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ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ
υό ἀφορμές πήραμε γι᾽ αὐτό τό
ἐκδοτικό μας σημείωμα:
Ἡ μία ἦταν ἡ καθοδηγητική ἐπιστολή
ἐναντίον τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ, πού ἔγραψε ὁ σεβαστός ἱερομόναχος π. Εὐθύμιος, Γέροντας τῆς Καλύβης
τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου στήν Καψάλα τοῦ Ἁγίου Ὄρους. (Ἡ ἐπιστολή
κυκλοφόρησε εὐρύτατα. Τήν δημοσιεύσαμε καί ἐμεῖς στό προηγούμενο τεῦχος
τῆς «Π»).
Ἡ ἄλλη ἀφορμή ἦταν ὁ μεγάλος καημός
τοῦ ἀποβιώσαντος στίς 2 Σεπτεμβρίου

¢

2021 σέ ἡλικία 96 ἐτῶν Μίκη Θεοδωράκη γιά τήν ὑπέρβαση τοῦ διχαστικοῦ
σχήματος δεξιά-ἀριστερά, πού ἐταλάνισε
τίς τελευταῖες δεκαετίες τό Ἔθνος τῶν
Ἑλλήνων ἀλλά καί ὅλων τῶν διχασμῶν
πού μᾶς ταλαιπώρησαν ἀφ᾽ ὅτου ὑφιστάμεθα ὡς Ἔθνος, θά συμπληρώναμε
ἐμεῖς.
Ὁ καημός τοῦ Μίκη ἐκφράσθηκε κυρίως στό μνημειῶδες ἔργο του «Τό τραγούδι τοῦ νεκροῦ ἀδελφοῦ» (γράφτηκε τό
1961), τμήματα τοῦ ὁποίου ἀποτελοῦν
τά πασίγνωστα κομμάτια, πού ὅλοι οἱ

AP.

Ἕλληνες τραγουδήσαμε: «Ἀπρίλη μου
ξανθέ καί Μάη μυρωδάτε», «Δοξαστικό»,
«Ἕνα δειλινό σέ στῆσαν στό σταυρό»,
«Νανούρισμα», «Προδομένη μου ἀγάπη»,
«Στά περβόλια μές στούς ἀνθισμένους
κήπους», «Τό ὄνειρο» καί «Τόν Παῦλο
καί τόν Νικολιό τούς πᾶνε γιά ταξίδι
μέ βάρκα δίχως ἄρμενα, μέ πλοῖο δίχως
ξάρτια».
Ὁ π. Εὐθύμιος στήν ἐν λόγῳ ἐπιστολή του πολύ σωστά ἐπισημαίνει:
«Οἱ σημερινοί ῾῾σωτῆρες᾽᾽ μας δέν
μᾶς ὑπολογίζουν. Μέ τό πρόσχημα
τῆς ὑγείας καταργοῦν τήν ἐλευθερία μας. Ὑστερα ἀπό τόν φόβο τοῦ
ἰοῦ, ἦλθε ἡ τρομοκρατία ἐξ αἰτίας τοῦ
ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ζοῦμε δυστυχῶς τόν διχασμό, τό μῖσος καί τήν
διάκριση τοῦ λαοῦ σέ κατηγορίες ἀνθρώπων. Ἡ σημερινή κατάσταση θυμίζει λίγο τήν Ἑλλάδα κατά τόν ἐμφύλιο
πόλεμο. Προετοιμάζει καί προϊδεάζει
τήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὅπως
τότε θά ἀποκλείωνται ἀπό τίς ἀγοραπωλησίες, τίς δημόσιες θέσεις καί τά
ταξίδια ὅσοι δέν θά ἔχουν τό χάραγμα,
παρομοίως, ἄν ἐφαρμοσθῆ τό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ, θά ἀποκλείωνται
ἀπό παντοῦ ὅσοι δέν θά ἐμβολιασθοῦν.
Τά κοινά στοιχεῖα εἶναι φόβος, ἐξαναγκασμός, παρακολούθηση». (βλ. «Π» τ.

138, σ. 8)
Ὁ πόνος καί ὁ προβληματισμός του,
ὅπως ὁμολογεῖ στό τελευταῖο κομμάτι
τῆς ἐπιστολῆς του −πόνος καί προβληματισμός ὅλων μας− εἶναι ἡ παρατηρούμενη, δυστυχῶς, διαίρεση τοῦ λαοῦ μας.
Γράφει: «Ἀνησυχῶ γιά τήν διαίρεση
τοῦ λαοῦ μας. Τά κόμματα ἀνέκαθεν
κομμάτιαζαν καί χώριζαν τόν λαό. Ἡ
Ἐκκλησία μᾶς ἑνώνει μεταξύ μας σέ ἕνα
σῶμα μέ κεφαλή τόν Χριστό. Ἀκόμα καί
τό ὄνομα Ἐκκλησία εἶναι ὄνομα ἑνότητος» (βλ. «Π», ἔνθ᾽ ἀν., σ. 10).
Καί συμπληρώνει: «Ὅπως ἡ κιβωτός
τοῦ Νῶε, πού προεικόνιζε τήν Ἐκκλησία, περιεῖχε ζῶα καθαρά καί μή καθαρά, ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία μας περιλαμβάνει ἁγίους καί ἁμαρτωλούς, δικαίους
καί ἀδίκους, μασκοφόρους καί μή, ἐμβολιασμένους καί μή. Ὅλοι χωρᾶνε στόν
Οἶκο τοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς δέν πρέπει νά
χωρίζωμε τούς ἀνθρώπους, οὔτε νά θεωροῦμε τούς ἐμβολιασμένους σάν χαραγμένους ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ. Οὔτε
πάλι οἱ ἐμβολιασμένοι νά ἐλέγχουν καί
νά πιέζουν ἀφόρητα ὅσους δέν θέλουν
νά κάνουν τό ἐμβόλιο, ὅπως συνήθως
συμβαίνει». (βλ. «Π», ἔνθ᾽ ἀν., σ. 9)
Καί καταλήγει: «Ἡ ἱστορία διδάσκει ὅτι ὅσες φορές ὁ λαός χωρίστηκε, ἐπακολούθησε καταστροφή. Ὅσες

• 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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φορές οἱ ἐχθροί τοῦ Ἔθνους μας σχεδίαζαν καί “ἐμελέτησαν κακά” γιά μᾶς, προηγουμένως παρασκεύαζαν τήν διαίρεση
τοῦ λαοῦ. Πρίν τήν Ἅλωση τόν εἶχαν διαιρέσει μέ ψευδοενώσεις σέ ἑνωτικούς
καί σέ ἀνθενωτικούς· πρίν τήν Μικρασιαστική καταστροφή σέ Βασιλικούς καί
σέ Βενιζελικούς· πρίν τόν ἐμφύλιο πόλεμο διακρίνονταν σέ κομμουνιστές καί σέ
Ἐθνικόφρονες καί πρίν τήν εἰσβολή τῶν
Τούρκων στήν Κύπρο, ὁ λαός εἶχε χωρισθῆ σέ Μακαριακούς καί Ἀντιμακαριακούς. Σέ παρόμοιες περιπτώσεις ἡ λύση
δέν εἶναι ἡ ὑποταγή τῆς Ἀληθείας
στήν πλάνη χάριν τῆς ἑνότητος, ἀλλά
ὁ ἀνιδιοτελής ἀγώνας γιά τήν ἐπικράτηση τῆς Ἀληθείας, ἡ ὁποία μᾶς
ἐλευθερώνει. Ἔχομε ἀνάγκη ἀπό μετάνοια καί προσευχή, γιά νά δώση ὁ
Θεός τέλος στήν δοκιμασία». (βλ. «Π»,
ἔνθ᾽ ἀν., σ. 10)
Ὡς συμπληρωματικοί στά ἀνωτέρω
ἄς ἀναγνωσθοῦν καί οἱ στίχοι τοῦ τραγουδιοῦ «Τό ὄνειρο» ἀπό τό ἔργο τοῦ
Μίκη «Τό τραγούδι τοῦ νεκροῦ ἀδελφοῦ»:
Δυό γιούς εἶχες, μανούλα μου,
δυό δέντρα, δυό ποτάμια,
δυό κάστρα Βενετσιάνικα,
δυό δυόσμους, δυό λαχτάρες.
Ἕνας γιά τήν Ἀνατολή
κι ἄλλος γιά τή Δύση
κι ἐσύ στή μέση μοναχή
μιλᾶς, ρωτᾶς, μιλᾶς, ρωτᾶς τόν ἥλιο·
Ἥλιε, πού βλέπεις τά βουνά,
πού βλέπεις τά ποτάμια,
ὅπου θωρεῖς τά πάθη μας
καί τίς φτωχές μανοῦλες,
Ἄν δεῖς τόν Παῦλο, φώναξε,

καί τόν Ἀνδρέα πές μου.
Μ᾽ ἕναν καημό τ᾽ ἀνάστησα
μ᾽ ἕναν λυγμό τά γέννου.
Μά κεῖνοι παίρνουνε βουνά
διαβαίνουνε ποτάμια,
ὁ ἕνας τόν ἄλλο ψάχνουνε,
γιά ν᾽ ἀλληλοσφαγοῦνε.
Κι ἐκεῖ στό πιό ψηλό βουνό,
στήν πιό ψηλή ραχούλα
σιμά κοντά πλαγιάζουνε
κι ὄνειρο κι ὄνειρο ἴδιο βλέπουν.
Στῆς μάνας τρέχουνε κι οἱ δυό
τό νεκρικό κρεβάτι.
Μαζί τά χέρια δίνουνε,
τῆς κλείνουνε τά μάτια.
Καί τά μαχαίρια μπήγουνε
βαθιά μέσα στό χῶμα.
Κι ἀπέκει ἀνέβλυσε νερό
νά πιεῖς νά ξεδιψάσεις.
Ἡ ἑνότητα, λοιπόν, παλλαϊκή καί
πανεθνική τό μέγα ζητούμενο, διότι, ὡς
γνωστόν ἡ διχόνοια ἀποτελεῖ τήν εὐαίσθητη «ἀχίλλειο πτέρνα» μας ἀπό τήν
ἀρχή ἀκόμη τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ
Ἔθνους. «Ἐάν μισοῦνται ἀνάμεσό τους,
δέν τούς πρέπει ἐλευθεριά», θά πεῖ στόν
Ἐθνικό μας Ὕμνο ὁ ἐθνικός μας ποιητής
(στροφή 147).
Μόνον ἡ Ἐκκλησία −γιά νά εἴμαστε
ρεαλιστές− θά μποροῦσε νά ὑλοποιήσει
αὐτό τό ἔργο καί μέγα κατόρθωμα τῆς
ἑνότητος, γιατί ἀπό τή φύση της εἶναι
μάνα καί ζητεῖ νά μᾶς ἀγκαλιάσει ὅλους.
Ποιά εἶναι ὅμως ἡ Ἐκκλησία; Εἶναι
αὐτή πού ἐκφράζεται αὐθεντικά ἀπό
τούς Ἁγίους της.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ*
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΙΤΚΗ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.
τοῦ Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἀθανασίου Ἀναστασίου, Προηγ. Ἱ. Μονῆς Μεγ. Μετεώρου*

Ἄρνηση συσχηματισμοῦ μέ τήν
ἀντίθεη Νέα Ἐποχή
[...]
Παρακολουθοῦμε, λοιπόν, τήν διαμόρφωση μίας παγκόσμιας πραγματικότητας πού ΔΕΝ εἶναι κατά Θεόν.
Μέ αἰχμή τοῦ δόρατος τήν πανδημία
καί προμετωπίδα τήν ἐπιβολή τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ, ἐνισχύεται καί
ἑδραιώνεται ἕνα παγκόσμιο συγκεντρωτικό σύστημα ἐξουσίας καί ἐλέγχου.
Ὅσοι ἀρνοῦνται νά προσχωρήσουν καί
νά ὑπηρετήσουν τό σύστημα αὐτό ἀπειλοῦνται μέ ἕναν πολύπλευρο κοινωνικό
καί οἰκονομικό ἀποκλεισμό.
Αὐτό τό συγκεντρωτικό σύστημα
ἐλέγχου καί ἐξουσίας, ἄλλωστε, ἐδῶ καί
δεκαετίες, ἀποδομεῖ τήν ἑλληνική κοινωνία. Ἐνδεικτική εἶναι ἡ περίπτωση τῆς
ὀργανωμένης καθοδήγησης τοῦ πληθυσμοῦ νά ἐγκαταλείψει τήν ὕπαιθρο καί
νά ἐγκατασταθεῖ μαζικά στίς ἀστικές περιοχές καί τίς μεγάλες πόλεις. Ἡ ἐγκατάλειψη αὐτή ἐπέφερε τήν κατάργηση τῆς
οἰκιακῆς οἰκονομίας, τόν μαρασμό τῆς
ἀγροτικῆς καί ζωϊκῆς παραγωγῆς καί
τήν ἀποκοπή τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν

γῆ τους19. Ὁ στόχος, βεβαίως, δέν εἶναι
ἄλλος ἀπό τήν αὐξανόμενη μείωση τῆς
δυνατότητας παραγωγικῆς καί οἰκονομικῆς αὐτάρκειας τῶν ἀνθρώπων καί τήν
συνεχῆ ἐξάρτησή τους ἀπό τούς πολιτικούς καί ἀπό τούς μισθούς καί τά ἐπιδόματα πείνας. Προέτρεπε προφητικά ὁ
Ἅγιος Παΐσιος: «Γι’ αὐτό, ἄν φροντίσει
κανείς νά ζεῖ ἀπό τώρα ἁπλά, λιτά, θά
μπορεῖ νά ζήσει ἐκεῖνα τά χρόνια. Νά
ἔχει κανένα χωραφάκι, γιά νά μπορεῖ νά
καλλιεργήσει λίγο σιτάρι, πατάτες. Νά
βάλει λίγα ἐλαιόδενδρα, καί τότε μέ κανένα ζῶο, καμμία κατσίκα, λίγες κότες
θά μπορεῖ νά ἀντιμετωπίσει τίς ἀνάγκες
τῆς οἰκογένειάς του»20.
Ἡ κατάσταση γίνεται ὁλοένα καί πιό
ἐπικίνδυνη γιά τίς ἐλευθερίες τῶν πολι
τῶν. Ὁ περιορισμός τῆς πανδημίας καί
τά ἀνάλογα περιοριστικά μέτρα ἐλέγχου, πού συνεπάγεται, εἶναι τό πρόσχη
μα καί ταυτόχρονα ἡ συνιστῶσα ὅλων
τῶν δυνάμεων πού λειτουργοῦν γιά τήν
ὁμογενοποίηση τῶν ἀνθρώπων καί τῶν
λαῶν, τήν ἀποδυνάμωσή τους, τήν κα
ταστολή καί τόν ἔλεγχό τους. Εἶναι ὁ
καταλύτης γιά τήν ὑπαγωγή καί τήν
ἀφομοίωσή τους στό «σύστημα». Εἶναι

* Ἀπό τό σημαντικό αὐτό ἄρθρο τοῦ π. Ἀθανασίου δημοσιεύουμε –ἐλλείψει χώρου– τά
τελευταῖα κεφάλαια.
19. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οἱ ἐπιδοτήσεις γιά νά ξεριζώσουν τίς ἐλιές καί τά
ἀμπέλια καί νά φυτέψουν ἀκακίες, ἡ κατάργηση καλλιέργειας σιτηρῶν, βαμβακιῶν κ.ἄ. καί τό
«φύτευμα» στά χωράφια μεγάλων φωτοβολταϊκῶν πάρκων, ἡ ἐπιδότηση τῆς ἀγρανάπαυσης
γιά χρόνια κ.λπ.
20. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορ
 είτου Λόγοι Β΄, Πνευματική Ἀφύπνιση, ἐκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρίου
«Εὐαγγελιστής Ἰωά
 ννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999, σελ. 187.
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ἡ αἰχμή τοῦ δόρατος στήν φαλκίδευση
τῶν ἐλευθεριῶν τους, στήν δίωξη τῶν
δραστηριοτήτων τους, στήν ἐνοχοποίη
ση τῶν φρονημάτων τους καί στήν τε
λική χειραγώγησή τους καί τήν ὑποδού
λωσή τους. Στήν ἴδια λογική, ἀκολουθεῖ
συντομότατα ἡ καθιέρωση τοῦ Προσωπικοῦ Ἀριθμοῦ (Π.Α.), πού θά ἀντικαταστήσει τόν ΑΦΜ καί τόν ΑΜΚΑ καί
θά ἐνταχθεῖ στίς νέες ταυτότητες (κάρτα
πολίτη) μέ μικροτσίπ RFID21.
Πῶς θά μποροῦσε, λοιπόν, νά ἀμφισβητήσει κανείς τό πλέον πρόδηλο: ἡ
περίπτωση τῆς πανδημίας πού ἐνέσκηψε στόν πλανήτη μας εἶναι πρωτίστως θέμα πνευματικό. Καί ὅλα τά
τραγικά ἐπακόλουθά της, πού ταλανίζουν ὄχι μόνο τήν Ἁγιωτάτη Ἐκκλησία μας, ἀλλά καί τήν φιλτάτη πατρίδα
μας, τήν Ἑλλάδα, ἀνάμεσα σ’ αὐτά τό
ἐμβόλιο –σύμβολο τῆς παντοδυναμίας
τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου- καί ἡ ἐμμονή
τῆς πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καί δημοσιογραφικῆς διαπλοκῆς τῆς Νέας Τάξεως
Πραγμάτων στόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό συνιστοῦν σαφῶς μία προδρο
μική κατάσταση τοῦ Ἀντιχρίστου μέ
ἔντονη ἀναφορά στά ἔσχατα. Εἶναι,
θά λέγαμε, μία περίοδος ἔξαρσης ἐνέργειας, ἀποδοχῆς καί ἐπήρειας τοῦ Σατανᾶ, πού ἀντιστρατεύεται τό ἔργο τοῦ
Θεοῦ καί τούς πιστούς. Δέν μπορεῖ, ἄλλωστε, τό σύστημα πού γεννᾶ τό πρόβλημα νά προσφέρει ταυτόχρονα καί τήν
λύση του. Δέν μπορεῖ ἡ συνέπεια τῆς
ἀποστασίας (πού εἶναι ἡ πανδημία) νά
θεραπεύεται μέ ἕνα, ἐπίσης, παράγωγο
τῆς ἀποστασίας, πού εἶναι ἡ αὐτοθεοποιημένη ἐπιστήμη καί ἡ προβολή τοῦ
ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολίου ὡς πανάκεια. Τό
ἐμβόλιο αὐτό, κατά συνέπεια, ὅπως

μᾶς βεβαιώνουν καί σύγχρονοι διορατικοί καί χαρισματοῦχοι πατέρες, δέν
μπορεῖ νά εἶναι ἐκ τοῦ Θεοῦ, καθώς
αὐτή τήν στιγμή φαίνεται νά ἀποτελεῖ
τόν κύριο μοχλό κίνησης στήν διαδικασία ἔνταξής μας στήν σατανοκρατούμενη
Νέα Ἐποχή μέ σωματικές καί πνευματικές συνέπειες καί στό παρόν καί στό
μέλλον. Γι’ αὐτό καί δυσκολεύει τήν πορεία τῆς μετανοίας, ἡ ὁποία, ὅμως, στό
στάδιο αὐτό εἶναι ἐφικτή.
Στό σημεῖο αὐτό θά πρέπει νά ξεκαθαρίσουμε ὅτι τό τόσο ἐμμονικά προωθούμενο καί ἐπιβαλλόμενο ἐμβόλιο,
σύμφωνα πάντα καί μέ τούς σύγχρονους
χαρισματικούς πατέρες, δέν ἀποτελεῖ τό
χάραγμα (σφράγισμα) τοῦ Ἀντιχρίστου,
τό ὁποῖο θά γίνει τήν ἐποχή πού θά βασιλεύει ὁ Ἀντίχριστος, ὡς ἱστορικό πρόσωπο. Μετά τό χάραγμα (σφράγισμα),
σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας
μας, δέν ὑπάρχει δυνατότητα μετάνοιας
καί ἐπιστροφῆς, καθώς ἀκυρώνεται ἡ
«σφραγίδα τῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» καί ὁδηγεῖται ὁ ἄνθρωπος στήν
Κόλαση.
Ἡ δυσπιστία καί ἡ καχυποψία μέ
τήν ὁποία τό ἐμβόλιο ἀντιμετωπίζεται
ἀπό ἕνα μεγάλο ποσοστό τῶν πολιτῶν
(καί ἰδιαιτέρως τῶν πιστῶν) φανερώνει
κάτι σημαντικό. Φανερώνει ὅτι τό αἰσθητήριο τοῦ λαοῦ μας δέν ἐμπιστεύεται αὐτό τό παγκόσμιο ἀντίχριστο σύστημα καί τούς ἐγχώριους ἐντολοδόχους
του. Φανερώνει τήν ἐπιθυμία πολλῶν
ἀνθρώπων νά ἀντιδράσουν στόν ἐξαναγκασμό καί νά ἀρνηθοῦν νά ἐνδώσουν,
νά ὑποταχθοῦν καί νά ἐγκλωβισθοῦν
σέ ἕνα καθεστώς φόβου, τρομοκρατίας,
ἀνελευθερίας καί ἐλέγχου, πού θέλει
τούς ἀνθρώπους ὑπόδουλους, καταπι

21. Βλ. ἐφημ. ΤΑ ΝΕΑ, 31 Ἰουλίου-1 Αὐγούστου 2021, σελ. 64-65.
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εσμένους, φοβισμένους, τρομοκρατημέ
νους, ἀνασφαλεῖς, ἐλεγχόμενους, χει
ραγωγούμενους καί κατευθυνόμενους·
τούς θέλει ἄβουλη μάζα, τό «ζαλισμέ
νο κοπάδι» τῆς Νέας Ἐποχῆς, σατανοκρατούμενους καί σταυλισμένους στό
«παγκόσμιο μαντρί» τῆς κυριαρχίας της.
Γιά τούς πιστούς χριστιανούς μάλιστα ἡ δυσπιστία αὐτή καί ἡ ἐπιφυλακτικότητα ἀπέναντι στό ἐμβόλιο φανερώνει ταυτόχρονα καί τήν ἐπιθυμία τους
νά διατηρήσουν ἀδιαπραγμάτευτα τά
ζητήματα πού ἅπτονται τῆς ἀσφαλοῦς
πνευματικῆς τους πορείας καί σωτηρίας.
Στά θέματα αὐτά, ἄλλωστε, δέν ὑπάρ
χουν «μέσες λύσεις».
«Ἐξέλθετε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου,
ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις
αὐτῆς, καί ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μή
λάβητε» (Ἀποκ. 18, 4) (δηλ. Βγεῖτε ἔξω
ἀπ’ αὐτήν τήν ἁμαρτωλή πόλη ἐσεῖς,
πού ἀποτελεῖτε τόν λαό μου, γιά νά μή
γίνετε συμμέτοχοι στίς ἁμαρτίες της καί
νά μή λάβετε μέρος στίς τιμωρίες της).
Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς καλεῖ νά
ἀντισταθοῦμε στό δαιμονικό πνεῦμα τῆς
«νοητῆς Βαβυλῶνος», τῆς σύγχρονης,
δηλαδή, ἀποστασίας.
«Καὶ μὴ συσχηματίζεσθε τῷ αἰῶνι
τούτῳ, ἀλλὰ μεταμορφοῦσθε τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοὸς ὑμῶν, εἰς τὸ δοκιμάζειν
ὑμᾶς τί τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τὸ ἀγαθὸν
καὶ εὐάρεστον καὶ τέλειον» (Ρωμ. 12, 2),
μᾶς τονίζει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. (Δηλ.
Καί νά μή συμμορφώνεσθε μέ τό πνεῦμα
τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλά νά μεταμορφώνεσθε διά τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ
πνεύματός σας, ὥστε νά διακρίνετε ποιό
εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί τί εἶναι
καλό, εὐάρεστο καί τέλειο).

Ἀρνούμαστε, λοιπόν, νά συμμορφωθοῦμε μέ τά ἀντίχριστα καί ἀντίθεα κελεύσματα τῆς δαιμονοκρατούμενης Νέας
Ἐποχῆς.
Ἀρνούμαστε, ἐκ τῶν προτέρων, τήν
εἴσοδό μας στό συγκεντρωτικό, ὁλοκληρωτικό, ὀλέθριο, ἀντίθεο καί ἀντίχριστο
σύστημα.
Ἀρνούμαστε, ἐξ ἀρχῆς, ὁποιαδήποτε δέσμευση καί παγίδευσή μας σέ μία
ἀδιέξοδη, ἀνεπίστροφη καί θανάσιμη
πνευματικά πορεία, ἀπό τήν ὁποία δέν
θά ἔχουμε τήν δύναμη καί τήν δυνατότητα νά ἐξέλθουμε.
«Εἶναι ἀπαραίτητο νά πολεμήσουμε
τώρα τήν βασιλεία τοῦ σκότους, πού ἐγγίζει, ἐφ’ ὅσον ἡ δυνατότητα τῆς ἀντίδρασης, ἀκόμα, δέν μᾶς ἔχει ἀφαιρεθεῖ.
Κάθε ἀποφυγή γιά μάχη τώρα, καί κάθε
μικρή ἀντίδραση γιά τό κακό, χάρη τῆς
συμπόρευσης μ’ αὐτό, σήμερα, θά εἶναι
πιό δύσκολη αὔριο»22.
Ἀνάγκη γιά μετάνοια
Σκοπός μας, βεβαίως, δέν εἶναι, σέ
καμμία περίπτωση, νά διχάσουμε τούς
ἀνθρώπους ἤ νά παραστήσουμε τούς
«προφῆτες», ἀλλά νά συμβάλουμε στήν
καλλιέργεια τῆς καλῆς ἀνησυχίας καί
τοῦ ὁμολογιακοῦ φρονήματος.
Ἡ ἀποστασία, ἡ ἀπομάκρυνσή μας
ἀπό τόν Θεό καί ἡ ἀμετανοησία μας εἶναι ἡ αἰτία καί τῶν παρόντων καί τῶν
ἐπερχομένων δεινῶν καί προβλημάτων
μας. Εἶναι ἀπόλυτη καί ἄμεση ἀνάγκη
νά ἀναλογιστοῦμε καί νά ἀναγνωρίσουμε
ταπεινά ὁ καθένας τά λάθη μας καί τήν
ἁμαρτωλότητά μας, νά ἀποδεχθοῦμε καί
νά ἀναλάβουμε ὁ καθένας μας τό μερίδιο
εὐθύνης πού μᾶς ἀναλογεῖ, χωρίς νά θε-

22. Καθηγητής καί πρωθιερέας Μ. Μολτσάνωφ, Ἐσχατολογικά, Πάτρα 1993, σελ. 50
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ωροῦμε πάντα ὑπεύθυνους γιά ὅλα τούς
ἄλλους.
Σήμερα, περισσότερο ἀπό κάθε
ἄλλη ἐποχή, τό κήρυγμα τῆς μετανοί
ας εἶναι ἐπίκαιρο καί ἀπόλυτα ἀναγ
καῖο. Μᾶς ἔκανε ἐντύπωση καί μᾶς λύπησε τό γεγονός ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος σέ
καμμία ἀπό τίς ἐγκυκλίους της δέν ἀναφέρθηκε στήν μετάνοια καί δέν κάλεσε
κλῆρο καί λαό σέ μετάνοια, νηστεία,
ἀγρυπνίες καί λιτανεῖες. Δυστυχῶς ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας (ἡ ΔΙΣ καί ὄχι ἡ
ΙΣΙ), οἰκονομώντας τά ἀνοικονόμητα γιά
ὅλα τά τεκταινόμενα στό διάστημα τῆς
πανδημίας (ἀπαγόρευση θείας λατρείας,
κλείσιμο ἱερῶν ναῶν, ἀλλαγή στήν ὥρα
τῆς Ἀναστάσεως, ἐμβόλιο κ.λπ.), ἐπέλεξε
τήν ὑπακοή στήν πολιτεία (πολιτειοκρατεία). Γι’ αὐτό καί οἱ πιστοί δέν φέρουν
ἐξολοκλήρου τήν εὐθύνη, ἀφοῦ ἔκαναν
ὑπακοή στήν Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας.
Ἔχουμε, ὅμως, ὅλοι καί τήν προσωπική μας εὐθύνη γιά τήν ἔλλειψη πνευματικῶν κριτηρίων (διάκρισης τῶν πνευμάτων), πνευματικῆς ἐγρήγορσης, προσευχῆς, μετανοίας, ἐλπίδος καί ὁμολογίας.
Ἀντί ὅλων αὐτῶν ἀφεθήκαμε στόν ὀρυμαγδό μιᾶς ἀνελέητης καί ἀμοιβόμενης
πληροφόρησης-παραπληροφόρησης.
Ἡ ὀντολογική, σωστική καί ἀνατρεπτική μετάνοια εἶναι αὐτή πού θά ἑλκύσει τήν χάρη, τήν εὐσπλαγχνία καί τό
ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ἡ ὑπαρξιακή, ἀποφασιστική, ἔμπρακτη, εἰλικρινής καί ἔμπονη μετάνοιά μας εἶναι αὐτή πού μπορεῖ
νά ἀποτρέψει, νά ἀναστρέψει ἤ καί νά
ἀπωθήσει χρονικά καί τά παρόντα καί
τά ἐπερχόμενα δεινά.
Ὁ Χριστός μας εἶναι Αὐτός καί μόνον Αὐτός πού, ἄν δεῖ τήν μετάνοιά μας,
μπορεῖ νά ἀντιστρέψει τόν θλιβερό μας
κατήφορο. Αὐτό μᾶς τό βεβαιώνουν τά
ἁγιογραφικά κείμενα καί πληθώρα περι-

πτώσεων ἀπό τήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη ἀκόμη
ἔχουμε πάμπολλες περιπτώσεις, ὅπου
οἱ Ἰσραηλίτες ἐκλήθησαν καί ἀπό τόν
ἴδιο τόν Θεό, ἀλλά καί διά μέσου τῶν
Ἁγίων Προφητῶν καί τῶν Δικαίων Του,
σέ μετάνοια. Πάμπολλες, ἐπίσης, εἶναι
οἱ φορές πού ὁ Θεός ματαίωσε τήν τιμωρία του γιά τά τόσα ἁμαρτήματα τοῦ
λαοῦ Του, παρότι τήν εἶχε ἀποφασίσει,
καί αὐτό γιατί αὐτοί ἐπέδειξαν εἰλικρινῆ, ἔνδακρυ καί ἔμπρακτη μετάνοια καί
Αὐτός τούς εὐσπλαχνίσθηκε.
Κλασικό παράδειγμα καί ὑπόδειγμα γιά ὅλους μας, ἡ ἰσχυρή καί ἀποφασιστική μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν,
πού ἔκανε τόν ἴδιο τόν Θεό νά «μετανοήσει»(!) καί νά δείξει τό ἔλεός Του καί
τήν φιλανθρωπία Του ἀποτρέποντας τά
δεινά πού εἶχαν καθορισθεῖ καί προαναγγελθεῖ ἀπό τόν Προφήτη Ἰωνᾶ γιά
τούς Νινευΐτες.
Ὁ μεγάλος Ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας, ὁ
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, τόνιζε μέ
ἐμφατικό τρόπο τήν ἀδήριτη ἀνάγκη
τῶν ἡμερῶν μας γιά μετάνοια: «Σήμερα,
ἂν διδασκόταν ἡ μετάνοια στὸν κόσμο, μόνον αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ βοηθήση… Ἂν ὑπῆρχε μετάνοια, τὰ πράγματα θὰ εἶχαν τακτοποιηθῆ. Μπόρες,
μπόρες θὰ περνοῦμε! Ὁ Θεὸς νὰ βάλη τὸ
χέρι Του! Νὰ ζητοῦμε μετάνοια γιὰ ὅλον
τὸν κόσμο καὶ γιὰ ὅσους ἐν ψυχρῷ κάνουν κακὸ στὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν ἔχουν
σκοπὸ νὰ διορθωθοῦν, νὰ τοὺς δίνη ὁ
Θεὸς μετάνοια καὶ ἔπειτα νὰ τοὺς παίρνη. Νὰ βοηθοῦμε, ὅσο μποροῦμε, τὸν
κόσμο στὴν μετάνοια, γιὰ νὰ δεχθοῦμε τὶς εὐλογίες τοῦ Θεοῦ. Μετάνοια
καὶ ἐξομολόγηση, αὐτὸ χρειάζεται
σήμερα. Ἐγὼ συνέχεια συνιστῶ μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση, γιὰ νὰ χάση τὰ
δικαιώματα ὁ διάβολος, νὰ κοποῦν οἱ
7
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ἐξωτερικὲς δαιμονικὲς ἐπιδράσεις»23.
Ἐάν κάποιοι μᾶς κλείνουν τίς πόρτες στά ὑλικά, ἀλλά καί στά πνευματικά ἀγαθά, ἐμεῖς μέ μιά ὁμολογία
πίστεως-μαρτύριο συνειδήσεως, μέ
ἕνα «ἀποτάσσομαι τόν Σατανᾶ», ἔχουμε μιά μεγάλη ἀνοικτή, στοργική καί
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πατρική ἀγκαλιά τοῦ γλυκυτάτου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού μᾶς παρέχει τά πάντα. Καί ἀπό ἐκεῖ καί πέρα
θά ζήσουμε καί σέ αὐτή καί στήν ἄλλη
ζωή ἀγαλλόμενοι καί εὐφραινόμενοι
ἀπό τήν θέα τῆς ἀκτίστου δόξης Του.


Κινηματογραφική ταινία «Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ».
«Καταφύγιο πού λούζει μέ τό Φῶς του ὁ Ἅγιος»
Μεταφέρουμε ἀπό τήν ἐφημερίδα «Ἑστία» (6.9.2021) τμῆμα δημοσιεύματος μέ τίτλο «“Ὁ Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ” δίδει ἐλπίδα καί πίστη στούς
Ἕλληνες!» (estianews.gr/kentriko-thema/o-anthropos-tou-theou)
[...]
Οἱ σιωπηλὲς πλειοψηφίες [σήμερα] ἐπαναστατοῦν. Εὐτυχῶς δὲν πιστεύουν τούς «εἰδικούς». Ἀγνοοῦν τίς ἐκκλήσεις τῶν ξεπερασμένων Τατσόπουλων καί τῶν κριτικῶν τῆς «Καθημερινῆς» πού τούς λένε: «Μήν πᾶτε,
δέν βλέπεται!». Συνωστίζονται στίς εἰσόδους τῶν θερινῶν σινεμά γιά νά
δοῦν τήν ταινία. Ἀδύνατον νά καταλάβουν ὅλοι αὐτοί ὅτι ὁ κόσμος στούς
ἔσχατους καιρούς πού ζοῦμε δέν ἀναζητᾶ ἐφφέ καί ἀρτιότητα ἀλλά
ἡγεσία καί πνευματικότητα. Ὅτι ἐπικεντρώνεται στό Φῶς, ὄχι στόν φωτισμό. Καί ὅτι ὁ «Ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ», τόν ὁποῖο ἡ Ἑλλάδα βλέπει μετά
τίς εἰκόνες Ἀποκαλύψεως τῶν πυρκαϊῶν, εἶναι ἀκριβῶς αὐτό: καταφύγιο
πού λούζει μέ τό Φῶς του ὁ Ἅγιος. Ὄχι φίλμ. Εἶναι μία ἱστορία γιά τήν
ἀρετή τῆς ὑπομονῆς, τῆς πίστεως, τῆς ἀγάπης, τῆς ἀπαντοχῆς στήν ἄδικη
κατηγορία καί στήν διαβολή. Εἶναι τά ἀντίθετα ἀπό αὐτά πού κάνουμε
ἐμεῖς στήν μισαλλόδοξη ἐποχή μας. Τήν ἐποχή τῆς ὕλης καί τῆς ἀπληστίας. Ἡ ἱστόρησις τῆς περιπετειώδους πορείας τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου
καί ἡ ἀπόδοσις τῆς σεπτῆς προσωπικότητός του ἀπό τόν ἠθοποιό Ἄρη
Σερβετάλη εἶναι ἡ ἀπάντησις τοῦ τί νά κάνουμε καί τοῦ τί νά μήν κάνουμε
στούς καιρούς μας. Δίδει τήν ἐλπίδα καί θεριεύει τήν πίστη ὅτι τό ἦθος
πού κηρύσσει ἡ Ὀρθοδοξία μας ἔχει προορισμό. Ὅτι καταλήγει κάπου.
Ὅτι οἱ καλοί καί οἱ ταπεινοί ἔστω καί ἀργά ἐπικρατοῦν. Μέ τό παράδειγμα
τῆς ζωῆς τους. Καί κατά τοῦτο ἔχει νόημα ἡ ἀποστολή τους. Ἐκπληροῦται.
Δικαιώνεται τό πέρασμά τους ἀπό τόν κόσμο αὐτό. [...]
23. Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορ
 είτου, Λόγοι Β΄, Πνευματική Ἀφύπνιση, ἐκδ. Ἱ. Ἡσυχαστηρί
ου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999, σελ. 350-352.
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ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ
ΨΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΟΔΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Βαθιώτη, πρώην Ἀναπλ. Καθηγητοῦ Νομικῆς Σχολῆς Δ.Π.Θ.
Στό κείμενο πού ἀκολουθεῖ στηρίχθηκε ἡ ὁμιλία πού ἐκφωνήθηκε στίς 29.8.2021
στό συλλαλητήριο τῆς Πλατείας Συντάγματος κατά τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ*.

Σκλαβωμένοι πολίτες τῆς ὑγειονομικῆς τυραννίας,
Τόν Μάρτιο τοῦ 2020 μᾶς αἰχμαλώτισαν ὅλους ἀνεξαιρέτως μέσα στά ἰδιωτικά κλουβιά μας καί ἀργότερα μᾶς φόρεσαν φίμωτρο παντοῦ, χύνοντας στὶς
ψυχὲς μας ἄφθονο τό δηλητήριο τοῦ
φόβου.
Σήμερα θέλουν νά ἐμβολιάσουν μία
ὁλόκληρη χώρα καί ἐν τέλει ὁλόκληρο τόν πλανήτη, χύνοντας στό σῶμα
μας τό δηλητήριο τῶν φαρμακευτικῶν
ἑταιρειῶν, χωρὶς νά τοὺς νοιάζει ποιοί
καί πόσο κινδυνεύουν ἀπό τόν ἰό, ποιοί καί πόσο ἀπό τό ἐμβόλιο.
Τό μόνο πού ἐνδιαφέρει τοὺς ὑγειονομικοὺς διαχειριστὲς μας εἶναι νά δείξουμε τυφλή ὑπακοή στά σατανικά
τους σχέδια.
Ἀντιθέτως, κάθε θάνατος ἤ σοβαρή
βλάβη ἀπό τίς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων ἐκλαμβάνεται ὡς ἀμελητέα ποσότητα. Διότι τό ὄφελος ἀπό τόν ἐμβολιασμό ὑπερτερεῖ δῆθεν τῶν κινδύνων
πού ἐγκυμονεῖ.
Ἄρα, ὅσοι ὑγιέστατοι πολίτες πέφτουν θύματα τῶν παρενεργειῶν τοῦ

ἐμβολιασμοῦ, ἐνῷ θά ἔμεναν ἀσυμπτωματικοί ἢ θά ἐμφάνιζαν ἤπια συμπτώματα ἂν μολύνονταν μέ κορωνοϊό, ἀντιμετωπίζονται σὰν τά χλωρά πού καίγονται ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ μαζί μέ τά
ξερά.
Αὐτό τό φαινόμενο ἔχει μόνο ἕνα
ὄνομα, λέγεται ἀνθρωποθυσία. Τό νομικό περιτύλιγμά της, τό ὁποῖο σκαρφίστηκαν οἱ σατανικοί διαστρεβλωτὲς τῆς
ἀλήθειας, εἶναι τό καθῆκον ἀλληλεγγύης σέ καιρό πολέμου μέ ἕναν ἀόρατο ἐχθρό.
Αὐτοί πού μετέτρεψαν τό Σύνταγμά
μας σέ ποδοπατημένη κουρελού τολμοῦν νά ἀναζητοῦν συνταγματικό ἔρεισμα γιά τήν καύση τῶν χλωρῶν μαζί μέ
τά ξερά.
Γι’ αὐτό ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνέγνωσε ἀπό ἕνα παλιόχαρτο μπροστά στήν
ὑποδυόμενη τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τό ἄρθρο 25 παρ. 4 τοῦ Συντάγματος, ὅπου προβλέπεται ὅτι: «Τό Κράτος
δικαιοῦται νά ἀξιώνει ἀπό ὅλους τούς
πολίτες τήν ἐκπλήρωση τοῦ χρέους τῆς
κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς ἀλληλεγγύης».
Μέ αὐτήν τήν δικαιολογία προσδίδουν στόν πολίτη τήν ἰδιότητα ἑνὸς
πολεμιστῆ, ὁ ὁποῖος ἔχει τάχα τήν ὑποχρέωση νά παραδώσει στόν χειριστή τῆς
σύριγγας τό μπράτσο του, δηλ. τήν δύ-

* Σημ. «Π»: Παρόμοιες συγκεντρώσεις καί διαδηλώσεις ἔγιναν τήν ἴδια μέρα μέ ἐπιτυχία
καί στή Θεσσαλονίκη καί σέ ὅλες τίς πρωτεύουσες νομῶν. Ἡ Συγκέντρωση - Διαδήλωση τῶν
Ἀθηνῶν διαλύθηκε κάποια στιγμή ἀπό τά ΜΑΤ τῆς Νέας Δημοκρατίας.
Οἱ ὑπογραμμίσεις εἶναι τοῦ ὁμιλητοῦ.
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ναμή του, προκειμένου νά συμμετάσχει
ἀλτρουιστικά στό χτίσιμο τοῦ ὑγειονομικοῦ γιοφυριοῦ τῆς Ἄρτας, δηλ. τοῦ
περίφημου τείχους τῆς ἀνο(η)σίας.
Μᾶς ἔχουν φλομώσει μέ φρικτά ψέματα. Διότι γιά νά γίνουμε καλοί Σαμαρεῖτες, θά πρέπει νά μποροῦμε νά θυσιάσουμε πρὸς ὄφελος τῶν ἄλλων κάποιες
μικρὲς μόνο ἐλευθερίες μας, ἑπομένως
ὄχι τά σημαντικότερα ἀγαθά μας, δηλ.
τήν ζωή καί τήν ὑγεία μας.
Ὁ ναυαγὸς πού ἔχει γραπώσει ἕνα
σωσίβιο ἀποσοβώντας τόν πνιγμό του
δὲν ὀφείλει νά παραδώσει τό σωσίβιο
στόν συνναυαγό του, γιά νά τόν γλυτώσει ἀπό τόν δικό του πνιγμό. Διότι αὐτό
θά ἐσήμαινε ὅτι τό καθῆκον ἀλληλεγγύης εἶναι ταυτοχρόνως καί καθῆκον
αὐτοκτονίας!
Ἂν ὁ ναυαγὸς θέλει νά ρισκάρει τήν
ζωή του, γιά νά γραφτεῖ τό ὄνομά του
στήν σελίδα τῶν ἡρώων, εἶναι ἐλεύθερος νά τό πράξει. Ἀλλά ὁ ἡρωισμὸς
δὲν εἶναι ποτέ καθῆκον. Γιά νά πιστωθεῖ ἡ ἡρωική στάση στόν πολίτη, πρέπει
νά ἀποτελεῖ προϊόν ἐλεύθερης ἀπόφασης.
Ἥρωας καθ’ ὑπαγόρευσιν δὲν εἶναι ἥρωας, ἀλλά θλιβερὸς ὀσφυοκάμπτης.
Ἀντιστοίχως, τό κράτος ἐκεῖνο πού
ἀξιώνει ἀπό ὅλους τούς πολίτες νά γίνουν ἥρωες καί νά δεχθοῦν νά ἐμβολιασθοῦν μέ πειραματικά ἐμβόλια καί μέ
τίμημα ἀκόμη καί τήν ζωή τους δὲν
εἶναι παρά ἕνα ὁλοκληρωτικό καθε-
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στὼς πού φορᾶ τήν διπλῆ μάσκα τοῦ
ἰατροφασισμοῦ.
Ὁ ναζισμὸς ἀξιοποίησε τό καρναβάλι καί ἐπέστρεψε μεταμφιεσμένος:
φορᾶ ἰατρική ποδιά. Τόν ἀναγνωρίζουμε, ὅμως, ἀπό τὶς χιτλερικὲς μπότες
του, μέ τὶς ὁποῖες συνθλίβει καθημερινά τό πρόσωπό μας.
Ἂς κλείσουμε, λοιπόν, τ’ αὐτιά μας
στὶς Σειρῆνες τοῦ Θαυμαστοῦ Ψεύτικου καί Ἀνάποδου Κόσμου μας καί
ἂς ἀντικρύσουμε κατάματα τήν ζοφερή
πραγματικότητα:
Ὁ ἐμβολιασμὸς μέ πειραματικά ἐμβόλια πού ἔχουν ἄδηλες καί ἀδήλωτες
παρενέργειες εἶναι πλέον ὑποχρεωτικὸς γιά ὅλους μας: γιά τοὺς ὑγειονομικοὺς εἶναι εὐθέως ὑποχρεωτικὸς καί
γιά ὅλους τούς ἄλλους ἐμμέσως ὑποχρεωτικός, ἀφοῦ ὅποιος δὲν ἐμβολιάζεται μεταπίπτει σέ ἕνα κατώτερο εἶδος
ἀνθρώπου χωρὶς θεμελιώδη δικαιώματα.
Μέχρι σήμερα οἱ ἀρχιτέκτονες τοῦ
νομικοῦ μας πολιτισμοῦ πάσχιζαν νά
διαφυλάξουν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τήν
συναίνεση τοῦ πολίτη:
Γιά τήν χρήση τῶν προσωπικῶν δεδομένων ζητοῦσαν πάντοτε τήν συναίνεσή μας, τό ἴδιο καί γιά τήν τέλεση
κάθε ἰατρικῆς πράξης.
Ἐπίσης, μέ τόν νέο Ποινικό Κώδικα
ἀκόμη καί μία ψευδὴς ὑπόσχεση πού
θά ἀποσποῦσε τό “ναὶ” τοῦ ὑποψήφιου
ἐρωτικοῦ συντρόφου ἀντιμετωπίζεται
ὡς βιασμὸς καί τιμωρεῖται μέ κάθειρξη

1. Βλ. τὴν Σύμβαση τῆς Κωνσταντινουπόλεως γιὰ τὴν Πρόληψη καὶ τὴν Καταπολέμηση τῆς Βίας κατὰ τῶν γυναικῶν καὶ τῆς Ἐνδοοικογενειακῆς Βίας, ἡ ὁποία ὑπεγράφη στὶς
11.5.2011 καὶ κυρώθηκε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μὲ τὸν Ν. 4531/2018. Στὸ ἄρ. 36 παρ. 2 αὐτῆς ὁρίζεται ὅτι: «Ἡ συναίνεση πρέπει νὰ παρέχεται ἑκουσίως, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐλεύθερης βούλησης τοῦ ἀτόμου, ἡ ὁποία ἀξιολογεῖται στὸ πλαίσιο τῶν περιστάσεων».
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μέχρι δέκα ἔτη1.
Ξαφνικά, ὅμως, ἦρθε ἕνας ἰὸς πού
ἀναποδογύρισε τά πάντα, καί ἡ συναίνεση τοῦ ὑγιοῦς πολίτη σέ μία ἐπικίνδυνη ἰατρική πράξη πετάχθηκε χωρὶς
δεύτερη κουβέντα στόν κάλαθο τῶν
νομικῶν ἀχρήστων.
Εἶναι προφανὲς ὅτι οἱ ὑγειονομικοί διαχειριστές, μᾶς μετέτρεψαν σέ
πρὸ-ἀρρώστους2, ἐπιδιώκοντας τήν κατάργηση τῆς ἐλεύθερης βούλησης καί
τήν ὑποταγή μας σέ ὅ,τι αὐτοί ὁρίζουν
αὐταρχικά ὡς ἰατρικῶς ἀπαραίτητο.
Δόγμα τους εἶναι ἡ φράση “ἔτσι
θέλω, ἔτσι διατάσσω”. Πέφτουν σέ συνεχεῖς ἀντιφάσεις, χωρὶς νά μποροῦν νά
ἀποδείξουν οὔτε τήν ἀποτελεσματικότητα οὔτε τήν ἀσφάλεια οὔτε τήν ἀναγκαιότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ καί τῶν
λοιπῶν ἰατρικῶν πράξεων, ἐπιπλέον χωρὶς νά διεξάγουν τόν παραμικρό διάλογο μέ τὶς ἀντίθετες ἀπόψεις.
Τό μόνο πού ξέρουν εἶναι νά κραδαίνουν μαστίγιο καί νά ἀπαξιώνουν ὡς
ἀρνητή, ἀντιεμβολιαστή καί ἐν γένει
ὡς πνεῦμα ἀντιλογίας ἢ ὡς ἀποδιοπομπαῖο τράγο ὅποιον δὲν δέχεται νά

πάει μέ τά βρώμικα νερά τους.
Μόλις βρεθεῖ κάποιος πού θά προβάλει ἐνστάσεις ἐνάντια στά δρακόντεια
ὑγειονομικά μέτρα, ἐνεργοποιοῦνται οἱ
δαγκάνες τοῦ ἰατροφασιστικοῦ μηχανισμοῦ, δηλ. τά ἀργυρώνητα ΜΜΕ, οἱ
εἰδικοί τῆς ἰατρικῆς καί τῆς νομικῆς
ἐπιστήμης, ἀλλά καί οἱ κληρικοί.
Κάποιοι καθηγητάδες τῆς Ἰατρικῆς,
γυρολόγοι τῶν δωροδοκημένων καναλιῶν τῆς ὑγειονομικῆς προπαγάνδας, συστήνουν στοὺς ἀνεμβολίαστους
νά ἐπισκεφθοῦν ψυχολόγο, ἐνῷ κάποιοι Μητροπολίτες κουνᾶνε τό δάχτυλο στοὺς ἀμφισβητίες, λέγοντάς τους ὅτι
ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τοὺς ἐξορκισμοὺς τοῦ
Μεγάλου Βασιλείου3.
Δὲν πρέπει νά ἐκπλησσόμαστε: «Ἡ
ἱστορία ὅλων τῶν δογμάτων καί τῶν ἐκκλησιῶν καταγράφει, ἀκόμη καί μέχρι
πρόσφατα, σύμπραξη μέ καταπιεστικὲς ἐξουσίες, δικτατορίες καί πολεμοκάπηλους ἐνάντια στό πραγματικό
συμφέρον τῶν λαῶν, τό ὁποῖο ἔχουν ταχθεῖ νά ὑπερασπίζονται4».
Ἕνα κατάμαυρο πέπλο μυστηρίου καλύπτει ὄχι μόνο τήν Ἑλλάδα ἀλλά

2. Γιὰ τὸν ὅρο αὐτὸν βλ. Cayley, Ἐρωτήματα γιὰ τὴν τρέχουσα πανδημία ὑπὸ τὴ θεώρηση
τοῦ Ἰβὰν Ἴλλιτς, μτφ.: Τ. Θεοφιλογιαννάκος/Γ. Πινακούλας, ἔκδ. Ἀλήστου Μνήμης, Ἀθήνα
2021, σελ. 50.
3. Πρόκειται γιὰ τὸν Μητροπολίτη Ἀργολίδος Νεκτάριο, ὁ ὁποῖος ἔκανε τὴν σχετική,
ἄκρως προσβλητικὴ ἀναφορὰ σὲ κείμενό του μὲ τίτλο “Ἡ ἀγελάδα καὶ τὸ ἐμβόλιο”, διαστρεβλώνοντας τὰ λόγια τοῦ Νικολάε Στάινχαρτ ἀπὸ τὸ βιβλίο του Τὸ ἡμερολόγιο τῆς εὐτυχίας
(μτφ.: Ν. Κουκοβίνος, ἔκδ. Μαΐστρος, Ἀθήνα 2009, σελ. 238-239), ὅπου τὸ ἑξῆς χωρίο: «Ἡ
Ἐκκλησία ἀνέκαθεν, ὅταν εἶχε νὰ κάνει μ’ ἕνα ἀληθινὸ Καίσαρα, εἶχε πάντοτε τὴν πολιτική
της. Ὅταν ὅμως ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ ἐξουσία ἀσκοῦνται ἀπὸ τὸν Ἄλλον, τὸν Ὀξαποδῶ, τότε δὲν
πρέπει νὰ ἔχουμε καμιὰ σχέση μαζί του, ἀπολύτως καμία, οὔτε τόση δά, οὔτε καὶ γιὰ ἐκεῖνα,
γιὰ τὰ ὁποῖα εἴμαστε ἀπολύτως σίγουροι. Στὸν Μαμωνᾶ μόνο κατάρες καὶ ἐξορκισμοὺς σὰν
κι αὐτὲς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου».
4. Βλ. τὸ εἰσαγωγικὸ σχόλιο τοῦ Χ. Μαγουλᾶ στὴν ἑλληνικὴ μετάφραση (ὑπὸ Κ. Παπαπετροπούλου) τοῦ περίφημου ἔργου τοῦ Χένρι Νταίηβιντ Θορὸ Πολιτικὴ Ἀνυπακοή (ἔκδ.
Ἐρατώ, 2008, σελ. 10).
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καί ὁλόκληρο τόν πλανήτη: Πῶς μπόρεσε ἡ παγκόσμια ἐλὶτ τῆς Νέας Τάξης
Πραγμάτων νά ἐλέγξει σέ τόσο μεγάλη
ἔκταση τοὺς πάλαι ποτέ πολύτιμους θεματοφύλακες τοῦ πολιτισμοῦ μας;
Ἐξαγοράστηκαν; Ὑπνωτίσθηκαν;
Τρομοκρατήθηκαν; Αὐτομόλησαν;
Ὅποια κι ἂν εἶναι ἡ σωστή ἀπάντηση, πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι
μπροστά μας ἔχει στηθεῖ ἕνα καζάνι πού
κοχλάζει: Τό ἐμβόλιο κατά τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι ἡ πύλη τῆς κολάσεως. Ἂν τό
σχέδιό τους πετύχει, τότε θά μᾶς ἐμβολιάζουν διαρκῶς.
Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι στὶς 12 Σεπτεμβρίου 2019, δηλ. περίπου ἕνα ἑξάμηνο
πρὶν ἀπό τήν κήρυξη τῆς ψευτοπανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, πραγματοποιήθηκε στὶς Βρυξέλλες Σύνοδος Κορυφῆς γιά τόν Παγκόσμιο Ἐμβολιασμό.
Μάλιστα, στά ἕδρανα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ
κοινοβουλίου
κυκλοφοροῦσαν μπλουζάκια μέ τόν λογότυπο
VaccinesWork (δηλ. τά ἐμβόλια κάνουν
δουλειά).
Καί ὅλως τυχαίως, ἡ δεκαετία 20112020 εἶχε χαρακτηρισθεῖ ὡς ἡ δεκαετία
τοῦ ὁράματος τῶν ἐμβολίων (Decade
of Vaccines Vision).
Αὐτή ἡ πρώτη δεκαετία ἔδωσε τήν
σκυτάλη στήν δεύτερη δεκαετία 20202030 μέ τό ἴδιο ἀκριβῶς ἐμβολιαστικό
ὅραμα πού σχεδιάζεται νά ὑλοποιηθεῖ
στό πλαίσιο τῆς περίφημης ἀτζέντας
2030 γιά τήν ἀνοσοποίηση τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν.
Ἤδη ἀπό τό 2018 μᾶς ἔλεγαν ὅτι
προτεραιότητα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης εἶναι ἡ ἠλεκτρονική ὑγεία. Μέχρι
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σήμερα γνωρίζαμε τό Ebook, τό Eclass,
τό Ebanking κ.λπ., τώρα θά προστεθεῖ
καί τό Ehealth5.
Συνεπῶς, θά ἀρχίσουμε νά μοιάζουμε μέ ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστές πού
τό λογισμικό τους θά πρέπει νά ἀναβαθμίζεται ἀνά τακτά χρονικά διαστήματα, γιά νά εἶναι προστατευμένο ἀπό
νέους ἰούς.
Ἐπιπλέον, θά θυμίζουμε ὑγειονομικά πρεζόνια πού ἐπιζητοῦν τήν ἑπόμενη δόση τους, γιά νά τοὺς ἐπιτραπεῖ νά
φυτοζωοῦν.
Ἡ σύριγγα θά μᾶς ὁδηγήσει στήν
σήραγγα τοῦ τρόμου. Ὅποιος ἐμβολιάζεται θά ἐγκλωβίζεται μέσα σέ ἕνα
ὑγειονομικό σπιράλ, ἀπό τό ὁποῖο θά
εἶναι σχεδόν ἀδύνατον νά ἀπεγκλωβιστεῖ.
Καί τώρα προσέξτε καλά:
– Μέ τήν μάσκα ἐλέγχουν τήν ἀνάσα μας!
– Μέ τά self-test καί τά rapid-test
μᾶς σέρνουν ἀπό τήν μύτη!
– Μέ τό ἐμβόλιο ἐλέγχουν τήν φαρμακευτική ἀγωγή μας!
– Μέ τήν ἀναστολή ἐργασίας ἐλέγχουν τήν τροφή μας!
Τέτοιον ἔλεγχο ἀσκεῖ κάθε δράστης
τοῦ ἐγκλήματος τῆς ἁρπαγῆς (ἄρ. 322
Π.Κ.), ὁ ὁποῖος κρατᾶ τό θῦμα του ὅμηρο, δεμένο χειροπόδαρα, μέχρι νά ἀναγκαστεῖ τό ἴδιο ἢ ἡ οἰκογένειά του νά
δώσει λύτρα γιά τήν ἀπελευθέρωσή
του.
Οἱ ὑγειονομικοί διαχειριστές, ὅμως,
δὲν ζητοῦν ὡς λύτρα κάποιο χρηματικό
ποσό, ἀλλά κάτι ἄλλο, πολύ πιό μεγάλο: ζητοῦν νά ἀπεμπολήσουμε τό ἀνα-

5. Ἐπ’ αὐτοῦ βλ. Βαθιώτη, Ἀπὸ τὴν τρομοκρατία στὴν πανδημία. Ὑποχρεωτικὲς ἰατρικὲς
πράξεις στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ ἀόρατου ἐχθροῦ, ἔκδ. Ἀλφειός, Ἀθήνα 2021, σελ. 143, ὑποσ.
231.
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παλλοτρίωτο στοιχεῖο τῆς ἀνθρώπινης
ἰδιότητάς μας, τό αὐτεξούσιο.
Αὐτοί πού πούλησαν τήν ψυχή τους
στόν διάβολο, τώρα θέλουν νά ὑφαρπάξουν τήν δική μας ψυχὴ, γιά νά τοῦ τήν
παραδώσουν.
Ἂν δὲν ἀντισταθοῦμε, θά καταστραφοῦμε:
Ἀπό πειραματάνθρωποι θά ἐκπέσουμε σέ εἶδος τοῦ ζωικοῦ βασιλείου
πού θά φορᾶ μονίμως φίμωτρο καί θά
κυκλοφορεῖ ἐκτὸς κλουβιοῦ μόνο ἂν εἶναι ἐμβολιασμένο καί τσιπαρισμένο.
Εἶναι ἡ ὑστάτη ὥρα νά γκρεμίσουμε τόν Ἀνάποδο καί Ψεύτικο Κόσμο τῆς
ὑγειονομικῆς τυραννίας ὑπερασπιζόμενοι
τήν ἀξία τοῦ ἀνθρώπου.
Εἶναι ἡ ὑστάτη ὥρα, ὅλοι μαζί, ἀνεμβολίαστοι καί ἐμβολιασμένοι, ἑνωμένοι
καί ὄχι διχασμένοι, νά ἀμυνθοῦμε μέ
νύχια καί μέ δόντια, γιά νά τερματίσουμε τόν ἰδιότυπο Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
πού διεξάγεται καμουφλαρισμένα ἀπό
τὶς ἐθνικὲς κυβερνήσεις ἐναντίον τῶν
ἴδιων τῶν λαῶν τους.
Εἶναι ἡ ὑστάτη ὥρα νά ἀντιληφθοῦμε
ὅτι δὲν εἴμαστε στρατιῶτες πού ἔχουμε δῆθεν χρέος νά συμμετάσχουμε στόν
πόλεμο κατά τοῦ ἀόρατου ἐχθροῦ6.
Αὐτὸς ἄλλωστε κατασκευάστηκε ἀπό
κάποιους μισάνθρωπους μαριονεττίστες καί ἀξιοποιεῖται τώρα ἀπό τὶς
προδοτικὲς μαριονέττες μίας δράκας

Ἀνθελλήνων.
Μοναδικό μας χρέος κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης εἶναι νά δηλώνουμε τὶς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων, ὥστε νά μειωθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν παραπλανημένων
συμπολιτῶν μας, πού παίζουν ἕνα ὑβριδικό παιχνίδι ρίσκου μέ στοιχεῖα ἀπό
τυφλόμυγα καί ρώσικη ρουλέτα.
Γιά νά τά πετύχουμε ὅλα αὐτά, ὅμως,
πρέπει νά ἀδρανοποιήσουμε τό σημαντικότερο ὅπλο τους: τήν τηλεόραση7.
Ὅταν τό κράτος ἤθελε νά προστατευθεῖ ἀπό τοὺς τρομοκράτες, ἀμυνόταν
σέ ἐπικοινωνιακό ἐπίπεδο: ἀπαγόρευε
τήν δημοσίευση τῶν προκηρύξεων.
Κάτι ἀντίστοιχο πρέπει νά κάνουμε
κι ἐμεῖς σήμερα, πού ἔχουμε ἀπέναντί
μας ἕνα τρομο-κράτος: Νά τοῦ κόψουμε
τὶς γέφυρες ἐπικοινωνίας, σπάζοντας
τὶς ὀθόνες μας.
Ἔτσι θά σπάσουμε τὶς τηλεοπτικὲς ἁλυσίδες πού μᾶς κρατοῦν αἰχμαλώτους στόν Ψεύτικο Κόσμο καί θά
δραπετεύσουμε ἀπό τό τηλεοπτικό
μας σπήλαιο.
Σήμερα τό ἡμερολόγιο δείχνει 29 Αὐγούστου 2021. Από τήν ἡμέρα πού κηρύχθηκε ἡ ψευτοπανδημία πέρασαν ἤδη
18 μῆνες. Κι ἀκόμη μᾶς κοροϊδεύουν ὅτι,
ἂν τά κάνουμε ὅλα ὅπως μᾶς τά ζητοῦν,
θά ἐπιστρέψουμε στήν κανονικότητα.
Πάλι μᾶς κατακλύζουν μέ φρικτά
ψέματα: Ὅπως μετά τήν 11η Σεπτεμ-

6. Ἐπ’ αὐτοῦ βλ. Βαθιώτη, Ἡ “στρατολόγηση” τῶν πολιτῶν στὸν “πόλεμο” κατὰ τοῦ
“ἀόρατου ἐχθροῦ”, Ἐνοριακὴ Εὐλογία, Ἰούνιος- Ἰούλιος 2021, σελ. 252 ἑπ.· βλ. καὶ τοῦ ἰδίου,
Ἀπὸ τὴν τρομοκρατία στὴν πανδημία, ὅ.π., σελ. 239 ἑπ.
7. Στὴν τηλεόραση ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ τρία ὄργανα τοῦ Ψευδοπροφήτη γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς
Παγκόσμιας Αὐτοκρατορίας καὶ ὡς «ἐργαλεῖο τῶν σχεδιαστῶν τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων
γιὰ τὴν “πνευματικὴ ἐπεξεργασία” τῆς ἀνθρωπότητας, ὥστε νὰ ὑποδεχθεῖ τὸν ἐπερχόμενο
Ἀντίχριστο» ἀναφέρεται ὁ Kenneth Klein, Ὁ Ψευτοπροφήτης, μτφ. Χ. Μπίμπη, ἔκδ. Στερέωμα, χ.χ., σελ. 182. Ὁ ἴδιος συγγραφέας σημειώνει ὅτι ἡ τηλεόραση εἶναι ἡ (ἀναφερόμενη στὴν
Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννου) εἰκόνα τοῦ Θηρίου (σελ. 174 ἑπ.).
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βρίου 2001 ἡ νέα κανονικότητα διήρκεσε μέχρι σήμερα, τό ἴδιο θά συμβεῖ καί
μέ τήν νέα κανονικότητα πού ἀφετηριάζεται ἀπό τήν 11η Μαρτίου 2020.
Ἐκτὸς κι ἂν κάνουμε μία ἐπαναστατική πράξη: ἂν πετάξουμε τά τηλεκοντρόλ, δηλ. τερματίσουμε τόν ἐξ ἀποστάσεως ἔλεγχο, καί στήν θέση τοῦ
self-test ἐπιλέξουμε τό self-control.
Εἶναι, λοιπόν, ἡ ὑστάτη ὥρα νά ἀνακτήσουμε τόν ἔλεγχο τοῦ σώματος, τῆς
ψυχῆς καί τῆς ζωῆς μας!
Νά μή σταματήσουμε νά ζοῦμε φοβούμενοι μήπως πεθάνουμε, γιατί τότε
θά καταντήσουμε ζωντανοὶ-νεκροί.
Νά μή ἐνδίδουμε στὶς ἀπάνθρωπες
ἀπειλὲς κάθε ἀπατεώνα τούτου τοῦ
αἰώνα!
Νά μή ξεγελιόμαστε ὅτι οἱ ὑγειονομικοί διαχειριστὲς θέλουν τό καλό
μας καί τήν ἀσφάλειά μας, ἀλλά νά
θυμόμαστε ὅτι μέχρι σήμερα ἀποδείκνυαν περίτρανα ὅτι ἤθελαν μόνο νά ἱκανοποιοῦν τό συμφέρον τους, θυσιάζοντας
τό δικό μας καλό.
Καί ὁ Χίτλερ γιά τό καλό καί τήν
ἀσφάλεια τῶν Γερμανῶν ἔλεγε ὅτι
ἔκανε τὶς θηριωδίες του.
Ἡ μεταχείριση τῶν ὑγειονομικῶν εἶναι ἀψευδὴς μάρτυρας τῆς ἀσύλληπτης
ὑποκρισίας τῆς κυβέρνησης:
Αὐτοὺς πού τίμησε ὡς ἥρωες στήν
ἀρχή τῆς πανδημίας, τώρα τοὺς πέταξε
στόν λάκκο τῶν λεόντων, στερώντας
τους ξεδιάντροπα τό ψωμί τους.
Οἱ ληστὲς τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου ἂν μᾶς πετύχουν στόν δρόμο θά
μᾶς ποῦν:
Τά λεφτά σου ἢ τήν ζωή σου;
Οἱ φασιστοειδεῖς ληστὲς τῆς Νέας
Δικτατορίας δὲν εἶχαν κανένα φραγμό
νά μᾶς ποῦν:

Τό μπράτσο σου ἢ τό ψωμί σου;
Ἂν προτιμήσουμε, ὅμως, τό ψωμί
μας, τότε θά χάσουμε τήν δύναμή μας.
Καί χωρὶς δύναμη, τό ψωμί δὲν θά
τρώγεται, ἀλλά θά μᾶς κατατρώγει τά
σωθικά μέρα μέ τή μέρα.
Τό δίλημμα πού μᾶς θέτουν δὲν εἶναι
αὐτό πού ξεστόμισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος “ἐδῶ εἶναι
τό ἐμβόλιο, ἐκεῖ εἶναι ὁ τάφος”.
Στήν γλώσσα τοῦ Θαυμαστοῦ Ἀνάποδου Κόσμου μας, τό δίλημμα μεταφράζεται ὡς ἑξῆς: “ἀπό ἐδῶ ἡ ἐλεύθερη βούληση τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό ἐκεῖ
τό ἐμβόλιο κι ὁ τάφος μας”.
Θά κλείσω μέ μία ἐξαιρετικά ἐπίκαιρη προτροπή πού ὑπάρχει σέ ἕνα
δοκίμιο τοῦ Ἀλεξάντερ Σολζενίτσιν.
Ὁ μέγας αὐτὸς Ρῶσος ἱστορικὸς
καί μυθιστοριογράφος πού τιμήθηκε
μέ Νόμπελ Λογοτεχνίας τό 1970 καί
ἀπεχθανόταν τήν κυρίαρχη κουλτούρα
τῆς τηλεόρασης, εἶχε συλληφθεῖ κατά
τά τέλη τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου,
διότι σέ ἕνα γράμμα του ἀναφερόταν
εἰρωνικά στήν προσωπικότητα καί τὶς
ἱκανότητες τοῦ Στάλιν.
Κατηγορήθηκε γιά ἀντισοβιετική
προπαγάνδα, ἡ ὁποία ἀποτελοῦσε
ἔγκλημα σύμφωνα μέ τό διαβόητο ἄρθρο 58 τοῦ τότε σοβιετικοῦ Ποινικοῦ
Κώδικα.
Στὶς 7 Ἰουλίου 1945 καταδικάσθηκε
σέ ἰσόβια ἐκτόπιση καί ὀκταετῆ καταναγκαστική ἐργασία ἀπό ἕνα ἔκτακτο
δικαστήριο, στό ὁποῖο δὲν κλήθηκε κἄν
νά ὑπερασπισθεῖ τόν ἑαυτό του.
Στὶς 12 Φεβρουαρίου 1974 δημοσιεύθηκε καί στήν ἑλληνική γλώσσα μία
ἀνοικτή ἐπιστολή του πρὸς τοὺς ἡγέτες τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως μέ τίτλο
“Νά μή ζοῦμε μέ ψέματα”8.

8. Μτφ.: Κ. Σίνου, ἔκδ. Πάπυρος, Ἀθήνα 1974.
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Σέ αὐτήν, λοιπόν, τήν ἐπιστολή, ὁ
Σολζενίτσιν μᾶς προτρέπει νά ἀκολουθοῦμε καθημερινά ἑνωμένοι τόν δρόμο
τῆς ἀλήθειας καί τῆς πνευματικῆς
ἀνεξαρτησίας, ὑπερασπιζόμενοι τήν
ψυχή μας.
«Δὲν εἶναι εὔκολη ἡ ἐκλογή γιά τό
σῶμα», λέει, «μά εἶναι ἡ μοναδική ἐκλογή γιά τήν ψυχή μας»9.
Παραδέχεται ὅτι ὁ δρόμος δὲν εἶναι
εὔκολος: «Στὶς ἀρχὲς τά πράγματα δὲν
θά πᾶνε καλά. Κάποιοι θά χάσουν
προσωρινά τή δουλειά τους. Γιά τοὺς
νέους πού θέλουν νά ζήσουν ἀκολουθώντας τήν ἀλήθεια, αὐτό θά κάνει πολύ
δύσκολη στήν ἀρχή τή νέα τους ζωή,
ἀφοῦ καί τά μαθήματα πού διδάσκονται
εἶναι γεμάτα ἀπό ψέματα. Γιά ὅποιον
ὅμως θέλει νά εἶναι τίμιος, δὲν ὑπάρχει
πιά ἐδῶ καμιά διέξοδος»10.
Ὁ Σολζενίτσιν καταλήγει προφητικά:
«Ἂν δειλιάσουμε ἂς μή παραπονιόμαστε πὼς δὲν μᾶς ἀφήνουν ν’ ἀνασάνουμε – ἐμεῖς οἱ ἴδιοι δὲν θά ἀφήνουμε
τόν ἑαυτό μας ν’ ἀνασάνη! Ἂν σκύψουμε κι ἄλλο, τά ἀδέλφια μας οἱ βιολόγοι θά βοηθήσουν ἐκείνους νά πετύχουν
τό διάβασμα τῶν σκέψεών μας καί τήν

τροποποίηση τῶν γονιδίων μας. Ἂν
δειλιάσουμε καί σ’ αὐτό, τότε εἴμαστε
τιποτένιοι, δὲν ἔχουμε ἐλπίδα σωτηρίας, καί μᾶς ταιριάζουν οἱ γεμάτοι περιφρόνηση στίχοι τοῦ Πούσκιν:
Τί νά τά κάνουν τά κοπάδια τά δῶρα
τῆς λευτεριᾶς;
Ἀπό γενιά σέ γενιά κληρονομιά τους
εἶναι ὁ ζυγὸς μέ τά κουδουνάκια καί τό
μαστίγιο»11.
Σκλαβωμένοι πολίτες τῆς ὑγειονομικῆς τυραννίας, δὲν ὑπάρχει ἄλλο
χρονικό περιθώριο.
Διακυβεύεται τό μέλλον τοῦ ἐλεύθερου ἀνθρώπου, δηλ. τοῦ ἀνθρώπου, διότι ἄνθρωπος ἀνελεύθερος δέν εἶναι
ἄνθρωπος.
Τό ἱερώτερο δικαίωμα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἄμυνά του. Πόσο μᾶλλον
ὅταν ἡ ἐπίθεση γίνεται ἐναντίον τοῦ θεμελίου τῆς ὑπόστασής του: τῆς ἐλευθερίας τῆς βουλήσεώς του. Γι’ αὐτόν τόν
λόγο ἡ σημερινή ἄμυνά μας ἐκτός ἀπό
δικαίωμα εἶναι καί καθῆκον.
Καθῆκον χάριν τῶν μελλοντικῶν
γενεῶν. Τά παιδιά μας πού θά πάρουν
τήν σκυτάλη πρέπει νά εἶναι ἄνθρωποι
καί ὄχι σκλαβωμένα ἀνθρωποειδῆ.

Ἡ παιδεία στήν ἐντατική
Τό σημερινό ἐκπαιδευτικό σύστημα στή χώρα μας ἑτοιμάζει καταναλωτικούς, χρηστικούς καί ἀποβλακωμένους ἀνθρώπους.
Ἀνθρώπους πού δέν μποροῦν νά σκεφτοῦν, πού ἀποτελοῦν τά γρανάζια τῆς παγκοσμιοποίησης, πού ψηφίζουν σύμφωνα μέ τά στυλιστικά πρότυπα καί τίς ὑποδείξεις
τῶν image makers, πού κάνουν οὐρές γιά νά ἀποκτήσουν ἕνα καταναλωτικό προϊόν,
πού ἀποχαυνώνονται στίς πρωϊνές καί μεσημεριανές ἐκπομπές τῆς τηλεόρασης, πού
ἐνημερώνονται ἀπό τίς «εἰδήσεις» πού προβάλουν οἱ καναλάρχες καί οἱ ἐκδότες σύμφωνα μέ τά συμφέροντά τους, πού προσδοκοῦν νά κερδίσουν τή ζωή στόν τζόγο (νόμιμο ἤ παράνομο). [...] (agios-panteleimon.blogspot-com/2021/09/blog-post_18html)
π. Γ.Θ.
9. Ὅ.π., σελ. 17.
10. Ὅ.π., σελ. 16.
11. Ὅ.π., σελ. 17-18.
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ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;*
τῆς κ. Χρυσούλας Μπουκουβάλα, ἐρευνήτριας καί συγγραφέα
Εἶναι πλέον ὀφθαλμοφανές ὅτι ὅλες
οἱ παραβιάσεις τῶν συνταγματικῶν δικαιωμάτων πού ἐφαρμόζονται μέ Πράξεις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου (ΠΝΠ)
μέ τή δικαιολογία τῆς ἀποτροπῆς τῆς
πανδημίας Covid-19, δέν σχετίζονται μέ
τήν προφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας,
ἀλλά μέ τήν ἐπιδίωξη τῆς κατάργησης τῆς ἀνεξάρτητης ἀπασχόλησης.
Ὅλες οἱ ΠΝΠ εἶναι πανομοιότυπες καί
κοινές σέ ὅλα τά κράτη τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης. Δέν ἔχουμε νά κάνουμε μέ ἑλληνική κυβερνητική ἀνικανότητα, ἀλλά
γιά ἕνα πρό πολλοῦ καλά ὀργανωμένο
σχέδιο, πού πηγάζει ἀπό ὁρισμένες δεξαμενές σκέψης οἱ ὁποῖες λειτουργοῦν
ἐδῶ καί διακόσια τριάντα ἕνα χρόνια
(Σημ.. «Π»: τό 1789 ἔγινε ἡ Γαλλική Ἐπανάσταση) ὡς «συγκοινωνοῦντα δοχεῖα».
Μέ ποιό δικαίωμα μιά χούφτα ἰδεοληπτικοί θέλουν νά ὑποδουλώσουν 7,8 δισεκατομμύρια ἀνθρώπους καί πῶς θά
τούς σταματήσουμε;
Ποιός συνέταξε σέ ἀνύποπτο χρόνο, πολύ πρίν τή διάδοση τοῦ κορωνοϊοῦ, μιά κοινή νομοθεσία γιά ψηφιακή
διακυβέρνηση, τηλε-ἐργασία, ὑποχρεωτικούς καί ἐπαναλαμβανόμενους ἐμβολιασμούς, δίχως κάν νά ἔχει ἐμφανιστεῖ
πανδημία καί ἀσφαλές ἐμβόλιο;
Ποιός καί πῶς ἤξερε ὅτι ἡ ἀσθένεια
πού θά προκαλοῦσε ὁ ἰός SARS-CoV-2

θά ἀντιμετωπιζόταν μέ ἐμβόλιο καί ὄχι
μέ κάποιο φάρμακο;
Πῶς εἶναι δυνατόν τά μέτρα πού
ἐπιβάλλονται σέ πάρα πολλές χῶρες
νά εἶναι ὁλόϊδια, σάν νά συντάσσονται
ἀπό τήν ἴδια ὑπηρεσία; Τά διαγγέλματα
τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν, ἡ ρητορική τῶν
κυβερνητικῶν ΜΜΕ, καί ἡ προπαγάνδα
τρομοκράτησης τῶν πολιτῶν νά εἶναι
παντοῦ πανομοιότυπα; Ποιός συντάσσει ὅλα αὐτά τά μέτρα πού ἐπιβάλλονται μέ ἀντισυνταγματικές Πράξεις Νομοθετικοῦ Περιεχομένου (ΠΝΠ) καί ἐν
συνεχείᾳ κυρώνονται ὁμόφωνα ἀπό τά
κοινοβούλια πολλῶν χωρῶν; Ὑπηρετοῦν
πλέον οἱ ἀστικές ἀντιπροσωπευτικές
δημοκρατίες τά συμφέροντα τοῦ λαοῦ
καί τήν ἐθνική κυριαρχία ἤ μήπως ὄχι
καί πρέπει νά ἀνατραποῦν ὡς ἐξυπηρετοῦσες ἀλλότρια συμφέροντα;
Ποιός καί γιατί θέλει τήν καταστροφή τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας;
Εἶναι κοινό μυστικό ὅτι ὅλες οἱ κρίσιμες ἐντολές ἔρχονται ἀπό ὁρισμένους
«κύκλους», ἤ ἄν προτιμᾶτε δεξαμενές
σκέψης (think tanks), πού ὡστόσο, τά
τελευταῖα χρόνια ἐπείγονται πολύ. Πάρα
πολύ. Γιατί ἄραγε;
Ἐπί χρόνια ἀπ᾽ αὐτό τό ἱστολόγιο
ἔχουμε ἐπισημάνει ὅτι ἡ τεχνητή νοημο-

* Ἀπό τό ἱστολόγιο aperopia.fr παραθέτουμε τμῆμα τοῦ ἄρθρου μέ τίτλο «Ὁ Μετανθρωπισμός πίσω ἀπό τή Μεγάλη Ἐπανεκίνηση» (24.11.2020). Διαχειρίστρια τοῦ aperopia.fr εἶναι ἡ κ.
Χρυσούλα Μπουκουβάλα. Τά ἔντονα στοιχεῖα στό κείμενο ἐτέθησαν ἀπό τήν «Π».
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σύνη καί ἡ ρομποτοποίηση τῆς ἐργασίας μέ τόν ἀντιδημοκρατικό τρόπο πού
ἐφαρμόζονται, δηλαδή χωρίς πρόνοια γιά
τούς ἀνθρώπους πού χάνουν γιά πάντα
τή δουλειά τους, θά δημιουργήσει στρατιές ἀχρηστευμένων σέ ὅλο τόν κόσμο,
ἀκόμα καί στίς ἀναπτυσσόμενες χῶρες,
αὐξάνοντας ὑπερθετικά τίς κοινωνικές
ἀνισότητες.
Ἔχουμε ἐπισημάνει ὅτι τό πολιτικό
σύστημα νοσεῖ βαρύτατα παγκοσμίως,
δέν ὑπάρχουν ἀντιπροσωπευτικές
δημοκρατίες, ἀλλά δικτατορίες, ἐφόσον οἱ κυβερνήσεις δέν τηροῦν τά συντάγματα καί τά δημοψηφίσματα, δέν
προστατεύεται ἡ ἐθνική κυριαρχία καί
τό δημόσιο συμφέρον, οἱ πολιτικοί δέν
τιμωροῦνται γιά τά ἐγκλήματα πού διαπράττουν καί ἡ δικαιοσύνη δέν ὑπερασπίζεται τό ἔθνος καί τούς πολίτες,
ἀλλά τό διεθνές κεφάλαιο.
Ἔχουμε ἐπίσης ἐπισημάνει ὅτι ἡ
μόνη λύση, γιά νά ἀνατραπεῖ αὐτό τό
νοσηρό σύστημα, εἶναι ἡ ἄμεση δημοκρατία μέ ἀδιάβλητη τεχνολογία ἠλεκτρονικῆς ψηφοφορίας καί κατάργηση
τῶν «ἀντιπροσώπων», κάτι πού εἶχαν
ἀρχίσει νά ψελλίζουν δειλά-δειλά ἀρκετές ὁμάδες ἀνθρώπων παγκοσμίως.
Τέλος, ἔχουμε τονίσει ὅτι τό μεγάλο
διεθνές κεφάλαιο δέν ἔχει πιά ἀνάγκη
παρά ἀπό μία ἐλίτ προγραμματιστῶν καί
ἐπιστημόνων τεχνοκρατῶν, ἀπό ὁρισμένα ἄλλα ἄκρως ἐξειδικευμένα ἐπαγγέλματα, ὅπως οἱ ταλαντοῦχοι καλλιτέχνες
πού θά διασκεδάζουν τούς πλούσιους,
καί ἀπό ἐλάχιστα ἀνειδίκευτα ἐργατικά
χέρια.
Τί θά γίνουν ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι;
Τά καταστρεπτικά μέτρα γιά τόν κοινωνικό ἱστό καί τίς ἐθνικές οἰκονομίες μέ
δικαιολογία τήν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας ἀπό ἕναν ἀναπνευστικό ἰό

μέ πολύ μικρή θνησιμότητα στόν ὑγιῆ
πληθυσμό κάτω τῶν 70 ἐτῶν, δέν λαμβάνονται, γιατί οἱ κυβερνήσεις ἀγαποῦν
ὑπερβολικά τούς γέροντες καί δέν θέλουν νά τούς χάσουν, ἤ δέν ἔχουν ἀρκετές ΜΕΘ (πού μποροῦν νά φτιαχτοῦν
σέ λίγες ἑβδομάδες), ἀλλά σχεδιάστηκαν ἀκριβῶς γιά νά ἐκτοπίσουν τούς
πλεονάζοντες.
Σχεδιάστηκαν διότι τό σύστημα κατέρρεε, ἡ ὕφεση ἔφτανε στά ὕψη, τό
δολάριο κατρακυλοῦσε διαρκῶς καί τό
χρέος τῶν ΗΠΑ εἶχε φτάσει σέ δεκάδες
τρισεκατομμύρια δολάρια.
Ἡ μαζική ἀπαίτηση ἀλλαγῆς μοντέλου ἐξουσίας πού ἦταν πρό τῶν πυλῶν,
ἔπρεπε νά καταπνιγεῖ καταστρέφοντας
σχεδόν ἐξ ὁλοκλήρου τήν ἀνεξάρτητη
ἀπασχόληση, ὥστε ὁ περισσότερος
πληθυσμός νά ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικά ἀπό ἕνα ἐλεῆμον καθολικό ἐγγυημένο εἰσόδημα πού θά ἀπονέμεται
ἀπό ἕνα παγκόσμιο κράτος.
Γιά νά ἀμβλυνθοῦν οἱ ἀντιδράσεις
ὅσων καταστρέφονται ἀνεπανόρθωτα
ἀπό τά lock downs, δηλαδή περίπου
τῶν 5 ἀπό τά 7,8 δισεκατομμύρια ψυχές,
τῶν 2/3 τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ,
πρέπει ὡστόσο κάτι νά τούς δοθεῖ ὡς
βοήθημα, γιά νά μήν ξεσπάσουν μαζικές ἐξεγέρσεις λόγῳ πείνας.
Αὐτό θά γίνει μέσῳ κρατικῶν ἐπιδομάτων, μόνο πού γιά νά τά λαμβάνουν θά πρέπει νά πληρώσουν βαρύ
ἀντίτιμο: νά ἐμβολιαστοῦν μέ ἐμβόλια
πού τροποποιοῦν τό ἀνθρώπινο DNA,
καί νά κάνουν ἐπαναλήψεις, διότι χωρίς
τή βεβαίωση ἐμβολιασμοῦ δέν θά ἔχουν
πρόσβαση σέ μία πληθώρα μέχρι χτές
αὐτονόητων δικαιωμάτων, ὅπως τό νά
γράψουν τό παιδί τους στό σχολεῖο, νά
ἔχουν πρόσβαση σέ ἰατροφαρμακευτική
περίθαλψη κ.ἄ.
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Ὅλες οἱ ἀπαγορεύσεις τῆς λειτουργίας τῶν ἐπιχειρήσεων γίνονται λοιπόν
διότι πρέπει νά καταστραφεῖ μέ δόλιο τρόπο ἡ ἀνεξάρτητη ἀπασχόληση
καί γενικότερα ἡ ἀπασχόληση, ὥστε νά
δημιουργηθοῦν καταδικασμένοι σέ θάνατο δοῦλοι πού δέν θά εἶναι σέ θέση
νά ἀπαιτήσουν τήν ἀπελευθέρωσή τους
ἀπό τήν παγκόσμια ὀλιγαρχία.
Στήν προηγούμενη ἀνάρτησή μας
ἀναφερθήκαμε στήν ἐπικείμενη χρεοκοπία τῶν ΗΠΑ, στή συμμετοχή τῆς Κίνας
στό κολοσσιαῖο ἀμερικανικό κρατικό
χρέος, καί στήν ἐμμονή ὁρισμένων ὀργανισμῶν τῆς ἐλίτ τῶν πλουσίων, ὅπως
τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ τοῦ
Νταβός, νά «μετασχηματίσει» τήν ἀνθρωπότητα, μέσω τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης (Great Reset).
Ὁ Γερμανός ἱδρυτής καί πρόεδρος
τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ
Κλάους Σβάμπ μίλησε γιά τό πρόγραμμα «Παγκοσμιοποίηση 4.0: Διαμόρφωση νέας ἀρχιτεκτονικῆς στήν ἐποχή τῆς
Τέταρτης Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης».
Ἀρχαιόθεν κάποιοι θεωροῦσαν τούς
ἑαυτούς τους (ἀρχι)τέκτονες...
Ὡστόσο, τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ δέν εἶναι παρά ἕνα ἀπό
τά συγκοινωνοῦντα δοχεῖα τῶν σκιωδῶν κυβερνητῶν. Ὑπάρχουν καί ἄλλες,
ἄμεσα διασυνδεόμενες μέ αὐτό ἰσχυρές
δεξαμενές σκέψης, πού ἐπικεντρώνονται στόν σχεδιασμό καί τήν ὑλοποίηση
τοῦ Imperium τοῦ 21ου αἰώνα, πού τό
βλέπουν ὡς μιά δυαρχία ΗΠΑ-Κίνας (ἡ
Μεγάλη Βρετανία λογίζεται ἕνα μέ τίς
ΗΠΑ) καί κολαοῦζο τή Γερμανία, πού
θά βγάλει μιά γιά πάντα ἀπό τό μυαλό τῶν ἀνθρώπων τήν ἀπαίτηση ἄμεσης δημοκρατίας.
Πῶς θά τό πετύχει αὐτό; Μέ ψηφιοποίηση κάθε δραστηριότητας τῶν
18
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ἀνθρώπινων κοινωνιῶν, ρομποτοποίηση
τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς καί αὐτοματοποίηση τῶν ὑπηρεσιῶν μέσῳ τεχνητῆς νοημοσύνης, ἀσφυκτική τεχνολογική
παρακολούθηση, καί τό τρομοκρατικότερο ὅλων: μέ ἀλλαγή τῆς ἀνθρώπινης
φυσιολογίας μέσω ἐπέμβασης στό ἀνθρώπινο γονιδίωμα (DNA).
Τί εἶναι τό Ἰνστιτοῦτο Διακυβέρνησης Μπεργκρούεν;
Ἔτσι, λοιπόν, ψάχνοντας νά βροῦμε
ποιοί φορεῖς σχεδιάζουν καί ὑλοποιοῦν
καί μέσῳ ποιῶν τρόπων τό νέο καί
ἀποτρόπαιο Imperium, ἀνακαλύπτουμε ὅτι τό Ἰνστιτοῦτο Διακυβέρνησης
Μπεργκρούεν (Berggruen Insitut of
Governance), σχεδόν ἄγνωστο στό
ἑλληνικό εὐρύ κοινό, εἶναι αὐτό πού
τό προωθεῖ ἴσως περισσότερο ὀργανωμένα ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλον.
Τό Ἰνστιτοῦτο Μπεργκρούεν πού
ἱδρύθηκε τό 2010 καί ἑδρεύει στό Λός
Ἄντζελες τῆς Καλιφόρνιας, ἰσχυρίζεται
ὅτι θέλει «νά συνδυάσει τή δυτική
ἐμπειρία στή Δημοκρατία, καί τό κινέζικο μοντέλο διακυβέρνησης».
[...] Ὡς ἱδρυτές τοῦ Ἰνστιτούτου ἐπισήμως φέρονται ὁ δισεκατομμυριοῦχος
μεγαλοεπενδυτής καί συλλέκτης ἔργων
τέχνης Νίκολας Μπεργκρούεν (Nicolas
Berggruen) καί ὁ παλαίμαχος δημοσιογράφος καί ἐντεταλμένος στά ΜΜΕ τοῦ
Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, Νέϊθαν Γκάρντελς (Nathan Gardels).
Δέν εἶναι τυχαῖο φυσικά ὅτι ὁ Μπεργκρούεν καί ὁ Γκάρντελς εἶναι καί οἱ
δύο μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἐξωτερικῶν
Σχέσεων ἤ ἀλλιῶς Συμβουλίου Διεθνῶν
Σχέσεων (Council on Foreign Relations
-C.F.R) καί ὅτι συχνά συμμετέχουν ἀμφότεροι ὡς ὁμιλητές σέ διαλέξεις τοῦ
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ἀδελφοῦ ὀργανισμοῦ Chatham House,
πού εἶναι τό ἄλλο ὄνομα τοῦ περιβόητου Βασιλικοῦ Ἰνστιτούτου Διεθνῶν
Θεμάτων τοῦ Λονδίνου (Royal Institute
of International Affairs – R.I.I.A.), ὀργανισμοῦ πού δημιουργήθηκε τό 1919 ἀπό
ἕναν κύκλο μυημένων τῆς Στρογγυλῆς
Τραπέζης, μέ σκοπό τήν ἐπέκταση τοῦ

βρετανικοῦ Imperium.
Ἐπισημαίνουμε δέ ὅτι οἱ μεγαλύτεροι δωρητές τοῦ Chatham House εἶναι
τά Ἱδρύματα: Σταῦρος Νιάρχος, Open
Society τοῦ Τζόρτζ Σόρος, Μπίλ καί Μελίντα Γκέϊτς, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, ἡ
πετρελαϊκή Chevron καί πολλοί ἄλλοι
διεθνεῖς ὀργανισμοί.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ
ο´. Ἕνας ἀδελφός συμβουλεύθηκε τόν Ἀββᾶ Ποιμένα, λέγοντας: «Ἄν δῶ
ἕναν ἀδελφό, ὁπού ἄκουσα ὅτι ἔφταιξε, δέν θέλω νά τόν μπάσω στό κελλί
μου. Καί ἄν δῶ κάποιον ἐνάρετο, νοιώθω χαρά μαζί του». Τοῦ λέγει ὁ γέρων:
«Ἄν προσφέρης στόν ἐνάρετο ἀδελφό λίγο καλό, διπλό κάμε το στόν ἄλλον.
Γιατί αὐτός εἶναι ὁ ἀδύνατος.
»Ὑπῆρχε σ᾽ ἕνα Κοινόβιο κάποιος ἀναχωρητής, ὀνόματι Τιμόθεος. Καί
ἄκουσε ὁ ἡγούμενος φήμη γιά πειρασμό ἑνός ἀδελφοῦ. Καί ρώτησε τόν Τιμόθεο γι᾽ αὐτόν. Καί ἐκεῖνος τόν συμβούλευσε νά διώξη τόν ἀδελφό. Ὅταν
λοιπόν τόν ἔδιωξε, ἦλθε ὁ πειρασμός τοῦ ἀδελφοῦ ἐναντίον τοῦ Τιμοθέου,
ἕως ὅτου αὐτός κινδύνευσε. Καί ἄκουσε φωνή νά τοῦ λέγη· Τιμόθεε, μή νομίσης ὅτι σοῦ τά ἔκαμα αὐτά γιά ἄλλο λόγο, ἐκτός ἀπό τό ὅτι δέν λογάριασες
τόν ἀδελφό σου στόν καιρό τοῦ πειρασμοῦ του».
'Από τό βιβλίο: Εἶπε Γέρων... «Τὸ Γεροντικόν» σέ νεοελληνική ἀπόδοση ὑπό Βασιλείου
Πέντζα, ἐκδ. οἶκος «Ἀστήρ», Ἀλ. καί Ἐ. Παπαδημητρίου, Λυκούργου 10, Ἀθῆναι, 1992, σσ.
204-205.

ΓΟΝΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ*
τοῦ Dr Mike Yeadon, πρώην Ἀντιπροέδρου τῆς Pfizer
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-15 ΕΤΩΝ
ΣΤΟ ΗΝΩΜENO ΒΑΣΙΛΕΙΟ:

Μόλις ἐνημερώθηκα ἀπό κάποιον
ἀνώτερο ἀξιωματοῦχο τῶν ὑπηρεσιῶν
ἐμβολιασμοῦ ὅτι στό Ἡνωμένο Βασίλειο
θά ἀρχίσουν νά ἐμβολιάζουν ὅλα τά
παιδιά σχολικῶν ἡλικιῶν 12-15 ἐτῶν

ἀπό τίς 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021, μέ ἤ
χωρίς τήν συναίνεσή σας.
Τά παιδιά δέν διατρέχουν κανέναν
διαπιστώσιμο κίνδυνο ἀπό τόν SARSCoV-2 καί κανένα προηγουμένως ὑγιές
παιδί δέν ἔχει πεθάνει στό Ἡνωμένο
Βασίλειο μετά ἀπό μόλυνση. Κανένα.
Τά ἐμβόλια ΔΕΝ εἶναι ἀσφαλῆ. Τό
«Σύστημα Ἀναφορᾶς Παρενεργειῶν τῶν

* Ἀπό τό vaccineimpact.com/2021/alert-all-children-ages-12-to-15, κατά παράθεση grivas.
info (29 Αὐγούστου 2021).

19

AP.

Ἐμβολίων» (VAERS τῶν ΗΠΑ) δείχνει
περίπου 13.000 θανάτους σέ λίγες ἡμέρες ἕως λίγες ἑβδομάδες μετά τή χορήγηση. Ἕνα ὑψηλό ποσοστό ἐπί τοῖς ἑκατό
ἐμφανίζεται τίς πρῶτες 3 ἡμέρες. Περίπου τό 70% τῶν σοβαρῶν παρενεργειῶν
εἶναι θρομβοεμβολικοῦ χαρακτήρα (πού
σχετίζονται μέ τήν πήξη τοῦ αἵματος ἤ
τήν αἱμορραγία).
Ξέρουμε γιατί συμβαίνει αὐτό: ὅλα
τά ἐμβόλια πού βασίζονται σέ γονίδια
προκαλοῦν τό σῶμα μας νά παράγει τήν
πρωτεΐνη τῆς ἀκίδας τοῦ ἰοῦ καί ὅτι ἡ
πρωτεΐνη τῆς ἀκίδας ἐνεργοποιεῖ τήν
πήξη τοῦ αἵματος. Οἱ ἑπόμενες πιό συνηθισμένες παρενέργειες εἶναι οἱ νευρολογικές.
Οἱ θάνατοι ἀνά ἑκατομμύριο αὐτῶν
τῶν «ἐμβολίων» εἶναι παντοῦ περίπου
60 φορές περισσότεροι ἀπό ὁποιοδήποτε προηγούμενο ἐμβόλιο. Ἐνῶ, τά
θρομβοεμβολικά ἐπεισόδια, ὅπως οἱ
πνευμονικές ἐμβολές, ἐφανίζονται 400
φορές περισσότερες ἀπό τό τυπικό χαμηλό ποσοστό μετά ἀπό τόν «ἐμβολιασμό». [...]
Δέν ὑπάρχει κανένα ἀπολύτως ὄφελος ἀπό αὐτή τήν παρέμβαση. Ὅπως
ἀναφέρθηκε, τά παιδιά δέν κινδυνεύουν καί ὁ «ἐμβολιασμός» τους θά ἔχει
ὡς μόνο ἀποτέλεσμα τόν πόνο, τήν ταλαιπωρία, τή διαρκῆ βλάβη καί τόν θάνατο.
Τά παιδιά, ἀκόμη καί τά συμπτωματικά, εἶναι πολύ κακοί μεταδότες
τοῦ ἰοῦ. Αὐτό δέν εἶναι θεωρία. Ἔχει
μελετηθεῖ καί δειχθεῖ ὅτι τά παιδιά
δέν μεταδίδουν τόν ἰό στό σπίτι. Μία
μεγάλη μελέτη ἔδειξε ὅτι σέ καμία περίπτωση τό παιδί δέν ἦταν τό «ἀρχικό
κροῦσμα» (τό πρῶτο μολυσμένο ἄτομο)
σέ ἕνα νοικοκυριό.
Ὅταν λοιπόν σᾶς λένε ὅτι «ὁ ἐμβολι20
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ασμός τῶν παιδιῶν γίνεται γιά νά προστατευτοῦν τά εὐάλωτα μέλη τῆς οἰκογένειας», σᾶς λένε ψέματα.
Οἱ πληροφορίες πού ἔρχονται συνεχῶς ἀπό τό Ἡνωμένο Βασίλειο καί τό
Ἰσραήλ δείχνουν τώρα ξεκάθαρα ὅτι τά
«ἐμβόλια» δέν λειτουργοῦν καθόλου
καλά καί ὅτι ἀκόμη καί ἐάν ὑπάρχει
κάποιο ὄφελος, αὐτό μειώνεται γοργά.
Τέλος, τά «ἐμβόλια» δέν εἶναι ἀπαραίτητα. Ὑπάρχουν καλές, ἀσφαλεῖς
καί ἀποτελεσματικές θεραπεῖες.
Ἐάν ἐπιτρέψετε νά γίνει αὐτό στά
παιδιά, μπορῶ νά σᾶς ἐγγυηθῶ ὅτι θά
ὑπάρξουν θάνατοι σέ παιδιά μέ τέλεια ὑγεία καί σοβαρές ἀσθένειες δέκα
φορές περισσότερες, οἱ ὁποῖες θά μποροῦσαν νά ἔχουν ἀποφευχθεῖ. Κι᾽ αὐτό,
χωρίς κανένα ἀπολύτως ὄφελος.
Μέ βάση αὐτά πού γνωρίζω ἀπό 40
χρόνια ἐκπαίδευσης καί ἐπαγγελματικῆς
ἐνασχόλησης μέ τήν Τοξικολογία, τή Βιοχημεία καί Φαρμακολογία, σᾶς λέω ὅτι ἡ
συμμετοχή σ᾽ αὐτή τήν ἀποτρόπαια κακοποίηση ἀθώων παιδιῶν ἰσοδυναμεῖ
μέ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ.
Ἐξαρτᾶται ἀπό τούς γονεῖς. Ἄν εἶχα
παιδί δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης στό
Ἡνωμένο Βασίλειο, δέν θά τό ἄφηνα
νά πάει στό σχολεῖο τόν ἑπόμενο
μήνα, ὅ,τι κι ἄν γίνει.
Τό κράτος εἶναι ἀποφασισμένο νά
ἐμβολιάσει ὅλους τούς πολίτες καί τά
παιδιά. Τό ζήτημα δέν ἀφορᾶ κάποιον
ἰό ἤ τή δημόσια ὑγεία. Ἀφορᾶ ἀποκλειστικά καί μόνο τόν Ἔλεγχο, ἕναν
ὁλοκληρωτικό καί μή ἀναστρέψιμο
ἔλεγχο, πού εἶναι πολύ κοντά νά ἐπιτευχθεῖ.
Σᾶς παρακαλῶ νά κοινοποιήσετε
αὐτές τίς πληροφορίες εὐρέως.
Μέ θλίψη
Δρ. Μάϊκ Γιάντον
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ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΥΓΕΝΙΟ ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ († 22.7.2021)*
τῶν Εὐαγγέλου, Φιλοκτήμονος καί Βασιλείου Τζιμογιάννη
Ἀγαπητοί ἀδελφοί, δέν εἶναι καμία
τέχνη ἀρκετή τόν πόνο μας σήμερα γιά
νά ἁπαλύνει, μήτε ἡ ποίηση εἶναι αὐτή,
μήτε ἡ μουσική. Τοῦ ἀποχωρισμοῦ τήν
ὥρα μέ τί κανείς νά τήν συγκρίνει;
Ἐτοῦτα τά δύο σύντομα λόγια θά
σᾶς εἰπῶ, γιά τόν ἀδελφό μας τόν ἀγαπητό.
Εὐγένιος ὄνομα χάρι, καί καμάρι τῆς
Μακεδονίας ἦτο, ἀθάνατος πλάϊ στοῦ
Παύλου Μελᾶ τήν οἰκογένεια στήτω.
Σύ μᾶς ἐδίδαξες μέ τήν βιοτή σου τήν
χάρη τῆς ὑπακοῆς, σύ ἀπόλαυσε σήμερα τούς καρπούς τῆς αἰωνίου ζωῆς.
Τοῦ Παραδείσου τήν πύλη ἄνοιξες
νωρίς μέ παρρησία, στοῦ Γέροντά μας
Φιλοθεΐτη Ἐφραίμ τῆς συνοδείας νά βρεθεῖς τήν ἐκκλησία.
Ὁ ἀδελφός μας Εὐγένιος γεννήθηκε
τήν 15 Ἀπριλίου 1982 στήν Θεσσαλονίκη.
Ἡ καταγωγή του ἀπό τήν Ἤπειρο τῆς
γενεᾶς τοῦ πατέρα μας καί συνάμα αἷμα
τῆς Βασιλεύουσας Πόλης, ἀπό πλευρᾶς
τῆς μητέρας μας.
Παιδιόθεν ἐγαλουχήθη εἰς τούς κόλπους τῆς ἐκκλησίας ἀπό εὐσεβεῖς καί
φιλόθεους γονεῖς ὑπό τίς πατρικές νουθεσίες τοῦ Ἁγίου Γέροντός μας Ἐφραίμ
τοῦ Φιλοθεΐτου.
Ἐφοίτησε ἕξι συναπτά ἔτη εἰς τήν
Ἀθωνιάδα Σχολή τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
ὅπου καί ἐσπούδασε τήν τέχνη τῆς Ἁγιογραφίας καί τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Ἁγιογράφησε μαζί μέ τόν ἀδελφό
του Εὐάγγελο μικρούς καί μεγάλους ναούς τῆς Μακεδονίας ἐν ὅσῳ σπούδαζε
ταυτόχρονα εἰς τό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στή Θεολογική Σχολή.
Ἐδιακόνησε ἱεροψάλτης σέ πολλές
ἐνορίες τῆς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ μέ
τά τελευταῖα ἔτη νά βρίσκεται Πρωτοψάλτης στό χωριό τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, μέ
ἐφημέριο τόν πατέρα Θεόδωρο.
Ἀπό μικρός ἐργάστηκε κοντά στόν
πατέρα μας στίς λαϊκές ἀγορές βοηθώντας τήν οἰκογένεια σέ κάθε στιγμή τῆς
ζωῆς του ἀγόγγυστα. Ὅταν ἡ οἰκογένεια
δοκιμάστηκε μέ δυσκολίες μεγάλες, δέν
λογάριασε καθόλου τά δικά του ὄνειρα,
βοήθησε σώματι καί ψυχῇ τήν οἰκογένειά του, ἄφησε τήν Σχολή καί τήν Ἁγιογραφία, πού ἀγαποῦσε, καί πλάϊ στόν
πατέρα ἀνέλαβε τά νέα του καθήκοντα
στίς λαϊκές ἀγορές.
Παρ᾽ ὅλες τίς δυσκολίες τῆς βιοτῆς
διετέλεσε Πρόεδρος τοῦ ἐνστόλου τμήματος τοῦ Πανελλήνιου Συλλόγου Ἀπογόνων Μακεδονομάχων καί πρωτοστάτησε σέ ὅλα τά συλλαλητήρια γιά τήν
Μακεδονία καθώς καί σέ πλεῖστες παρελάσεις καί ἐκδηλώσεις πρός τιμήν τῶν
Μακεδονομάχων.
Ἡ θυσία του, ἡ ἀγάπη του, ἡ ὑπακοή του, ἡ ταπείνωσή του, ἡ σωφροσύνη του μᾶς διδάσκουν. Ὁ ἀδελφός μας
Εὐγένιος ἦταν γεμάτος ἀπό ἀρετές, τίς

* Ὁ Εὐγένιος ἦταν τό εὔσωμο παλληκάρι μέ στολή Μακεδονομάχου, πού κρατοῦσε τήν
ἑλληνική σημαία δεξιά ἀπό τόν ὁμιλητή σέ ὅλα τά Συλλαλητήρια, πού ἔγιναν γιά τή Μακεδονία μας πρίν ἀπό τήν προδοτική «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» (25.1.2019). Ὁ Εὐγένιος σκοτώθηκε σέ τροχαῖο στίς 22.7.2021. Ἡ κηδεία του ἔγινε τήν ἑπομένη.
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ὁποῖες μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καλλιεργοῦσε καί ἐκεῖνες ἀνθοφοροῦσαν.
Μᾶς δίδαξε μέ τήν θυσία του πρός
κάθε κατεύθυνση, ἀπό τή δράση του
στό Σύλλογο Γονέων στό σχολεῖο μέχρι
τή δράση του γιά τήν πατρίδα, πού ἦτο
ἀφανής ἀλλά σπουδαία, κι ἄς μήν γνωρίζουν οἱ πολλοί· ἔτσι τό ἤθελε. Μᾶς
δίδαξε πῶς κερδίζεις στήν ζωή αὐτά
πού δέν ἀγοράζονται. Τίς ἀξίες, τό
ἦθος, τά ἔθιμα, τήν πατρίδα, τήν οἰκογένεια.
Μᾶς δίδαξε μέ τήν ἀνιδιοτελῆ του
ἀγάπη πῶς νά δίνουμε τόν ἑαυτό μας,
χωρίς νά περιμένουμε νά πάρουμε τίποτα ἀπό τόν πλησίον μας. Ἦταν ἐκείνη
ἡ ἀληθινή ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ πού δέν
προσωποποιεῖ καί πολύ σπανίζει στίς
μέρες μας.
Μᾶς δίδαξε μέ τήν ζωή του τί θά
πεῖ ὑπακοή στόν νῦν πνευματικό του
πατέρα, πού ὑπεραγαποῦσε, τόν Γέροντά μας Νικόδημο, καί πῶς μέσα ἀπό
τήν ὑπακοή γεννήθηκε μία 7μελής οἰκογένεια πρότυπο γιά τήν σημερινή μας
κοινωνία. Μέ συνοδοιπόρο του σέ κάθε
στιγμή τῆς ζωῆς του τήν ἀγαπημένη μας
Γεωργία καί τά 5 γλυκά του παιδιά.
Γεωργία μας, θά εἴμαστε ὅλη ἡ οἰκογένεια δίπλα σου καί πνευματικά μέ τήν
προσευχή μας ἀλλά καί σωματικά μέ τήν
παρουσία μας καί τήν βοήθειά μας σέ
ὅ,τι χρειαστεῖς.
Ὁ Χριστός, ἡ Πατρίδα καί ἡ Οἰκογένεια ἦταν τό τρίπτυχο τῆς ζωῆς
του.
Νά μᾶς ἐπιτρέψετε παρακαλῶ νά
σᾶς μεταφέρουμε μερικά ἀπό τά λόγια
πού ἔγραψαν μόλις ἐχθές, ἐκεῖνοι πού
τόν γνώρισαν μέσα ἀπό τήν δράση του
καί τήν ἀγάπη του τά τελευταῖα χρόνια.
Γράφει ὁ πατήρ Γεώργιος Σχοινᾶς:
«Εὐγένιος...Ὄνομα καί Πρᾶγμα. Μα22
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χητής εὐγενῶν ἀξιῶν. Ζοῦσε Χριστό καί
Ἑλλάδα. Τώρα ζεῖ μέ τόν Χριστό, μέ τούς
Ἁγίους καί Ἥρωες πού ἀγάπησε...».
Ἕτερο σημείωμα τοῦ κ. Νατσιοῦ
Δημητρίου:
«Βάλτε δίπλα στόν Παῦλο Μελᾶ τόν
Εὐγένιο. Εἶναι πρωτοπαλλήκαρό του.
Ἐκοιμήθη ἀετός περήφανος, λεβέντης.
Τοῦ εἶχα πεῖ, ἐσένα Εὐγένιε σοῦ ταίριαζε νά κάθεσαι στό ἴδιο τραπέζι πού ὁ
Κολοκοτρώνης ἤ ὁ Παῦλος Μελᾶς λογάριαζαν πῶς θά σώσουν τήν πατρίδα...».
Ἕτερο σημείωμα τοῦ κ. Νάσου
Δέδε:
«Ἀδελφέ μου, λεβεντιά τῆς Μακεδονίας καί φρουρά τῆς Πίστης, ἡ κυρία
Θεοτόκος πού τόσο ὑπηρέτησες νά συντροφεύσει τήν ψυχή σου ἐν σκηναῖς δικαίων, νά σκεπάζει τήν οἰκογένειά σου,
νά δικαιώσει τόν ἱδρώτα σου».
Κι ἐμεῖς θά θέλαμε νά πάρουμε τό
θάρρος καί νά συμπληρώσουμε τόν ἀποχαιρετιστήριο αὐτόν λόγο μέ ἕνα μικρό
χωρίο τοῦ ψαλμοῦ 14, τό ὁποῖο καί
ἀφιερώνουμε στόν ἀδελφό μας.
«Κύριε, τίς παροικήσει ἐν τῷ σκηνώματί σου; ἤ τίς κατασκηνώσει ἐν ὄρει
ἁγίῳ σου; πορευόμενος ἄμωμος καί ἐργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλῶν ἀλήθειαν
ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, ὅς οὐκ ἐδόλωσεν ἐν
γλώσσῃ αὐτοῦ οὐδέ ἐποίησε τῷ πλησίον
αὐτοῦ κακόν καί ὀνειδισμόν οὐκ ἔλαβεν
ἐπί τοῖς ἔγγιστα αὐτοῦ».
Καί ἡ μετάφραση αὐτοῦ:
Ἐρωτᾶ ὁ ψαλμωδός:
«Κύριε, ποιός εἶναι ἄξιος ἔστω καί
ὡς φιλοξενούμενος νά παραμείνει εἰς τό
ἐπί γῆς κατοικητήριόν σου; Ἤ ποιός θά
θεωρηθεῖ ἱκανός νά στήσει τήν σκηνήν
του εἰς τό ἅγιον σου ὄρος καί εἰσερχόμενος εἰς τόν ναόν σου νά λατρεύσει
πρεπόντως τήν μεγαλειότητά σου;
Καί ἀπαντᾶ ὁ ψαλμωδός:
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Ἐκεῖνος ὅστις συμπεριφέρεται καί
πολιτεύεται μέ ἄμεμπτον διαγωγήν καί
ἐργάζεται τήν τελείαν ἀρετήν, τοῦ ὁποίου τό ἐσωτερικόν κυριαρχεῖται ἀπό τήν
ἀλήθεια, ὥστε αὐτήν εἰλικρινῶς νά ἀγαπᾶ καί αὐτήν πάντοτε ὡς περίσσευμα
τῆς καρδίας του νά λαλεῖ.
Ἐκεῖνος εἶναι ἄξιος νά εἰσέλθει εἰς
τόν ναόν τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος δέν
ἔπλεξε δόλους μέ τήν γλώσσαν του, οὔτε
ἔκαμε ποτέ κακόν εἰς τόν πλησίον του

καί δέν ἐπεριγέλασε τούς ὁπωσδήποτε
ἀτυχούντας ἀδελφούς του, οὐδέ διέδωκε
δυσφημίσεις καί ἀτιμωτικάς κατηγορίας
κατ᾽ αὐτῶν».
Ἄξιος!
Αἰωνία σου ἡ μνήμη, ἀδελφέ μας Εὐγένιε.
Τά ἀδέλφια σου Εὐάγγελος, Φιλοκτήμων καί Βασίλειος.
Καλήν Ἀντάμωση!

UUUUUUU
Ὁ Τίμιος Σταυρός
Μέσα στόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ ἔχουμε μία ἀνακεφαλαίωσι ὅλης τῆς διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου. Σταυρώθηκε ὁ Χριστός καί ὁ Σταυρός Τόν ὡδήγησε
στήν Ἀνάστασι. Χριστός χωρίς Σταυρό δέν ἐννοεῖται. Ἄν βγάλουμε τόν Χριστό
ἀπό τόν Σταυρό, παύει νά εἶναι Χριστός, πού σώζει. Κι ἄν βγάλουμε ἀπό τήν
ζωή τοῦ Χριστιανοῦ τήν ἐσταυρωμένη ζωή, πλέον ἔχουμε ἐκκοσμικευμένο Χριστιανισμό, ἀδύνατο νά μᾶς ἐξυψώση ἠθικά καί πνευματικά σέ σφαῖρες πνευματικές καί ἅγιες. Ὅποιος γνωρίση καλά αὐτό τό νόημα, αὐτό τό μήνυμα, ὅποιος
τό πιστέψη καί τό ἀκολουθήση, γίνεται ἀληθινός, γνήσιος μαθητής καί δοῦλος
τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός γιά μᾶς εἶναι τό ὑπόδειγμα τό τέλειο, τό ὁποῖο καλούμεθα νά ἀντιγράφουμε καί νά μιμούμεθα.
Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας μᾶς φανερώνει τρεῖς μεγάλες ἀλήθειες. Πρῶτον
ὅτι γιά νά τακτοποιηθεῖ, γιά νά ἀποσβεσθῆ, τό πολύ βάρος τῆς ἁμαρτίας μας
χρειάστηκε νά κατεβῆ ἕνας Θεός σωματικά στήν γῆ, νά γίνει ἄνθρωπος καί νά
σταυρωθῆ. Χρειάσθηκε νά χυθῆ τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ ἐπάνω στόν σταυρό γιά νά
ξεπλυθῆ ὁ ρύπος τῆς ἁμαρτίας. Κι ἔτσι ἐμεῖς μπορέσαμε νά βροῦμε τόν δρόμο,
πού ὁδηγεῖ στήν λύτρωσι, στήν σωτηρία, στήν ἀλήθεια καί στό φῶς.
Δεύτερον φανερώνει τήν ἄπειρη φιλανθρωπία, εὐσπλαγχνία καί ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ, πού ἄφησε τούς οὐρανούς καί κατέβηκε στήν γῆ, γιά νά σωθοῦμε ἐμεῖς
οἱ ἔνοχοι, οἱ ἀχάριστοι, οἱ ἀγνώμονες ἄνθρωποι.
Τρίτον φανερώνει τήν μεγάλη ἀξία τῆς ψυχῆς μας, τῆς εἰκόνος τοῦ Θεοῦ,
τήν ὁποία ἐμεῖς εἴτε ἀπό ἄγνοια εἴτε ἀπό ἐπιπολαιότητα, τήν ἐγκαταλείπουμε
γυμνή ἀπό εὐσέβεια καί ἀρετή, κατατραυματισμένη, ἐνῶ γιά τό σῶμα, πού θά
τό ἀφήσουμε ἐδῶ, τόσα κάνουμε, τόσο τό φροντίζουμε!
Ἀπό τό βιβλίο: Γέροντος Ἐφραίμ Φιλοθεΐτου, Ἡ Τέχνη τῆς Σωτηρίας (Ὁμιλίαι),
τόμ. Β´, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Φιλοθέου, Ἅγιον Ὄρος 2015, σσ. 94-95.
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 E I ¢HC EIC
«Ἀποσύρονται» ΑΦΜ., ΑΜΚΑ.,
ταυτότητες: Ἔρχεται
ὁ προσωπικός ἀριθμός»
Μέ αὐτόν τόν τίτλο ἡ ἐφημερίδα Τά
Νέα τῆς 1ης Αὐγούστου 2021 συνοψίζει
τό ποῦ βρίσκεται σήμερα τό θέμα τῶν
ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἤ «κάρτας
τοῦ πολίτη». Ἐννοεῖται ὅτι ἡ συγκεκριμένη ἐφημερίδα βλέπει μέ ἐνθουσιασμό
αὐτή τήν ἐξέλιξη.
Μεταφέρουμε ἐδῶ τά κυριώτερα σημεῖα τοῦ ρεπορτάζ:
1. Θά ἐκδοθοῦν ἀρχές τοῦ 2022.
(Σχόλιο «Π»: Ἐμεῖς εὐχόμεθα ὁ Χριστός νά βάλει πάλι κάποιο ἐμπόδιο,
ὅπως βάζει ἀπό τό 1987 καί μετά, διότι
ἀπό τότε ξεκίνησε στήν Ἑλλάδα ἡ ἱστορία μέ τίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες).
2. Ὁ «Προσωπικός Ἀριθμός» θά
ἀποδίδεται σέ κάθε νεογέννητο καί θά
ἀκολουθεῖ τόν κάτοχο μέχρι τόν θάνατό
του. Θά εἶναι προϋπόθεση γιά ὅλες τίς
συναλλαγές.
(Σχόλιο «Π»: Ἐδῶ θυμούμεθα τήν
προειδοποίηση τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου στήν «Ἀποκάλυψη»
γιά ἀποκλεισμό ἀπό τίς συναλλαγές («...
καί ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἤ πωλῆσαι...») ὅσων θά ἀρνηθοῦν νά προσκυνήσουν τό θηρίο. Βεβαίως ἡ ἠλεκτρονική
ταυτότητα – κάρτα, ὅπου θά εἶναι ὅλα
σέ ἕνα, δέν θά εἶναι τό χάραγμα ἤ σφράγισμα τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀλλά προδρομικό του σημεῖο.
Ὁ Ἅγιος Παΐσιος εἶχε προειδοποιήσει τούς ἐλεύθερους ἀνθρώπους καί
μάλιστα τούς χριστιανούς: Ὅταν ὅλα τά
βάλουν σέ ἕνα (ἀριθμό ταυτότητος, ΑΦΜ,
24
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ΑΜΚΑ κ.ἄ.), αὐτό ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΠΑΡΕΤΕ.

Ὁπότε ἀρνούμαστε νά ἐνταχθοῦμε στό
ὁλοκληρωτικό καί ἀπάνθρωπο σύστημα, πού στήνει παγκοσμίως ὁ «Μεγάλος
Ἀδελφός»).
Παραθέτουμε τό πετυχημένο σχόλιο τοῦ blog ID-on't στήν παρουσίαση,
πού κάνει τοῦ ρεπορτάζ «Τῶν Νέων»
(1.8.2021) μέ τόν τίτλο πού ἀναφέραμε
στήν ἀρχή:
Σχόλιο ID-on't: Ἡ ἴδια (ἤ ἡ διπλανή της) δομή ἐξουσίας, πού δέν μπορεῖ
νά ἐκδώσει ἕνα σωστό ἐκκαθαριστικό
φορολογικῆς δήλωσης (βλ: Τεχνικό πρόβλημα στό Taxisnet ὁδήγησε σέ λάθος
ἐκκαθαριστικά: https://www.imerisia.gr/
oikonomia/1962_tehniko-problima-stotaxisnet-odigise-se-lathos-ekkatharistikati-prepei-na-kanoyn), θά συγκεντρώσει
κάτω ἀπό τήν ἴδια «ὀμπρέλα» (Ἑνιαῖος
Κωδικός) ΟΛΕΣ μά ΟΛΕΣ τίς πληροφορίες τοῦ καθενός μας; Ἐφιαλτικό
δέν ἀκούγεται ὡς σκέψη; Ἀλίμονο, δέν
μπορεῖ νά ὀργανωθεῖ τό Δημόσιο μέ διάσπαρτες ΜΗ διασυνδεδεμένες βάσεις
δεδομένων, μέ τέτοιον τρόπο ὥστε καί
νά ἐξυπηρετεῖται ἄμεσα ὁ πολίτης καί
νά μήν χτίζεται μέ ΕΝΙΑΙΟ ΚΩΔΙΚΟ, τό
πλῆρες, καθολικό, ἀπόλυτο προφίλ
τοῦ καθενός μας; Δηλ. γιά νά λύσουμε
τό «τερατάκι» τῆς γραφειοκρατίας, θά
βάλουμε στή ζωή μας, τόν «Δράκο» τοῦ
ὁλοκληρωτικοῦ Τεχνο-Bigbrother-ισμοῦ;
Πρέπει σώνει καί καλά νά πᾶμε ἀπό τήν
Σκύλλα στήν Χάρυβδη; Μέση λύση δέν
ὑπάρχει;
vvv
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Ἀνακριτές γιά τούς Μητροπολίτες
Κυθήρων καί Αἰτωλίας!

«Θεραπευτική»
διακοπή κυήσεως ἡ ἔκτρωση!

Βαθύτατη πικρία καί ἀπογοήτευση αἰσθάνθηκαν οἱ πιστοί διαβάζοντας
τήν ἀπόφαση τῆς τελευταίας συνεδρίας τῆς Δ.Ι.Σ. (26 Αὐγούστου 2021) νά
ὁρίσει ἀνακριτές (!), πού θά ἀνακρίνουν
τούς συνεπισκόπους των: Κυθήρων καί
Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ (ἀνακριτής ὁ
Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος) καί Αἰτωλίας
καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ (ἀνακριτής ὁ
Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος).
Θά ἐξετάσουν οἱ ἀνακριτές (τρέμε
κόσμε!) ἄν ἐτελέσθη τό μέγα «ἔγκλημα»
τῆς ἀνυπακοῆς στήν Δ.Ι.Σ., ἡ ὁποία εἶχε
ἀποφασίσει νά γίνει ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως στίς 9 τό βράδυ τοῦ Μεγάλου
Σαββάτου καί ὄχι στίς 12 τά μεσάνυκτα,
ὅπως λέγει ἡ Παράδοση.
Ἀντί ἡ Δ.Ι.Σ. νά ἀπολογηθεῖ γιά τήν
ἀντικανονική της ἐγκύκλιο, πού ἐσκανδάλισε τούς πιστούς, καλεῖ τώρα νά
ἀνακρίνει δύο ἀπό τούς ἐπισκόπους
πού ἔμειναν πιστοί στούς ἱερούς κανόνες!
Ἄλλοι πάλι ἐπίσκοποι-ἀνακριτές
τιμωροῦν ἱερεῖς των, τούς μεταθέτουν,
τούς στεροῦν τήν πνευματική πατρότητα κ.ἄ. γιά τό μέγα «ἔγκλημά» τους νά
μείνουν πιστοί στήν Παράδοση!
Κύριε, φώτισον τούς ἐπισκόπους νά
φέρονται πατρικά καί ὀρθόδοξα!

Ἀναφέρεται καί αὐτό στό φυλλάδιο
τῆς Δ.Ι.Σ. «Πρός τόν Λαό», πού προπαγανδίζει τόν ἐμβολιασμό κατά τοῦ κορωνοϊοῦ!
Τί ἄλλο θά ἀκούσουμε;
«Βαθύτατη θλίψη καί ἱερή ἀγανάκτηση» τά αἰσθήματα τοῦ πιστοῦ λαοῦ,
καθώς ἀναφέρει τό Δελτίο Τύπου τοῦ
κινήματος «Ἀφῆστε με νά ζήσω» μέ ἡμερομηνία 25 Ἰουλίου 2021 καί τίτλο «"Θεραπευτική" διακοπή κυήσεως...».
Καί θλιβόμεθα βαθύτατα, διότι φθάσαμε στό σημεῖο νά δίνει ἀφορμές ἡ Δ.Ι.
Σ. ὥστε νά κατηγορεῖται ἡ Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος (καί ὄχι μόνον ἡ Δ.Ι.Σ.) ὅτι «περιέπεσε σέ αἵρεση» (βλ. ἄρθρο Δρ. Δημητρίου ᾽Αντωνίου, χειρουργοῦ, μέ τίτλο
«᾽Επιστημονική ἀπάντηση στήν προπαγάνδα τῆς Ἐκκλησίας».
Καί ἕτερος ἰατρός, ὁ κ. Κ. Φαρσαλινός τιτλοφορεῖ ἄρθρο του «Τά ψεύδη
τῆς Ἐκκλησίας γιά τά ἐμβόλια καί τά
φάρμακα κατά τοῦ κορωνοϊοῦ».
Νομικός δέ, ὁ κ. Κωστῆς Δεμερτζῆς,
Δρ. Ν., σχολιάζοντας τό φυλλάδιο τῆς
Δ.Ι.Σ. «Πρός τόν Λαό» μέ τίτλο «Οἱ Χριστιανοί μᾶς ρωτοῦν γιά τό ἐμβόλιο καί
οἱ γιατροί μᾶς ἀπαντοῦν», ἐπισημαίνει
πλῆθος ἀνακριβειῶν ἀκόμη καί ψευδῶν,
πού ἐπιστρατεύθηκαν γιά νά διαφημισθεῖ τό ἐμβόλιο.
(βλ. aktines.blogspot.com/2021/07/137
2021.html)

vvv
Αἴτηση ἀπαλλαγῆς ἀπό τό «μάθημα»
τῆς «σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης»
Βρεῖτε σέ χριστιανικές ἱστοσελίδες
καί χρησιμοποιῆστε γιά τά παιδιά σας
τή «Δήλωση ἀπαλλαγῆς» ἀπό τό ἐπαίσχυντο «μάθημα» τῆς «σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης».

vvv
«Ἀντίσταση
στήν Κορωνο-Δικτατορία»
Ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο ἡ κ. Ἄννα
Παγκράτη (annapan1966@hotmail.com),
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πού ὑπογράφει ὡς «Μία σκεπτόμενη
Ἑλληνίδα», δημοσίευσε στήν ἱστοσελίδα
triklopodia.gr στίς 9 Σεπτεμβρίου 2021
τά βήματα γιά μία κίνηση «μάτ» στόν ἐμβολιασμό πού ἐπιβάλλει ἡ κορωνο-χούντα.
Πρόκειται γιά μία σειρά ἀπό ἔξυπνες κινήσεις, πού ἔκανε ὁ Κερκυραῖος
κ. Σπύρος Παγιάτης καί ἀπέδωσαν. Μέ
αὐτά τά βήματα, πού θά τά βρεῖτε στήν
triklopodia.gr, ὅπως καί ἀλλοῦ, καί εἶναι
δοκιμασμένα γιά τό ἐπιτυχές ἀποτέλεσμα, ὁ πολίτης παρουσιάζεται δικαιωμένος ἀπέναντί στήν τυραννική Πολιτεία,
ὅτι, δλαδή, ὁ ἴδιος ἤθελε νά κάνει τό
ἐμβόλιο ἀλλά στό Ἐμβολιαστικό Κέντρο
δέν δέχθηκαν νά τόν ἐνημερώσουν καί
νά τόν βεβαιώσουν γραπτῶς γιά τίς παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου κ.λπ.
Ἄν νομίζετε, δοκιμάστε καί σεῖς τίς
κινήσεις τοῦ κ. Σπύρου Παγιάτη καί στό
κάτω-κάτω δέν ἔχετε νά χάσετε τίποτε!

vvv
«Γιατί δέν πρέπει
νά κάνω τό ἐμβόλιο»
Ἀναζητῆστε στό Διαδίκτυο (tasthyras.
wordpress.com στίς 4.9.᾽21 καί ἀλλοῦ) τό
δημοσίευμα ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο. Εἶναι πλήρως τεκμηριωμένο καί μᾶς δίνει
ὅλα τά ἐπιχειρήματα γιά νά ὑποστηρίξουμε τήν ἄρνησή μας νά κάνουμε τά
ἐμβόλια τοῦ θανάτου!
vvv
Γιῶργος Κασιμάτης: «Ἡ μετάλλαξη, τήν ὁποία ἔχουν κάνει στόν ἄνθρωπο, εἶναι ἔγκλημα κατά τῆς ἀνθρωπότητας»
Ἀπό συνέντευξη στόν Μάκη Βραχιολίδη (στήν ἐκπομπή του Ἀνεξάρτητος
Παρατηρητής) τοῦ καθηγητοῦ Συνταγ-

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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ματικοῦ Δικαίου κ. Γιώργου Κασιμάτη,
μέ ἀφορμή τούς μαζικούς ἐμβολιασμούς
καί τήν πλύση ἐγκεφάλου πού ὑφίσταται ὁ λαός:
Κασιμάτης: Τά μέτρα αὐτά ἔχουν
κριθεῖ ὄχι μόνο ἀπό μένα, ἀλλά καί ἀπό
διάσημους νομικούς καί ἀπό γιατρούς
ὅτι διεθνῶς εἶναι ἄκυρα καί ἄσχετα μέ
τήν ἰατρική ἐπιστήμη. Εἶναι παράνομα, γίνεται δέ μία πλύση ἐγκεφάλου ἡ
ὁποία ἀδρανοποιεῖ τήν ἀντίσταση τοῦ
ἀνθρώπου καί τόν μεταλλάσσει σ᾽ ἕναν
ἄνθρωπο πού δέν ἀντιδρᾶ, ἀλλά μένει
ἀδρανής. Αὐτό ὅμως, ὅπως ἔχουν ἐπισημάνει ψυχολόγοι καί ψυχίατροι διεθνῶς,
[σημαίνει ὅτι] δέν πείθεται κανείς ἀκόμη
καί ἄν ἀκούσει πειστικά ἐπιχειρήματα.
Δηλαδή, ἄν σᾶς πεῖ γιατρός ὅτι τό τέστ
ἀπό τήν μύτη εἶναι ἐπικίνδυνο ἤ ὅτι μέ
τό ἐμβόλιο ἔχετε πιθανότητες νά πάθετε βλάβες, ἐσεῖς θά τό κάνετε. Τό κάνει
ὁ κόσμος τό ἐμβόλιο. Λένε «ναί, καταλαβαίνουμε, ἀλλά τό κάνουμε». Ξέρετε,
ἡ μετάλλαξη, τήν ὁποία ἔχουν κάνει
στόν ἄνθρωπο, εἶναι ἔγκλημα κατά
τῆς ἀνθρωπότητας. Καί ἄν προχωρήσουν δίκες, οἱ ὁποῖες θά εἶναι ἀποτελεσματικές, ὅπως εἶναι ἤδη μερικές καί
στά ἄλλα κράτη, τότε ἐνδεχομένως θά
ἔχουμε μιά ὑποχώρηση αὐτῆς τῆς ἐπέμβασης. Αὐτή ἡ ἐπέμβαση σέ βάρος τοῦ
ἀνθρώπου δέν ἔχει δικαιολόγηση σύμφωνα μέ τό νόμο, οὔτε ἔχει σχέση μέ τίς
ἀρχές τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου.
[Πηγή: tasthyras.wordpress.com/2021/
05/21/γ-κασιμάτης]
vvv
Οὐαί ὑμῖν, ἀντίχριστοι ὑποκριτές
Παραμονή τῆς Παναγίας διαδήλωσαν στήν Ἀθήνα Ἀφγανοί, καί Πακιστα-

νοί. Ἄλλοι περιέφεραν τό ξόανο Ἀμάλ
ἀνά τήν Ἑλλάδα ἐλεύθερα. Τό μόνο πού
ἀπαγορευόταν ἦταν οἱ λιτανεῖες τῆς Παναγίας!
Ἀλλά ζεῖ Κύριος ὁ Θεός!
vvv
Στούς βαριά νοσοῦντες στό Ἰσραήλ
τό 60% εἶναι ἐμβολιασμένοι (!)
Τό Ἰσραήλ καί ἡ Ἀγγλία εἶναι οἱ πρωταθλητές τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ἐκεῖ λοιπόν, ὅπως ἀποκαλύπτει σέ συνέντευξή
του στήν τηλεόραση ὁ καρδιολόγος κ.
Κωνσταντῖνος Ἀρβανίτης [βλ. tasthyras.
wordpress.com (2021/08/22)] τό 60% τῶν
βαρέως νοσούντων εἶναι ἐμβολιασμένοι.
Ἄρα, μήν τρῶμε ἀμάσητη τήν περί
τοῦ ἀντιθέτου κυβερνητική προπαγάνδα, ὅτι δηλαδή τά νοσοκομεῖα εἶναι
δῆθεν γεμᾶτα ἀνεμβολίαστους. Ἡ ἀλήθεια εἶναι αὐτό πού συμβαίνει στήν Ἀγγλία καί στό Ἰσραήλ.
vvv
Ἐπιζήσασα τοῦ Ὁλοκαυτώματος:
«Τά μέτρα γιά τόν covid-19 μοιάζουν μέ
αὐτά τῆς ναζιστικῆς Γερμανίας». (βλ.
greeknation.blogspot.com/2021/08/covid19_24html#more)
vvv
Ἐνδιαφέρον ἄρθρο τοῦ Καθηγητοῦ
Κων. Καρακατσάνη
Ἐπιστημονικά πλήρως τεκμηριωμένο
ἄρθρο τοῦ κ. Κωνσταντίνου Καρακατσάνη, πρ. Καθηγητοῦ Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς
στό Α.Π.Θ., δημοσιεύθηκε στό διαδίκτυο
στίς 23 Αὐγούστου 2021. Ἀναζητῆστε το.
vvv
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Διαδικτυακή Θεία Κοινωνία;
Τί ἄλλο θά ἀκούσουμε;
Διαβάζουμε ὅτι ἡ «Ἐκκλησία» τῶν
ἀχειροτονήτων Οὐκρανῶν τοῦ (λαϊκοῦ)
Ἐπιφανίου «μελετᾶ τό ἐνδεχόμενο νά
καθιερώσει διαδικτυακή Θεία Κοινωνία».
Σχόλιο «Π»: Ἄν ἀρχίσει ὁ κατήφορος,
δέν ἔχει τέλος. Κύριε, ἐλέησον!
vvv
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ρῶσσος ἔσβησε
τήν πυρκαγιά στό Προκόπι Εὐβοίας
Βούϊξε ὁ τόπος γιά τό θαῦμα τοῦ
ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου στό Προκόπι, ὅπου τό προσκύνημα μέ τό ἱερό του
σκήνωμα. Ἡ ἐπέμβαση τοῦ Ἁγίου ἔγινε
μετά ἀπό λιτανεία. Πῶς δέν πῆγαν οἱ
ἀντίχριστοι νά ἐπιβάλουν πρόστιμα; Καί
πότε αὐτό; Ὅταν ἡ Εὔβοια καιγόταν
ἀπό τίς (βαλτές;) πυρκαγιές. (Αὔγουστος
2021)
vvv
Δῶρο 50 GB
Διαβάζουμε στόν τύπο «Δῶρο 50 GB
ἀπό Μητσοτάκη στούς νέους γιά νά κάνουν τό ἐμβόλιο»
Σχόλιο «Π»: Ἡ πλήρης ἔκπτωση καί
ὁ ἐξευτελισμός τῆς πολιτικῆς.
Καί στό κάτω-κάτω –ἔλεγε κάποιος–
ὅταν σοῦ προτείνουν νά παίξεις ρωσσική ρουλέτα τή ζωή σου (διότι αὐτό κάνεις μέ τό ἐμβόλιο) δέν συμβιβάζεσαι μέ
50 Gigabites δῶρο στό κινητό σου ἤ 150
€ ἤ ἕνα τάμπλετ, ὅπως πρότεινε ἀλλοῦ
ὁ ντῆλερ τῶν ἐμβολίων, ἀλλά ζητᾶς π.χ.
50 ἑκατ. €! Τόσο φθηνά ἀποτιμᾶ ὁ κ.
Μητσοτάκης τήν ἀνθρώπινη ζωή;
vvv
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Κων. Βαθιώτης: Οἱ κυβερνῶντες εἶναι ἠθικοί αὐτουργοί σέ ἀνθρωποκτονίες ἐκ προθέσεως
vvv
Ἀναβιώνει ὁ Μεσαίωνας
μέ τήν Ἱερά ἐξέταση
Γιατροί παραπέμπονται ἀπό τούς
οἰκείους Ἰατρικούς Συλλόγους σέ Πειθαρχικά Συμβούλια καί ἀνακρίνονται,
γιατί διέπραξαν τό «ἔγκλημα» νά ἔχουν
γιά τά ἐμβόλια καί τήν ἐν γένει ἀντιμετώπιση τῆς νόσου τοῦ κορωνοϊοῦ διαφορετική ἄποψη ἀπό τό ἐπικρατοῦν καί
ἐπιβαλλόμενο ἀφήγημα.
Πότε συνέβη στήν Ἱστορία νά ποινικοποιεῖται ἡ διαφορετική ἐπιστημονική ἰατρική ἄποψη;
vvv
Οἱ γιατροί, κυρίως οἱ νοσοκομειακοί,
μᾶς ἔλεγε μέχρι χθές ἡ κυβέρνηση, εἶναι
οἱ ἥρωές μας. Σήμερα τούς πετᾶ στό
δρόμο, ἐπειδή δέν κάνουν τό ἐμβόλιο.
vvv
Οἱ ἐμβολιασμένοι μεταδίδουν κορωνοϊό νόμιμα. Οἱ ἀνεμβολίαστοι παράνομα. (Ἀπό ὁμιλία στή συγκέντρωση
διαμαρτυρίας τῆς 29.8.2021 στή Θεσσαλονίκη κατά τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ).
vvv
Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα
ἐναντίον
τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ.
Διαβάζουμε σέ Δελτίο Τύπου μέ ἡμε-
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ρομηνία 9.9.2021:
«Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα
τῶν Ἀθηνῶν, ἐκφράζουν τήν συμπαράστασή τους στούς ἐργαζομένους
στούς τομεῖς τῆς Ὑγείας καί Πρόνοιας
πού μπῆκαν σέ καθεστώς ἀναστολῆς ἐργασίας ἄνευ ἀποδοχῶν, ἐπειδή
ἐπέλεξαν νά μήν ἐμβολιαστοῦν γιά τόν
Covid-19, καθώς καί σέ ὅσους ἐξαναγκάστηκαν σέ ἐμβολιασμό παραβιάζοντας
τήν συνείδησή τους, διότι ἐκβιάστηκαν
ἀπό τούς ἐργοδότες τους μέ ἀπόλυση
καί δέν εἶχαν ἄλλη δυνατότητα νά καλύψουν τίς τρέχουσες οἰκονομικές ἀνάγκες
τους.
»Δέν ἀνήκουμε σέ κάποιο "ἀντιεμβολιαστικό" κίνημα, οὔτε εἴμαστε κατά
τῶν ἐμβολίων, γενικά.
»Δηλώνουμε ὅμως ὅτι, ὁ ἐμβολιασμός,
ὅπως καί κάθε ἄλλη ἰατρική πράξη, πρέπει νά ἀποτελοῦν ἐλεύθερη ἐπιλογή
τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί ὁποιοσδήποτε ἐκβιασμός γιά τήν πραγματοποίησή
τους, σέ συνδυασμό μέ τήν μή ἀνάληψη
ἰατρικῆς καί νομικῆς εὐθύνης ἀπό τήν
Πολιτεία ἀλλά καί ἀπό τά ἁρμόδια ἰατρικά ὄργανα, γιά τίς παρενέργειες ἀπό
τά ἐμβόλια αὐτά, δέν συνάδουν οὔτε μέ
τίς ἀρχές τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, οὔτε
μέ τόν νομικό πολιτισμό μας, τό Σύνταγμα, τίς Διεθνεῖς Συμβάσεις Δικαιωμάτων
τοῦ Ἀνθρώπου, οὔτε μέ τήν χριστιανική
πίστη πού κατατάσσει τήν ἐλευθερία
καί τό αὐτεξούσιο ὡς σύμφυτες ἰδιότητες τῆς οὐσίας τοῦ ἀνθρώπου. Ἐξ
ἄλλου δέν ὑπάρχει ἐπιστημονική τεκμηρίωση πώς ὁ ἐμβολιασμός ἐξασφαλίζει
ὁποιονδήποτε καί ὁπωσδήποτε ἀπό τήν
νόσηση ἤ τήν μετάδοση, οὔτε εἶναι ἀπολύτως ἀσφαλής.
»Παραμένουμε
ὅλοι
ἑνωμένοι,
ὑψώνοντας τίς προσευχές μας στόν
Θεό νά ἄρει αὐτήν τήν δοκιμασία τῆς

ἀσθένειας.
»Καλοῦμε τούς ὑπευθύνους νά
ἀποσύρουν αὐτό τό ἐπαχθές, καταναγκαστικό καί τιμωρητικό μέτρο
ἐναντίον τῶν συμπολιτῶν μας πού ἐπιλέγουν νά μή ἐμβολιαστοῦν καί νά σεβαστοῦν τό συνταγματικό δικαίωμα πού
ἔχει κάθε πολίτης, στήν προστασία τῆς
ὑγείας του (βλ. Ἀναθεώρηση Συντάγματος 2001, ἄρθρο 5, παρ. 5), ὥστε νά μή
διχάζεται ἡ κοινωνία καί νά μή χωρίζονται οἱ πολίτες σέ πρώτης καί δευτέρας
κατηγορίας.
Τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῶν Ἀθηνῶν:
Ἀδελφότης Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ο ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ», Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, Πανελλήνια Ἕνωση
Θεολόγων (Π.Ε.Θ.), Πανελλήνια Ἕνωση
Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.), Πανελλήνιος Ἕνωσις Γονέων «Ἡ Χριστιανική Ἀγωγή» (ΓΕΧΑ), Πανελλήνιος Ὀρθόδοξος Ἕνωσις (Π.Ο.Ε.), Σύλλογος «Ὁ
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης», Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», Χριστιανική
Φοιτιτική Δράση (Χ.Φ.Δ.).
Σημ. «Π»: Παρόμοια κίνηση κατά
τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ γίνεται
καί ἀπό Πανεπιστημιακούς. e-mail ἐπικοινωνίας: acadinitiative@gmail.com
vvv
Μήν ἀκοῦτε αὐτούς πού ἤπιαν τό
τρελλό νερό καί σᾶς πιέζουν, ἀπειλοῦν
καί ἐκβιάζουν νά κάνετε τό ἐμβόλιο. Μήν
τούς ἀκοῦτε σέ ὅσο ὑψηλές ἐκκλησιαστικές θέσεις καί ἄν βρίσκονται.
Ἡ Ἐκκλησία ἐκφράζεται αὐθεντικά
ἀπό τούς Ἁγίους.
Ὁ Χριστός μᾶς χάρισε τό αὐτεξούσιο.
29

AP.

Ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός
καί στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις;
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Ἀποσύρουν τά τέστ PCR!

Ἄκουσαν οἱ «εἰδικοί» καί ἡ κυβέρνηση, πού σπρώχνουν τούς ἐμβολιασμένους στήν 3η δόση (πρεζόνια θέλουν νά
μᾶς κάνουν), ὅτι ὁ Ἀμερικανικός Ὀργανισμός Τροφίμων καί Φαρμάκων (FDA) δέν
δίνει ἔγκριση στήν 3η δόση τῆς Pfizer;
Αὐτό διαβάζουμε στό διαδίκτυο (βλ.
π.χ. grivas.info).

Διαβάζουμε στό grivas.info τῆς
26.7.2021 μέ τίτλο «Τά CDC ἀποσύρουν
τά fake τέστ PCR». Διαβάζουμε Ἀνακοίνωση τοῦ CDC στό
https://www.
cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021lab-alert-Changes_ CDC_RT-PCR_SARSCoV-2_Testing_1.html ὅτι: «Μετά τίς 31
Δεκεμβρίου 2021, τά CDC [δηλ. ἡ Ἀμερικανική Ὑπηρεσία πού ἀσχολεῖται μέ
τίς ἀσθένειες] θά ἀποσύρουν τό αἴτημά
τους στήν Ἀμερικανική Ὑπηρεσία Τροφίμων καί Φαρμάκων (FDA) γιά τή χορήγηση ἄδειας χρήσης ἀνάγκης (EUA) στό
Real-Time RT-PCR γιά τήν διάγνωση τῆς
COVID, πού χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά τόν Φεβρουάριο τοῦ 2020 μόνο
γιά τήν ἀνίχνευση τοῦ ἰοῦ SARS-Cov-2.
Τά CDC δημοσιοποιοῦν αὐτή τήν εἰδοποίηση ἐκ τῶν προτέρων στά κλινικά
ἐργαστήρια ὥστε νά ἔχουν ἐπαρκῆ χρόνο, γιά νά ἐπιλέξουν καί νά ἐφαρμόσουν
μία ἀπό τίς πολλές ἐναλλακτικές λύσεις
πού ἔχουν ἐγκριθεῖ ἀπό τήν FDA».
Σχόλιο «Π»: Δηλαδή τά τέστ PCR,
πού στάθηκαν τό ἐργαλεῖο γιά τήν καταστροφή τῆς κοινωνίας, οἰκονομίας καί
ἑκατομμυρίων ἀνθρώπινων ζωῶν σέ ὅλο
τόν πλανήτη, ἀποσύρονται ὡς ἀναξιόπιστα; Καί δέν κουνιέται φύλλο;

vvv

vvv

Καί γιατί ὅλη αὐτή ἡ βιασύνη;

Πρωθυπουργός τοῦ Ἰσραήλ:
«Ἐάν οἱ ἄνθρωποι δέν ἐμβολιασθοῦν,
θά ἀναβάλουν τόν Μεσσία».

Ἐκτός ἀπό τά νοσοκομεῖα θέλουν
τώρα νά διαλύσουν καί τίς Ἔνοπλες
Δυνάμεις;
Σκέφθηκαν τί θά γίνει π.χ. ἄν ἕνας
πιλότος, πού πετᾶ μέ ἕνα μονοθέσιο μαχητικό F-16, παρουσιάσει τήν ὥρα τῆς
πτήσης ἀπώλεια τῆς ὅρασης ἤ ἄλλη σοβαρή παρενέργεια τοῦ ἐμβολίου;
Θά τό ρίξει στήν Ἀθήνα ἤ στήν Λάρισα;
vvv
Γιατί φοβοῦνται τόν ἐπιστημονικό
δημόσιο διάλογο οἱ «εἰδικοί λοιμωξιολόγοι»; Γιατί τόν φοβᾶται ἡ κυβέρνηση;
vvv
FDA: Ὄχι στήν τρίτη δόση

Κλείνουν ἰδιωτικά ἰατρεῖα, ἐπειδή
ἀρνοῦνται οἱ γιατροί νά κάνουν τό ἐμβόλιο καί μένουν στή μέση θεραπεῖες πού
ἤδη εἶχαν ἀρχίσει. Λίγο μυαλό νά ἔχει
κάποιος, βλέπει ὅτι ὅλη αὐτή ἡ δικτατορία δέν δικαιολογεῖται, ὅσες ἔκτακτες
ἀνάγκες καί ἄν προφασισθεῖ.
vvv
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Διαβάζουμε στό greeknation.blogspot.
com (15.8.2021): «Ὁ πρωθυπουργός τοῦ
Ἰσραήλ κάλεσε ὅλους τούς Ἰσραηλινούς
νά ἐμβολιαστοῦν, ἀλλά ὑπονοούμενο στά
λόγια του ἦταν ἕνα μήνυμα ὅτι ὁ μή ἐμβολιασμός θά ἀναβάλει τόν Μεσσία. Στή
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συνεδρίαση τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου
τῆς Κυριακῆς, ὁ Naftali Bennett συζήτησε τήν τρέχουσα ἄνοδο τῆς πανδημίας.
Ἀπείλησε μέ νέο κλείσιμο, λέγοντας: “
Ἄν εἶσαι ἐμβολιασμένος στό Elul, νά μήν
ἀκούσεις τό shofar στό Tishrei”.
»Ἀναφερόμενη στήν προφητεία τοῦ
Ἡσαΐα 27:13, ἡ δήλωση τοῦ Μπένετ
λαμβάνει τρομερές συνέπειες, ὑποδηλώνοντας ὅτι τό κλειδί γιά τήν ἄφιξη τοῦ
Μεσσία εἶναι ἡ ἀποδοχή τοῦ κυβερνητικοῦ προγράμματος ἐμβολιασμοῦ».
Σημ. «Π»: Elul καί Tislhrei εἶναι
ἑβραϊκοί μῆνες. Τό shofar εἶναι πνευστό
μουσικό ὄργανο, τό ὁποῖο ἠχοῦσε κατά
τήν στέψη τῶν βασιλέων στήν Παλαιά
Διαθήκη καί θά ἠχήσει (ἔτσι πιστεύουν
οἱ Ἑβραῖοι) καί στήν ἐνθρόνιση τοῦ ἀναμενόμενου ἀπό αὐτούς Μεσσία.
Πάντως ἡ παραπομπή αὐτή στόν
προφήτη Ἡσαΐα (27,13) δέν ταυτίζεται μέ
τό κείμενο τῆς μεταφράσεως τῶν Ἑβδομήκοντα. Οἱ Ἑβραῖοι χρησιμοποιοῦν
ἄλλο κείμενο.
vvv
Διαβάστε τούς «20 λόγους ἄρνησης
τοῦ φασιστικοῦ ἐμβολιασμοῦ» τοῦ Καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Βαθιώτη.
vvv
Λογοκρισία μέσῳ
τροποποίησης τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα
Διαβάζουμε ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο
στήν ἱστοσελίδα militaire.gr (27.9.2021) ἡ
ὁποία ἀσχολεῖται μέ τήν ἄμυνα καί τή
διπλωματία, ἐνδιαφέρον σχόλιο. Τό μεταφέρουμε ὡς ἔχει, μήπως καί κάποιοι
–κυρίως νομικοί– ξυπνήσουν:
Μία τουλάχιστον περίεργη τροποποίηση στόν ποινικό κώδικα πού «μυρί-

ζει» ἐπιχείρηση λογοκρισίας ἐπιχειρεῖ ἡ
κυβέρνηση. Ἔχει νά κάνει μέ τό ἄρθρο
191 περί διασπορᾶς ψευδῶν εἰδήσεων.
Σύμφωνα μέ τήν τροποποίηση:
«Ἄρθρο 191
Διασπορὰ ψευδῶν εἰδήσεων
Ὅποιος δημόσια ἤ μέσῳ τοῦ διαδικτύου διαδίδει ἤ διασπείρει μέ ὁποιονδήποτε τρόπο ψευδεῖς εἰδήσεις πού εἶναι ἱκανές νά προκαλέσουν ἀνησυχίες
ἤ φόβο στούς πολίτες ἤ νά κλονίσουν
τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ κοινοῦ στήν ἐθνική
οἰκονομία, στήν ἀμυντική ἱκανότητα τῆς
χώρας ἤ στή δημόσια ὑγεία τιμωρεῖται
μέ φυλάκιση τουλάχιστον τριῶν μηνῶν
καί χρηματική ποινή. Ἐάν ἡ πράξη τελέστηκε ἐπανειλημμένα μέσῳ τοῦ τύπου ἤ
μέσῳ διαδικτύου, ὁ ὑπαίτιος τιμωρεῖται
μέ φυλάκιση τουλάχιστον ἕξι μηνῶν καί
χρηματική ποινή. Μέ τήν ἴδια ποινή τιμωρεῖται καί ὁ πραγματικός ἰδιοκτήτης
ἤ ἐκδότης τοῦ μέσου μέ τό ὁποῖο τελέστηκαν οἱ πράξεις τῶν προηγούμενων
ἐδαφίων.
»Ὅποιος ἀπό ἀμέλεια γίνεται ὑπαίτιος κάποιας ἀπό τίς πράξεις τῆς προηγούμενης παραγράφου τιμωρεῖται μέ
φυλάκιση ἕως ἕνα ἔτος ἤ χρηματική ποινή».
Καί σχολιάζει τό militaire.gr:
«Γιά νά καταλάβουμε πόσο ἐπικίνδυνη εἶναι προσπάθεια τῆς κυβέρνησης νά ἐλέγξει δῆθεν τίς ψευδεῖς εἰδήσεις ἕνα παράδειγμα:
»Τό ἐρώτημα γιατί δέν στείλαμε φρεγάτα νοτιοανατολικά τῆς Κρήτης ὅπου
οἱ Τοῦρκοι μέ πολεμικά πλοία παρενοχοῦσαν τό Nautical Geo εἶναι ἕνα εὔλογο ἐρώτημα γιά τούς πολίτες ἤ ῾῾κλονίζει
τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ κοινοῦ᾽᾽ στήν ἀμυντική ἱκανότητα τῆς χώρας;
»Ποιός θά τό κρίνει αὐτό;
»Μποροῦμε νά δώσουμε πολλά ἀκό31
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μη τέτοια παραδείγματα πού ἔχουν νά
κάνουν μέ τήν Ἄμυνα. Ὅπως μποροῦμε
ἀπό τήν ἄλλη πλευρά νά ἀρχίσουμε νά
ἀναφερόμαστε καί σέ πλῆθος ῾῾εἰδήσεων᾽᾽ πού δημιουργοῦν στρεβλή εἰκόνα
στήν ἑλληνική κοινή γνώμη ἀλλά ἐξυπηρετοῦν τήν κυβέρνηση.
»Καί δέν εἶναι μόνον αὐτό.
»Ἡ τροποποίηση τῆς κυβέρνησης
μᾶς γυρνᾶ στό ἔτος 1834!!!
»Στό ἄρθρο ἀναφέρεται ὅτι ῾῾μέ τήν
ἴδια ποινή τιμωρεῖται καί ὁ πραγματικός
ἰδιοκτήτης ἤ ἐκδότης τοῦ μέσου μέ τό
ὁποῖο τελέστηκαν οἱ πράξεις τῶν προηγούμενων ἐδαφίων᾽᾽.
»Ἔτσι ἁπλά. Χωρίς καμία ἀναφορά

σέ πράξη, παράλειψη καί ὑπαιτιότητα.
»Δηλαδή, ἔχουμε καθιέρωση ἀντικειμενικῆς ποινικῆς εὐθύνης!!
»Θά εὐθύνεται ποινικά ἕνα πρόσωπο γιά πράξη ἄλλου προσώπου!
»Πρόκειται γιά προδήλως ἀντισυνταγματική διάταξη, διότι ἀντίκειται
στήν ἀρχή τῆς ἐνοχῆς.
»Δέν μπορεῖ νά θεμελιωθεῖ ποινική
εὐθύνη χωρίς ὑπαιτιότητα γιά τήν πράξη.
»Σκεφτεῖτε μόνο ὅτι ἀντικειμενική
ποινική εὐθύνη δέν ὑπῆρχε οὔτε τίς δεκαετίες τοῦ ᾽50 καί τοῦ ᾽60.
»Ὑπῆρχε μέ τόν κώδικα τοῦ 1834.
Ἐκεῖ γυρνᾶμε!!!».
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