωσα ἁπλὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ, τοῦ
Εὐαγγελίου, γιατὶ τὴν δική μας γνώμη
πρέπει νὰ τὴν ὑποτάσσουμε στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐκφράζεται μέσα στὸ
Εὐαγγέλιο». (Ἅγιος Παΐσιος, ὅ.π., σελ.
184).

Ὁ καλόγηρος βέβαια ἁγιοκατατάχθηκε, δηλαδὴ ἀναγνωρίστηκε καὶ ἐπισήμως ἡ ἁγιότης του καὶ ὁρίστηκε ἡμέρα
ἑορτῆς του. Ἀλλὰ μέχρις ἐκεῖ. Ἐδῶ δὲν
ἀκοῦν οὔτε Χριστὸ οὔτε ἀποστόλους
οὔτε τοὺς παλαιοὺς ἁγίους πατέρες. Θὰ
ἀκούσουν τὸν φτωχὸ καλόγερο; Ὅσοι
τὸν γνώρισαν καὶ ὅσοι τὸν ἐμπιστεύονται ἐλπίζω νὰ ξέρουν τί θὰ ἀκολουθήσουν. Οἱ ὑπόλοιποι κινδυνεύουν νὰ
πᾶνε ὑπάκουοι καὶ φασκιωμένοι:
«Δυστυχῶς, καὶ πάλι ὁρισμένοι
῾῾Γνωστικοὶ᾽᾽ φασκιώνουν τὰ πνευματικά τους τέκνα σὰν τὰ μωρά, δῆθεν
γιὰ νὰ μὴ στενοχωριοῦνται. ῾῾Δὲν πειράζει αὐτό· δὲν εἶναι τίποτε. Ἀρκεῖ ἐσωτερικὰ νὰ πιστεύετε᾽᾽!» (Ἅγιος Παΐσιος,
ὅ.π., σελ. 191).


Ο ΘΗΡΙΟΔΑΜΑΣΤΗΣ: ΜΑΣΤΙΓΩΜΑ ΑΝΕΥ ΚΡΑΥΓΗΣ
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Βαθιώτη, Ἀναπλ. Καθηγητοῦ Νομικῆς Σχολῆς Δ.Π.Θ.
«Ἀγαπητέ συμπολίτη μου», [Σημ. «Π»:
Εἶναι ὁ ὅρος πού χρησιμοποίησε στό διάγγελμά του ὁ κ. Μητσοτάκης] γιά ὅσα
ὑποφέρεις ἀπό σήμερα [Σημ. «Π»: Τό ἄρθρο ἐγράφη 9.11.2020 μετά τήν ἀνακοίνωση ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη στίς 6.11.
τῆς γενικῆς καραντίνας], δέν φταίει ὁ κ.
Μητσοτάκης καί τό ἐπιτελεῖο του! Ἐσύ
φταῖς: θυμήσου τήν δυστοπική καραμέλα τῆς «ἀτομικῆς εὐθύνης» πού ἀθροιστικά γίνεται συλλογική. Διότι, ὅταν ὁ
θηριοδαμαστής δέν ἀκούει κραυγή ἀπό
τό μαστιγωνόμενο θηρίο, θά κλιμακώνει
ἀσταμάτητος τίς βουρδουλιές του.
Στό lockdown II, γιά τήν περίπτωση
πού τολμήσεις νά ἀφήσεις ἐλεύθερο τό
πρόσωπό σου, οἱ ὑγειονομικοί δικτάτο-

ρες θέσπισαν πρόστιμο 300 εὐρώ, καί
δή ἐντελῶς αἰφνιαστικά –ὁ πρωθυπουργός σου δέν σέ προετοίμασε κἄν γιά τόν
διπλασιασμό τοῦ προστίμου. Δηλαδή,
ἄν ἀμείβεσαι μέ τόν κατώτατο μισθό, τό
«ἔγκλημα μαμούθ» π.χ. τῆς μοναχικῆς
βόλτας δίπλα στήν ἀκρογιαλιά μέ ἀκάλυπτο τό πρόσωπό σου θά στοιχίζει ὅσο
περίπου ἕνα δεκαπενθήμενο τοῦ μισθοῦ
σου.
Κι ὅμως δέν κραύγασες!
Στήν καλύτερη περίπτωση μονολόγησες, κουνώντας ἀποδοκιμαστικά τό
κεφάλι σου. Ἄρα ἄντεξες καί πάλι στό
νέο μαστίγωμα.
Ἀπολύτως ἀναμενόμενο!
Προηγουμένως σοῦ εἶχαν φορέσει
15
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«μάσκα παντοῦ» καί πάλι δέν κραύγασες!
Στό lockdown II σέ ξαναξεφτίλισαν
ἀξιώνοντας νά γνωστοποιεῖς στίς ἀρχές
μέσῳ τοῦ μαγικοῦ ἀριθμοῦ ...33 πρός
ποιά κατεύθυνση ἔχεις πρόθεση νά μετακινηθεῖς!
Καί πάλι δέν κραύγασες!
Ἀλλά ξεφτίλισαν προπάντων ἐσένα,
πτυχιοῦχε Νομικῆς, μουντζουρώνοντας
τό πτυχίο σου.
Διότι στό Συνταγματικό Δίκαιο οἱ
καθηγητές σου σέ εἶχαν διδάξει ὅτι μιά
τέτοια ὑποχρέωση ἀποτελεῖ σχολικό παράδειγμα ἀντισυνταγματικότητας, ἀφοῦ
θίγει τόν ἴδιο τόν πυρήνα μιᾶς ἐλευθερίας πού τό Σύνταγμα διακηρύσσει ὡς
ἀπαραβίαστη. Κι ἐφόσον δέν κραύγασες
στό lockdown I, τό μαστίγωμα ἐπανελήφθη.
Σοῦ κλείδωσαν ξανά τίς ἐκκλησίες,
τίς μόνες πού θά μποροῦσαν νά σοῦ
ἐξαφανίσουν τόν φόβο γιά τόν «ἀόρατο
ἐχθρό» ἀνταλλάσσοντάς τον μέ τήν πίστη στόν «ἀόριστο Φίλο» σου.
Καί πάλι δέν κραύγασες!
Ξανάδωσαν χρήματα στά Μέσα Μαζικοῦ Τρόμου γιά τήν προώθηση τῆς
ὑγειονομικῆς προπαγάνδας ἀντί νά τά
ἐπενδύσουν στήν βελτίωση τοῦ Συστήματος τῆς Ὑγείας, γιά τήν ὁποία τόσο
κόπτονται.
Καί πάλι δέν κραύγασες!
Τώρα, λοιπόν, οἱ ὑγειονομικοί δικτάτορες τρίβουν τά χέρια τους. Δέν μποροῦν νά πιστέψουν μέ πόση εὐκολία σέ
ξαναμαστίγωσαν, χωρίς νά ἀκούσουν κίχ!
Θυμήσου πῶς γελοῦσε ὁ πρωθυπουργός
σου στήν τελευταία του συνέντευξη δίπλα στόν Σωτήρη. Πῆρε ἀποφάσεις πού
ὁ ἴδιος τίς εἶχε πρό καιροῦ ἀποκαλέσει
τραγικές γιά τήν οἰκονομία, τήν κοινωνία
καί τήν ζωή σου, ἀλλά τώρα γελοῦσε.
16
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Καί γελοῦσες κι ἐσύ μαζί του ἀπό τόν
καναπέ σου. Τόν κορόϊδευες πού ἀποκάλεσε Σωτήρη τόν πάλαι ποτέ σωτήρα σου, ἀλλά δέν μπῆκες στόν κόπο νά
δεῖς τά δικά σου χάλια:
Φόρεσες πάλι πυτζάμα καί παντόφλες, γιά νά κάνεις ὅ,τι δέν πρόλαβες
ὅσο ἔτρεχες νά βγάλεις χρήματα γιά τά
παιδιά καί τούς γονεῖς σου μέσα στήν
ψευτοκανονικότητα τοῦ ἡμιχρόνου ἀνάμεσα σέ lockdown I καί lockdown II.
Καί τό σκόρ στά μάτριξ τῶν ἀθηναϊκῶν δρόμων πρέπει τώρα νά δείχνει: Νέα
Δικτατορία vs Κοινωνία πολιτῶν: 10-0.
Θυμήσου ὅτι ὁ θηριοδαμαστής σου
δέν χαμπαριάζει ὅσο βλέπει τήν ἄνευ
ὅρων ὑποταγή σου στόν βούρδουλά του.
Κι ἔτσι, «συμπολίτη μου», στό τρίτο ἡμίχρονο, δηλ. στό lockdown III:
• Θά σοῦ βάλουν μάσκα καί μέσα
στό σπίτι σου!
• Θά σέ ἐπιτηροῦν μέ drones!
• Θά σοῦ ἐπιτρέπουν σωματική
ἄσκηση μία φορά τήν ἡμέρα σέ συγκεκριμένη ὥρα καί ὑπό τόν ὅρο ὅτι δέν
θά ἀπομακρύνεσαι παρά μόνο σέ ἀκτίνα
500 μέτρων ἀπό τό σπίτι σου, πάει νά
πεῖ: ἀπό τήν φυλακή σου!
«Ἀγαπητέ συμπολίτη μου», μελέτησε
τήν «Νέα Οὐτοπία» (1891) τοῦ Τζερόμ
Τζερόμ γιά νά ἀποκωδικοποιήσεις τή
Νέα Δικτατορία καί τούς στόχους της:
Στόν 29ο αἰώνα, ὅταν ὁ ἥρωας τοῦ
ἔργου ξύπνησε μετά ἀπό 1.000 ὧρες
ὕπνου καί ἔπρεπε νά πλυθεῖ, γιατί ἔνιωθε βρόμικος, ὁ ξεναγός του τόν πληροφόρησε ὅτι δέν ἐπιτρεπόταν νά πλένεται
ὅποτε ἤθελε αὐτός. Ἔπρεπε νά περιμένει μέχρι τίς 16.30. Κι ὅταν ρώτησε τόν
ξεναγό ποιός θά τόν ἔπλενε, πῆρε τήν
ἀποσβολωτική ἀπάντηση: «Τό Κράτος»!
Ἐσύ, ἀγαπητέ «συμπολίτη μου»,
πόσα χρόνια κοιμᾶσαι καί γιά πόσα
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ἀκόμη χρόνια θά συνεχίσεις νά κοιμᾶσαι;
Τόσα χρόνια ἤθελες νά ζεῖς τό οὐτοπικό σου ὄνειρο ἀλλά τώρα βιώνεις τόν
δυστοπικό ἐφιάλτη σου.

Κραυγές ὑπάρχουν – βγάλτες!
Ἀλλιῶς θά σοῦ βγάλουν ἀκόμη καί
τήν ψυχή σου.
Μέ δόλωμα τήν σάρκα σου!

XXXXXXXXXXXXX
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΗΜΕΡΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
τοῦ Στρατηγοῦ Κωνσταντίνου Φλώρου, Ἀρχηγοῦ Γ.Ε.ΕΘ.Α.*
Ἡμερήσια Διαταγή κ. Α/ΓΕΕΘΑ γιά
τήν Ἡμέρα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων
Ἀξιωματικοί, Ἀνθυπασπιστές, Ὑπαξιωματικοί, Στρατιῶτες, Ναῦτες, Σμηνίτες, Ἐθνοφύλακες καί Πολιτικό Προσωπικό τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων,
Στίς 21 Νοεμβρίου, ἡμέρα πού ἡ Ὀρθοδοξία γιορτάζει τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ καί
τῆς Μεγάλης Προστάτιδος ὅλων μας, τό
Ἔθνος τιμᾶ τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις γιά
τήν προσφορά τους στήν ἀπόκτηση καί
διατήρηση τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Ἀσφάλειας καί τῆς Ἀξιοπρέπειάς του.
Εἶναι ἡ μέρα τῆς δικῆς μας γιορτῆς,
ἡ μέρα πού μέ ὑπερηφάνεια, συγκίνηση
καί ὑπέρτατο σεβασμό θυμόμαστε ὅλους
ἐκείνους τούς ὑπέροχους Ἕλληνες, ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους, πού πολέμησαν
στά πεδία τῶν μαχῶν γιά τήν Ἐλευθερία
τῆς Πατρίδας μας καί γιά τά Ἱερά καί τά
Ὅσια τῆς Φυλῆς μας.
Σήμερα παρελαύνουν μπροστά μας
νοερῶς Μαραθωνομάχοι καί Σαλαμινομάχοι, πρόμαχοι τῶν Θερμοπυλῶν καί
τῶν Πλαταιῶν, Ἱεροί Λόχοι καί Μακε-

δονικές Φάλαγγες, Ἀκρίτες τοῦ Βυζαντίου, Ὁπλαρχηγοί καί Ναυμάχοι τῆς
Ἐπανάστασης, Μακεδονομάχοι καί ὑπερασπιστές τῶν Ἠπειρώτικων ὑψιπέδων,
Ἱερολοχίτες Καταδρομεῖς τῆς Μέσης
Ἀνατολῆς καί μαχητές τῆς Μαρτυρικῆς
Μεγαλονήσου. Τό δέντρο τῆς ἑλληνικῆς
Γενεαλογίας εἶναι γεμάτο ἀπό εὐκλεεῖς
πολεμιστές καί οἱ σελίδες τῆς ἑλληνικῆς
Ἱστορίας εἶναι γραμμένες μέ ἀναρίθμητες
πράξεις ἀνδρείας. Ἀπό τά ἀρχαῖα χρόνια
τοῦ Μιλτιάδη, τοῦ Λεωνίδα καί τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ὥς τά νεότερα χρόνια τοῦ Κατσάνη, τοῦ Κατούντα καί τοῦ
Σταυριανάκου [Σημ.«Π»: Οἱ τρεῖς ἀνωτέρω ἔπεσαν μαχόμενοι ἡρωϊκῶς κατά τήν
τουρκική εἰσβολή στήν Κύπρο τό 1974],
ἡ ἑλληνική γῆ δέν σταμάτησε ποτέ νά
βγάζει ἥρωες. Εἶναι ἐκεῖνοι πού διαμόρφωσαν τό ἰδεατό πρότυπο τοῦ Ἕλληνα
μαχητῆ, ἕνα πρότυπο πού διατηρήθηκε
ἀναλλοίωτο στό πέρασμα τῶν αἰώνων,
ἀπόδειξη τρανότατη κι αὐτή τῆς ἀδιάλειπτης ἱστορικῆς μας συνέχειας. Ὁ
Ἕλληνας μαχητής εἶναι στολισμένος
μέ ὅλες τίς ἀρετές τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς κι ἔχει καλά φυλαγμένες στήν ψυχή

* Ὁ στρατηγός Κων. Φλῶρος τιμᾶ τά πολλά γαλόνια του καί μέ τή θαρραλέα δήλωσή του
στό τέλος τῆς ἄλλης πρόσφατης ἡμερήσιας διαταγῆς του γιά τήν ἐπέτειο τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940. Γράφει ἐκεῖ: «... μέ ἀξίωσε ὁ Θεός νά ἡγοῦμαι τέτοιων ἀνδρῶν καί γυναικῶν».
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του τίς νουθεσίες τῶν προγόνων του.
Στὸ μυαλό του στριφογυρνᾶ διαρκῶς ἡ
πατρική συμβουλή «Αἰέν Ἀριστεύειν»
τοῦ ὁμηρικοῦ Πηλέα πρός τόν γιό του
Ἀχιλλέα, ὅταν ξεκινοῦσε γιά τήν Τροία.
Τήν καρδιά του δονεῖ ἡ σκληρή ἀπαίτηση «ἤ τάν ἤ ἐπί τᾶς» τῆς Σπαρτιάτισσας μάνας, τήν ὥρα πού παρέδιδε τήν
ἀσπίδα στόν γιό της ξεπροβοδίζοντάς
τον γιά τόν πόλεμο.
Γαλουχημένος μέ τέτοιες νουθεσίες,
ὁ Ἕλληνας μαχητής ἔμαθε νά στέκεται
ἀγέρωχος ἀπέναντι σέ ἀριθμητικά ὑπέρτερους ἀντιπάλους, ὑπό τίς ἐπιταγές
τοῦ «οὐ πόσοι ἀλλά ποῦ». Ἔμαθε νά
ἐπιλέγει αὐτονόητα τόν δύσκολο δρόμο τῆς Τιμῆς καί τοῦ Χρέους, τόν δρόμο τοῦ «μολών λαβέ» καί τοῦ «Ὄχι»
ἀντί τῆς ἀτιμωτικῆς ἀμαχητί παράδοσης.
Ὁλόκληρος ὁ πολιτισμένος κόσμος τόν
θαύμασε νά πολεμᾶ μέ σθένος στά πεδία τῶν μαχῶν κατά τῆς βαρβαρότητας
καί νά τά καταφέρνει, ἀνατρέποντας

πλήρως τίς ἐναντίον του πιθανότητες...
Ἀλλά καί νά παραμένει πρόθυμος γιά
τήν ὕστατη θυσία, «τοῖς κείνων ρήμασι
πειθόμενος».
Ἄνδρες καί γυναῖκες τῶν Ἐνόπλων
Δυνάμεων,
Ἀπό τήν ἱερή ἐκείνη στιγμή πού δώσαμε ὅλοι μας τόν στρατιωτικό ὅρκο,
ὑπογράψαμε ἕνα ἀπόλυτα δεσμευτικό
καί ἀπαράβατο συμβόλαιο μέ τήν Πατρίδα. Ἕνα συμβόλαιο τό ὁποῖο ἀξίζει καί
πρέπει νά τιμήσουμε μέ κάθε κόπο, μέ
κάθε προσπάθεια καί μέ κάθε ἀναγκαία
θυσία, ἀλλά πάνω ἀπό ὅλα μέ τό μυαλό μας ἐπικεντρωμένο στήν ἐπίτευξη τῆς
νίκης ὡς τό «Ἄξιόν Ἐστι» τῆς ὕπαρξής
μας.
Ἐμπνεόμενοι ἀπό τό ἀξεπέραστο διαχρονικό πρότυπο τοῦ Ἕλληνα μαχητῆ,
καλούμαστε γιά μία ἀκόμα φορά στήν
μακραίωνη καί ἔνδοξη Ἱστορία μας νά
ὑπερασπίσουμε τήν ἑλληνική γῆ, τήν
ποτισμένη μέ τό αἷμα τῶν προγόνων

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας
Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύπρου 15 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή (ἐμπεριέχεται σέ δύο
τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος ἀπό
τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές ἤ νά καταθέσετε χρήματα σέ ἕναν ἀπό τούς κατωτέρω
δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ἀναγράφοντας καθαρά τό ὀνοματεπώνυμό σας, ἔτσι
ὅπως ἀναφέρεται στήν ἐτικέτα τοῦ περιοδικοῦ, πού λαμβάνετε.
Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 (BIC) ETHNGRAA καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454 BIC .. CR BA GR AA
Γράφετε καθαρά τά στοιχεῖα σας
Ἐάν στείλατε μία φορά στή διάρκεια τοῦ ἔτους τή συνδρομή σας στήν Παρακαταθήκη, ἀγνοῆστε τήν ταχυπληρωμή, πού θά βρεῖτε γιά δεύτερη φορά ἐντός τοῦ περιοδικοῦ.
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τόν χρόνο.
Παρακαλοῦμε στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά στή θέση «Ἀποστολέας» 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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μας... Καλούμαστε νά προασπίσουμε
τά ἑλληνικά νερά καί τούς γαλάζιους
αἰθέρες τῆς Πατρίδος μας...Καλούμαστε
γιά μία ἀκόμη φορά νά διαψεύσουμε τά
ὄνειρα καί τίς ἰταμές βλέψεις κάθε ἐπίδοξου ἐπιβουλέα καί νά τό πράττουμε
μέ περισσή αὐταπάρνηση, ψυχραιμία
καί ἀποτελεσματικότητα εἴκοσι τέσσερις
ὧρες τό εἰκοσιτετράωρο, 365 ἡμέρες τό
χρόνο.
Μήν ἀκούσετε ποτέ τίς Σειρῆνες τῆς
εὐκολίας...Μή δώσετε ποτέ σημασία σέ
γλῶσσες πού στάζουν χολή...Προπαντός,
μή φοβηθεῖτε ποτέ τίς γεμάτες ἀπό κομπορρημοσύνη ἀπειλές ὁποιουδήποτε
ἐπιβουλέα... Ἄν κάνει τό μοιραῖο λάθος,
ἔχουμε τή δύναμη νά τόν ξαφνιάσουμε
δυσάρεστα, ἔχουμε τήν ἱκανότητα να
τόν κάνουμε νά τό πληρώσει πολύ ἀκριβά...Ἔχουμε τήν ἰσχύ καί τή θέληση νά
τόν κάνουμε νά νιώσει ἀμέσως στό πετσί
του τό τεράστιο σφάλμα του...Ἡ ψυχή
τοῦ Ἕλληνα μαχητῆ καί ἡ τρομακτική
δύναμη πυρός τῶν μέσων μας εἶναι σέ
θέση νά φέρουν, τήν ὥρα πού θά χρειαστεῖ, τό νικηφόρο ἀποτέλεσμα.
Οἱ προκλήσεις πού ἀντιμετωπίσαμε καί συνεχίζουμε νά ἀντιμετωπίζουμε
ὅλο αὐτό τό διάστημα ἦταν καί παραμένουν πολλές. Δέν μᾶς πτοοῦν ὅμως...
Εἴμαστε φτιαγμένοι γιά τά δύσκολα. Ἡ
παρατεταμένη κρίση μέ τή γείτονα ἔγινε ἐξάλλου ἡ ἀφορμή γιά νά γεννηθοῦν
νέες εὐκαιρίες γιά τίς Ἔνοπλες Δυνάμεις
καί τή Χώρα. Εὐκαιρίες γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ ὁπλοστασίου μας, γιά τήν
ἀναβάθμιση τῶν ὑποδομῶν μας ἀλλά καί
γιά τήν ἀπόκτηση νέων μέσων πού μποροῦν νά κάνουν τή διαφορά, αὐξάνοντας
τήν ἀποτρεπτική ἰσχύ μας στό μέγιστο.
Εὐκαιρίες, ἐπίσης, καί γιά τήν ἐνίσχυση

καί τήν ἀνανέωση τοῦ πολύτιμου στελεχειακοῦ μας δυναμικοῦ πού θά ἀποτελέσει τήν κινητήριο δύναμη τῶν νέων
μέσων, μέ τήν αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν
εἰσακτέων στίς Παραγωγικές Σχολές στά
πρό τῆς κρίσης ἐπίπεδα ἀλλά καί μέ τήν
πρόσληψη Ὁπλιτῶν Βραχείας Ἀνακατάταξης καθώς καί Ἐπαγγελματιῶν Ὁπλιτῶν ἔπειτα ἀπό πάρα πολλά χρόνια.
Στίς ἀπαιτητικές ὅμως ἡμέρες πού
διανύουμε, εἶναι καί ἡ πρωτοφανής ὑγειονομική κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ, πού ἀπειλεῖ ὅλον τόν πλανήτη καί μᾶς ἀναγκάζει νά εἴμαστε ἀκόμα πιό προσεκτικοί.
Μᾶς ὑποχρεώνει νά τηροῦμε τά μέτρα
πού συνιστοῦν οἱ εἰδικοί, ὥστε νά μήν
ἐπηρεαστεῖ οὔτε κατ᾽ ἐλάχιστον ἡ ἐπιχειρησιακή μας ἱκανότητα. Μποροῦμε
καί δέν ἔχω καμμία ἀμφιβολία ὅτι θά τά
καταφέρουμε! Εἴμαστε ἄλλωστε τό πλέον πειθαρχημένο κομμάτι τῆς ἑλληνικῆς
κοινωνίας.
Σᾶς εὐχαριστῶ ἀπό τά βάθη τῆς
καρδιᾶς μου γιά τήν σκληρή σας προσπάθεια, τίς θυσίες σας καί τήν ἀφοσίωσή σας. Συνεχίστε νά ὑπηρετεῖτε τήν
Πατρίδα μέ ὑπερηφάνεια καί ἀποφασιστικότητα, μέ πίστη στήν στρατιωτική ἀρετή τῆς ἐνσυνείδητης πειθαρχίας,
ἀλλά καί μέ ἀμέριστο ἐνδιαφέρον γιά
τόν συνάδελφο καί αὐριανό συμπολεμιστή σας! Εἶστε ὁ ὁπλισμένος βραχίων
τοῦ Ἔθνους, ὁ μείζων καί ἀδιαμφισβήτητος παράγοντας προβολῆς τῆς Ἐθνικῆς
Ἰσχύος, ἡ πρώτιστη πηγή ὑπερηφάνειας
ὅλων τῶν Ἑλλήνων!
Χρόνια πολλά σέ ὅλους σας!
Ζήτω τό Ἔθνος!
Ζήτωσαν οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις!
Στρατηγός Κωνσταντῖνος Φλῶρος
Ἀρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α.
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Κύριε ἐλέησον! Ἡ Ἐκκλησία τῆς
Κύπρου, συστήνει στούς πιστούς
νά ἐμβολιασθοῦν (1.12.20)

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου συνεδρίασε ἐκτάκτως τήν
1.12.2020, γιά νά ἐνημερωθεῖ γιά τήν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ ἀπό τρεῖς εἰδικούς
ἐπιστήμονες. Ἐξέδωκε καί Ἀνακοίνωση ὅπου συνιστᾶ –ἄκουσον, ἄκουσον–
στούς πιστούς νά ἐμβολιασθοῦν...
Ἐκεῖ, δυστυχῶς, ὁδηγεῖ τό δόγμα
«Κάνουμε ὅ,τι μᾶς ὑποδείξουν οἱ εἰδικοί». Ἄρα, ἐφ᾽ ὅσον οἱ «εἰδικοί» ποῦν
«κάντε τό ἐμβόλιο», τό κάνουμε. Ἐφ᾽
ὅσον ποῦν «κλεῖστε τίς ἐκκλησίες», τίς
κλείνουμε!
Εὐτυχῶς –δόξα τῷ Θεῷ– ὁ Πανιερώτατος Μόρφου κ. Νεόφυτος μέ Ἀνακοίνωσή του, πού παραθέτουμε, ἐκφράζει
τήν ἔντονη ἀντίθεσή του.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΟΡΦΟΥ Κ. ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Πρὸς τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς
καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Μὲ τὸ παρόν, θὰ ἤθελα να πληροφορήσω τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα τῆς καθ᾽
ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου,
ἀλλὰ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, εὐρύτερα, ὅτι ἀναφορικὰ πρὸς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Κύπρου μετὰ τὴ σημερινὴ (1/12/2020)
ἔκτακτη συνεδρία της μὲ θέμα τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ἡ σύσταση ποὺ
περιλαμβάνεται γιὰ ἐμβολιασμὸ τῶν
πιστῶν δὲν εἶναι ὁμόφωνη ἀπόφαση
τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπως
ἔχει ἀνακοινωθεῖ. Καὶ τοῦτο, καθότι
κατὰ τὴ σημερινὴ Σύνοδο συνήλθαμε
μέν, γιὰ νὰ ἐνημερωθοῦμε σχετικὰ ἀπὸ
20
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τὴν ὁμάδα τῶν εἰδικῶν ἰατρῶν/ἐπιδημιολόγων, ἀλλὰ δὲν μᾶς ζητήθηκε νὰ ἐκφέρουμε γνώμη καὶ νὰ λάβουμε τὴν ὅποια
τοποθέτηση.
Ὡς ἐκ τούτου, ἐκφράζω δημόσια τὴ
διαφωνία μου πρὸς τὸ ἐν λόγῳ ἀνακοινωθέν, τὸ ὁποῖο συνιστᾶ στοὺς
πιστοὺς νὰ ἐμβολιαστοῦν γιὰ τὴν
ἀσθένεια τοῦ κορωνοϊοῦ, καὶ διατηρῶ
τὶς ἐπιφυλάξεις μου ὡς πρὸς τὰ συστατικὰ καὶ τὴ δράση τῶν συγκεκριμένων
ἐμβολίων, ποὺ ἑτοίμασαν καὶ ἑτοιμάζουν
μεγάλες φαρμακευτικὲς βιομηχανίες.
Ἐπιπλέον, θεωρῶ ὅτι ἡ παρότρυνση αὐτὴ πρὸς ἐμβολιασμὸ ὑπῆρξε βεβιασμένη, καθότι φέρεται νὰ ἀποδέχεται
ἐκ τῶν προτέρων ἐμβόλια, τῶν ὁποίων
οὔτε τὴ σύσταση οὔτε τὶς ἐνέργειες γνωρίζουμε, καὶ τὰ ὁποῖα εἶναι δυνατὸν νὰ
ἐμπεριέχουν τεχνητὸ γενετικὸ ἀνθρώπινο ὑλικὸ καὶ νὰ ἐπιφέρουν ἔτσι σοβαρὲς παρενέργειες στὸν ἀνθρώπινο
ὀργανισμό, ὅπως τεκμηριωμένα ὁρισμένοι ἐπιστήμονες ἐπισημαίνουν.
Μετὰ πολλῶν ἐν Κυρίῳ εὐχῶν
† Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος
Ἱερὰ Μητρόπολις Μόρφου, τῇ 1ῃ Δεκεμβρίου 2020.
vvv
«Ἐμεῖς θὰ κάνουμε κανονικὰ
τὶς Λειτουργίες καὶ ἄς ἔρθουν
νὰ μᾶς συλλάβουν»
Διαβάζουμε στό enromiosini.gr:
«“Εἶναι ἕνας διωγμός ! Τὸ λέω ἔτσι μὲ
πόνο ψυχῆς !” τόνισε μὲ δηλώσεις του
στὸ OPEN TV (12.12.) ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ.
»Ὁ Σεβασμιώτατος σχολίασε τὴν κυ-
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βερνητικὴ ἀπόφαση γιὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν
Ναῶν μόνο ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων
καὶ τῶν Θεοφανείων μὲ τὴν παρουσία
ἕως 9 ἀτόμων στὶς ἐκκλησίες καὶ ἕως 25
στοὺς Μητροπολιτικούς Ναούς.
»“Δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀνακόψει
τὴν Θεία Λατρεία. Εἶναι πολὺ φοβερὸ
γιὰ ἐμᾶς. Εἶναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτο” –
πρόσθεσε σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ κ. Σεραφείμ.
»Τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ὑπογράμμισε: “Ἐμεῖς θὰ κάνουμε κανονικὰ τὶς Λειτουργίες καὶ ἄς ἔρθουν νὰ μᾶς συλλάβουν. Εἴμεθα ἀγανακτισμένοι”».
vvv
«Ἡ Ἐκκλησία θά συμμετάσχει
στήν ἐκστρατεία ἐμβολιασμοῦ»
Τά ἀνωτέρω δήλωσε ὁ ὑπουργός
Ὑγείας κ. Κικίλιας (9.12.2020):
Σχόλιο «Π»: Νά περιμένουμε μία διάψευση ἀπό τήν Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, ἤ ἄδικα θά περιμένουμε, ἀφοῦ ἡ
γραμμή εἶναι «ναί σέ ὅλα»;
vvv
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μιλῆστε, ζητῆστε,
ἀπαιτῆστε!
Μᾶς χαροποιεῖ τό γεγονός ὅτι ἀκούγονται –δυστυχῶς λίγες πρός τό παρόν–
φωνές Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων, πού
ζητοῦν νά ἀνοίξουν ἐπιτέλους οἱ ναοί.
Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικά τό ἐκτενές Δελτίο Τύπου τῆς Ἱ. Μητρ. Αἰτωλίας καί
Ἀκαρνανίας, μέ τίτλο «Εἶναι ἀνάγκη οἱ
Ἱεροί Ναοί νά εἶναι ἀνοιχτοί» (7.12.2020).
vvv
Ι.Σ.Κ.Ε. πρός Ἱερά Σύνοδο:
Πίκρα καί διαμαρτυρία.
Παραθέτουμε κάποια ἀποσπάσμα-

τα ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε. (14.11.
2020) πρός τήν Ἱ. Σύνοδο: «Ἔχουμε τήν
προσδοκία ἀπό τόν ἑκάστοτε Ἐπίσκοπο
νά ἀντιπαρατεθεῖ καί νά πεῖ τή φράση
“οὐκ ἔξεστί σοι’’ στήν πολιτική ἐξουσία».
[...]
Ἀπευθυνόμενοι ἐπίσης οἱ Κληρικοί
στή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέρουν:
«Αὐτό τό ὁποῖο πρέπει νά διεκδικήσετε ἀπό τήν Πολιτεία, δέν εἶναι μιά εὐνοϊκή μεταχείριση, ἀλλά ἰσονομία καί
προστασία τῶν δικαιωμάτων τῶν
πιστῶν, διότι τά ἔκτακτα μέτρα, μέ τά
ὁποῖα ἀναστέλλεται ἡ ἰσχύς θεμελιωδῶν
δικαιωμάτων, ὅπως ἡ ἐλευθερία τῆς κίνησης, τῆς συνάθροισης, τῆς θρησκευτικῆς λατρείας, δέν πληροῦν τίς νόμιμες
προϋποθέσεις καί ὑπῆρξε ὑπέρβαση
τοῦ ἀναγκαίου μέτρου».
vvv
Ὁ πρώην παπικός νούντσιος
στίς Η.Π.Α. τά κατάλαβε ὅλα.
Οἱ δικοί μας;
Σέ ἀνοιχτή ἐπιστολή του στόν Πρόεδρο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς Donald J. Trump (25.10.2020) ὁ
πρώην παπικός νούντσιος στίς Η.Π.Α.
Carlo Maria Viganò λέγει μεγάλες ἀλήθειες γι᾽ αὐτά πού ζοῦμε. Παραθέτουμε
μερικές ἀπό τίς ἀλήθειες αὐτές:
»Ὁ σκοπός τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης εἶναι ἡ ἐπιβολή μίας παγκόσμιας ὑγειονομικῆς δικτατορίας μέ
στόχο τήν ἐπιβολή ἐλευθεριοκτόνων μέτρων, κρυμμένων πίσω ἀπό δελεαστικές
ὑποσχέσεις γιά ἐξασφάλιση ἑνός παγκόσμιου εἰσοδήματος καί τήν ἀκύρωση τοῦ
ἀτομικοῦ χρέους.
»Τό τίμημα αὐτῶν τῶν παραχωρήσεων ἀπό τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο θά εἶναι ἡ ἀποποίηση τῆς ἰδιωτι21
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κῆς περιουσίας καί ἡ προσκόλληση σέ
ἕνα πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ κατά τῶν
Covid-19 καί Covid-21, πού προωθεῖται
ἀπό τόν Bill Gates μέ τή συνεργασία τῶν
μεγάλων φαρμακευτικῶν ὁμίλων.
»Πέρα ἀπό τά τεράστια οἰκονομικά συμφέροντα, πού κινητοποιοῦν τούς
ὑποστηρικτές τῆς «Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης», ἡ ἐπιβολή τοῦ ἐμβολιασμοῦ θά
συνοδευτεῖ ἀπό τήν ἀπαίτηση ἑνός
ὑγειονομικοῦ διαβατηρίου καί ψηφιακῆς ταυτότητας, μέ ἐπακόλουθο
τήν ἰχνηλάτηση ἐπαφῶν τοῦ πληθυσμοῦ ὁλόκληρου τοῦ κόσμου. Ὅσοι δέν
ἀποδέχονται αὐτά τά μέτρα θά περιοριστοῦν σέ στρατόπεδα κράτησης ἤ θά
τεθοῦν σέ κατ᾽ οἶκον περιορισμό καί ὅλα
τά περιουσιακά τους στοιχεῖα θά κατασχεθοῦν. [...]
»Ὅπως εἶναι τώρα ξεκάθαρο, αὐτός
πού κατέχει τό θρόνο τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου [ὁ σημερινός πάπας Φραγκῖσκος] ἔχει προδώσει τόν ρόλο του
ἀπό τήν ἀρχή, προκειμένου νά ὑπερασπιστεῖ καί νά προωθήσει τήν ἰδεολογία
τῆς Παγκοσμιοποίησης, ὑποστηρίζοντας
τήν ἀτζέντα τοῦ βαθέως κράτους τῆς ἐκκλησίας, πού τόν ἐπέλεξε ἀπό τίς τάξεις
της. [...]
»Ὡστόσο, ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς ζοφερῆς
εἰκόνας, αὐτῆς τῆς προφανῶς ἀσταμάτητης ἐπέλασης τοῦ «Ἀόρατου Ἐχθροῦ»,
ἐμφανίζεται ἕνα στοιχεῖο ἐλπίδας. Ὁ
ἀντίπαλος δέν ξέρει πῶς νά ἀγαπάει
καί δέν καταλαβαίνει ὅτι δέν ἀρκεῖ νά
ἐξασφαλίσει ἕνα εἰσόδημα γιά ὅλους ἤ
νά ἀκυρώσει τίς ὑποθῆκες (ἀπό δάνεια)
προκειμένου νά ὑποτάξει τίς μάζες καί
νά τίς πείσει νά μαρκαριστοῦν ὡς βοοειδῆ. Αὐτός ὁ λαός, πού γιά πολύ καιρό
ὑπέστη τήν κακοποίηση μιᾶς γεμάτης
μίσος τυραννικῆς δύναμης, ἀνακαλύπτει
ἐκ νέου ὅτι ἔχει ψυχή· κατανοεῖ ὅτι δέν
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εἶναι πρόθυμος νά ἀνταλλάξει τήν
ἐλευθερία του μέ τήν ὁμογενοποίηση καί τήν ἀκύρωση τῆς ταυτότητάς
του· ἀρχίζει νά κατανοεῖ τήν ἀξία τῶν
οἰκογενειακῶν καί κοινωνικῶν δεσμῶν,
τῶν δεσμῶν πίστης καί πολιτισμοῦ πού
ἑνώνουν τούς ἔντιμους ἀνθρώπους». […]
vvv
Ἡ Ζ´ Οἰκουμενική Σύνοδος
ἀπαγορεύει τό κλείσιμο τῶν ναῶν
Ὁ θεολόγος κ. Ἰωάννης Χατζηδιγενῆς σέ ἐνδιαφέρον ἄρθρο του μέ τίτλο
Ἡ Ζ´ Οἰκουμενική Σύνοδος ἀπαγορεύει
στούς Ἐπισκόπους νά δέχονται τό κλείσιμο τῶν Ναῶν ὁποιαδήποτε αἰτία κι
ἄν ὑφίσταται, μᾶς ἀνοίγει τά μάτια στό
γεγονός ὅτι ὁ Δ´ Κανών τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀπαγορεύει τό κλείσιμο
ναῶν γιά ὁποιαδήποτε αἰτία καί ἀπειλεῖ
τούς παραβάτες μέ ἐπιτίμια.
Παραθέτουμε τά κείμενα:
Κανών Δ´ τῆς Ἁγίας καί Οἰκουμενικῆς Ἑβδόμης (Ζ´) Συνόδου τῆς ἐν Νικαίᾳ:
«...Εἴ τις οὖν δι᾽ ἀπαίτησιν χρυσοῦ,
ἤ ἑτέρου τινός εἴδους, εἴτε διά τινα ἰδίαν ἐμπάθειαν, εὑρεθείη ἀπείργων τῆς
λειτουργίας, καί ἀφορίζων τινά τῶν ὑπ᾽
αὐτόν κληρικῶν, ἤ σεπτόν ναόν κλείων,
ὡς μή γίνεσθαι ἐν αὐτῷ τάς τοῦ Θεοῦ
λειτουργίας, καί εἰς ἀναίσθητον τήν
ἑαυτοῦ μανίαν ἐπιπέμπων, ἀναίσθητος
ὄντως ἐστί, καί τῇ ταυτοπαθείᾳ ὑποκείσεται, καί ἐπιστρέψει ὁ πόνος αὐτοῦ
ἐπί τήν κεφαλήν αὐτοῦ, ὡς παραβάτης
ἐντολῆς Θεοῦ καί τῶν Ἀποστολικῶν διατάξεων...».
(Ἀπόσπασμα ἀπό τό «Σύνταγμα
Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων», τῶν Ράλλη-Ποτλῆ, τόμος Β´, ἐκδόσεις «Γρηγόρη»).
Ἀπόδοση τοῦ κανόνος στήν νεοελληνική:
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«...Ἐάν λοιπόν θά βρισκόταν κάποιος
ἐπίσκοπος, πού νά ἀπαγορεύσει τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀπαιτώντας
χρυσό ἤ κάποιο ἄλλο εἶδος ἤ ἀκόμη γιά
λόγους κάποιου προσωπικοῦ πάθους
καί μάλιστα νά ἀφορίσει κάποιον ἀπό
τούς κληρικούς, πού ὑπάγονται στήν
δική του ἐκκλησιαστική δικαιοδοσία ἤ
ἄν κλείσει κάποιον ἱερό ναό, ὥστε νά
μήν γίνονται σ᾽ αὐτόν οἱ Θεῖες Λειτουργίες τοῦ Θεοῦ καί μέ ἀναισθησία ἐπιρρίψει τήν μανία του μέ τιμωρίες, εἶναι
ὄντως ἀναίσθητος καί θά ὑποστεῖ καί
αὐτός τά ἴδια πού ἔχει κάνει. Ὁ πόνος
πού ἔδωσε, θά ἐπιστρέψει στό δικό του
κεφάλι, διότι ὑπῆρξε παραβάτης τῆς
ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἀποστολικῶν
διατάξεων...».
Καί ἡ Ἑρμηνεία τοῦ Βαλσαμῶνος:
«...ὁ γάρ κλείων ναούς Ἐπίσκοπος ἐξ
οἱουδήποτε εὐλόγου, ἤ παραλόγου τρόπου, ὡς ἐμοί δοκεῖ, κολασθήσεται».
Ἀπόδοση τοῦ Βαλσαμῶνος στήν
νεοελληνική:
«...ὁ ἐπίσκοπος πού κλείνει ναούς, μέ
ὁποιαδήποτε λογική ἤ παράλογη ἀφορμή, ἔχω τήν γνώμη πώς θά τιμωρηθεῖ».
vvv
«Θά κάνετε χιλιόμετρα γιά νά βρεῖτε
σωστό ἱερέα, γιά νά βρεῖτε σωστό
πνευματικό»
Παραθέτουμε προφητεία τοῦ Γέροντος Βασιλείου Καυσοκαλυβίτου τῆς
5.10.2009, γι᾽ αὐτά πού ζοῦμε σήμερα.
«Ἔχετε νά δεῖτε πολλά αἴσχη. Θά
κάνετε χιλιόμετρα γιά νά βρεῖτε σωστό
ἱερέα, γιά νά βρεῖτε σωστό πνευματικό».
«Τά καρναβάλια θά μποῦν μέ νόμο
στήν ἐκκλησία». (Προφανῶς ἐδῶ ἐννοεῖ
τίς μάσκες προστασίας ἀπό τόν κορωνοϊό). «Ὅσοι δέν θά γίνονται καρναβά-

λια θά διώκονται. Ὀρθόδοξος ἱερέας θά
κηρύξει καινούργια θρησκεία δική του.
Πολλοί θά τόν ἀκολουθήσουν, θά τόν
πιστέψουν. Πολλές ψυχές θά χάνονται.
Δύσκολα θά ἀκούγεται ἀληθινός, ὀρθός,
Ὀρθόδοξος λόγος. Ὁ κόσμος δέν θά ξέρει ποῦ νά πάει, θά πλανηθοῦν πολλοί».
(Ἐφημ. Στύλος Ὀρθοδοξίας, Ὀκτώβριος 2020, σ. 21).
vvv
3 στούς 4 Ἕλληνες δέν ἐμπιστεύονται τή Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας
Θλιβερά γιά τή Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τά ἀποτελέσματα τῆς τελευταίας δημοσκόπησης τῆς Kappa Research
(Νοέμβριος 2020) μέ θέμα τήν ἐμπιστοσύνη τῶν Ἑλλήνων στούς θεσμούς. Μέ
δύο λόγια πολιτικοί καί δημοσιογράφοι δέν ἐμπνέουν καμμία ἐμπιστοσύνη
στούς Ἕλληνες. Τό λυπηρόν ὅμως εἶναι
ὅτι –λόγῳ τῆς συμπόρευσης τῆς Διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας μέ τόν ἀντίχριστο
Καίσαρα– ἔχει πέσει κατακόρυφα καί
ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ στή Διοίκηση
αὐτή. Ἔτσι, ἐνῶ μέχρι πέρυσι Στρατός
καί Ἐκκλησία ἦταν στήν κορυφή τῆς
ἐμπιστοσύνης, τώρα (καί ἐνῶ ὁ Στρατός
παραμένει στήν κορυφή), ἡ Ἐκκλησία
(Διοίκηση) ἔχει πέσει κατακόρυφα. Τρεῖς
στούς τέσσερις Ἕλληνες δέν τήν ἐμπιστεύονται. Τό γεγονός ὅτι ἡ ἀπαξίωση ἀφορᾶ στή Διοίκηση καί ὄχι στήν
Ἐκκλησία καθ᾽ ἑαυτήν, ἀποδεικνύεται
ἀπό τό ὅτι οἱ ἐρωτηθέντες ἔχουν καλή
γνώμη γιά τόν θεσμό τῆς Ἐκκλησίας,
ἀφοῦ ζητοῦν «ἡ θρησκεία νά λαμβάνεται
σοβαρά ὑπ᾽ ὄψιν κατά τήν χάραξη πολιτικῆς ἀπό τήν κυβέρνηση». Τά ἀποτελέσματα τῆς δημοσκόπησης στήν ἱστοσελίδα enromisioni.gr (24.11.2020) μέ πηγή
τήν ἐφημ. Ἑστία.
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«Ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Κερκύρας
εὑρίσκεται ἐκ τῶν πραγμάτων
ἐν διωγμῷ»
Τά ἀνωτέρω ἐδήλωσε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος στίς
7.12.2020 ἐν ὄψει τῆς πανηγύρεως τοῦ
πολιούχου τῆς νήσου ἁγίου Σπυρίδωνος
στίς 12 Δεκεμβρίου, πού θά γίνει μέ 6
(ἕξι) ἄτομα ἐν συνόλῳ καί χωρίς λιτανεία!
vvv
«Μήπως κοινωνήσατε
τίς τελευταῖες δέκα μέρες;»
Ὑπάρχουν
μαρτυρίες-καταγγελίες
ὅτι κάποιοι γιατροί, παίρνοντας τό ἱστορικό ἀσθενοῦς ὕποπτου γιά κορωνοϊό,
ρωτοῦν καί αὐτό: «Μήπως κοινωνήσατε
τίς τελευταῖες δέκα μέρες;».
Τά περιστατικά εἶναι μεμονωμένα,
ἀλλά δείχνουν τήν ἐξ ἀρχῆς στόχευσή
τους νά χτυπήσουν τό μυστήριο τῆς
Θείας Εὐχαριστίας καί νά ἀλλάξουν τόν
τρόπο μεταδόσεως, καθιερώνοντας κουταλάκια μιᾶς χρήσεως.
Τούς ἀποστομώνουμε ζητώντας νά
μᾶς ἀναφέρουν μία περίπτωση (ὄχι πολλές) κάποιου πού νά κόλλησε ὁ,τιδήποτε ἀπό τή Θεία Κοινωνία.
vvv
Ἀθηνᾶ Λινοῦ: «Νά μήν φιλοῦν
οἱ πιστοί τίς εἰκόνες
καί τά χέρια τῶν ἱερέων»
Πολύ λυπηρό. Ἡ κ. Ἀθηνᾶ Λινοῦ,
μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν «εἰδικῶν»,
ἐνῶ δηλώνει ὅτι εἶναι πιστή καί κοινωνεῖ, τά χαλάει στή συνέχεια, προτρέποντας τούς πιστούς νά μήν ἀσπάζονται
τίς ἅγιες εἰκόνες, οὔτε νά φιλοῦν τά χέρια τῶν ἱερέων. (Συνέντευξη στόν ραδ.
σταθμό Θέμα 104, 6 στίς 17.11.2020).
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Σημειωτέον ὅτι ὁ σύζυγος τῆς κ. Λινοῦ εἶναι προσωπικός γιατρός τοῦ
ἐν Ἀθήναις Ἀμερικανοῦ πρέσβεως κ.
Τζέφρυ Πάιατ, γνωστοῦ καί ὡς ἀνθυπάτου, ἐνῶ ἡ κόρη της στίς Η.Π.Α, ἦταν
ὑποψήφια μέ τό «Δημοκρατικό Κόμμα»
τοῦ Τζό Μπάιντεν.
vvv
Ἔγκριση γιά ἕνα
μή ἐγκεκριμένο ἐμβόλιο (!)
Στήν ἱστοσελίδα https://www.fda.gov/
emergency-preparedness-and-response/
coronavirus-disease-2019-covid-19/pfizerbiontech-covid-19-vassine
διαβάζουμε
ὅτι «Στίς 11 Δεκεμβρίου 2020 ὁ Ὀργανισμός Τροφίμων καί Φαρμάκων τῶν
ΗΠΑ ἐξέδωσε τήν πρώτη ἐξουσιοδότηση γιά ἔκτακτη χρήση ἐμβολίου γιά τήν
πρόληψη τῆς ἀσθένειας COVID-19 σέ
ἀνθρώπους ἡλικίας ἄνω τῶν 16 ἐτῶν.
Ἡ ἐξουσιοδότηση τῆς ἔκτακτης χρήσης ἐπιτρέπει τή διανομή τοῦ ἐμβολίου
Pfizer-BioNTech COVID-19 στίς ΗΠΑ».
Στήν ἱστοσελίδα www.cvdvaccine.
com διαβάζουμε καί τά ἑξῆς ἀποκαλυπτικά γιά τό ἐμβόλιο τῆς Pfizer:
• Ὁ FDA ἐξουσιοδοτεῖ τήν ἐπείγουσα χρήση τοῦ ἐμβολίου Pfizer-BioNTech
COVID-19, τό ὁποῖο δέν εἶναι ἕνα
ἐγκεκριμένο ἐμβόλιο τοῦ FDA.
• Ὁ δέκτης ἤ ὁ φροντιστής ἔχει τήν
ἐπιλογή νά δεχθεῖ ἤ νά ἀπορρίψει τό
ἐμβόλιο τῆς Pfizer-BioNTech COVID-19.
• Οἱ σημαντικοί γνωστοί καί πιθανοί κίνδυνοι, τά ὠφέλη τοῦ ἐμβολίου
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, καθώς καί ἡ ἔκταση αὐτῶν εἶναι ἄγνωστα.
Σχόλιο «Π»: Δηλαδή μέ ἁπλᾶ λόγια
εἶναι σάν νά μᾶς λένε: Ἐμεῖς σᾶς προειδοποιήσαμε ὅτι τό ἐμβόλιο δέν εἶναι
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ἐγκεκριμμένο, οἱ παρενέργειές του εἶναι
ἄγνωστες, ὅπως καί τά πιθανά ὠφέλη.
Ὅλη ἡ εὐθύνη, ἄν τό κάνετε, εἶναι δική
σας (!)
Ὅποιος μετά ἀπό αὐτά δέν καταλαβαίνει, μᾶλλον ἔχει ὑποστεῖ βλάβη ἀπό
τήν πλύση ἐγκεφάλου, πού ὑφίσταται
καθημερινά ἀπό τά Μ.Μ.Ε.
vvv
«Αὐτό τό ἐμβόλιο
θά πρέπει νά ἀπαγορευθεῖ»
Εἶναι σέ ἐξέλιξη πρωτοβουλία τῶν
Mike Yeadon (πρώην Ἀντιπροέδρου τῆς
Pfizer) καί Wolfgang Wodarg (πρώην
ἁρμοδίου στή Γερμανία καί στήν Ε.Ε.
γιά θέματα ὑγείας) γιά προσφυγή στούς
ἁρμόδιους Εὐρωπαϊκούς θεσμούς προκειμένου νά ἀπαγορευθοῦν τά ἐμβόλια
mRNA, πού ἐπεμβαίνουν στό ἀνθρώπινο DNA.
Ὁ Δρ. Wolfgang Wodarg, πεπειραμένος πνευμονολόγος, δήλωσε: «Αὐτό τό
ἐμβόλιο, τό ὁποῖο ἐμφανίζεται ὡς πολλά
ὑποσχόμενο, στήν πραγματικότητα θά
πρέπει νά ἀπαγορευθεῖ γιά τήν πλειονότητα τῶν ἀνθρώπων, καθώς ἐμπεριέχει γενετική μηχανική».
Ἡ προσφυγή Yeadon-Wodarg συγκεντρώνει ὑπογραφές γιατρῶν ἀπ᾽ ὅλο τόν
κόσμο (βλ. σχετική ἀνάρτηση τοῦ χειρουργοῦ κ. Δημητρίου Γάκη, πρ. διοικητοῦ νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης,
στόν προσωπικό του λογαριασμό στό
facebook). Εὐχῆς ἔργον νά τήν ὑπογράψουν ὅσο γίνεται περισσότεροι γιατροί.

(23 Νοεμβρίου 2020) ὁ Δρ. Mike Yeadon,
πρώην Ἀντιπρόεδρος τῆς Pfizer καί Ἐπικεφαλῆς Ἐπιστήμονας γιά τήν Ἀλλεργία
καί τίς Ἀναπνευστικές παθήσεις, ἀναφέρει ὅτι ἡ προσπάθεια γιά ἕνα καθολικό ἐμβόλιο ἔχει τή «μυρωδιά τοῦ κακοῦ»,
καί ὅτι ὁ ἴδιος «θά ἀντιταχθεῖ ἔντονα σ᾽
αὐτήν τήν προσπάθεια».
«Δέν ὑπάρχει ἀπολύτως καμμία ἀνάγκη ἐμβολίων γιά τήν ἐξάλειψη τῆς πανδημίας. Δέν ἔχω ξανακούσει ποτέ νά λέγονται τέτοιες ἀνοησίες γιά τά ἐμβόλια.
Δέν πρέπει νά ἐμβολιάζονται ἄτομα πού
δέν διατρέχουν κίνδυνο ἀπό ἀσθένεια.
Ἐπίσης, δέν πρέπει νά προγραμματίζετε
νά ἐμβολιάσετε ἑκατομμύρια ὑγιεῖς καί
εὔρωστους ἀνθρώπους μέ ἕνα ἐμβόλιο,
πού δέν ἔχει δοκιμαστεῖ ἐκτενῶς σέ ἀνθρώπους».
Καί προσθέτει: Οἱ προτάσεις γιά τά
ἐμβόλια ἔχουν «τή μυρωδιά τοῦ κακοῦ».
Ἐνῶ προετοιμάζεται ἐκστρατεία τῆς
κυβέρνησης, τῶν μέσων μαζικῆς ἐνημέρωσης καί τῶν ἑταιρειῶν γιά τόν «ἐμβολιασμό 300 ἑκατομμυρίων Ἀμερικανῶν
μέχρι τήν ἄνοιξη τοῦ 2021», ἡ φωνή τοῦ
Michael Yeadon, μαζί μέ τίς φωνές δεκάδων χιλιάδων ἄλλων ἰατρικῶν ἐπιστημόνων καί γιατρῶν λογοκρίνονται, φιμώνονται καί ἀγνοοῦνται ἐσκεμμένα.
«Ὁποιεσδήποτε
τέτοιες
προτάσεις καθολικοῦ ἐμβολιασμοῦ», γράφει ὁ
Yeadon, «δέν εἶναι μόνο ἐντελῶς περιττές, ἀλλά ἐάν οἱ ἐμβολιασμοί γίνουν μέ
ὁποιουδήποτε εἴδους καταναγκασμό, θά
εἶναι παράνομοι».
vvv

vvv
Mike Yeadon: «Δέν χρειάζεται ἐμβόλιο γιά τήν Covid-19».
Ὅπως διαβάζουμε στό LiveSiteNews

Καθηγητής Bhakdi: «Ὁ ἐμβολιασμός
εἶναι ἀπολύτως ἐπικίνδυνος»
Μεταφέρουμε ἀπό τό enromiosini.gr:
Ὁ Καθηγητής Sucharit Bhakdi σέ
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συνέντευξή του στήν Laura Ingraham
ὁμιλεῖ γιά τόν κορωνοϊό καί τό ἐμβόλιο!
Laura Ingraham: Κατά τή διάρκεια
αὐτοῦ τοῦ ἔτους ἕνα βιβλίο μέ τίτλο
«Koρωνοϊός: Λάθος Συναγερμός» προκάλεσε πάταγο στή Γερμανία καί ἀνῆλθε ἀμέσως πρῶτο σέ πωλήσεις. Καί νά
θέσω ἕνα ἁπλό ἐρώτημα: εἶναι ὁ πανικός πού προκλήθηκε ἀπό τόν COVID
χειρότερος ἀπό τήν ἴδια τήν ἀσθένεια;
Ἕνας ἀπό τούς δύο ἐπίμαχους συγγραφεῖς αὐτοῦ τοῦ βιβλίου «Koρωνοϊός:
λάθος συναγερμός. Γεγονότα καί Ἀριθμοί» βρίσκεται τώρα μαζί μας ἕνας παγκόσμιας ἐμβέλειας ἐρευνητής καί συνταξιοδοτημένος μικροβιολόγος ὁ ἰατρός
Sucharit Bhakdi.
Γιατρέ, σᾶς εὐχαριστοῦμε πού ξυπνήσατε νωρίς γιά ὅλους ἐμᾶς! Γιά ὅλα
αὐτά τά μέτρα ὅπως οἱ περιορισμοί ἤ ἡ
κοινωνική ἀποστασιοποίηση, ποιό κατά
τή γνώμη σας εἶναι τό πιό ἐπιζήμιο γιά
τό κοινό καί δέν εἶναι σύμφωνο μέ τήν
ἐπιστήμη;
Sucharit Bhakdi: Ὁ ἐπερχόμενος
ἐμβολιασμός.
Laura Ingraham: Στό θέμα τῶν ἐμβολίων θά ἐπιστρέψουμε σέ λίγο, ἀλλά
σχετικά μέ τήν κοινωνική ἀποστασιοποίηση καί τίς μάσκες… Νά ἑστιάσουμε
σέ αὐτά γιά λίγο… Ποιό ἀπό αὐτά τά
δύο στήν ἔρευνά σας καί κατά τό ἔργο
σας ἔχει ἐπιβληθεῖ λαθεμένα;
Sucharit Bhakdi: Καί τά δύο!
Laura Ingraham: Καί τά δύο!… Δέν
ὑποστηρίζονται καθόλου ἀπό τήν ἐπιστήμη;
Sucharit Bhakdi: Ἀπουσιάζει πλήρως ἡ ἐπιστήμη!
Laura Ingraham: Ἑπομένως, γιατί
γίνεται αὐτή ἡ προπαγάνδα, ἄν ἀπουσιάζει ἡ ἐπιστήμη; Ἐννοῶ πώς προβάλλουν βίντεο μέ ἀνθρώπους πού βήχουν
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μέσα ἀπό τίς μάσκες καί χωρίς μάσκες.
Εἶναι τρομακτικό, ὅταν οἱ ἄνθρωποι συνυπάρχουν μεταξύ τους.
Sucharit Bhakdi: Λοιπόν, αὐτό εἶναι κάτι πού λέμε ἐμεῖς καί ὅταν λέω
«ἐμεῖς» ἐννοῶ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἄνθρωποι, πού ὀρθώνουν τό ἀνάστημά
τους, γιά νά ποῦν: «Σᾶς παρακαλοῦμε,
ὅλοι ἐσεῖς, καθίστε κάτω καί σκεφτεῖτε
ὅλο αὐτό, ψάξτε πληροφορίες γιά αὐτό
καί ἀποφασίστε μόνοι σας. Μήν πιστεύετε ὅσα οἱ ἄνθρωποι σᾶς λένε. Σκέψου
γιά τόν ἑαυτό σου καί βγάλε τά δικά
σου συμπεράσματα». Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού γράψαμε αὐτό τό βιβλίο, ἐπειδή
ὅλες οἱ διαφωνίες ἑστιάζουν στό νά σᾶς
ἐξηγήσουν γιατί αὐτό πού κάνετε εἶναι
ἀπολύτως παράλογο.
Laura Ingraham: Γιατρέ, γιά τό
θέμα τοῦ ἐμβολίου, ἀπόψε στό κανάλι
(μας) ὁ Antony Fauci, ἀνέφερε πώς τό
75% τῶν Ἀμερικανῶν πρόκειται νά ἐμβολιαστεῖ προκειμένου νά φτάσει σέ αὐτό
πού λένε «ἀνοσία ἀγέλης». Τό πιστεύετε
αὐτό;
Sucharit Bhakdi: Αὐτό εἶναι ἀπολύτως παράλογο. Γνωρίζω πώς ὁ ἰατρός
Fauci εἶναι ἕνας καταξιωμένος ἰατρικός
ἐπιστήμονας καί ἀνοσολόγος, ἀλλά αὐτό
πού λέει (σημ. ὅτι τό 75% τῶν Ἀμερικανῶν πρόκειται νά ἐμβολιαστεῖ προκειμένου νά φτάσει σέ αὐτό πού λένε
«ἀνοσία ἀγέλης») εἶναι λανθασμένο καί
αὐτό εἶναι ἐπίσης κάτι, στό ὁποῖο δώσαμε μεγάλη ἔκταση προκειμένου νά τό
ἐξηγήσουμε σέ αὐτό τό βιβλίο. Ξέρετε,
κάποιος πού τό λέει αὐτό, δέν ἔχει τήν
παραμικρή ἰδέα γιά τά βασικά στοιχεῖα
τῆς ἀνοσολογίας. Καί αὐτό εἶναι πολύ
πολύ ἀναπάντεχο γιά τήν ὑπόληψη κάποιου σάν τόν ἰατρό Fauci καί θά τολμοῦσα νά ἀντιπαρατεθῶ μέ τόν ἴδιο
ὁπουδήποτε στόν κόσμο ὁποιαδήποτε
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ὥρα. Ἀλλά δέν μπορῶ νά τό κάνω αὐτό
μέσα σέ δύο λεπτά.
Laura Ingraham: Λοιπόν, ὁπότε πιστεύετε πώς τό ἐμβόλιο γιά τόν COVID
δέν εἶναι ἀπαραίτητο;
Sucharit Bhakdi: Πιστεύω πώς εἶναι ἀπολύτως ἐπικίνδυνο καί σᾶς
προειδοποιῶ πώς, ἄν συνεχίσετε σέ
αὐτή τήν γραμμή, θά καταστραφεῖτε…
Καί εἶναι τόσο ἀχρείαστο…

νουν τούς Γάλλους καί γενικότερα τούς
πολίτες τοῦ κόσμου γιά ἰνδικά χοιρίδια
(πειραματόζωα). Δέν θέλουμε νά γίνουμε σάν τίς τομάτες καί τό καλαμπόκι
τά γενετικά τροποποιημένα, τά μεταλλαγμένα τῶν OGM (ὀργανισμοί γενετικά
τροποποιημένοι)».

vvv

Πρόκειται γιά σπουδαῖο κείμενο ἀπό
σοβαρούς ἐπιστήμονες διεθνοῦς κύρους.
Πῆρε τό ὄνομά του ἀπό τό Γκρέιτ Μπάρινγκτον τῶν Η.Π.Α. Διαπιστώνει: «Οἱ
τρέχουσες πολιτικές lockdown προκαλοῦν καταστροφικές ἐπιπτώσεις στή
βραχυπρόθεσμη καί μακροπρόθεσμη δημόσια ὑγεία».
Ὑπογράψτε στο info@gbdeclaration.
org.

«Μαθητευόμενοι μάγοι παίρνουν
τούς πολίτες γιά πειραματόζωα»
Ὅπως διαβάζουμε στό διαδίκτυο:
Σάλο ἔχει προκαλέσει ἄρθρο Γάλλου
λοιμωξιολόγου γιά τούς κινδύνους μετάλλαξης τοῦ ἀνθρώπινου DNA ἀπό τό
ἐμβόλιο.
Ἡ γαλλική ἐφημερίδα France Soir
δημοσίευσε στίς 3 Δεκεμβρίου τήν ἐπιστολή τοῦ Καθηγητῆ Λοιμωξιολογίας
Christian Perronne μέ τίτλο «Ἐμβόλιο
mRNA: ἠχηρή ἔκκληση ἀπό τόν καθηγητή Perronne», ὅπου ἀναπαράγει τήν
ἀνοιχτή ἐπιστολή του πού δημοσίευσε ὁ
ἴδιος στόν προσωπικό του λογαριασμό
στό facebook καί γιά τήν ὁποία μίλησε
καί στό Sud Radio.
Ὁ Καθηγητής Perronne εἶναι κατηγορηματικός. Γράφει: «Ὑπάρχει ἑπομένως πραγματικά ἕνας κίνδυνος νά μετασχηματιστοῦν ὁριστικά τά γονίδιά μας.
»Ὑπάρχει ἐπίσης ἡ πιθανότητα, ἀπό
τήν τροποποίηση τῶν νουκλεϊκῶν ὀξέων τῶν ὠαρίων ἤ τῶν σπερματοζωαρίων
μας, νά μεταδώσουμε αὐτές τίς γενετικές τροποποιήσεις στά παιδιά μας.
Τά πρόσωπα πού κάνουν τήν προώθηση
αὐτῶν τῶν γονιδιακῶν θεραπειῶν λανθασμένα ἀποκαλούμενων ὡς «ἐμβόλια»
εἶναι μαθητευόμενοι μάγοι καί παίρ-

vvv
Διακήρυξη τοῦ Γκρέιτ Μπάρινγκτον

vvv
Ρόμπερτ Κέννεντυ Τζούνιορ:
«Ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητος»
Σέ παρέμβασή του γιά τά ἐμβόλια
τεχνολογίας mRNA, πού μποροῦν νά
ἐπεμβαίνουν στό ἀνθρώπινο DNA, δημουργώντας μεταλλαγμένους ἀνθρώπους
(ὅπως τά μεταλλαγμένα τρόφιμα) ὁ Ρόμπερτ Κέννεντυ δήλωσε μεταξύ ἄλλων:
«Κατά τή γνώμη μου αὐτά τά ἐμβόλια
νέας τεχνολογίας ἀντιπροσωπεύουν ἕνα
ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας, τό
ὁποῖο δέν ἔχει συμβεῖ ξανά στό παρελθόν καί σέ αὐτή τήν κλίμακα».
Καί κατέληξε: «Θέλετε ἑπομένως νά
γίνετε ἕνα γενετικά μεταλλαγμένο ζόμπι;
Ἤ ἕνα “ζωντανό ρομπότ;” Εἶναι ἐπιλογή
σας. Ἐγώ προσωπικά δέν τό θέλω».
vvv
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Οἱ σκληροί ἐγκλεισμοί (lockdown)
δέν περιορίζουν τούς θανάτους
Πανεπιστήμιο Ὀξφόρδης: Οἱ σκληροί
ἐγκλεισμοί (lockdown) δέν περιορίζουν
τά κρούσματα καί τούς θανάτους ἀπό
κορωνοϊό.
Αὐτό ὑποστηρίζει σχετική ἔρευνα,
τήν ὁποία παρουσιάζει σέ ἄρθρο του
ὁ κ. Τηλέμαχος Χορμοβίτης. Τό ἄρθρο
ὑπάρχει στό διαδίκτυο.
vvv
Τεράστια ἀπάτη μέ ἀνύπαρκτα τέστς.
Ζητεῖται εἰσαγγελέας.
Αὐτό κι ἄν εἶναι σκάνδαλο. Στήνονταν ἄνθρωποι στήν οὐρά, γιά νά κάνουν δωρεάν τέστ τοῦ Ε.Ο.Δ.Υ. Ἐπειδή
ἀργοῦσαν, κάποιοι ἔφευγαν. Καί –ὤ τοῦ
θαύματος– τούς τηλεφωνοῦσαν γιά νά
τούς ποῦν τά ἀποτελέσματα τοῦ μή
πραγματοποιηθέντος τέστ!
Ὅπως πληροφορούμεθα ἀπό τή σελίδα του στό facebook (4.11.2020), ὁ δικηγόρος Ἀθηνῶν κ. Νίκος Ἀντωνιάδης
κατέθεσε στόν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου
Πάγου μήνυση γιά τό θέμα αὐτό.
vvv
«Προϊόν ἐγκλήματος ἡ Κ.Υ.Α.
γιά τίς μάσκες στά σχολεῖα»
Αὐτός εἶναι ὁ τίτλος ἄλλης ἀναρτήσεως τοῦ δικηγόρου κ. Νίκου Ἀντωνιάδη
στή σελίδα του στό facebook.
Μέ ἁπλά λόγια: ἡ γνωμοδότηση τῶν
«εἰδικῶν» (Τσιόδρας κλπ) ὑπέρ τῆς μάσκας, στήν ὁποία γνωμοδότηση βασίσθηκε ἡ σχετική Κ.Υ.Α., πού καθιέρωσε
ὡς ὑποχρεωτικές τίς μάσκες ἤδη ἀπό τό
νηπιαγωγεῖο, τό μόνο πού ἀναφέρει εἶναι ὅτι συνηγορεῖ ὑπέρ τῆς χρήσης, διότι
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αὐτό δέχεται καί ἡ Ἑλληνική Παιδιατρική Ἑταιρεία.
Μόνο πού τό ἔγγραφο τῶν «εἰδικῶν»
ἔχει ἡμερομηνία 20 Αὐγούστου 2020,
ἐνῶ τό ἔγγραφο στό ὁποῖο παραπέμπει
(τῆς Παιδιατρικῆς) ἐξεδόθη μετά ἀπό 4
ἡμέρες (24 Αὐγούστου).
Καί γι᾽ αὐτό τό θέμα ὁ Ἀντωνιάδης
κατέθεσε μήνυση (4.11.2020).
vvv
Ἀσυμπτωματικό κρούσμα = ἀντίφαση
Σύμφωνα μέ ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας (12 Μαρτίου 2020, πρίν ἀπό
τήν κήρυξη τῆς «πανδημίας»), μέ θέμα:
«Ὁρισμός Κρούσματος - Νέος Κορωνοϊός
SARS-CoV-2, κρούσμα σημαίνει «ὀξεία
λοίμωξη τοῦ ἀναπνευστικοῦ».
Ἄρα δέν ὑπάρχει κρούσμα χωρίς συμπτώματα.
Μᾶς κούρασαν μέ τά ψέματά τους
οἱ «εἰδικοί» καί τά χρυσοπληρωμένα
Μ.Μ.Ε.
vvv
Ποιοί «εἰδικοί;»
Μεταφέρουμε ἀπό τήν ἐφ᾽ ὅλης τῆς
ὕλης συνέντευξη στό in.gr., tanea.gr καί
tovima.gr τοῦ κ. Γκίκα Μαγιορκίνη, διαδόχου τοῦ κ. Σωτ. Τσιόδρα στήν «ἐνημέρωση» γιά τόν κορωνοϊό.
«Ὕστερα ὑπάρχει καί μιά ἔντονη
πολιτικοποίηση τῆς ἐπιδημίας ἀπό πολλούς σέ διάφορα ἐπίπεδα. Αὐτό δέν
ἀφορᾶ μόνο τήν Ἑλλάδα ἀλλά ἐμφανίζεται σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο.
»Ὁπότε ἡ ἔκφραση τῆς ἐπιστημονικῆς ἄποψης διεθνῶς περνάει ἀπό
πολιτικά φίλτρα. Δηλαδή ἀναλόγως
ἐάν ἡ ἐπιστημονική ἄποψη ταιριάζει μέ
τό ὁποιοδήποτε πολιτικό ἀφήγημα εἴτε
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τήν ἐπικυρώνουν εἴτε τήν ἀκυρώνουν».
Ἡ ὁμολογία-βόμβα Μαγιορκίνη, ὅτι
αὐτά πού ἀνακοινώνονται ἀπό τήν κυβέρνηση ὡς μέτρα καί ἀποφάσεις, πολλές φορές δέν εἶναι αὐτά πού εἰσηγοῦνται οἱ «εἰδικοί», ἔρχεται νά «δέσει» μέ
αὐτά πού κατήγγειλε στή Βουλή στίς
ἀρχές Νοεμβρίου ὁ γνωστός «νταῆς»
βουλευτής καί πρώην ὑπουργός τοῦ
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Παῦλος Πολάκης, «καρφώνοντας» τούς Τσιόδρα καί λοιπούς μέ
τήν ἑξῆς ρητορική ἐρώτηση: «Ρωτῶ τόν
“φίλτατο Σωτήρη”, ὅπως τόν ἀποκάλεσε ὁ πρωθυπουργός», ἰσχύει ἤ ὄχι ὅτι ἡ
ἐπιστημονική ἐπιτροπή ἄλλαξε μέ πολιτική ἐντολή τήν ἀπόφασή της στά
θέματα τοῦ ἀνοίγματος τῶν σχολείων,
τοῦ τουρισμοῦ καί τῶν γηπέδων, γιά τά
ὁποῖα εἶχε πάρει ἀρνητική θέση ἤ ἔβαζε
ὅρους;», ρώτησε ὁ κ. Πολάκης.
Σχόλιο «Π»: Μέ τά ἀνωτέρω ὁ κ.
Μαγιορκίνης ὁμολογεῖ ὅτι ἄλλα κριτήρια (πολιτικά) διαμορφώνουν τίς τελικές
ἀποφάσεις, πού ἀνακοινώνει κάθε φορά
ἡ κυβέρνηση. Ἄρα τό ἀφήγημα - δόγμα, πού ἔχει υἱοθετήσει, δυστυχῶς,
καί ἡ Ἐκκλησιαστική Διοίκηση «Ὅ,τι
μᾶς ποῦν οἱ εἰδικοί», καταρρέει σάν
χάρτινος πύργος.
vvv
«Αὐθαίρετος ὁ ἀριθμός
τῶν 9 ἀτόμων στούς Ναούς!»
«Ἀθηνᾶ Λινοῦ: Ὁ ἀριθμός 9 δέν συζητήθηκε στήν ἐπιτροπή. Δέν ξέρει κανείς
πῶς προέκυψε καί ἀπό ποιόν οὔτε γιά
τίς ἐκκλησίες οὔτε γιά τά σπίτια» εἶπε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο γιά αὐθαίρετο ἀριθμό καί πολιτική ἀπόφαση.
Μάλιστα, ἡ ἴδια χαρακτήρισε λογικό
τό αἴτημα τῆς Ἐκκλησίας νά εἰσέρχονται στό ναό ἄτομα ἀνάλογα μέ τά τε-

τραγωνικά μέτρα τοῦ ναοῦ.
(Καθηγήτρια Ἀθηνᾶ Λινοῦ στήν ἐκπομπή «Κοινωνία Ὥρα Mega», 15.12.2020)
vvv
Γκίκας Μαγιορκίνης (16.11.2020,
συνέντευξη στό TV MEGA):
«Τά ὑπόλοιπα ἀφοροῦν ἀποφάσεις
τῆς Πολιτείας»
«Ἡ ἐπιτροπή τό μόνο πού ἔχει πεῖ
κατ᾽ ἐπανάληψη καί τό λένε ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες, εἶναι ὅτι πρέπει νά ἀποφεύγουμε τό συγχρωτισμό πολλῷ δὲ μᾶλλον
στή φάση αὐτή πού εἴμαστε μέ πολύ
αὐξημένο ἐπιδημιολογικό φορτίο. Ἀπό
ἐκεῖ καί πέρα νομίζω ὅτι τά ὑπόλοιπα
ἀφοροῦν ἀποφάσεις τῆς Πολιτείας».
vvv
Πέτσας (κυβερνητικός ἐκπρόσωπος):
«Εἶναι θέμα τῆς ἐπιτροπῆς,
δέν εἶναι θέμα τῆς κυβέρνησης»
«Εἶναι θέμα τῆς ἐπιτροπῆς, δέν εἶναι θέμα τῆς κυβέρνησης οἱ κανόνες λειτουργίας (ἐνν. τῶν ναῶν). Ἡ ἐπιτροπή
δέν κάνει διαπραγμάτευση. Λαμβάνει τίς
ἀποφάσεις μέ βάση τά ἐπιδημιολογικά
δεδομένα, αὐτό ἔκανε καί τώρα. Ἐμεῖς θά
ἀκολουθήσουμε τή συμβουλή τῶν εἰδικῶν, ὅπως ἔχουμε κάνει στό παρελθόν».
Σχόλιο «Π»: Ἡ δήλωση τοῦ κ. Πέτσα (15.12.2020 στό real fm) ἔρχεται σέ
ἄκρα ἀντίθεση μέ αὐτά πού δηλώνουν
οἱ λοιμωξιολόγοι στά παραπάνω σχόλια.
Ποιός λέει ἀλήθεια καί ποιός ψέμματα;
vvv
Διακόσιοι Γάλλοι νομικοί
κατά τοῦ ἐγκλεισμοῦ (lockdown)
Διαβάζουμε στό διαδίκτυο τό σημα29
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ντικό κείμενο διακοσίων Γάλλων δικηγόρων καί δικαστῶν ἐναντίον τοῦ ἐγκλεισμοῦ.
Μεταξύ ἄλλων στεκόμαστε στά παρακάτω: «Ἀνησυχοῦμε ἐπίσης γιά τό
μέλλον αὐτῆς τῆς κοινωνίας τοῦ μηδενικοῦ ρίσκου, πού θά εἶναι ἕτοιμη
νά μή ζήσει ὥστε νά μήν θρηνήσει, καί
[πού εἶναι ἕτοιμη] νά θυσιάσει οὐσιαστικά τά πάντα, τίς φυσιολογικές
συνθῆκες ζωῆς, τίς κοινωνικές ἐπαφές,
τήν ἐργασία, καί ἐπίσης τίς φιλίες, τίς
συμπάθειες καί ὁμολογίες πολιτικές καί
θρησκευτικές, ἐμπρός στήν ἀπειλή νά
μολυνθεῖ ἀπό τόν ἰό».
Καί συνεχίζουν: «Ὡς νομικοί, προειδοποιοῦμε ἐπίσης γιά τήν παραχάραξη τοῦ δικαίου, γιά νά δικαιολογηθεῖ ὁ
ἀγώνας ἐνάντια στήν πανδημία».
Σχόλιο «Π»: Οἱ Ἕλληνες συνάδελφοί τους –ἐκτός ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων–
λάμπουν διά τῆς ἀπουσίας των.
vvv
«Ἀκόμα καί σέ μία πανδημία,
τό Σύνταγμα δέν μπορεῖ νά τεθεῖ
στήν ἄκρη καί νά λησμονηθεῖ»
Αὐτό ἀποφάσισε τό Ἀνώτερο Δικαστήριο τῶν ΗΠΑ στίς 25 Νοεμβρίου 2020
ἐπί τῆς ὑποθέσεως «Ρωμαιοκαθολική
Ἐπισκοπή τοῦ Μπρούκλιν, Νέα Ὑόρκη
κατά Andrew M. Cuomo, Κυβερνήτη τῆς
Νέας Ὑόρκης».
vvv
Κωνσταντῖνος Βαθιώτης
γιά ὑποκρισία κάποιον νομικῶν
Ἡ Ἕνωση Ἑλλήνων Δικαστῶν χαρακτήρισε ἀντισυνταγματική τήν ἀπαγόρευση συγκεντρώσεων γιά τό Πολυτεχεῖο. Ξέχασε ὅμως τήν ἀνάλογη ἀπαγόρευση γιά τήν 28η Ὀκτωβρίου. Καί
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σχολιάζει ὁ Καθηγητής: […] «μόνο ἡ
ἀπαγόρευση τῶν συναθροίσεων γιά τό
Πολυτεχνεῖο ἦταν ἱκανή νά ξυπνήσει
ἀπό τήν χειμερία νάρκη κάποιους δῆθεν
φρουρούς τοῦ νομικοῦ μας πολιτισμοῦ!
»Ἡ ὄψιμη εὐαισθησία γιά τό Πολυτεχνεῖο μαρτυρεῖ τήν ex contrario (=ἐξ
ἀντιθέτου) ἀναισθησία γιά τόν ἀπαράμιλλο ἀνασκολοπισμό τῶν λοιπῶν, πολύ
σοβαροτέρων θεμελιωδῶν δικαιωμάτων
μας».
vvv
Χρυσοχοΐδης (Ὑπουργός ΠΡΟ.ΠΟ):
«Δέν μεταδίδεται ὁ ἰός ἔξω».
Λίγες μέρες πρίν ἀπό τήν πανήγυρη
τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στήν Πάτρα, ὁ Ὑπουργός Προστασίας τοῦ Πολίτη (ΠΡΟ.ΠΟ.)
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε πώς: «Οἱ
5.000 ἄνθρωποι (σ.σ. ἀστυνομικοί) πού
ἀναπτύχθηκαν στό Πολυτεχνεῖο, φοροῦσαν ὅλοι μάσκες, ἦταν ἀραιά ὁ ἕνας
ἀπό τόν ἄλλον, βάσει ὁδηγίας πού δόθηκε καί ἦταν ἔξω. Δέν μεταδίδεται ἔξω
ὁ ἰός στήν ἀτμόσφαιρα. Ὁ ἰός μεταδίδεται σέ κλειστούς χώρους».
Καί γιά τήν Πάτρα εἶπε: «Ἡ Πάτρα
θά τιμήσει τόν Πολιοῦχο της μέ τήν ἴδια
εὐλάβεια, ἀλλά ὁ καθένας στό δικό του
σπίτι. Χωρίς ἐπισκέψεις, χωρίς συναναστροφές. Χρειαζόμαστε 100% συμμόρφωση, σύμπνοια, ἀλληλεγγύη. Ὄχι 99,9
ἀλλά 100. Γιατί καί ἕνας καί δύο καί
οἱ λίγοι μποροῦν νά μολύνουν πολλούς,
νά στείλουν στίς ΜΕΘ ἀριθμό πού δέν
ἀντέχουν».
vvv
Μητσοτάκης:
Τό ἐμβόλιο θά τό ἐπιβάλει ἡ ἀγορά.
Καί σχολίασε κάποιος: Τόση δημο-
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κρατία εἴχαμε νά δοῦμε ἀπό τή χούντα.
Σχόλιο «Π»: Γιά τήν ἀκρίβεια ἡ λεγόμενη χούντα ἦταν «παιδική χαρά» σέ
σχέση μέ αὐτά πού ζοῦμε καί μέ αὐτά
πού σχεδιάζει ἡ Νέα Παγκόσμια Δικτατορία.
vvv
Ὁ Κύπρου ἀνεγνώρισε
τόν ψευδο-Κιέβου Ἐπιφάνιο
Νέο πλῆγμα στήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος τελείως αἰφνιδιαστικά, στή διάρκεια Θείας Λειτουργίας στίς 24 Ὀκτωβρίου, ἀντί γιά τόν Κιέβου Ὀνούφριο
ἐμνημόνευσε τόν ψευδο-Κιέβου Ἐπιφάνιο.
Ἀντέδρασαν καί διαφοροποιήθηκαν μέ ἐπιστολή τους οἱ: Κύκκου Νικηφόρος, Λεμεσοῦ Ἀθανάσιος, Ταμασοῦ Ἡσαΐας καί Ἀμαθοῦντος Νικόλαος, ζητώντας νά συγκληθεῖ ἡ Σύνοδος.
Ἡ Σύνοδος συνεκλήθη ἀλλ᾽ ἡ πλειοψηφία συντάχθηκε μέ τόν Ἀρχεπίσκοπο
καί νομιμοποίησε τό πραξικόπημά του.
Ὁ Μόρφου Νεόφυτος –δόξα τῷ
Θεῷ– δέν νομιμοποίησε τήν λανθασμένη ἀπόφαση τῆς πλειοψηφίας καί
συντάχθηκε μέ τόν Λεμεσοῦ καί τούς
ἄλλους τρεῖς, ἀναγνωρίζοντας ὡς μοναδικό κανονικό Μητροπολίτη Κιέβου τόν
Ὀνούφριο.
Ἐπίσης μέ τούς ἀνωτέρω συνετάχθησαν καί οἱ Λήδρας Ἐπιφάνιος καί Νεαπόλεως Πορφύριος.
Ἄρα, ἐκ τῶν πραγμάτων τό Οὐκρανικό σχίσμα ἐπεκτείνεται. Αὐτά εἶναι τά
ἀποτελέσματα τῆς περιφρονήσεως τῶν
ἱερῶν Κανόνων.
vvv

Εὐχάριστη ἔκπληξη.
Μπράβο στό Γ.Ε.ΕΘ.Α!
Εὐχάριστη ἔκπληξη: Προβολή στήν
πρόσοψη τῆς Βουλῆς τρίωρου βίντεο μέ
τήν εὐκαιρία τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἐνόπλων
Δυνάμεων (21 Νοεμβρίου, Ἑορτή Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου)
Τό πόσο σημαντικό ἦταν τό γεγονός
φάνηκε ἀπό τό δηλητήριο πού ἔχυσαν
γνωστοί καί μή ἐξαιρετέοι «προοδευτικοί» τύπου Νίκου Φίλη.
vvv
Ἐμφάνιση
ἁγίου Νικηφόρου τοῦ λεπροῦ
Ὁ παπα-Ἀνανίας Κουστένης διηγήθηκε, ὅτι ἐμφανίσθηκε ὁ ἅγιος Νικηφόρος ὁ λεπρός καί εἶπε: 1. Ὅτι τό φάρμακο ἐναντίον τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι ἡ Θεία
Κοινωνία. 2. Ὅτι ὁ Χριστός τοῦ ἔδωσε
ἰδιαίτερη Χάρη νά βοηθεῖ ὅσους πάσχοντες τόν ἐπικαλοῦνται. 3. Καί πρόσθεσε:
Νά πίνετε καί θυμάρι
Σχόλιο «Π»: Στό 1.: Εἶναι τυχαῖο ὅτι
μετά τό κλείσιμο τῶν ναῶν ἐκτοξεύθηκαν
τά κρούσματα; Στό 3.: Ἡ κλινική covid
τοῦ Ραούλ Ντιντιέ συνιστᾶ ψευδάργυρο
(βλ. καί σχόλιο σ. 32). Καθόλου τυχαία
λοιπόν ἡ σύσταση τοῦ ἁγίου γιά θυμάρι,
ἀφοῦ τό θυμάρι ἔχει ψευδάργυρο.
vvv
Βρέθηκε
φάρμακο κατά τοῦ κορωνοϊοῦ
Στίς 10.11.2020 πῆρε ἔγκριση ἀπό
τήν Ἀμερικανική Ὑπηρεσία Τροφίμων καί Φαρμάκων (FDA) τό φάρμακο
bamlanivimab τῆς φαρμακευτικῆς ἑταιρείας Eli Lilly (κατά πληροφορίες ἀνήκει στόν Πρόεδρο τῶν Η.Π.Α. Ντόναλντ
Τράμπ). Τό φάρμακο βασίζεται στήν τε31
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χνική τῶν μονοκλωνικῶν ἀντισωμάτων.
Γιά τό φάρμακο ὁμιλεῖ θετικά ὁ καθηγητής τῆς Φαρμακολογίας τοῦ Α.Π.Θ.
κ. Δημήτριος Κούβελας (βλ. https://www.
youtube.com/watch?v=HcxIqQ2E6r8.)
Ἐδῶ ὅμως τσιμουδιά γιά τό φάρμακο καί πλύση ἐγκεφάλου γιά τό ἐμβόλιο,
ἰδιαίτερα τῆς Pfizer, πού ἀγοράσθηκε
πρίν ἀκόμη λάβει ἔγκριση ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες τῆς Ε.Ε.
vvv
Μία θεραπεία γιά τόν κορωνοϊό;
Σύμφωνα μέ τήν κλινική covid τοῦ
Raul Didier στή Γαλλία καί μελέτες ἤδη

ἀπό τόν Μάρτιο 2020 ὑπάρχει ἀποτελεσματική θεραπεία γιά τόν κορωνοϊό
μέ ὑδροξυχλωροκίνη, ἀζιθρομυκίνη, ψευδάργυρο καί κορτιζόνη, ἐάν χορηγηθεῖ
ἤδη ἀπό τό ξεκίνημα τῆς ἀσθένειας.
Ἐπίσης διαβάζουμε ὅτι βοηθοῦν προληπτικά στήν ἐνίσχυση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος τοῦ ὀργανισμοῦ ἡ βιταμίνη C (δισκίο 1gr ἡμερησίως) καί ἡ βιταμίνη D3K2 σέ ὑψηλές δόσεις μαζί μέ μιά
κουταλιά λάδι (βιταμίνη λιποδιαλυτή).
Σημ. «Π»: Τά ἀνωτέρω ἀναφέρονται
ἐνδεικτικῶς, μέ τήν διευκρίνιση ὅτι δέν
ἀποτελοῦν ἰατρική συνταγή. Γι᾽ αὐτό σέ
κάθε περίπτωση συμβουλευόμαστε τόν
γιατρό μας.
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Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση κατόπιν γραπτῆς ἀδείας ἀπό τή διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.
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