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ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΞΑΣΤΕΡΙΑ!
έσα στή γενική παράνοια, τόν
φόβο καί τόν τρόμο, πού καλλιεργεῖ τό σύστημα, γιά νά κάνουν τό
ἐμβόλιο ὅσο τό δυνατόν περισσότεροι,
ἀκούγονται 'δόξα τῷ Θεῷ' καί λίγες
ἀριθμητικά φωνές, οἱ ὁποῖες ὅμως εἶναι
«ὡσεί φωνή ὑδάτων πολλῶν». Μιά ἀπ᾽
αὐτές εἶναι καί ἡ θαρραλέα φωνή τοῦ
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀντινόης κ. Παντελεήμονος, ἐφησυχάζοντος
Μητροπολίτου τοῦ Πατριαρχείου Ἀλε-

M

ξανδρείας στήν Ἀφρική. (Τήν δημοσιεύουμε στίς σσ. 3-4 αὐτοῦ τοῦ τεύχους τῆς
«Π»).
Ἔρχεται νά γλυκάνει τήν ἀβάστακτη πίκρα καί ἀπογοήτευση, πού νιώθουμε, βλέποντας καθημερινά ὅλο καί
περισσότεροι Ἀρχιερεῖς νά πιέζουν τούς
πιστούς, κληρικούς καί λαϊκούς, γιά νά
κάνουν τό ἐμβόλιο.
Μάλιστα προχωροῦν καί σέ στέρηση μισθοῦ καί ἀφαίρεση λειτουργήματος

AP.

πνευματικῆς πατρότητος-ἐξομολογήσεως.
Πραγματικά δύσκολα τά χρόνια μας.
Ὅπως τό εἶχε πεῖ προφητικά σέ συνέντευξή του στόν π. Ἀθανάσιο Ἀναστασίου, Προηγούμενο τῆς Ἱ. Μ. Μεγάλου
Μετεώρου, ὁ ἅγιος Γέροντας π. Ἀμβρόσιος Λάζαρης: «Στά δύσκολα χρόνια,
πού ἔρχονται, πέντε-ἕξι Ἀρχιερεῖς θά
κρατοῦν». Ἔχουμε διωγμό τῆς πίστεως
στόν Χριστό καί τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτός ὁ διωγμός γίνεται μέρα
μέ τήν ἡμέρα ὅλο καί πιό ξεκάθαρος.
Τί νά πεῖς, ὅταν αὐτά πού καταλαβαίνει ἡ εὐσεβής γιαγιά καί τό μικρό
παιδί δέν τά καταλαβαίνουν (;) οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς;!
Ἀπό ἕνα σημεῖο ὅμως καί μετά, δέν
καταλαβαίνει ὅποιος δέν θέλει νά καταλάβει.
Τί νά πεῖς ὅταν αὐτά πού δέν τολμᾶ
νά νομοθετήσει ἡ ἐξουσία, τά συνιστᾶ
«πατρικῶς» ἡ Δ.Ι.Σ., δηλαδή ὁ Ἀρχιεπίσκοπος;
Ἀναφερόμαστε στά νέα αὐστηρότερα μέτρα τῶν κυβερνώντων γιά εἴσοδο
μέ πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ ἤ νόσησης ἤ ἀρνητικό τέστ σέ ὑπηρεσίες καί
καταστήματα.

Ἐνῶ ἡ κυβέρνηση στίς 3 Νοεμβρίου
ἐξήρεσε ἀπό τό μέτρο αὐτό τούς ἱερούς
ναούς, τά super markets καί τά φαρμακεῖα, ἔσπευσε τήν ἄλλη μέρα νά τό συστήσει «πατρικῶς» ἡ Δ.Ι.Σ. Καί ὁ Τσίπρας, πού ἔδωσε τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας στούς Σκοπιανούς, ἔτρεξε νά
συγχαρεῖ τόν Ἀρχιεπίσκοπο, γιατί «αὐτό
πού δέν τόλμησε ἡ κυβέρνηση, τό ἔκανε
ἡ Ἐκκλησία». Προσοχή: Ὄχι ἡ Ἐκκλησία
ἀλλ᾽ ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπίσης
προσοχή: Τά πιστοποιητικά δέν νομοθετήθηκαν, ἁπλῶς ἡ Σύνοδος ἡ μικρή τά
«συνιστᾶ»!
Δέν εἶναι ὑποχρεωτικά γιά τούς πιστούς ἀλλά «συνιστῶνται».
Εἶναι ὅμως ὑποχρεωρικά τά τέστ
–βάσει τῆς σχετικῆς Κ.Υ.Α.– γιά κληρικούς, ἱεροψάλτες καί νεωκόρους καί μάλιστα δύο φορές τήν ἑβδομάδα καί μέ
δική τους δαπάνη (τῶν κληρικῶν κ.λπ.),
λόγῳ τοῦ ὅτι θεωροῦνται ἐργαζόμενοι.
Λυπούμεθα ἀπ᾽ ὅσα διαβάζουμε καί
ἀκοῦμε γιά τή θέση μερικῶν Ἀρχιερέων
καί δέν παύουμε νά εὐχόμεθα ὁ Θεός
νά τούς φωτίζει νά ὀρθοτομοῦν τόν λόγον τῆς Ἀληθείας, ὅπως εὔχεται ἡ Ἁγία
μας Ἐκκλησία σέ κάθε Θεία Λειτουργία.
Ὅμως, «Μή φοβοῦ τό μικρόν ποί-

Ἐπί τοῦ πιεστηρίου
Ἐνῶ ἡ Παρακαταθήκη θά ἔφευγε γιά τό τυπογραφεῖο, ἦρθε τό διάγγελμα
τοῦ κ. Μητσοτάκη μέ τά νέα μέτρα (ἀπόγευμα Πέμπτης 18 Νοεμβρίου 2021).
Ἕνα σημαντικό μέτρο εἶναι ὅτι ἀπό τή Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 οἱ πιστοί,
γιά νά μποῦν στούς Ἱερούς Ναούς, θά πρέπει νά ἐπιδεικνύουν πιστοποιητικό
(ἐμβολιασμοῦ ἤ νόσησης ἤ ἀρνητικό τέστ PCR/rapid).
Τό καθεστώς, λοιπόν, σκληραίνει τά μέτρα. Ἐλπίζουμε καί πιστεύουμε ὅτι,
μέ τή χάρη τοῦ Χριστοῦ μας, δέν θά κρατήσουν γιά πολύ.
Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες καί ἐλεύθεροι ἄνθρωποι ΜΗ λυγίσετε!
2
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μνιον· ὅτι εὐδόκησεν ὁ πατήρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τήν βασιλείαν» (Λκ. 12, 32).
Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μας τό λέγει αὐτό:
«Μή φοβᾶσαι, μικρό μου ποίμνιο». Δέν
εἴμαστε μόνοι. Στό μικρό του ποίμνιο
ἀναπαύεται ὁ Χριστός.
Σ᾽ αὐτό, λοιπόν, τό θέμα ἄς ἑστιάσουμε τήν προσπάθειά μας.
Ἡ ἐνημέρωση εἶναι καλή, ὅπως καί
ἡ ἀνάληψη δράσης καί ἡ ὀργάνωση καί
αὐτοοργάνωση.
Ἀκόμη καλύτερο ὅμως καί ἀναγκαῖο
εἶναι νά ἀποκτήσουμε γερές πνευματικές βάσεις μέ τήν πνευματική ζωή,
ὥστε νά μή λυγίσουμε στίς πιέσεις καί
δυσκολίες.
Ἔμπονη μετάνοια καί προσευχή γιά

νά ἑλκύσουμε τό ἔλεος τοῦ Χριστοῦ μας.
Καί μήν ξεχνοῦμε ποτέ: Δέν εἴμαστε
μόνοι! Ὁ Χριστός ἀγαπᾶ καί φροντίζει
τό μικρό του ποίμνιο. Θά ἀλλάξουν τά
πράγματα. Ὅπως προφητικά ἀναφέρει ὁ ἅγιος Παΐσιος, θά σέ τραβοῦν ἀπό
τό μανίκι νά τούς πεῖς γιά τόν Χριστό.
Ἡ Ὀρθοδοξία θά διαδοθεῖ σέ ὅλο τόν
κόσμο, ὁ ὁποῖος θά μετανοήσει ἀπό τό
«ταρακούνημα», πού θά προξενήσει ἡ
παρέμβαση τοῦ Χριστοῦ μας στήν Ἱστορία.
Ὑπομονή, λοιπόν, καί πίστη, γιατί
θά κάνει ξαστεριά!
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ*
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἀντινόης κ. Παντελεήμονος (Πατρ. Ἀλεξανδρείας)
Λυπᾶμαι πού Ἀρχιερεῖς ἔφθασαν
στό σημεῖο νά ἀπειλοῦν καί νά καταδιώκουν τούς πιστούς ἱερεῖς καί πιστούς
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.
Ὁ ποιμένας ὀφείλει νά καλεῖ τόν
κάθε ἄνθρωπο καί ΟΧΙ νά τόν διώχνει
ἤ νά ἀπειλεῖ. Αὐτός δέν εἶναι ποιμένας,
ἀλλά «κλέφτης», ὅπως τόν χαρακτηρίζει
στό Ἱερό Εὐαγγέλιο ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας
Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ
Θεοῦ. Οἱ γνήσιοι ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας θυσιάζονται γιά τό ποίμνιό τους.
Στούς πρώτους αἰῶνες εἴχαμε τούς
Ρωμαίους Αὐτοκράτορες καί τήν Ρωμαϊκή ἐξουσία ὡς διῶκτες τῶν Χριστιανῶν.
Ἐπακολούθησαν οἱ αἱρετικοί πού κα-

ταδιώκουν τούς Ὀρθοδόξους. Κατόπιν,
ἐπακολούθησε ἡ Ὀθωμανική Τουρκοκρατία πού πίεζε ἀφόρητα τόν Ἑλληνικό Λαό νά ἐξισλαμισθεῖ. Τώρα, ἐμφανίστηκαν κάποιοι Ἀρχιερεῖς!
Σήμερα, δυστυχῶς, καί μετά λύπης
μου τό γράφω, ἔχομε κάποιους Ἀρχιερεῖς πού ἐναντιώνονται στήν ἐλεύθερη
βουλή-συνείδηση τῶν πιστῶν καί τούς
κατατρέχουν.
Φυσικά καί πρέπει νά προσέχουμε.
Φυσικά καί πρέπει νά τηρηθοῦν τά ὑγειονομικά μέτρα (ἀποστάσεις καί μάσκες),
ἀλλά ΟΧΙ ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό. ΟΧΙ
ἀπειλές! ΟΧΙ ΚΑΤΑΔΙΩΞΕΙΣ!
Ὁ κάθε Ἕλληνας πολίτης εἶναι ἐλεύ-

* Οἱ ἐμφάσεις (κεφαλαῖα γράμματα) ἀνήκουν στόν Σεβασμιώτατο.
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θερος νά ἀποφασίσει γιά τόν ἑαυτό του.
Δέν εἶναι ἔργο τῶν Ἀρχιερέων νά
ἀπειλοῦν τούς συλλειτουργούς ἱερεῖς (μέ
διακοπή μισθοδοσίας, λές καί τούς πληρώνουν ἀπό τήν τσέπη τους !), ἤ τούς
μοναχούς καί πολύ περισσότερο τούς
πιστούς.
Ἔργο τῶν Ἀρχιερέων εἶναι τό κάλεσμα ὅλων σέ μετάνοια. Ὁ Ἀρχιερέας
ὀφείλει νά εἶναι ἡ ζωντανή εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ.
Ἐξ ἄλλου, εἶναι γνωστή ἡ βιοτή καί
τό φιλάργυρο ὁρισμένων ὑπερμάχων τοῦ
ἐμβολιασμοῦ. Ἀλλά, δέν εἶναι τῆς ὥρας
αὐτό τό ζήτημα.
Οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί πιέζονται νά
ἐμβολιαστοῦν, γιατί ΔΕΝ πιέζονται καί
οἱ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, πού εἰσβάλλουν ἀνεξέλεγκτα μέσα στήν Πατρίδα
μας, τήν Ἑλλάδα;
Ποῦ εἶναι αὐτοί οἱ Ἀρχιερεῖς; Ποῦ
εἶναι οἱ πολιτικοί νά μιλήσουν καί νά
βροντοφωνάξουν; Γιατί δέν μιλᾶ ἡ Ἁγία
καί Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος νά ἐμβολιαστοῦν καί οἱ λαθρομετανάστες!
Ὡς πρός τό ζήτημα, ἐάν θά πρέπει
νά θεωρεῖται κανείς ΕΚΤΟΣ Ἐκκλησίας
ἤ ὡς ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, ἐπειδή δέν ἔχει ἐμβολιαστεῖ!

Ἐκεῖνος ὁ Ἀρχιερέας πού ἐκστομίζει
τέτοιες βλασφημίες, ΔΕΝ γνωρίζει τήν
Ὀρθόδοξο Ἐκκλησιολογία. Αἱρετικός
εἶναι αὐτός πού πρεσβεύει λανθασμένο
πιστεύω ὡς πρός τήν Χριστιανική Πίστη.
Σχισματικός εἶναι ἐκεῖνος πού διαφωνεῖ
ὡς πρός τήν διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι περιουσία τῶν
Ἀρχιερέων, δηλαδή τῆς γιαγιᾶς τους! Ξεχνοῦν ὅτι καί αὐτοί πληρώνονται ἀπό
τόν Ἑλληνικό Λαό.
Λυπᾶμαι, εἰλικρινά λυπᾶμαι, πού
Ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς ἔφθασαν στό σημεῖο αὐτό. ΝΤΡΟΠΗ τους !
Εὔχομαι, νά ἔχουμε ὅλοι εἰλικρινῆ
μετάνοια.
Νά προσέχουμε καί ὁ καθένας, ἄς
ἀναλάβει τήν εὐθύνη του, ὡς ἐλεύθεροι
πολίτες.
Μέ σεβασμό καί εἰλικρινῆ ἀγάπην
Χριστοῦ.
† Ὁ Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων
(Λαμπαδάριος, ὁ ἐκ Καλύμνου)
Ἐφησυχάζων Μητροπολίτης Πατριαρχείου
Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς

Κάλυμνος, 5 Νοεμβρίου 2021

• 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.
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Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΗΜΕΡΑ*
Ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν, τήν
Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποίησε διαδικτυακή ἡμερίδα μέ θέμα:
«Ἡ πρόκληση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σήμερα».
Ἡ ἡμερίδα ἀφιερώθηκε στόν μακαριστό π. Γεώργιο Μεταλληνό, πού
ἦταν ἕνας μάχιμος λευΐτης μέ σταθερό
ὀρθόδοξο φρόνημα, δεινός πολέμιος τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ.
Τά πορίσματα τῆς παρούσης ἡμερίδος συνοψίζονται στά ἑξῆς:
Τό σύγχρονο οἰκουμενιστικό ἐγχείρημα ξεκίνησε στις ἀρχές τοῦ 20οῦ αἰῶνα
ἀπό συγκεκριμένα πρόσωπα τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Σταδιακά ἐπιβλήθηκε στόν ὀρθόδοξο χῶρο μέ κοινωνικά
καί πολιτικά κριτήρια καί προσχεδιασμένες αὐταρχικές διαδικασίες. Ὁ οἰκουμενισμός εἶναι ἡ συνισταμένη ὅλων τῶν
αἱρέσεων καθώς προσβάλλει τό σύνολο
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως χωρίς φαινομενικά νά τήν ἀμφισβητεῖ, διαβρώνοντας τήν
ὀρθόδοξη ἐκκλησιολογία, σωτηριολογία
καί χριστολογία καί προβάλλοντας ἕνα
μεταλλαγμένο «Χριστό», τόν θεό τῆς
«Νέας Ἐποχῆς».
Ἐπί ἑκατό καί πλέον χρόνια ὁ Οἰκουμενισμός λειτουργεῖ καταλυτικά ἔναντι
τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί σάν Λερναία
Ὕδρα ἐμφανίζει νέες κεφαλές κακοδοξιῶν καί αἱρέσεων. Ὅλες οἱ μεθοδευμένες
καί προδοτικές τακτικές τῶν οἰκουμε-

νιστῶν συντείνουν στήν κατάλυση τῆς
ἁγιοπνευματικῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, τήν ἐπιβολή ἑνός Πρώτου ἄνευ ἴσων
–ἀντίθετα πρός τήν κανονική παράδοση
τῆς Ἐκκλησίας (Primus inter pares)– τήν
ἀναγνώριση ἐκκλησιαστικότητος στούς
αἱρετικούς, καί τήν ἐπιβολή μιᾶς ψευδοενότητας μέ σκοπό τή λεγόμενη «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν», πού δέν εἶναι ἄλλο
παρά ἡ πανθρησκεία τῆς «Νέας Ἐποχῆς».
Ὅλες αὐτές οἱ προσπάθειες ἀποδομήσεως τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν ἐκβάλλει στή λεγομένη «Σύνοδο» τῆς Κρήτης
[τό 2016]. Ἡ κανονική, ἐκκλησιολογική
καί δογματική ἐκτροπή τῆς «συνόδου»
αὐτῆς δέν προέκυψε κατά τή διάρκεια
τῶν ἐργασιῶν της, ἀλλά ἀποτελοῦσε
συγκεκριμένη ἐπιλογή τῆς ἡγεσίας τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί μεθοδικά στοχευμένη ἐκτροπή στά πλαίσια
τῆς οἰκουμενιστικῆς προσπάθειας γιά
ἀποδόμηση τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶχε ὡς ἄμεση συνέπεια τήν παροχή ἐκκλησιαστικότητος στίς αἱρέσεις.
Μετά τή «Συνόδο» τῆς Κρήτης ἡ
ὁλοκληρωτική τακτική τῶν οἰκουμενιστῶν γιά τήν ἅλωση τῆς Ὀρθοδοξίας γίνεται πιό ἐπιθετική καί ἐπικίνδυνη πρό
πάντων μέ τήν καταστρατήγηση τῆς
συνοδικότητος καί τήν ἐκ μέρους τους
ἀποδοχή καί στήριξη τῆς πολιτειοκρατίας καί τῶν ποικίλων συμφερό-

* Πορίσματα τῆς Διαδικτυακῆς Ἡμερίδας: «Ἡ πρόκληση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ σήμερα», πού
πραγματοποιήθηκε στίς 19.9.2021 μέ ὁμιλητές τούς : Ἀρχιμ. Ἀθανάσιο Ἀναστασίου, Προηγούμενο Ἱ. Μ. Μεγάλου Μετεώρου, κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη, τ. Καθηγητή Δογματικῆς Α.Π.Θ.,
πρωτοπρεσβύτερο Πέτρο Χίρς, καθηγητή Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἁγίας Τριάδος
Jordanville, Η.Π.Α., κ. Λέοντα Μπράγκ, Δρ Θεολογίας καί κ. Ἰωάννη Μαρκᾶ, θεολόγο, M.Th.
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ντων. Πρόσφατο παράδειγμα ἀποτελεῖ
ἡ παραχώρηση τοῦ οὐκρανικοῦ αὐτοκεφάλου καί μέσῳ αὐτοῦ ἡ βίαιη ἐπιβολή πρωτείου ἐξουσίας στίς ὀρθόδοξες
αὐτοκέφαλες Ἐκκλησίες.
Προσεκτική παρακολούθηση τῶν
ὅσων λέγονται καί γράφονται σήμερα
ἀπό τούς κυριώτερους ἐκφραστές τῆς
οἰκουμενιστικῆς ἐκτροπῆς φανερώνει
ἕνα μεγάλο ἅλμα τῆς «Νέας Ἐποχῆς»
πρός κατάργηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί
πορεία πρός μία ἑνότητα τῶν θρησκειῶν,
μέ ἐφαλτήριο τόν λεγόμενο περεννιαλισμό, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο ὅλες οἱ ἰδέες καί οἱ ὄψεις τῶν θρησκευτικῶν παραδόσεων τοῦ κόσμου μοιράζονται μία
μοναδική μεταφυσική ἀλήθεια ἤ πηγή,
ἀπό τήν ὁποία ξεκινᾶ καί αὐξάνεται
κάθε γνώση καί διδασκαλία.
Στόν δυτικό χριστιανισμό, στερημένο,
μετά τό Μεγάλο Σχίσμα, ἀπό τήν ἐμπειρία τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, κυριαρχεῖ ἡ
πολιτειοκρατία. Στή Δύση ὁ χριστιανισμός ἔχει μετατραπεῖ σέ ἕνα ἀνθρωποκεντρικό πολιτισμό, πού ἀπετέλεσε τή
βάση ὅλων τῶν μετέπειτα ἀνθρωπισμῶν
τῆς Δύσεως. Λόγῳ αὐτῆς τῆς στερήσεως
τῆς Χάριτος ὁ ὁλοκληρωτισμός, πού ἐπιβλήθηκε μέ ἀφορμή τήν πανδημία, δέν
κατάφερε κάποιο οὐσιαστικό πλῆγμα
στή ζωή τῶν χριστιανῶν τῆς Δύσεως. Ὁ
ὁλοκληρωτισμός αὐτός μέσῳ τοῦ ὁποίου
ἐπιχειρεῖται ἡ ὑποταγή τῆς ἀνθρωπότητος, μέ τή βοήθεια τῶν πολιτικῶν καί
τῶν ΜΜΕ, προβάλλοντας τήν ὑγεία ὡς
ὕψιστο ἀγαθό, ὄχι μόνο στέρησε στούς
πολίτες τά βασικά τους δικαιώματα,
ἀλλά ἔφερε στόν χῶρο τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μιά ἀκραία πολιτειοκρατία, πού ἐπιδιώκει τή στέρηση τῆς
ζωντανῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ στή ζωή
τῶν πιστῶν κυρίως κατά τή Θεία Λατρεία. Ἡ ἀπαγόρευση τῶν λιτανειῶν, ἡ
6
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ἀπαίτηση τηρήσεως τῶν «ὑγειονομικῶν
μέτρων» μέσα στούς ναούς, ὁδηγοῦν στήν
ἀποϊεροποίησή τους, ἐνῷ ἡ ἐπιχειρούμενη ἀλλαγή τοῦ τρόπου μεταδόσεως τῆς
Θ. Κοινωνίας τείνει νά ἐξομοιώσει τούς
Ὀρθοδόξους μέ τήν αἱρετική χριστιανική
παράδοση. Ἔτσι ὁ κορωνοϊός λειτουργεῖ ὡς καταλύτης τοῦ οἰκουμενισμοῦ
καί ἀποτελεῖ μία τρανή ἀπόδειξη τῆς
προώθησής του μέσῳ τῆς πολιτικῆς.
Ἀπό τήν ἐμπειρία τοῦ τρόπου συγκροτήσεως, τῆς διαδικασίας τῶν ἐργασιῶν καί τῶν ἀποφάσεων τῆς «συνόδου» τῆς Κρήτης, πού ἀναστάτωσαν τό
Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν ἀναγνώριση ἐκκλησιαστικότητος στίς αἱρέσεις,
γεννᾶται τό ἐρώτημα πότε οἱ θεσμικές
ἀποφάσεις τοῦ θεανθρωπίνου Σώματος
τῆς Ἐκκλησίας, πού ἀναφέρονται στήν
ὁριοθέτηση τοῦ περιεχομένου τῆς πίστεως καί τῆς ζωῆς τους, ἔχουν δεσμευτικό
χαρακτῆρα γιά ὅλους τούς πιστούς.
Τήν ἀπάντηση δίνει ἡ ὀρθόδοξη παράδοση. Ὀφείλουμε λοιπόν ὑπακοή στίς
ἀποφάσεις τῶν Συνόδων, ὅταν τηρεῖται
ὁ ἁγιοπνευματικός τρόπος πού λαμβάνονται, ὁ γνήσια συνοδικός τρόπος λειτουργίας τοῦ θεσμικοῦ συνοδικοῦ σώματος τῆς τοπικῆς ἤ πανορθοδόξου Ἐκκλησίας, ὥστε νά διασφαλίζεται ἡ γνησιότητα τῆς ἁγιοτριαδικῆς πίστεως καί
ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας. Τότε μόνο τό συνοδικό σῶμα τῶν ἁγιοπνευματικῶς ζώντων
καί ἁγιοπνευματικῶς συνερχομένων ἐπισκόπων μπορεῖ νά ἀποφαίνεται, ὅπως
στήν Α´ Ἀποστολική Σύνοδο «ἔδοξε τῷ
ἁγίῳ Πνεύματι καί ἡμῖν» (Πράξ. 15,28).
Τότε οἱ ἀποφάσεις τῶν συνοδικῶν ἐπισκόπων ἔχουν αὐθεντικό χαρακτῆρα καί
βρίσκουν καθολικῶς καί διαχρονικῶς θετική ἀνταπόκριση στά ζῶντα μέλη τοῦ
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, τά ὁποῖα
ἀντιλαμβάνονται βιωματικῶς τήν αὐθε-
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ντικότητα καί τήν ἄνωθεν φερεγγυότητα
τῶν συνοδικῶν ἀποφάσεων.
Πρώτη αἰτία γιά τήν ἐκτροπή κάποιων ὀρθοδόξων ἡγετῶν στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τόν σταδιακό κατήφορο πρός τόν θρησκευτικό
συγκρητισμό εἶναι ἡ πνευματική χαλάρωση. Συμβαίνει ὅ,τι ἀκριβῶς συνέβη σέ
ὅλες τίς μεγάλες πτώσεις τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἡ χαλάρωση αὐτή ὁδηγεῖ
στήν ἀκηδία, στή λήθη καί τήν ἄγνοια
τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή. Συνοδεύεται δέ ἡ
χαλαρότητα αὐτή ἀπό ὑπερηφάνεια,
καί ἀμετανοησία. Γι᾽ αὐτό τό κήρυγμα
τόσο τῶν Προφητῶν ὅσο καί τῶν ἁγίων Πατέρων ἑστιάζει συνεχῶς στή μετάνοια ἀρχόντων καί λαοῦ ὡς ἐπιτακτική
ἀνάγκη καί προϋπόθεση ἀπολυτρώσεως ἀπό τήν πλάνη τοῦ εἰδωλολατρικοῦ
συγκρητισμοῦ κατά τήν Π. Διαθήκη καί
τήν κακοδοξία τῆς ταυτίσεως καί τῆς
κοινωνίας τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς αἱρέσεις
καί τίς θρησκεῖες κατά τήν περίοδο τῆς
ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀπέναντι στήν πανουργία τοῦ πονηροῦ καί τῶν ὀργάνων του, πού ἐργάζονται γιά τήν ἀποστασία ἀπό τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί
ὀφείλουν νά ἀκολουθήσουν αὐτό πού
παραγγέλλει ὁ Χριστός στούς μέχρι σήμερα καί μέχρι τέλους μαθητές Του, δηλ.
νά ἔχουν τήν πραότητα τῶν προβάτων

καί νά εἶναι ἀκέραιοι ὅπως οἱ περιστερές. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ πιστοί πρέπει
νά ἀποστρέφονται τήν βία ἤ τήν ἐμπάθεια καί νά δείχνουν ἐπιείκεια πρός
τούς ἀντιφρονοῦντες καί τούς πάσης
φύσεως «ἐχθρούς τῆς ἀλήθειας», θά μᾶς
πεῖ ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Συνεπῶς, ἡ
Ὁμολογία τῆς Πίστεως πρέπει νά γίνεται ὄχι μέ φρόνημα ἐγωϊστικό και ἰδεολογικό, ἀλλά μέ τόν Χριστό «ἐνεργό καί
ἐνεργοῦντα» στήν καρδιά τοῦ πιστοῦ,
κάτι τό ὁποῖο πιστοποιεῖ τήν καθαρότητα τοῦ βίου ἐκείνου πού Τόν ὁμολογεῖ ἀλλά καί πού μπορεῖ να βοηθήσει
οὐσιαστικά τούς πάσης φύσεως αἱρετικούς καί αἱρετίζοντες νά ἀπεμπλακοῦν
ἀπό τήν πλάνη, μέ τήν μυστική ἐνέργεια τῆς θείας χάριτος πού μεταδίδουν
ὅσοι ἑνώθηκαν μέ τόν Χριστό. Γι᾽ αὐτόν
ἀκριβῶς τόν λόγο ὀφείλουμε ἅπαντες
νά κατανοήσουμε, κληρικοί καί λαϊκοί,
ὅτι ὁ Χριστός δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό «δημόσιους κατηγόρους» ἤ «ἐπαναστάτες»,
ἀλλά ἀπό ἐργάτες τοῦ ἀμπελῶνος καί
ἀπό θεριστές πού θά προσέρχονται ἐν
μετανοίᾳ καί καθαρότητι βίου νά θερίσουν μέ τήν Ὀρθοδοξία καί Ὀρθοπραξία
πρός τόν πλησίον ὅ,τι ὁ διάβολος προηγουμένως ἔσπειρε μέ τόν Οἰκουμενισμό,
κατά τό πρότυπο ὅλων τῶν μεγάλων
ἁγίων καί χαρισματούχων γερόντων τοῦ
20οῦ καί 21ου αἰῶνα, πού ἐνήργησαν κατ’
αὐτόν ἀκριβῶς τόν τρόπο.

Ἀνεπιθύμητος ὁ «ἀλάθητος» στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας.
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ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΠΑΠΟΣΥΝΗΣ
τῆς κ. Εὐδοξίας Αὐγουστίνου, Φιλολόγου-Θεολόγου
Ἀνακοινώθηκε ἐπίσκεψη τοῦ πάπα
στήν πατρίδα μας, προκειμένου νά τιμήσει μέ τήν παρουσία του τούς ἑορτασμούς γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν ἐθνική
μας παλιγγενεσία. Εἶναι γνωστό ὅτι γιά
χίλια χρόνια δέν εἶχε ἔλθει πάπας στήν
Ἑλλάδα. Τό 2001 μᾶς ἐπισκέφθηκε ὁ
προηγούμενος πάπας Ἰωάννης Παῦλος
Β´ καί τό 2016 ὁ νῦν πάπας ἦρθε στήν
ὄμορφη Λέσβο μας. Αὐθόρμητα ἡ σκέψη
ἀνασύρει ἀπό τή μνήμη μας «ἔργα καί
ἡμέρες» τῆς παποσύνης πού σημάδεψαν
τήν ἱστορία μας:
1. Ὁ πάπας εἶναι πράγματι ὄχι μόνον μεγάλος αἱρετικός ἀλλά καί αἱρεσιάρχης, δηλαδή ἀρχηγός αἵρεσης, τήν
ὁποία οἱ προκάτοχοί του δημιούργησαν
καί ἐπέβαλαν βίαια, ἐνῶ ὁ ἴδιος τήν προασπίζεται.
2. Ἡ συγκεκριμένη αἵρεση τοῦ παπισμοῦ (ἀλάθητο, πρωτεῖο, filioque, τό
σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, ἡ χρήση ἄζυμου
ἄρτου στή θεία Εὐχαριστία, τό δόγμα
τῆς ἀσπίλου συλλήψεως τῆς Θεοτόκου κ.ἄ.) ἀπέσπασε ἀπό τή μία, ἁγία
καί καθολική Ἐκκλησία τό 1054 τό μεγαλύτερο κομμάτι, τό δυτικό. Στό μεταξύ συχνά ἀκοῦμε τούς Οἰκουμενιστές
νά χρησιμοποιοῦν τόν λόγο τοῦ Κυρίου
«ἵνα ἓν ὦσι», γιά νά προωθήσουν στούς
ὀρθοδόξους τά φιλενωτικά σχέδιά τους·
λησμονοῦν, ὅμως, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πάντα περιμένει τόν ὑπαίτιο τοῦ
κατακερματισμοῦ τῆς Χριστιανοσύνης

νά ἀποκηρύξει τίς πλάνες του καί νά
ἐπανέλθει στήν Ὀρθοδοξία.
3. Τό Βατικανό χρησιμοποιοῦσε
τή βία τῶν πολέμων καί τῆς ἐξουσίας γιά τήν ἐπίτευξη τῶν στόχων του.
Μετερχόμενο αὐτές τίς μεθόδους δέν
ἄφησε περιθώρια στούς χριστιανούς τῆς
Δυτικῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας νά
ἐπιλέξουν ἐλεύθερα ἀνάμεσα στήν ἐγωιστική αἵρεσή του καί στή γνήσια πίστη
τοῦ Χριστοῦ.
4. Μέ τίς Σταυροφορίες καταλύθηκε καί διασπάσθηκε ἡ ἀνατολική Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία. Ὁ πάπας Ἰννοκέντιος
Γ΄ εἶναι ὁ πρῶτος πάπας ὁ ὁποῖος διέταξε Σταυροφορία ἐναντίον ἄλλων χριστιανῶν. Μετά τήν κατάληψη τῆς Βασιλεύουσας -στή λεηλασία της πρωτοστατοῦσε ὁ λατινικός «κλῆρος»- μετεῖχε στή
διανομή τῶν λαφύρων κι ἔγραφε πρός
τόν αὐτοκράτορα τῆς Νίκαιας Θεόδωρο
Λάσκαρη ὅτι «οἱ Λατῖνοι ὑπῆρξαν ὄργανο τῆς Θείας Προνοίας, πού τιμώρησε
τούς Ἕλληνες γιά τήν ἄρνησί τους νά
δεχθοῦν τήν ἡγεσία τῆς Ρωμαϊκῆς Ἐκκλησίας»1. Σέ ὁλόκληρη τή Δύση ἔψαλαν
ὕμνους, γιά νά πανηγυρίσουν τήν πτώση
τῆς «μεγάλης ἀνίερης πόλεως»2.
5. Δέκα χρόνια μετά τήν ἅλωση τῆς
Πόλης, τό 1463, ὁ πάπας Πίος Β´ συνέταξε μακρότατη ἐπιστολή πρός τόν σουλτάνο Μεχμέτ Β´ τόν Πορθητή, στήν ὁποία
σημείωνε ὅτι τόν ἀναγνώριζε ὡς διάδοχο
τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων καί τοῦ

1. Μεθοδίου Γ. Φούγια, Μητροπολίτου Πισιδίας, «Ἕλληνες καί Λατῖνοι», Α.Δ.Ε.Ε., Ἀθήνα,
σ. 278.
2. Στῆβεν Ράνσιμαν, Περιοδικό «Ρεσάλτο», τεῦχος Ἀπριλίου 2009.
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πρότεινε νά γίνει χριστιανός καί νά εἶναι
ὑποτελής του. Ἐπίσης τοῦ δήλωνε ὅτι
θά τοῦ προσέφερε «τόν ἰσχυρό βραχίονά
του», προκειμένου νά τιμωρηθοῦν ἐκεῖνοι πού εἶχαν ἐπαναστατήσει ἐναντίον
τῆς «Kαθολικῆς Ἐκκλησίας», ὑπονοώντας τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀνατολῆς. Εἶχε τήν ἐντύπωση ὅτι οἱ Ὀθωμανοί εἶχαν καταπνίξει τήν «αἱρετική»
Ἀνατολή καί ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελοῦσε παρελθόν πιά καί θριαμβολογοῦσε!3.
6. Κατά τή διάρκεια τῆς Ὀθωμανοκρατίας, ἄν καί πληροφοροῦνταν ὁ
ποντίφηκας γιά τόν βαρύ ζυγό τῆς δουλείας, δέν προέβη σέ κανένα διάβημα
συμπαράστασης πρός τούς ὀρθοδόξους,
σέ καμιά διαμαρτυρία πρός τήν «Ὑψηλή
Πύλη». Ἀντίθετα, μέ τήν ἀνοχή τῶν Ὀθωμανῶν ἔστελνε μισιονάριους, πού ὄργωναν τήν Ἑλλάδα προσπαθώντας νά προσηλυτίσουν τούς ὑπόδουλους Ρωμιούς.
7. Ὅσον ἀφορᾶ στή στάση τῶν παπικῶν στήν Ἐπανάσταση, ἀφιερώθηκε
ἰδιαίτερο ἄρθρο4 πού ἀναφέρεται στήν
ἀνθελληνικότητά τους καί στή σύμπραξή τους μέ τόν κατακτητή.
8. Καί μετά τήν ἀπελευθέρωση τό
Βατικανό δροῦσε ἀπόλυτα ἀνθελληνικά. Ἡ Βαυαροκρατία ἐκτελοῦσε πιστά
τά παραγγέλματά του γιά τήν ἅλωση
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Τήν τραγική εἰκόνα παρουσιάζει εὔγλωττα μέ
τόν δικό του μοναδικό τρόπο ὁ Μακρυγιάννης: «Ἀφάνισαν ὅλως διόλου τά
μοναστήρια καί οἱ καημένοι οἱ καλόγηροι, ὅπου ἀφανίσθησαν εἰς τόν ἀγώνα,

πεθαίνουν τῆς πείνας, μέσα στούς δρόμους, ὁπού αὐτά τά μοναστήρια ἦταν
τά πρῶτα προπύργια τῆς Ἐπανάστασής
μας». Τό 1833 ἀπό τά 593 μοναστήρια
διέλυσαν τά 412, ὅλα ὅσα εἶχαν κάτω
ἀπό ἕξι μοναχούς. Οἱ ἐγκαταβιοῦντες σ᾽
αὐτά μοναχοί ἐκτοπίσθηκαν βίαια, ἐνῶ
ἡ περιουσία τους κρατικοποιήθηκε. Τήν
ἑπόμενη χρονιά περιόρισαν σέ τρία τά
γυναικεῖα μοναστήρια· στό καθένα ἀπό
αὐτά οἱ μοναχές δέν ἔπρεπε νά ὑπερβαίνουν τίς 40. Σέ περίπτωση ὑπέρβασης,
θά ἔπρεπε νά ἐπανέλθουν στήν κοσμική
ζωή5.
9. Τό 1919, μετά τό τέλος τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τήν ἥττα τῆς Γερμανίας καί τῆς Τουρκίας, ὅταν ὁ συμμαχικός καί ἑλληνικός στόλος κατέλαβε
τήν Κωνσταντινούπολη, οἱ Βρεττανοί
συζητοῦσαν τήν ἀπόδοση τῆς Κωνσταντινούπολης στήν Ἑλλάδα, στήν ὁποία
καί ἀνῆκε. Τότε τό Βατικανό δήλωνε ὅτι
προτιμοῦσε «νά βλέπει τήν ἡμισέληνο πάνω στήν Ἁγία Σοφία παρά τόν
ἑλληνικό σταυρό!». Μέ ἄλλα λόγια ὅτι
προτιμᾶ τό Ἰσλάμ ἀπό τόν Χριστιανισμό.
Λίγο ἀργότερα, κατά τή Μικρασιατική Καταστροφή τοῦ 1922, ἀφοῦ οἱ Δυτικοί -Ἄγγλοι, Γάλλοι, Ἰταλοί, Ἀμερικανοί,
Γερμανοί κτλ.- ἐνίσχυσαν τούς Τούρκους
μέ κάθε τρόπο, ὁ πάπας ἔστειλε πρῶτος
συγχαρητήριο τηλεγράφημα στόν Κεμάλ
Ἀτατούρκ, τόν σφαγέα τῶν Ἑλλήνων
τοῦ Πόντου, τῆς Μ. Ἀσίας καί τῶν ἄλλων ἑλληνικῶν περιοχῶν6.

3. Βλ. Pii Secundi Pontificis Maximi ad illustrem Mahumetem Jurcorum imperatorem
epistola, Gerardus de Lisa, 1475.
4. Βλ. Ἡ στάση τῶν Παπικῶν κατά τό 1821
5. Ἀρχιμανδρίτη Δοσιθέου, Ἡ κατάρα τῆς Βαυαροκρατίας στήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία.
6. Γεώργιος Παπαδᾶκος «Ὀρθόδοξος Τύπος», 26/04/2016· Ἐπιστολή Καβαλιωτῶν διά τοῦ
Σεβασμιωτάτου Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου πρός τόν Οἰκ. Πατριάρχη 14/7/2021.
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10. Δέν λησμονοῦμε, ἐπίσης, ὅτι πρίν
ἀπό λίγα χρόνια τό Βατικανό ἁγιοποίησε τόν Στέπινατς, τόν σφαγέα 800.000
ὀρθόδοξων ἀδελφῶν μας Σέρβων.
11. Κατά τήν περίοδο τῆς Κατοχῆς
οἱ σύμμαχοι, κάνοντας δῆθεν ἀποκλεισμό τῶν Γερμανῶν, δέν ἐπέτρεπαν στά
πλοῖα νά φέρουν τρόφιμα στόν Πειραιᾶ, μέ ἀποτέλεσμα οἱ μέν κατακτητές
νά παίρνουν τίς σοδειές τῶν Ἑλλήνων
οἱ δέ Ἕλληνες κατά χιλιάδες νά πεθαίνουν ἀπό τήν πείνα. Τότε ὁ νούντσιος,
ἐκπρόσωπος τοῦ πάπα καί μετέπειτα
πάπας, ἐπισκέφθηκε τόν ἀρχιεπίσκοπο
Δαμασκηνό καί τοῦ πρότεινε ἡ ἑλληνική
Ὀρθοδοξία νά ὑποταχθεῖ στόν παπισμό,
ὁπότε ἐκεῖνος θά ἐπιτρέψει νά ἔλθουν
τροφές στόν Πειραιᾶ. Ὁ προκαθήμενος
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μετά βδελυγμίας ἀπέρριψε τήν πρόταση. Ὁ πά-
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πας δέν συγκινήθηκε, τά πλοῖα μέ τό σιτάρι δέν ἦρθαν στόν Πειραιᾶ καί ὁ λαός
μας πέθαινε ἀπό τήν πεῖνα7.
12. Δέν ξεχνοῦμε ἀκόμη τίς πασχάλιες εὐχές τοῦ πάπα κάθε χρόνο στή
«μακεδονική» γλώσσα, πού ἐνθάρρυναν
τόν ἐπεκτατισμό τῶν Σκοπιανῶν!
Ὁ σημερινός πάπας δέν τολμᾶ οὔτε
τήν πατρίδα του, τήν Ἀργεντινή, νά
ἐπισκεφτεῖ, καθώς τόν περιμένουν οἱ
οἰκεῖοι τῶν 30.000 βασανισθέντων καί
ἐξαφανισθέντων πολιτῶν καί οἱ ὀργισμένες μάνες τῶν θυμάτων τοῦ ἀνατριχιαστικοῦ παιδομαζώματος τοῦ ἀπάνθρωπου καθεστῶτος Βιντέλα!8
Μετά ἀπό ὅλα τά παραπάνω, μέ
ποιά αἰσθήματα θά μπορούσαμε ἐμεῖς
νά ὑποδεχτοῦμε τόν πάπα Φραγκίσκο
Χόρχε Μπεργκόλιο στήν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα;

OXI στήν ὑγειονομική δικτατορία.
OXI στούς διαχωρισμούς τῶν πολιτῶν.
OXI στό σύγχρονο ρατσιστικό ἀπαρτχάιντ.
Ἀλληλεγγύη στούς ὑγειονομικούς πού βρίσκονται σέ ἀναστολή,
ἐπειδή ἀρνήθηκαν τόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό!
Ὅσοι θέλουν καί μποροῦν νά βοηθήσουν ἄς ἐνημερωθοῦν σχετικά ἀπό
τήν ἱστοσελίδα τῆς «Πανελλήνιας Ὁμάδας Ἐπαγγελματιῶν Ὑγείας» poey.gr

7. Γεώργιος Παπαδᾶκος «Ὀρθόδοξος Τύπος», 26/04/2016.
8. enikos.gr, 15/3/2013, Τό ἄγνωστο πρόσωπο τοῦ Πάπα Φραγκίσκου· newsit, 14/ 3/2013,
Ὁ Πάπας Φραγκίσκος καί ἡ χούντα τοῦ Βιντέλα· Μητροπολίτου Πειραιῶς, Γιατί εἶναι ἀνεπιθύμητος ὁ κ. Φραγκίσκος γιά τούς ἑορτασμούς γιά τήν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία;
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΡΟΚΦΕΛΕΡ ΤΟΥ 2010
ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ!
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Βαθιώτη, πρώην Ἀναπλ. Καθηγητοῦ Νομικῆς Σχολῆς Δ.Π.Θ.
Ὁμιλεῖ ὁ κ. Κωνσταντῖνος Βαθιώτης
στήν ἐκπομπή τοῦ Στέφανου Δαμιανίδη στό
ραδιόφωνο Focus 103,6 στίς 10.11.2021.
Κ. ΒΑΘΙΩΤΗΣ: Βρῆκα μία βαρύνου-

σας σημασίας μελέτη πού δημοσίευσε τό
Ἵδρυμα Ροκφέλερ τό 2010.
Κύριε Δαμιανίδη, σέ αὐτήν τήν μελέτη ἀναλύθηκαν 4 σενάρια γιά τήν μελλοντική πορεία τοῦ κόσμου μας.
Τό σενάριο πού μᾶς ἀφορᾶ εἶχε τόν
κωδικό Lock Step. Μποροῦμε νά μεταφράσουμε τόν ὅρο αὐτόν ὡς ρυθμικό βηματισμό σέ σφιχτή διάταξη.
Πρόκειται γιά ὅρο πού χρησιμοποιήθηκε γιά τούς κρατούμενους στίς Ἀμερικανικές φυλακές τόν 19ο αἰώνα.
Σύμφωνα λοιπόν μέ τό σενάριο lock
step, ὁ κόσμος μας θά εἰσέλθει στήν
ἐποχή τῆς αὐταρχικῆς διακυβέρνησης,
χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς ὁποίας θά εἶναι ἡ Ὁλική ἐπιτήρηση καί ὁ
Κρατικός καταναγκασμός.
Οἱ συντάκτες τῆς μελέτης Ροκφέλερ
ἐκτίμησαν ὅτι ὁ Ὀργουελικός κόσμος τῆς
ὁλικῆς ἐπιτήρησης καί τοῦ κρατικοῦ καταναγκασμοῦ, θά λάβει σάρκα καί ὀστά,
ἄν σέ συνδυασμό μέ μία σοβοῦσα οἰκονομική κρίση ξεσπάσει μεγάλη πανδημία
γρίπης!
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Πώ, πώ, πώ...
Κ. ΒΑΘΙΩΤΗΣ: Σύμφωνα δέ μέ τήν
ἴδια μελέτη, τό διαχειριστικό πρότυπο,

πού θά υἱοθετηθεῖ, θά εἶναι τό Κινεζικό.
Ἀπό αὐτό θά ἀντιγραφοῦν τά αὐταρχικά μέτρα πού ἐφαρμόζει ἡ Κίνα σέ τέτοιες περιπτώσεις.
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Τό 2010 αὐτό, ξαναλέω, ἔτσι; 2020 Lock Step, Ροκφέλερ.
Κ. ΒΑΘΙΩΤΗΣ: Μάλιστα. Ναί. Καί ἰδιαίτερη σημασία ἀποδόθηκε στήν ὑποχρεωτική χρήση μάσκας!
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ: Τί λέτε; Γραμμένα εἶναι αὐτά πού λέτε τώρα, κύριε Βαθιώτη;
Πώωω, πώωω...
Κ. ΒΑΘΙΩΤΗΣ: Φυσικά καί εἶναι γραμμένα καί μάλιστα τά ἔχω μεταφράσει καί
θά τά βγάλω καί στήν Κυριακάτικη Δημοκρατία τήν μεθεπόμενη Κυριακή, καί
στό βιβλίο μου πού θά βγεῖ τά Χριστούγεννα.
Ἀκοῦστε, σᾶς παρακαλῶ, κάτι τρομερό. Λέει: Ἀκόμη καί μετά τήν ὕφεση
τῆς πανδημίας, ἡ αὐταρχική διακυβέρνηση καί εἰδικότερα ἡ ἐπιτήρηση
τῶν πολιτῶν δέν θά διατηρηθοῦν
ἁπλῶς ἀλλά θά ἐπιταθοῦν!
Νά θυμίσω, κύριε Δαμιανίδη, ὅτι
μέσῳ τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σικάγου
καί τοῦ Ἰνστιτούτου Ἰατρικῶν Ἐρευνῶν Ροκφέλερ ἐπιβλήθηκε σέ ὅλον τόν
κόσμο ἡ ἰατρική ἔρευνα μέ μεθόδους
πειραματισμοῦ πάνω σέ ζῶα καθώς
καί ἡ πολυφαρμακία.
[...]
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ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΑΛΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ*
τοῦ κ. Giorgio Agamben, Ἰταλοῦ φιλοσόφου καί πανεπιστημιακοῦ
Παραθέτουμε τήν κατάθεση ‒ μαρτυρία τοῦ φιλοσόφου Giorgio Agamben
ἐνώπιον τῶν Ἰταλῶν Γερουσιαστῶν ἐπ᾽
εὐκαιρίᾳ τῆς ἀντιπαράθεσης γιά τό
pass sanitaire (διαβατήριο ὑγείας, νόμος
2394), στίς 7 Ὀκτωβρίου 2021.
Ἡ κατάθεση τοῦ Agamben δέν ἀντιμετωπίζει τίς ἰατρικές ἐκφάνσεις αὐτοῦ
τοῦ μέτρου, ἀλλά τήν πολιτική ἀλλαγή,
πού προκαλεῖ, τήν ὁποία δέν ἔχουμε
ὅλοι συνειδητοποιήσει.
Καταθέτει, λοιπόν, ὁ Agamben τά
ἑξῆς: «Θά ἐπικεντρωθῶ μοναδικά στά
δύο σημεῖα πού θά ἤθελα νά φέρω στήν
προσοχή τῶν κοινοβουλευτικῶν, πού θά
ὄφειλαν νά τοποθετηθοῦν στή συζήτηση
γιά τό διάστημα τοῦ νόμου.
• ΕΝΑ ΕΜΒΟΛΙΟ
ΑΛΛΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ,

Τό πρῶτο εἶναι ἡ προφανής, ὑπογραμμίζω τή λέξη, ἡ προφανής ἀντίφαση τοῦ ἐν λόγῳ διατάγματος.
Ξέρετε ὅτι ἡ Κυβέρνηση, μ᾽ ἕνα εἰδικό διάταγμα νόμου μέ ἀριθμό ddl 44/2021
ἀποκαλούμενο «ποινική ἀσπίδα», ἔκτοτε θεωρούμενο ὡς νόμο, ἀποποιήθηκε κάθε εὐθύνη γιά τίς προκαλούμενες
βλάβες ἀπό τό ἐμβόλιο.
Καί ἡ σοβαρότητα αὐτῶν τῶν βλαβῶν προκύπτει ἀπό τό ἄρθρο 3 τοῦ ἐν
λόγῳ διατάγματος. Ἀναφέρονται ρητά
τά ἄρθρα 589, 590 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα πού ἀναφέρονται σέ ἀνθρωποκτονία
καί...τραυματισμούς ἀπό ἀμέλεια.
Ὅπως ἐπισήμαναν οἱ ἔγκυροι νομι-

κοί, αὐτό σημαίνει ὅτι τό κράτος δέν εἶναι διατεθειμένο νά ἀναλάβει τήν εὐθύνη ἑνός ἐμβολίου πού δέν τελείωσε τήν
πειραματική του φάση, κι ὡστόσο τήν
ἴδια στιγμή προσπαθεῖ νά ἐξωθήσει μέ
ὅλα τά μέσα τούς πολίτες νά ἐμβολιαστοῦν, ὑπό τήν ποινή τοῦ ἀποκλεισμοῦ
ἀπό τήν κοινωνική ζωή καί τώρα μέ τό
νέο διάταγμα πού κληθήκατε νά ἐπικυρώσετε τούς στερεῖ ἀκόμη καί αὐτή τή
δυνατότητα ἐργασίας.
Ἐρωτῶ: εἶναι δυνατόν, νά φανταστεῖ
κανείς μιά κατάσταση νομικά καί ἠθικά
πιό ἀντικανονική;
Πῶς τό κράτος μπορεῖ νά κατηγορήσει γιά ἀνευθυνότητα αὐτούς πού
ἐπιλέγουν νά μήν ἐμβολιαστοῦν, ἐνῶ εἶναι τό ἴδιο τό κράτος πού ἀποποιεῖται
πρῶτο κι ἐπίσημα κάθε εὐθύνη γιά τίς
ἐνδεχόμενες πιθανές συνέπειες;
Θυμηθεῖτε τά ἄρθρα 589 καί 590:
θάνατοι καί τραυματισμοί ὀφειλόμενοι
στό ἐμβόλιο.
Θά ἤθελα οἱ κοινοβουλευτικοί ν᾽
ἀναλογιστοῦν ἐδῶ αὐτήν τήν ἀντίφαση, ἡ ὁποία κατά τή γνώμη μου συνιστᾶ
πραγματικό νομικό τερατούργημα.
• ΤΟ PASSE SANITAIRE: ΣΥΝΕΠΕΙΑ
Ή ΣΚΟΠΟΣ;

Τό δεύτερο σημεῖο, ἐπί τοῦ ὁποίου
θά ἤθελα νά ἑλκύσω τήν προσοχή σας,
δέν ἀφορᾶ τό ἰατρικό πρόβλημα τοῦ ἐμβολίου, ἀλλά αὐτό τό πολιτικό τοῦ Passe
sanitaire, πού δέν πρέπει νά συγχέεται
μέ τό πρῶτο.

* Ἀπό τό dimpenews.com/2021/10/24. Πηγή: voltairenet.org/article214353.html
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Κάναμε τόσα ἐμβόλια, χωρίς νά μᾶς
ὑποχρεώνουν νά ἐπιδείξουμε ἕνα πιστοποιητικό...
Εἰπώθηκε ἀπό τούς ἐπιστήμονες καί
τούς γιατρούς ὅτι τό passe sanitaire δέν
ἔχει ἀπό μόνο του καμιά ἰατρική σημασία, ἀλλά ἐξυπηρετεῖ στό νά ἐξωθήσει
τά ἄτομα νά ἐμβολιαστοῦν.
Πιστεύω μᾶλλον ὅτι μπορεῖ νά εἰπωθεῖ τό ἀντίθετο: δηλαδή ὅτι τό ἐμβόλιο
εἶναι ἕνα μέσο ἀναγκασμοῦ τῶν ἀνθρώπων νά ἔχουν ὑγειονομικό πάσο. Δηλαδή, ἕνας μηχανισμός πού σᾶς ἐπιτρέπει
νά ἐλέγχετε καί νά παρακολουθεῖτε, σέ
πρωτοφανῆ βαθμό, τίς κινήσεις τους. Οἱ
Πολιτειολόγοι ξέρουν ἐδῶ καί πολύ καιρό ὅτι οἱ κοινωνίες μας πέρασαν ἀπό
τό μοντέλο πού ἀποκαλοῦνταν ἄλλοτε
«κοινωνία τῆς πειθαρχίας» σέ αὐτό μιᾶς
«κοινωνίας ἐλέγχου», τῆς κοινωνίας πού
βασίζεται σέ ἕνα ἀπεριόριστο ἀριθμητικά ἔλεγχο τῶν ἀτομικῶν συμπεριφορῶν,
ὁ ὁποῖος καθίσταται ἔτσι ποσοτικοποιήσιμος σέ ἕναν ἀλγόριθμο.
Συνηθίζουμε τώρα σέ αὐτούς τούς
μηχανισμούς ἐλέγχου, ἀλλά σᾶς ἐρωτῶ:
μέχρι ποῦ εἴμαστε ἕτοιμοι νά δεχθοῦμε
αὐτόν τόν ἔλεγχο;
Εἶναι δυνατόν οἱ πολίτες μιᾶς διατεινόμενης δημοκρατικῆς κοινωνίας
νά βρίσκονται σέ χειρότερη θέση ἀπό
τούς πολίτες τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης
ἐπί Στάλιν;
Ξέρετε ἴσως ὅτι οἱ Σοβιετικοί πολίτες ἦταν ὑποχρεωμένοι νά παρουσιάζουν μιά propiska, ἕνα laissez-passer γιά
κάθε μετακίνηση ἀπό τό ἕνα μέρος στό
ἄλλο.
Ἀλλά ὑποχρεωθήκαμε ἐπίσης νά δείξουμε ἕνα ὑγειονομικό πάσο γιά νά πᾶμε
σέ ἑστιατόριο ἤ ἀκόμα καί στό μουσεῖο
ἤ στόν κινηματογράφο.
Καί τώρα –αὐτό πού εἶναι ἀκόμα

πιό σοβαρό μέ τό διάταγμα πού καλεῖσθε νά μετασχηματίσετε σέ νόμο– ἀκόμα
καί κάθε φορά πού θά πηγαίνετε στή
δουλειά.
Καί ἐπίσης πῶς νά δεχτοῦμε ὅτι γιά
πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς Ἰταλίας –
μετά τούς φασιστικούς νόμους τοῦ 1938
γιά τούς μή ῎Αρειους–, δημιουργοῦνται
πολίτες δεύτερης κατηγορίας ὑποβαλλόμενοι σέ περιορισμούς, οἱ ὁποῖοι, ὑπό
αὐστηρή νομική ὀπτική, ἐνῶ τά δύο φαινόμενα δέν ἔχουν καμία σχέση, (μιλάω
μόνο γιά νομική ἀναλογία) ὑφίστανται
περιορισμούς ἴδιους μέ αὐτούς πού ὑπέστησαν οἱ μή Ἄρειοι;
Αὐτό πού, ὅπως γνωρίζετε, ἀφορᾶ
κυρίως τή δυνατότητα νά παντρευτοῦν...
Ὅλα ὑποδηλώνουν νά γίνει πιστευτό ὅτι τά διαδοχικά διατάγματα, σάν νά
προέρχονται ἀπό ἕνα πρόσωπο, πρέπει
νά ἀποτελοῦν μέρος μιᾶς διαδικασίας
μετασχηματισμοῦ τῶν θεσμῶν καί παραδειγμάτων διακυβέρνησης τῶν κοινωνιῶν στίς ὁποῖες βρισκόμαστε.
Μιά μεταμόρφωση ἀκόμη πιό
ὕπουλη ἀπό αὐτή πού συνέβη μέ τόν
φασισμό, λαμβάνει χώρα χωρίς ἀλλαγή στό κείμενο τοῦ Συντάγματος...
κρυφά.
Τό μοντέλο αὐτό τῶν κοινοβουλευτικῶν δημοκρατιῶν μέ τά δικαιώματά
τους, τίς συνταγματικές τους ἐγγυήσεις,
διαβρώθηκε καί ἀκυρώθηκε.
Καί στή θέση του μπαίνει ἕνα παράδειγμα διακυβέρνησης στό ὁποῖο –στό
ὄνομα τῆς βιοασφάλειας καί τοῦ ἐλέγχου– οἱ ἀτομικές ἐλευθερίες εἶναι καταδικασμένες νά ἀντιμετωπίζουν αὐξανόμενους περιορισμούς.
Ἡ ἀποκλειστική ἑστίαση τῆς προσοχῆς στίς λοιμώξεις καί τήν ὑγεία, στήν
πραγματικότητα, μοῦ φαίνεται ὅτι μᾶς
ἐμποδίζει νά ἀντιληφθοῦμε τό νόημα
13
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αὐτῆς τῆς μεγάλης μεταμόρφωσης πού
συντελεῖται στήν πολιτική σφαίρα.
Καί μᾶς ἐμποδίζει νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι, ὅπως μᾶς ὑπενθυμίζουν συνεχῶς οἱ ἴδιες οἱ κυβερνήσεις, ἡ ἀσφάλεια
καί τό ἐπεῖγον δέν εἶναι φαινόμενα
παροδικά, ἀλλά ἡ νέα μορφή διακυβέρνησης.
Πιστεύω ὅτι μέσα σέ αὐτή τήν προοπτική εἶναι πιό ἐπεῖγον παρά ποτέ οἱ
κοινοβουλευτικοί νά θεωρήσουν μέ μιά
ἔντονη προσοχή τόν ἐν ἐξελίξει πολιτικό

μετασχηματισμό καί νά μήν ἐπικεντρωθοῦν μοναδικά στήν ὑγεία. Ὁ ἐν ἐξελίξει
πολιτικός μετασχηματισμός, μακροπρόθεσμα εἶναι δρομολογημένος νά ἀποστερήσει τό Κοινοβούλιο ἀπό τίς ἐξουσίες
του, περιορίζοντάς το, ὅπως συμβαίνει
σήμερα, ἁπλῶς νά ἐγκρίνει στό ὄνομα
τῆς βιοασφάλειας διατάγματα πού ἐκδίδονται ἀπό ὀργανώσεις καί ἀνθρώπους
πού ἔχουν ἐλάχιστα νά κάνουν μέ τή
Βουλή.

«Μή φοβᾶσαι, μικρό μου ποίμνιο»1
† π. Συμεών Κραγιοπούλου
Ὁ χριστιανός πρέπει νά εἶναι ἕτοιμος νά μείνει κοντά στόν Θεό,
ἀκόμη κι ἄν –ἄς ὑποθέσουμε– μείνει ἐντελῶς μόνος. Ὅποιος σκέφτεται
κάτι τέτοια: «Σάν λίγοι νά μείναμε· οἱ ἄλλοι εἶναι πάρα πολλοί», καί
ἐπηρεάζεται ἀπό αὐτό καί λέει: «Ὅ,τι κάνουν οἱ πολλοί νά κάνουμε
καί ἐμεῖς», δέν εἶναι στήν ἀλήθεια. Ἐδῶ δέν ἔχει πλειοψηφίες! Ἀλλοῦ
εἶναι οἱ πλειοψηφίες. Σ᾽ αὐτά τά θέματα δέν ἔχει πλειοψηφίες, ὅπως
τό τόνιζαν οἱ πατέρες καί ἰδιαίτερα ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος. «Ἡ ἀλήθεια –
λέει– δέν εἶναι πάντοτε μέ τούς πολλούς»2. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ἐκεῖ πού
εἶναι. Καί πολλές φορές ἤ μερικές φορές μπορεῖ νά εἶναι μέ τούς πολύ
λίγους. Ἡ ἀλήθεια μπορεῖ νά εἶναι μέ ἕναν!

1. Ἀπό τό πολύ ὠφέλιμο πνευματικά βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ π. Συμεών
Κραγιοπούλου († 2015) μέ τίτλο «Μή φοβᾶσαι, μικρό μου ποίμνιο» (ἀπομαγνητοφωνημένες ὁμιλίες). Ἔκδ. Ἱεροῦ Γυν. Ἡσυχαστηρίου «Τό Γενέσιον τῆς
Θεοτόκου», Πανόραμα Θεσσαλονίκης 2021, σ. 27.
2. Βλ. Ἁγίου Ἀθανασίου, Ἱστορία Ἀρειανῶν πρός μοναχούς, P.G. 25, 691796 καί Περί τῶν συνόδων Ἀριμίνου καί Σελευκείας, P.G. 26, 681-794.

14

140

CE¶TEMBPIOC - OKTøBPIOC 2021

85+1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ*
τῶν κ. Κωνσταντίνου Βαθιώτη, πρώην Ἀναπλ. Καθηγητοῦ Νομικῆς Σχολῆς Δ.Π.Θ.
καί κ. Δημητρίου Δασκαλάκη, δικηγόρου Ἀθηνῶν
Πολλοὶ ἐμβολιασμένοι, εὑρισκόμενοι
σὲ ἀσφαλῆ χρονικὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ
γεγονὸς τοῦ ἐμβολιασμοῦ, διερωτῶνται
μὲ μεγαλύτερη νηφαλιότητα γιὰ τὶς παροῦσες καὶ μελλοντικὲς συνέπειες τῆς
ἀπόφασής τους.
Ἀνασκοποῦν τὰ γεγονότα τοῦ τελευταίου δεκαοκτάμηνου καὶ καταλήγουν
σὲ ὁρισμένα ἀγωνιώδη ἐρωτήματα-συμπεράσματα, ποὺ ἀποτυπώνουν τὸν
ἔντονο σκεπτικισμό τους γιὰ τὴν ἐξέλιξη
τῆς πανδημίας. Τὰ ἐρωτήματα αὐτά, τὰ
ὁποῖα λειτουργοῦν ὡς ἀνιχνευτὲς ἀντιφάσεων, συνιστοῦν μιὰ κραυγὴ ἀγωνίας καὶ ἐσωτερικοῦ ψυχικοῦ πόνου ὅσων
ἐμβολιασμένων ἀναζητοῦν παρηγοριὰ
καὶ λύτρωση ἀπὸ τὸν φαῦλο καὶ νοσηρὸ
κύκλο τοῦ ἐμβολιασμοῦ.
Ἐνόψει τῆς τρίτης δόσης, προσπαθοῦν νὰ ἀφυπνίσουν τὶς μουδιασμένες
συνειδήσεις ἄλλων ἐμβολιασμένων, ὥστε
ὅλοι μαζὶ νὰ ἀποτινάξουν τὸν ζυγὸ τῆς
δουλείας τοῦ φόβου, διεκδικώντας τὴν
ἐλευθερία τους. Ἀπὸ τὴν ἀπόφασή
τους νὰ μὴ συναινέσουν στὴν τρίτη
δόση θὰ κριθεῖ ἂν μπορεῖ νὰ διασωθεῖ (ἔστω καὶ τὴν ὑστάτη στιγμὴ) ὁ
κόσμος στὴν σημερινή του μορφὴ ἢ θὰ
ὑποκύψει μιὰ γιὰ πάντα στὰ κελεύσματα τῆς ὑγειονομικῆς τυραννίας,
ὁπότε θὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος στὴν μετανθρωπιστικὴ δυστοπικὴ κοινωνία.
Ἀκολουθεῖ ἕνα ἐρωτηματολόγιο μὲ
σωρεία λογικῶν ἀντιφάσεων, ἐξ αἰτίας
τῶν ὁποίων ἡ ὑποβολὴ στὴν τρίτη δόση

τοῦ ἐμβολιασμοῦ καθίσταται ἐν τέλει ἐγχείρημα ἄκρως προβληματικό.
4. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπαγορεύονται ἢ ἔστω νὰ ἀποφεύγονται οἱ νεκροψίες, ὅταν πρέπει νὰ γίνει γνωστὸ ποιὲς
εἶναι οἱ πραγματικὲς αἰτίες θανάτου,
εἴτε ἀπὸ κορωνοϊὸ εἴτε ἀπὸ ἐμβολιασμό;
7. Πῶς εἶναι δυνατὸν κανεὶς νὰ μὴν
ἀναλαμβάνει τὴν εὐθύνη γιὰ τὶς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων, ἀλλὰ ὅποιος δὲν
ἐμβολιασθεῖ νὰ φέρει ἀτομικὴ εὐθύνη;
8. Πῶς εἶναι δυνατὸν μιὰ φονικὴ
πανδημία νὰ μὴ βιώνεται ὡς αὐτονοήτως
φονική, ἀλλὰ νὰ πρέπει νὰ μᾶς πείσουν
γι’ αὐτὸ τὰ Μ.Μ.Ε. μὲ καθημερινὴ προπαγάνδα;
9. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ παραδέχεται ἀπερίφραστα ὁ καθ. Ἰατρικῆς Θ. Βασιλακόπουλος ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς εἶναι
μιὰ πειραματικὴ διαδικασία καὶ νὰ μὴν
ἀντιδροῦν οἱ πολῖτες ,πού πληροφοροῦνται ὅτι ἔχουν μετατραπεῖ σὲ πειραματόζωα;
10. Πῶς εἶναι δυνατὸν πρὸ τοῦ ἐμβολιασμοῦ κάθε θάνατος νὰ χρεωνόταν
στὸν κορωνοϊὸ, ἀνεξαρτήτως ἂν ἐπῆλθε
ὄντως ἀπὸ ἢ ἁπλῶς μὲ κορωνοϊὸ (ἀμάχητο τεκμήριο αἰτιότητας τῆς νόσου),
ἀλλὰ μετὰ τὸν ἐμβολιασμὸ κάθε θάνατος
νὰ ἀποσυνδέεται ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο (ἀμάχητο τεκμήριο μὴ αἰτιότητας τοῦ ἐμβολιασμοῦ);
11. Πῶς εἶναι δυνατόν, πέρυσι ποὺ
δὲν εἶχε ἀκόμη ξεκινήσει ὁ ἐμβολιασμός,
τὰ κρούσματα νὰ ἦταν πολὺ λιγότερα

* Ἀπό τά 85+1 ἐρωτήματα –ἐλλείψει χώρου– δημοσιεύουμε τά, κατά τήν κρίση μας, σημαντικότερα. Τό σύνολό τους μπορεῖτε νά τό ἀναζητήσετε στό διαδίκτυο.
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ἀπό ὅ,τι σήμερα, ποὺ ἔχουν ἐμβολιασθεῖ
οἱ μισοὶ καὶ πλέον κάτοικοι τῆς Ἑλλάδας;
12. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ χτισθεῖ
τὸ τεῖχος ἀνοσίας, ὅταν οἱ ἐμβολιασμένοι ἐξακολουθοῦν νὰ μεταδίδουν καὶ νὰ
νοσοῦν, ἐνῷ ταὐτοχρόνως ἐμφανίζονται
συνεχῶς νέες μεταλλάξεις;
13. Πῶς εἶναι δυνατὸν στὴν ἀρχὴ
τῆς πανδημίας νὰ νοιάζονταν οἱ ὑγειονομικοὶ διαχειριστὲς νὰ μὴ χαθεῖ οὔτε
μία ψυχὴ, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας (γι’ αὐτὸ
ἄλλωστε ἐπεβλήθη ὁριζοντίως τὸ λοκντάουν), ἀλλὰ μετὰ τὸν ἐμβολιασμὸ ὁ
θάνατος ἔστω ἑνὸς ἀνθρώπου ἀπὸ τὶς
παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου νὰ θεωρεῖται
ἀποδεκτὸ-ἀναγκαῖο κακό;
19. Πῶς εἶναι δυνατὸν ἀρκετοὶ πολῖτες νὰ προσέρχονται στὸ ἐμβολιαστικὸ
κέντρο μὲ δάκρυα καὶ ἐσωτερικὴ ἀγωνία, ἐνῷ τὸ ἐμβόλιο εἶναι ἀσφαλὲς καὶ
ἀποτελεσματικό;
20. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μᾶς ζητοῦν μετ’ ἐπιτάσεως νὰ ἀκολουθήσουμε
τὴν δῆθεν ὀρθὴ συμπεριφορὰ τῶν πολλῶν, ἐνῷ στὸ διάβα τῆς Ἱστορίας ἔχει
ἀποδειχθεῖ πολλάκις ὅτι ἡ κοινωνικὴ
πλειοψηφία ἔχει πέσει θῦμα συλλογικῆς
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πλάνης/ἀπάτης;
57. Πῶς εἶναι δυνατόν, ἐνῷ εἶναι
πλήρως καὶ ἀπολύτως ἐπιβεβαιωμένο
ὅτι καὶ οἱ ἐμβολιασμένοι νοσοῦν καὶ μεταδίδουν τὸν ἰό, ἐν τούτοις νὰ ὑποβάλλονται σὲ ὑποχρεωτικὸ προληπτικὸ διαγνωστικὸ ἔλεγχο μόνο οἱ ἀνεμβολίαστοι;
62. Πῶς εἶναι δυνατὸν οἱ πολῖτες
νὰ ἐμβολιάζονται, μὲ τὸ ἐπιχείρημα ὅτι
ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία τάσσεται ὑπὲρ
τοῦ ἐμβολιασμοῦ, ἐνῷ, ὅταν μιλοῦσε γιὰ
νηστεία καὶ ἐγκράτεια, οἱ ἴδιοι πολῖτες
κουνοῦσαν ἀδιάφορα τούς ὤμους τους,
σχολιάζοντας ἀπαξιωτικὰ ὅτι πρόκειται
γιὰ «λόγια τῶν παπάδων»;
65. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουν
παρέλθει 18 μῆνες ἀπὸ τὴν κήρυξη τῆς
πανδημίας καὶ οἱ περισσότεροι νὰ πιστεύουν ἀκόμη ὅτι ἔχουμε νὰ κάνουμε
μὲ ζήτημα Δημόσιας ὑγείας καὶ ὄχι μὲ
καμουφλαρισμένο λόγο γιὰ τὸν ψηφιακὸ μετασχηματισμὸ τῆς κοινωνίας;
66. Πῶς εἶναι δυνατὸν οἱ πολῖτες νὰ
μὴ μποροῦν ἀκόμη νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῶν εἰδικῶν δὲν
λαμβάνονται πάντοτε μὲ γνώμονα τὰ
ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα, ἀλλὰ ἱκανοποιοῦν ἀφανεῖς πολιτικὲς ἐπιδιώξεις;


ΞΥΠΝΗΣΤΕ! ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ*
τοῦ κ. Βλάντιμιρ Ζελένκο, Οἰκογενειακοῦ Ἰατροῦ
Τό Δικαστήριο Ραββίνων τῆς Ἱερουσαλήμ, κάλεσε γιά ἐνημέρωση σχετικά

μέ τά mRNA σκευάσματα τόν διάσημο
Ἰατρό Βλάντιμιρ Ζελένκο.

* Ἀπομαγνητοφώνηση σχετικοῦ βίντεο. Ὀφειλόμενες εὐχαριστίες στό μπλόγκ tasthyras.
wordpress.com/2021/11/01. Ὅπως διαβάζουμε στό διαδίκτυο, «Ὁ κ. Ζελένκο εἶναι Οὐκρανο-Ἀμερικανός ἰατρός πού ἔδωσε τό ὄνομά του στό παγκοσμίου ἐμβέλειας φαρμακευτικό «πρωτόκολλο Zelenko». Τό πρωτόκολλο αὐτό, γνωστό καί μεταξύ τῶν Ἑλλήνων ἰατρῶν, πού θεραπεύουν μέ φαρμακευτική ἀγωγή, περιλαμβάνει τόν συνδυασμό τῶν τριῶν φαρμάκων κατά
τοῦ κορωνοϊοῦ, τῆς ἀζιθρομυκίνης, τῆς ὑδροξυχλωροκίνης καί τοῦ θειϊκοῦ ψευδαργύρου».
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ΡΑΒΒΙΝΟΣ: Ὁ Δρ. Ζελένκο εἶναι ἕνας

παγκόσμια πιστοποιημένος οἰκογενειακός ἰατρός γιά πάνω ἀπό 20 χρόνια.
Ἔχει περιγραφεῖ ἀπό τούς ἀσθενεῖς του
ὡς ἕνα μέλος τῆς οἰκογένειας σέ χιλιάδες οἰκογένειες. Καί εἶναι ἰατρικός σύμβουλος στό ἐθελοντικό σῶμα ἀσθενοφόρων στό Kiryas Joel στή Νέα Ὑόρκη. Ὁ
Δρ. Ζελένκο ἀνέπτυξε τό διάσημο πλέον
«πρωτόκολλο Ζελένκο» πού ἔχει σώσει
ἀμέτρητες ζωές παγκοσμίως. Λοιπόν,
καλῶς ἤλθατε, Δρ. Ζελένκο, εὐχαριστῶ
πού εἶστε μαζί μας καί θά ἤθελα νά σχολιάσετε τό θέμα μας, παρακαλῶ.
ΖΕΛΕΝΚΟ: Εὐχαριστῶ πολύ πού μέ
καλέσατε. Μέ ἀκοῦτε;
– Ναί, σᾶς ἀκοῦμε.
ΖΕΛΕΝΚΟ: Θά σᾶς δώσω λοιπόν
γρήγορα τήν ἐμπειρία μου. Ἡ ὁμάδα
μου ἀντιμετώπισε ἄμεσα ἐπιτυχῶς 6.000
ἀσθενεῖς. Ἔχω ἐκπαιδεύσει ἑκατοντάδες ἰατρούς πού ἐκπαιδεύουν τώρα
τούς μαθητές τους καί ὡς συλλογική
ὁμάδα ἔχουμε ἀντιμετωπίσει ἑκατομμύρια ἀσθενῶν μέ ἐπιτυχία. Ὁ Πρόεδρος
Τράμπ ἦταν ἕνας ἀπό τούς ἀσθενεῖς
μου. Ὁ Ρούντι Τζουλιάνι [πρ. Δήμαρχος
Ν. Ὑόρκης] ἦταν ἕνας ἀπό τούς ἀσθενεῖς
μου. Ὁ Ρεπουμπλικάνος Χανέσκι ἦταν
ἀσθενής μου. Ὁ κ. Λίτζμαν, Ὑπουργός
Ὑγείας τοῦ Ἰσραήλ πέρυσι, ἦταν ἀσθενής μου. Ἁπλά σᾶς λέω ποιοί ἄνθρωποι
ἔχουν ἐπικοινωνήσει μαζί μου γιά θεραπεία, συμπεριλαμβανομένου τοῦ Προέδρου Μπολσονάρο τῆς Βραζιλίας.
Τώρα ἡ ἐμπειρία μου μοῦ ἔδωσε μία
πολύ μοναδική ὀπτική στήν προσέγγιση
τοῦ COVID-19, ἡ ὁποία βασικά εἶναι νά
κρατοῦμε τούς ἀσθενεῖς μακριά ἀπό
τό νοσοκομεῖο.
Ὅσον ἀφορᾶ τά παιδιά, ὁ μόνος λόγος πού θά θέλατε νά «θεραπεύσετε»

ἕνα παιδί εἶναι, ἐάν πιστεύετε στήν θυσία τῶν παιδιῶν (!). Ἄν θέλετε νά ἀντιμετωπίσετε τό παιδί σάν ἕνα κομμάτι
κάρβουνο, τότε αὐτός εἶναι ἕνας πολύ
καλός λόγος νά τοῦ κάνετε τήν ἔνεση.
Ἀλλιῶς δέν ὑπάρχει ἀνάγκη. Νά σᾶς
ἐξηγήσω. Ὁποτεδήποτε ἀξιολογεῖτε κάποια θεραπευτική μέθοδο, πρέπει νά
τήν δεῖτε ἀπό τρεῖς προοπτικές.
* Εἶναι ἀσφαλής;
* Λειτουργεῖ;
* Τήν χρειάζεστε πραγματικά;
Μόνο καί μόνο ἐπειδή ἔχεις τήν δυνατότητα, δέν σημαίνει ὅτι μπορεῖς καί νά
τήν χρησιμοποιήσεις. Πρέπει νά ὑπάρχει
ἰατρική ἀνάγκη. Πρέπει νά ὑπάρχει ἀνάγκη γι᾽ αὐτό.
Ἄν ἀνατρέξετε στό CDC [Ἀμερικανική Ὑπηρεσία γιά τίς ἀσθένειες] τά στατιστικά στοιχεῖα γιά παιδιά κάτω τῆς
ἡλικίας τῶν 18 πού εἶναι ὑγιῆ, τό ποσοστό ἐπιβίωσης εἶναι 99,998%. Ποσοστό
ἐπιβίωσης χωρίς θεραπεία. Ὅπως εἶπε
ὁ Δρ. Μάϊκλ Γιαντόν (Michael Yeadon),
ὁ ἰός τῆς γρίπης εἶναι πιό ἐπικίνδυνος
γιά τά παιδιά ἀπ᾽ ὅτι ὁ COVID-19 καί
ἔκανε μία ἐκτίμηση ὅτι ἀνά ἑκατομμύριο
100 παιδιά θά πεθάνουν ἀπό τόν ἐμβολιασμό. Νομίζω ὁ ἀριθμός θά εἶναι σημαντικά μεγαλύτερος καί θά σᾶς ἐξηγήσω
τό σκεπτικό γι᾽ αὐτό. Ἄν ἔχετε μία δημογραφική ὁμάδα...πού δέν ἔχει κίνδυνο
νά πεθάνει ἀπό ἀσθένεια, γιατί νά τούς
κάνετε μία θανατηφόρα ἔνεση;
Τώρα, ἄς δοῦμε ἄν αὐτό τό πράγμα λειτουργεῖ. Οἱ δύο χῶρες στόν κόσμο πού ἔχουν ἐμβολιάσει τούς περισσότερους πολίτες τους εἶναι τό Ἰσραήλ
–ποσοστό ἐμβολιασμοῦ 85%– καί ἕνα
νησιώτικο ἔθνος στόν Ἰνδικό Ὠκεανό, οἱ
Σεϊχέλες– ἐπίσης πάνω ἀπό τό 80%. Καί
οἱ δύο χῶρες βιώνουν ἕνα ξέσπασμα τῆς
παραλλαγῆς Δέλτα. Σᾶς θέτω τήν ἑξῆς
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ἐρώτηση: Ἐάν ἐμβολιάσατε τήν πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ σας, γιατί
ἐξακολουθεῖτε νά ἔχετε ἔξαρση; Ἕνα
τό κρατούμενο. Δεύτερον. Γιατί κάνετε
τρίτη δόση μέ ἕνα ὑλικό, τό ὁποῖο δέν
λειτούργησε τίς δύο πρῶτες φορές;
Κι ἄς μιλήσουμε γιά τήν ἀσφάλεια. Αὐτό εἶναι τό πραγματικό ζήτημα.
Ὑπάρχουν τρία ἐπίπεδα ἀσφάλειας ἤ
ἐπικινδυνότητας (θάνατος) πού πρέπει
νά κοιτάξουμε. Τό ἕνα εἶναι ἄμεσο (ὀξύ),
τό δεύτερο μεσοπρόθεσμο, καί τό τρίτο
μακροπρόθεσμο. Τό ἄμεσο θά τό ὁρίσω
ἀπό τήν στιγμή τῆς ἔνεσης ἕως τούς
τρεῖς μῆνες.
1. Ὁ νούμερο 1 κίνδυνος ἀπό τήν
ἔνεση εἶναι οἱ θρόμβοι στό αἷμα, ὅπως
ἀκριβῶς εἶπε ὁ Δρ. Γιαντόν (Yeadon)
σύμφωνα μέ τό Ἰνστιτοῦτο Σόλκ (Salk
Institute).
(Παρεμπιπτόντως ὅλα ὅσα λέω θά τά
στηρίξω μέ ἔγγραφα καί παρακαλῶ κάντε καί τήν δική σας ἔρευνα καί μπορῶ
νά σᾶς δώσω ἀποδείξεις γιά ὅ,τι λέω).
Σύμφωνα λοιπόν μέ τό Ἰνστιτοῦτο Σόλκ
(Salk Institute), ὅποιος κάνει αὐτήν τήν
ἔνεση...παραθέτω: «τό σῶμα (του) γίνεται ἐργοστάσιο παραγωγῆς ἀκίδων,
φτιάχνοντας τρισεκατομμύρια ἀκίδες
πού μεταναστεύουν στό ἐνδοθήλιο πού
εἶναι ἡ ἐσωτερική ἐπένδυση τῶν αἱμοφόρων ἀγγείων σας». Καί εἶναι βασικά
μικρά ἀγκάθια στό ἐσωτερικό τοῦ ἀγγειακοῦ σας συστήματος. Καθώς κυκλοφορεῖ τό αἷμα μέσα στό ἀγγειακό σύστημα τά αἱμοσφαίρια καταστρέφονται
καί προκαλοῦν θρόμβους στό αἷμα. Ἄν
αὐτό συμβεῖ στήν καρδιά, ἔχουμε καρδιακή προσβολή. Ἄν αὐτό συμβεῖ στόν
ἐγκέφαλο ἔχουμε ἐγκεφαλικό.
Ὁπότε βλέπουμε τήν νούμερο ἕνα
αἰτία θανάτου. Βραχυπρόθεσμα εἶναι
ἀπό θρομβώσεις στό αἷμα. Οἱ περισσό18
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τερες συμβαίνουν μέσα στίς πρῶτες 3-4
ἡμέρες. Τό 40% συμβαίνει μέσα στίς 3
πρῶτες ἡμέρες μετά ἀπό αὐτήν τήν δηλητηριώδη ἔνεση.
Τό ἄλλο πρόβλημα εἶναι ὅτι προκαλεῖ μυοκαρδίτιδα ἤ φλεγμονή στήν καρδιά τῶν νέων ἐνηλίκων.
Καί τό πρόβλημα πού εἶναι τό πιό
ἀνησυχητικό ἀναφέρεται σέ ἄρθρο τοῦ
New England Journal of Medicine. Στά
προκαταρκτικά τους δεδομένα γιά τό
ποσοστό ἀποβολῆς μέσα στό πρῶτο
τρίμηνο. Ἐάν οἱ γυναῖκες ἐμβολιαστοῦν
μέσα στό πρῶτο τρίμηνο, τό ποσοστό
(τῶν ἀποβολῶν) πάει ἀπό τό 10% στό
80%. Θέλω νά καταλάβετε τί μόλις εἶπα.
Τό ποσοστό ἀποβολῶν τῶν ἐγκύων
γυναικῶν ἀνεβαίνει κατά 8 φορές, ὅταν
ἐμβολιαστοῦν στό πρῶτο τρίμηνο. Αὐτά
εἶναι προκαταρκτικά δεδομένα πού μπορεῖ νά ἀλλάξουν μέ τόν καιρό. Ἁπλῶς
σᾶς λέω τί ἰσχύει σήμερα.
2. Αὐτό εἶναι τό λιγότερο τοῦ προβλήματος. Τό δεύτερο πρόβλημα εἶναι
ἡ μεσοπρόθεσμη αἰτία θανάτου, πού εἶναι ἡ ἑξῆς: ὅτι οἱ μελέτες πού ἔγιναν στά
ζῶα μέ αὐτά τά ἐμβόλια δείχνουν ὅτι ὅλα
τά ζῶα ἀνταποκρίθηκαν καλά στήν δημιουργία ἀντισωμάτων. Ὅταν ὅμως προσβλήθηκαν ἀπό τόν ἰό, γιά τόν ὁποῖο
εἶχαν ἐμβολιασθεῖ, ἕνα μεγάλο ποσοστό
αὐτῶν πέθανε. Καί ὅταν αὐτό ἐρευνήθηκε, βρέθηκε ὅτι τούς εἶχε σκοτώσει τό
ἀνοσοποιητικό τους σύστημα. Ὀνομάζεται ἐξαρτημένη ἐνίσχυση ἀντισωμάτων (antibody-dependent enhancementADE) ἤ παθογόνος διέγερση ἤ παράδοξη ἐνίσχυση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ.
Ὡστόσο τό θέμα εἶναι ὅτι πολλά
ἀπό αὐτά τά ζῶα πέθαναν. Μπορεῖ νά
ἐπιχειρηματολογήσετε ὅτι ἴσως τά ἀνθρώπινα ὄντα νά εἶναι διαφορετικά. Ἡ
ἀπάντησή μου σέ ἐσᾶς εἶναι «ἴσως».
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Ὡστόσο αὐτές οἱ μελέτες δέν ἔγιναν.
Ἐσεῖς εἶστε τώρα ἡ μελέτη. Ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς Pfizer εἶπε ὅτι τό
Ἰσραήλ εἶναι τό μεγαλύτερο ἐργαστήριο
στόν κόσμο...Ὁ Δρ. Λιούκ Μοντανιέ, πού
κέρδισε τό βραβεῖο Νόμπελ Ἰατρικῆς γιά
τήν ἀνακάλυψη τοῦ HIV, εἶπε ὅτι αὐτό
εἶναι τό μεγαλύτερο ρίσκο τῆς ἀνθρωπότητας καί ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος
γενοκτονίας στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας.
Τό ρίσκο λοιπόν μίας ἀντίδρασης
ADE (ἐξαρτημένης ἐνίσχυσης ἀντισωμάτων) στούς ἀνθρώπους, πού συμβαίνει
ἀργότερα, δέν ἔχει ἀποκλεισθεῖ. Συνεπῶς ἡ ἐρώτησή μου εἶναι, γιατί νά ἐμβολιάσω κάποιον μέ μία δυνητικά καταστροφική θανατηφόρα οὐσία, χωρίς νά
τό ἔχω πρῶτα ἀποκλείσει;
3. Καί τό τρίτο κομμάτι εἶναι οἱ
μακροπρόθεσμες συνέπειες.
Ὑπάρχουν σαφή στοιχεῖα ὅτι ἐπηρεάζει τήν γονιμότητα, καταστρέφει
τήν λειτουργία τῶν ὠαρίων, μειώνει τόν
ἀριθμό τῶν σπερματοζωαρίων. Αὐτό εἶναι τό νούμερο ἕνα.
Τό νούμερο δύο εἶναι ὅτι σίγουρα
αὐξάνει τόν ἀριθμό τῶν αὐτοάνοσων
νοσημάτων. Ποιός γνωρίζει μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, πῶς αὐτό θά μειώσει
τήν διάρκεια ζωῆς.
Καί μόλις τήν προηγούμενη βδομάδα,
βγῆκε μία ἔρευνα πού δείχνει ὅτι αὐξάνει τό ρίσκο τοῦ καρκίνου.
Ὅπως καί νά τό κοιτάξει κανείς,
εἴτε βραχυπρόθεσμα ὅπου προκαλεῖ
θρομβώσεις στό αἷμα, φλεγμονή στήν
καρδιά καί ἀποβολές, εἴτε μεσοπρόθεσμα ὅπου μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ
μία καταστροφική ἀνοσολογική ἀντίδραση, εἴτε μακροπρόθεσμα ὅπου
μπορεῖ νά φέρει αὐτοάνοσα νοσήματα, καρκίνο καί στειρότητα, εἶναι

πολύ ἀνησυχητικό.
(σ.σ. Συνεχίζει συγκρίνοντας τήν Ἰσραηλινή κυβέρνηση μέ τόν Γιόζεφ Μένγκελε, διότι ἐπέτρεψε νά γίνουν πειράματα στόν Ἰσραηλινό λαό καί ἐπίσης
ἐπισημαίνει ὅτι, ὅταν συμβαίνει κάτι
κακό στόν λαό, θά πρέπει νά ζητοῦν
εὐθύνες ἀπό τήν ἡγεσία τῶν Ραββίνων,
διότι, ὅπως εἶπε, τό ψάρι βρωμάει ἀπό
τό κεφάλι. Προσπερνάω κάποια σημεῖα
ἐδῶ, διότι ὁ ἦχος δέν εἶναι καλός καί ἡ
μετάφραση δέν βγαίνει καλή...Καί συνεχίζει...)
Δέχομαι καθημερινά ἀπειλές γιά
τή ζωή μου. Ρισκάρω τή ζωή μου, τήν
καριέρα μου, τήν οἰκονομική μου ζωή,
τήν ὑπόληψή μου, σχεδόν τήν οἰκογένειά μου. Τά πάντα. Μόνο καί μόνο ἐπειδή κάθομαι ἐδῶ καί σᾶς λέω αὐτά πού
σᾶς λέω.
Συνοψίζοντας, δέν ὑπάρχει ἀνάγκη γιά αὐτό τό ἐμβόλιο καί δέν τό
χρειάζεται κανένας. Θά ἐξηγήσω. Γιά
τά παιδιά ἤδη σᾶς εἶπα. Ἔχουν 99.998%
πιθανότητα νά βελτιωθοῦν. Οἱ νέοι ἐνήλικες ἀπό 18 ἕως 45 ἐτῶν ἔχουν 99.95%
πιθανότητα νά βελτιωθοῦν. Αὐτό, σύμφωνα μέ τό CDC. Κάποιος πού ἤδη ἔχει
COVID-19 καί ἀντισώματα, ἡ φυσική
ἀνοσία εἶναι ἕνα δισεκατομμύριο φορές
πιό ἀποτελεσματική ἀπ᾽ ὅ,τι εἶναι ἡ τεχνητή ἀνοσία ἀπό τό ἐμβόλιο. Γιατί νά
θέλω λοιπόν νά ἐμβολιάσω κάποιον μέ
μία δηλητηριασμένη θανατηφόρα ἔνεση,
ἡ ὁποία φτιάχνει κατώτερα ἤ ἐπικίνδυνα
ἀντισώματα, ὅταν ἤδη ἔχω ὑγιῆ ἀντισώματα;
Καί μετά εἶναι ἡ ὁμάδα ὑψηλοῦ κινδύνου πού ἔχει ποσοστό θανάτων 7.5%.
Μέ τά δικά μου δεδομένα, τά πρῶτα
στόν κόσμο πού δημοσίευσα σέ ἐπιστημονικό περιοδικό γιά ὁμότιμη ἀναθεώρηση, τά ὁποῖα ἀποτέλεσαν τήν βάση
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γιά πάνω ἀπό 200 ἄλλες μελέτες πού
ὑποστήριξαν τά εὑρήματά μου, ὅταν
περιθάλψεις τούς ἀνθρώπους μέσα
στό σωστό χρονικό πλαίσιο μειώνεις
τό ποσοστό θανάτων μέχρι καί 85%.
Ἀπό τούς 600 χιλιάδες Ἀμερικανούς θά
μπορούσαμε νά εἴχαμε ἀποτρέψει στούς
510 χιλιάδες νά πᾶνε στό νοσοκομεῖο
καί νά πεθάνουν.
Καί παρεμπιπτόντως τόν Ἀπρίλιο
τοῦ 2020 παρέδωσα αὐτές τίς πληροφορίες κατευθείαν στά χέρια τοῦ Νεντανιάχου [σημ. «Π»: τότε Ἰσραηλινοῦ Πρωθυπουργοῦ] καί ἐνημέρωσα ἐπίσης κάθε
μέλος τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας σας.
Ἡ ἐρώτησή μου σέ σᾶς λοιπόν εἶναι:
Ἐάν μπορῶ νά μειώσω τό ποσοστό θανάτων ἀπό 7,5% σέ λιγότερο ἀπό μισό
τοῖς ἑκατό, τότε γιατί νά χρησιμοποιήσω
μία δηλητηριασμένη θανατηφόρα ἔνεση
πού δέν δουλεύει καί ἔχει τρομερές παρενέργειες;
Ἐάν ὅλοι πάνω στόν πλανήτη ἐπρόκειτο νά κολλήσουν COVID καί δέν
ἔκαναν θεραπεία, τό ποσοστό θανάτων
παγκοσμίως θά εἶναι λιγότερο ἀπό μισό
τοῖς ἑκατό. Δέν ὑποστηρίζω αὐτό τό
πράγμα, πρόκειται γιά πολλούς ἀνθρώπους· 35 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι θά
πέθαιναν. Ἄν ὅμως ἀκολουθοήσουμε τή
συμβουλή ὁρισμένων «παγκόσμιων ἡγετῶν», ὅπως τοῦ Μπίλ Γκέϊτς, πού εἶπε
τό περασμένο ἔτος ὅτι 7 δισεκατομμύρια
ἄνθρωποι πρέπει νά ἐμβολιαστοῦν, τότε
τό ποσοστό θανάτων θά εἶναι πάνω
ἀπό 2 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι.
ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ
Ο ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. Βρι-

σκόμαστε σέ ἕνα ἐπίπεδο διαφθορᾶς καί
μοχθηρίας πού δέν ἔχουμε ξαναδεῖ ἴσως
στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας.
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Εἶμαι ἐναντίον τῆς θυσίας τῶν παιδιῶν...καί πιστεύω πραγματικά ὅτι (τώρα)
ὁ Θεός δοκιμάζει κάθε ἄνθρωπο. Καί
τό τέστ πού δίνει εἶναι αὐτό: Θά
προσκυνήσετε Ἐμένα; Θά ζητήσετε
προστασία ἀπό Ἐμένα; Θά ξεπεράσετε τούς φόβους σας γιά νά ζητήσετε ἀπό Ἐμένα νά σᾶς βοηθήσω ἤ θά
τρέξετε στούς τσάρους τῶν ἐμβολίων,
στίς κυβερνήσεις, στούς δεσπότες
καί τούς ψυχοπαθεῖς τυράννους πού
θέλουν νά γίνουν θεότητες;
Δέν ὑπάρχει τίποτα καινούργιο κάτω
ἀπό τόν ἥλιο. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν διαφέρουν ἀπό τόν Φαραώ. Νομίζουν ὅτι
εἶναι θεοί. Καί θά πᾶτε νά τούς προσκυνήσετε. Ἐν τάξει λοιπόν, ἄς σᾶς προστατεύσουν αὐτοί, νά δοῦμε τί θά γίνει.
Βλέπω τόν φόβο νά ὁδηγεῖ ἀνθρώπους νά κάνουν πράγματα τελείως παράλογα, πού δέν ἔχουν νόημα καί θυσιάζουν τά ἴδια τους τά παιδιά.
Καί ναί. Τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας σας,
σᾶς λέει ψέματα. Οἱ στατιστικές σας
εἶναι ἐντελῶς στρεβλές. Ἄν θέλετε νά
δεῖτε κάτι ἀληθινό, ὑπάρχει ἕνας ἱστότοπος πού ὀνομάζεται worldmeters.info.
Ψάξτε γιά τό Ἰσραήλ καί θά δεῖτε ὅτι
στίς 20 Δεκεμβρίου ὑπάρχει μία μεγάλη
ἄνοδος στήν καμπύλη τῶν θανάτων. Ξέρετε τί ἔγινε στό Ἰσραήλ στίς 20 Δεκεμβρίου; Ξεκίνησε ἡ «ἐθνική ἀνοσοποίηση»
(ἐμβολιασμός). Καί αὐτά εἶναι στοιχεῖα
πού ἀναφέρονται ἀπό τήν Ἰσραηλινή
κυβέρνηση. Εἶναι τόσο ἀνόητοι πού δέν
τά κρύβουν.
Δέν ὑπάρχει καμία δικαιολογία –
ἀπολύτως καμία, ΜΗΔΕΝ– γιά τήν
χρήση αὐτῆς τῆς δηλητηριώδους θανατηφόρας ἔνεσης, ἐκτός ἄν θέλετε
νά θυσιάσετε ἀνθρώπινες ζωές.

CE¶TEMBPIOC - OKTøBPIOC 2021

«Αὐτούς ἔπρεπε νά τούς ἀφορίζει ἡ Ἐκκλησία. Λυποῦνται τόν ἀφορισμό!»
τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά πάρη θέση, γιατί ἄν οἱ Χριστιανοί δέν ὁμολογήσουμε,
δέν ἀντιδράσουμε, αὐτοί θά κάνουν χειρότερα.
Γέροντα, δέν φοβᾶστε ἔτσι πού μιλᾶτε;
– Τί νά φοβηθῶ; Τόν τάφο μου τόν ἔχω ἀνοίξει. Ἄν δέν τόν εἶχα ἀνοίξει, θά
μέ ἀπασχολοῦσε πού θά κουραζόταν ὁ ἄλλος νά σκάψη. Τώρα θά χρειασθῆ νά
ρίξη μόνο λίγους τενεκέδες χῶμα...
Κατάσταση εἶναι αὐτή; Δικαστικοί νά φοβοῦνται νά δικάσουν, νά κάνουν
μηνύσεις γιά ἐγκληματίες καί νά τούς ἀπειλῆ ὁ ἕνας καί ὁ ἄλλος καί νά ἀναγκάζωνται νά τίς ἀποσύρουν; Καί τελικά ποιοί κυβερνοῦν; Σέ ἀναπαύει αὐτή ἡ
κατάσταση;
Ἔχω ὑπ᾽ ὄψιν μου ἕναν ἄλλο ἄθεο, ἕναν βλάσφημο, πού τόν ἀφήνουν στήν
τηλεόραση καί μιλάει, ἐνῶ ἔχει πεῖ τά πιό βλάσφημα λόγια γιά τόν Χριστό καί
τήν Παναγία.
Δέν παίρνει καί ἡ Ἐκκλησία μιά θέση νά ἀφορίση μερικούς.
Αὐτούς ἔπρεπε νά τούς ἀφορίζη ἡ Ἐκκλησία. Λυποῦνται τόν ἀφορισμό!
– Γέροντα, τί θά καταλάβουν μέ τόν ἀφορισμό, ἀφοῦ τίποτε δέν παραδέχονται;
– Τοὐλάχιστον νά φανῆ ὅτι ἡ Ἐκκλησία παίρνει μία θέση.
– Ἡ σιωπή της, Γέροντα, εἶναι σάν νά τά ἀναγνωρίζη;
– Ναί [...]
– Δηλαδή, Γέροντα, πρέπει πάντα νά ὁμολογοῦμε τό «πιστεύω» μας;
– Χρειάζεται διάκριση. Εἶναι φορές πού δέν πρέπει νά μιλήσουμε καί ἄλλες
φορές πού πρέπει νά ὁμολογοῦμε μέ παρρησία τό «πιστεύω» μας, γιατί φέρουμε
εὐθύνη, ἄν δέν μιλήσουμε.
Σ᾽ αὐτά τά δύσκολα χρόνια ὁ καθένας μας πρέπει νά κάνη ὅ,τι γίνεται
ἀνθρωπίνως καί ὅ,τι δέν γίνεται ἀνθρωπίνως νά τό ἀφήνη στόν Θεό. Ἔτσι
θά ἔχουμε ἥσυχη τήν συνείδησή μας ὅτι κάναμε ἐκεῖνο πού μπορούσαμε. Ἄν δέν
ἀντιδράσουμε, θά σηκωθοῦν οἱ πρόγονοί μας ἀπό τούς τάφους.
Ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ὀρθοδοξία, μέ τήν παράδοσή της, τούς Ἁγίους καί τούς ἥρωές
της, νά πολεμῆται ἀπό τούς ἴδιους τούς Ἕλληνες καί ἐμεῖς νά μή μιλᾶμε! Εἶναι
φοβερό! [...]
Ἄν οἱ Χριστιανοί δέν ὁμολογήσουν, δέν ἀντιδράσουν, αὐτοί θά κάνουν χειρότερα.
᾽Από τό βιβλίο: Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Β´, Πνευματική Ἀφύπνιση, ἔκδ.
τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης,
σσ. 34, 35, 36 & 37.
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† Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Νικ. Πῆχος
Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς, Λογγοβάρδας Πάρου
(6.4.1945 – 9.9.2021)*
«Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς εἰς αὐτὴν βιάζεται», εἶπε
ὁ Κύριος (Λουκ. 16,16). Καὶ ὁ Γέροντας
Χρυσόστομος βιάστηκε νὰ μπῇ στὸν Παράδεισο. Ἔχοντας ἤδη βεβαρημένη τὴν
ὑγεία του, δὲν ἄντεξε τὴν ἐπίθεσι τῆς
ἐπιδημίας τῆς ἐποχῆς μας καὶ μετὰ ἀπὸ
νοσηλεία ἑνὸς περίπου μηνὸς παρέδωσε
τὴν ψυχή του στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Σὲ
ὅλες τὶς ἀσθένειές του κατέφευγε στὴν
ἰατρικὴ βοήθεια, ἀλλὰ πάντα ἔβαζε τὴν
ὑγεία του σὲ δεύτερη μοῖρα σὲ σχέσι μὲ
τὰ καθήκοντά του.
Ἕνα μικρὸ σκιαγράφημα τῆς ζωῆς
του θὰ προσπαθήσουμε νὰ δώσουμε
ἐδῶ, γιὰ ὅσους τὸν ἤξεραν καὶ γιὰ ὅσους
τὸν ἀγνοοῦσαν.
Ἡ ζωή του διακρίνεται σὲ τρεῖς περιόδους·
α΄. Παιδικὰ καὶ νεανικὰ χρόνια
Ὁ γέροντας Χρυσόστομος Ν. Πῆχος
γεννήθηκε στὶς 6-4-1945 στὰ Ἰωάννινα.
Στὸ βάπτισμα ἔλαβε τὸ ὄνομα Ἰωάννης,
καὶ ἐκεῖ ἔζησε τὴν πρώτη σχολικὴ καὶ
ἐν συνεχείᾳ τὴ νεανική του ζωή. Μετὰ
τὴν ἐνηλικίωσί του συχνάζει στὸ ἐκεῖ
μετόχι τῆς μονῆς Σινᾶ κοντὰ στὸν ἱερομόναχο Σωφρόνιο. Τότε ἔρχεται σὲ πρώτη ἐπαφὴ καὶ μὲ τὸ κήρυγμα τοῦ ἀρχιμ.
Αὐγουστίνου Καντιώτη, γραπτὸ καὶ ἠχογραφημένο, ποὺ διαδίδει ὁ μακαριστὸς

Γεώργιος Μάιπας. Μέσῳ τοῦ ἰδίου γνωρίζει καὶ τὸν ἀσκούμενο τότε στὴν Κόνιτσα ὅσιο Παΐσιο. Ἀφοῦ ὡλοκλήρωσε τὶς
γυμνασιακὲς (καὶ λυκειακές) σπουδές,
ἔρχεται στὸ οἰκοτροφεῖο τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν Ἀθήνα ὡς ὑποψήφιος γιὰ
τὸ πανεπιστήμιο. Ἐπιτυγχάνει στὶς εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις καὶ σπουδάζει τὴ
θεολογία ἀρχικὰ στὴ Θεσσαλονίκη καὶ
ἐν συνεχείᾳ κυρίως στὴν Ἀθήνα (19631968) ἐργαζόμενος συγχρόνως ἱεραποστολικά. Ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ καὶ μὲ τὸ
Ἅγ. Ὄρος ἐπισκεπτόμενος μονὲς καὶ
κελλιὰ καὶ συνομιλῶν μὲ ἀσκητάς. Ἀπὸ
φοιτητὴς ἤδη ἔχει ἐνταχθῆ στὸ πρῶτο
ἄτυπο ἱεραποστολικὸ κοινόβιο περὶ τὸν
ἱερομόναχο Αὐγουστῖνο ἱεροκήρυκα τῆς
ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Μετὰ τὴ λῆψι
τοῦ πτυχίου ἐκπληρώνει τὴν στρατιωτικὴ θητεία του. Ἀφοῦ πέρασε καὶ ἀπὸ τὸ
στρατόπεδο ἐκπαιδεύσεως καταδρομῶν
στὴ Ρεντίνα ὑπηρέτησε ὡς δόκιμος ἔφεδρος ἀνθυπολοχαγὸς στὴ Λῆμνο.
β΄. Μέλος
ἀδελφότητος

τῆς

ἱεραποστολικῆς

Τὸ 1966 γίνεται ἱδρυτικὸ μέλος τῆς
ἀδελφότητος «Σταυρός». Ἐργάζεται ὡς
κατηχητής, λαϊκὸς ἱεροκήρυκας καὶ
ἀντιαιρετικὸς θεολόγος κυρίως στὸ Περιστέρι Ἀθηνῶν. Μετέχει σὲ ἐκκλησιαστικοὺς ἀγῶνες γιὰ «ἐλευθέρα καὶ ζῶσα

* Ἀπό τήν ἐφημερίδα «Χριστιανική Σπίθα», τ. Σεπτ.-Ὀκτ. 2021 (φ. 771).
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ἐκκλησία» προασπίζοντας πάντοτε τὴν
ἱεροκανονικὴ τάξι. Προικισμένος μὲ πολλὰ τάλαντα, εἶνε εὔχρηστος σὲ ποικίλα
διακονήματα καὶ κατὰ κανόνα στὸ βιβλιοπωλεῖο. Μετὰ τὴ μεταφορὰ τοῦ τυπογραφείου τῆς ἀδελφότητος ἀπὸ τὰ
Ἐξάρχεια Ἀθηνῶν στὴν Κάντζα Ἀττικῆς
(1986) ἀναλαμβάνει καὶ τὴ γενικὴ φροντίδα ἐπισιτισμοῦ κ.λπ. τοῦ ἐκεῖ κοινοβίου. Ὀργανώνει τὸ τυπογραφεῖο, τὸ
βιβλιοδετεῖο καὶ τὴν διεκπεραίωσι τῆς
ἀδελφότητος σὲ νέες βάσεις, μὲ τήρησι
μὲν τῶν ἐκδοτικῶν ἐντολῶν τοῦ ἐπισκόπου (παραδοσιακὴ γραμματική, πολυτονικὸ σύστημα), ἐπωφελούμενος δὲ ἀπὸ
τὶς δυνατότητες τῆς συγχρόνου τεχνο
λογίας. Συγχρόνως μεταφέρει τὴν κατηχητικὴ καὶ κηρυκτική του δρᾶσι ἀπὸ τὴ
δυτικὴ στὴν ἀνατολικὴ τώρα Ἀττική, σὲ
ναοὺς τῆς ἱ. μητροπόλεως Μεσογαίας &
Λαυρεωτικῆς. Δημοσιογραφεῖ στὸν ἐκ
κλησιαστικὸ τύπο καὶ ἐκπαιδεύει νεωτέρους (φοιτητάς) στὴν δημοσιογραφία.
Ἐπιμελεῖται τὴν ἔκδοσι ἐντύπων, ἀρθρογραφεῖ στὰ περιοδικὰ καὶ συντάσσει
κατὰ κανόνα τὰ ἐτήσια ἡμερολόγια τσέπης τῆς ἀδελφότητος.
γ΄. Κληρικὸς καὶ ἡγούμενος Λογγοβάρδας
Στὰ τέλη τοῦ 1994 καλεῖται ἀπὸ τὸν
μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστῖνο νὰ
γίνῃ κληρικὸς καὶ –μετὰ τὴν κουρά του
σὲ μοναχὸ ὅπου ἔλαβε τὸ ὄνομα Χρυσόστομος– χειροτονεῖται ὑπ᾽ αὐτοῦ διάκονος καὶ πρεσβύτερος (26 καὶ 27 Δεκεμβρίου). Ἐν συνεχείᾳ διορίζεται ἀπὸ τὸν
μητροπολίτη Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς
Ἀγαθόνικο ἱεροκήρυκας τῆς ἱ. μητροπόλεώς του μὲ ἕδρα τὸν Γέρακα - Ἀττικῆς.
Προσθέτει τώρα στὴν κηρυκτικὴ καὶ κατηχητική του ἐργασία τὸ ἔργο τῆς ἐξομολογήσεως ὡς πνευματικός. Στὴν θέσι

αὐτή, καὶ ἐνῷ συνεχίζει τὴν ἐργασία καὶ
τὴν κηρυκτικὴ προσφορὰ ἐντὸς τῆς ἱεραποστολικῆς ἀδελφότητος τοῦ π. Αὐγουστίνου, παραμένει μέχρι τέλους τοῦ
ἔτους 2000. Μὲ ἐντολὴ τοῦ Γέροντος
Αὐγουστίνου ἀναζήτησε κελλὶ στὸ Ἅγιο
Ὄρος γιὰ τὴν ἀδελφότητα. Καλούμενος
ὅμως τὸ 2001 ἀπὸ τὸν Γέροντα Γρηγόριο, καθηγούμενο τῆς ἱ. μονῆς Δοχειαρίου Ἁγ. Ὄρους, μὲ τὴν εὐλογία τοῦ π.
Αὐγουστίνου καὶ τοῦ οἰκείου μητροπολίτου, ἀκολουθούμενος δὲ ἀπὸ μερικοὺς
ἀδελφούς, μεταβαίνει στὴν Πάρο καὶ
ἐντάσσεται στὴν ἱ. μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας, μονὴ ποὺ δόξασε μὲ
τὸν βίο καὶ τοὺς ἀγῶνες του γιὰ πάνω
ἀπὸ 70 χρόνια ὁ ὅσιος Φιλόθεος Ζερβάκος καὶ πολλὲς ἄλλες ὁσιακὲς μορφές.
Ἐν συνεχείᾳ ἐκλέγεται ἡγούμενός της
καὶ παραλλήλως διορίζεται ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Παροναξίας Ἀμβρόσιο ἱεροκήρυκας τῆς ὑπ᾽ αὐτὸν ἱ. μητροπόλεως.
Στὴ θέσι αὐτὴ (τοῦ ἡγουμένου, τοῦ ἱεροκήρυκος καὶ τοῦ ἐξομολόγου) παραμένει
καὶ ὑπὸ τὸν νέο μητροπολίτη κ. Καλλίνικο ἀγωνιζόμενος μέχρι τὴν κοίμησί του
τὴν 9-9-2021.
Οἱ ὑποθῆκες του
Ὁ Γέρων Χρυσόστομος εἶχε ἐκπαιδευ
θῆ κοντὰ στὸ μεγάλο λιοντάρι, τὸν π.
Αὐγουστῖνο, κι ἔμαθε ν᾽ ἀγωνίζεται πάντα γι᾽ αὐτὸ ποὺ πίστευε ὡς ἀληθινὸ καὶ
σωστό, χωρὶς νὰ κάνῃ συμβιβασμούς.
Ἰδιαίτερα στὰ ζητήματα τῆς ὀρθοδόξου
πίστεως ἦταν εὐαίσθητος καὶ στάθηκε
ἀρνητικὸς στὶς παραχωρήσεις ποὺ γίνονται σήμερα – ἐν ὀνόματι δῆθεν τῆς
ἀγάπης. Στὰ πλαίσια αὐτὰ συνέταξε καὶ
ὑπέβαλε τὸ 2018 στὴν Ἱ. Σύνοδο τῆς
Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
τὴν «Κατάγνωσιν ἑτεροδιδασκαλιῶν διατυπωθεισῶν ὑπὸ τῆς αὐτοῦ Θειοτά23
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της Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου». Μὲ
τὴν εὐλογία του ἡ Ἱερὰ Μονὴ ἐξέδωσε
διάφορα βιβλία μεταξὺ τῶν ὁποίων τὴν
–πρώτη ἀπὸ ὀρθοδόξου πλευρᾶς– κριτικὴ ἔκδοσι τοῦ Ψαλτηρίου, τόμους μὲ τὶς
ἐπιστολὲς τοῦ ὁσ. Φιλοθέου κ.ἄ.
Ἀγαποῦσε εἰλικρινὰ τὴν πατρίδα
μας Ἑλλάδα, γι᾽ αὐτὸ καὶ ἀγωνιοῦσε
γιὰ τὴν κατιοῦσα πορεία της. Ἤδη ἀπὸ
τότε ποὺ ἦταν στὴν Ἀδελφότητα εἶχε
ἐπιμεληθῆ τὴν κυκλοφορία ἐγκολπίων ἑορτολογίων, τὰ ὁποῖα ἐπρόβαλλαν
τὶς ἀλησμόνητες πατρίδες καὶ τὰ ὁποῖα
γνώρισαν μεγάλη διάδοσι. Ἀκόμη καὶ γιὰ
τὸ ζήτημα τῶν ἀνεμογεννητριῶν, ποὺ
κάποιοι ἐπιζητοῦν νὰ στήσουν στὸ νησὶ
τῆς Πάρου, ἔλαβε ἐνεργὸ μέρος σὲ συλλαλητήρια, ποὺ ἔγιναν, καὶ διετράνωσε
τὴν τελεία ἀντίθεσι τῶν κατοίκων τοῦ
νησιοῦ στὴν μεταβολή του σὲ βιομηχανικὴ περιοχὴ ἀνεμογεννητριῶν φαραωνικοῦ μεγέθους.
Ἀφωσιωμένος λειτουργὸς καὶ καλλικέλαδος μελῳδός, ἐπιζητοῦσε νὰ ζῇ
διαρκῶς, –χωρὶς νὰ τὸ ἐπιδεικνύῃ (ὅπως
ἦταν ἄλλωστε καὶ ὅλη ἡ πνευματική του
ζωή)– τὸ μυστήριο τῆς θείας λατρείας
τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσα στὴν ὁποία
πίστευε ὅτι ἑνώνονται τὰ οὐράνια μὲ τὰ
ἐπίγεια.
Στοὺς μοναχούς του τόνιζε τὴν ἀξία
τῆς ὑπακοῆς, ἡ ὁποία ἀπαλλάσσει ἀπὸ
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τὸ ὀλέθριο καὶ πολλὲς φορὲς ἀπόκρυφο «ἴδιον θέλημα». Σὲ ὅλους ὑπενθύμιζε
τὸν λόγο τοῦ ἀποστόλου Πέτρου «τὴν
ταπεινοφροσύνην
ἐγκομβώσασθε»,
κουμπῶστε δηλαδὴ ἐπάνω σας τὴν ταπεινοφροσύνη (Α΄ Πέτρ. 5,5), τονίζοντας ἔτσι τὴν ἀξία τοῦ διαρκοῦς ταπεινοῦ φρονήματος, κάτι ποὺ καὶ ὁ ἴδιος
ἀγωνιζόταν νὰ κατορθώσῃ. Συνιστοῦσε
δὲ νὰ «ἀποπνευματοποιοῦμε τὰ ὑλικὰ
[διακονήματα]», δηλαδὴ νὰ τοὺς δίνουμε
πνευματικὸ νόημα μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴ
θυσία.
Δὲν κράτησε κακία σὲ ὅσους τοῦ
ἐπιτέθηκαν ἢ τὸν συκοφάντησαν· συγχώρησε καὶ φρόντιζε νὰ καταλλαγῇ, χωρὶς ὅμως νὰ ὑποχωρῇ στὶς ἀρχές του.
Πλήθη πιστῶν, μὲ τὶς συμβουλές, τὴν
πνευματικὴ καθοδήγησι καὶ τὴ συμπαράστασί του, στηρίχθηκαν στὸ δρόμο
τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀρετῆς. Γι᾽ αὐτὸ μὲ
τὴν ἀδόκητη κοίμησί του μεγάλη ὑπῆρξε
ἡ θλῖψις τῶν πνευματικῶν του τέκνων
καὶ ὅλων ὅσοι τὸν γνώρισαν.
Εἴθε ἡ Κυρία Θεοτόκος, ἡ ὁποία τὸν
κάλεσε πρὸ εἰκοσαετίας νὰ ποιμάνῃ τὸ
μικρό της ποίμνιο, νὰ τὸν ἀξιώσῃ μὲ τὴ
μεσιτεία της καὶ τῆς ἐπουρανίου βασιλείας, καὶ νὰ στηρίξῃ τὶς ἀπορφανισμένες
ψυχὲς τῶν πνευματικῶν του παιδιῶν.
Ἱερά Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς
Λογγοβάρδας

Σοκαριστική δήλωση στή Βουλή (15.10.2021) ἀπό τόν ὑφυπουργό
Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης Θεόδωρο Λιβάνιο:
«Θά τσιπάρουμε πρῶτα τά ζῶα καί μετά τούς ἀνθρώπους»!
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«Ἐν πᾶσι τοῖς διωγμοῖς ὑμῶν» (Β´ Θεσ. 1, 4)*
Ἐκεῖ πᾶμε. Θά ἐπανέλθουμε στούς ἀποστολικούς χρόνους. Αὐτό θά γίνῃ ἤ
μέσα ἀπό τήν Ἐκκλησία ἤ ἀπ᾽ ἔξω μέ ἐξωτερικό διωγμό. Ὅπως στήν Ρωσία ἦταν
ἑκατομμύρια ψευτοχριστιανοί. Μετά ἦρθε τό μεγάλο κόσκινο καί κοσκινίστηκαν οἱ
Χριστιανοί. Τώρα ὑπάρχουν λίγοι, ἀλλά πραγματικοί Χριστιανοί. Ζήτημα μέσα στή
Μόσχα, πού εἶνε 8 ἑκατομμύρια, νά ὑπάρχουν 100-200 Χριστιανοί. Ἀλλ᾽ αὐτοί ἔχουν
μέσα τους δύναμι. Ὁ βίος τους, τό παράδειγμά τους, ἡ αὐτοθυσία τους τό δείχνει.
Ἐδῶ ἐμεῖς εἴμαστε ὅλοι χριστιανοί τοῦ γλυκοῦ νεροῦ. Ἄν πιστεύαμε στό Θεό,
θά εἴχαμε ἐγκαταλείψει κάθε ἄλλη κοσμική ἀσχολία. Τί νά τά κάνῃς τ᾽ ἄλλα· τό
Εὐαγγέλιο ποιός ἐφαρμόζει. Στή Θεσσαλονίκη ὅμως τότε ἦταν πραγματικοί Χριστιανοί. Καί ἀπόδειξις, ὅτι δέν λυγίζανε στούς διωγμούς. Ἐκεῖνα τά πτωχαδάκια
πάλευαν μ᾽ ὅλες τίς ἀρχές καί τίς ἐξουσίες, πού ἦταν ἐχθρικές. Αὐτοί οἱ λίγοι
Χριστιανοί ἐθεωροῦντο ἀμελητέοι, δέν τούς ὑπολόγιζαν· καί ὅμως αὐτοί ἦρθαν σέ
ῥῆξι μέ ὅλους τούς ἰσχυρούς τῆς Θεσσαλονίκης καί ὑπέστησαν πολλούς διωγμούς.
Ἀλλά καί πάντοτε τά πτωχαδάκια διώκονται, καί μένουν κοντά στό Χριστό.
Οἱ ἄλλοι, πού ἔχουν ἀξιώματα, ὡς ἐπί τό πλεῖστον πολεμοῦν τό Χριστό.
Θά γίνῃ διωγμός. Θά τά δῆτε ἐσεῖς πού θά ζήσετε, ἐγώ γέρος ἄνθρωπος εἶμαι.
Θά γίνῃ διωγμός, καί θά δῆτε ὅλους τούς δασκαλάκους νά προσκυνᾶνε τό κόκκινο θηρίο. Τριάντα χιλιάδες εἶνε ὅλοι οἱ δάσκαλοι· ζήτημα νά μείνουν ἑκατό πού
νά ποῦν, Προτιμοῦμε νά γίνουμε λοῦστροι στήν πλατεῖα τῆς πόλεως, παρά νά
κηρύττουμε ἀθεΐα. Ὅλοι οἱ ἄλλοι, μέ ὅση εὐκολία χειροκροτοῦσαν τόν Παπαδόπουλο, μέ ὅση εὐκολία χειροκροτοῦσαν τόν Καραμανλῆ, μέ τήν ἴδια εὐκολία θά
χειροκτοροῦνε καί τόν ἀντίχριστο. Θά τά δῆτε αὐτά. Συμφέρον καί μόνο συμφέρον
εἶνε σήμερα οἱ ἄνθρωποι, καί τίποτε περισσότερο. Τέτοιοι εἶνε καί οἱ δάσκαλοι
καί οἱ καθηγηταί καί οἱ ἀξιωματικοί, γιατί ὄχι καί οἱ παπᾶδες καί οἱ δεσποτάδες
–δέν κάνω καμμία διάκρισι.
Δέν ἦρθε ἀκόμη ἡ ὥρα τοῦ ἀντιχρίστου· ὅταν θά ἔρθῃ, θά τό δοῦμε. Μιλάει
παρακάτω ὁ ἀπόστολος γιά τήν ὥρα τοῦ ἀντιχρίστου.
Διαμάντια ἄθραυστα εἶνε οἱ πραγματικοί Χριστιανοί. Στήν Ἀμερική κοπίασαν πάρα πολύ γιά νά κόψουν ἕνα διαμάντι, νά τό χωρίσουν στά δύο. Δέν σπάει
εὔκολα τό διαμάντι. Σπάει τό σφυρί πού τό κτυπᾷ, ἀλλά τό διαμάντι δέν σπάει.
Ἔτσι εἶνε καί ὁ ἀληθινός Χριστιανός. «Ἐν πᾶσι τοῖς διωγμοῖς» Ὄχι ν᾽ ἀντέξουμε
σέ ἕναν μόνο διωγμό ἤ σέ δύο, ἀλλά σέ ὅλους τούς διωγμούς.

* Ἀπό τό ἀποκαλυπτικό βιβλίο μέ ἀποσπάσματα ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου
Αὐγουστίνου Καντιώτου († 2010) μητροπολίτου Φλωρίνης. Ὁ τίτλος του εἶναι: «Οἱ Χριστιανοί στούς ἐσχάτους καιρούς», ἔκδ. Δ´, Φλώρινα 2021, σσ. 20-22.
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 E I ¢HC EIC
Τελικῶς στήν Ἰταλία πέθαναν ἀπό
covid-19 μόνον 3.783 ἄτομα καί ὄχι
132.161, ὅπως ἔλεγαν τά Μ.Μ.Ε. (!)
Διαβάζουμε στό grivas.info (4.11.
2021) ἄρθρο τοῦ Lance D. Johnson ἀπό
τό newstarget.com, ὅτι σύμφωνα μέ τελευταία ἔκθεση τοῦ Ἀνωτάτου Ἰνστιτούτου Ὑγείας τῆς Ἰταλίας, αὐτοί πού
πραγματικά πέθαναν ἀπό κορωνοϊό
(καί ὄχι μέ κορωνοϊό) ἦταν μόνον 3.783
καί ὄχι 132.161!
Ἄραγε ποιός θά ἀπολογηθεῖ ἐκεῖ
γιά τή γενοκτονία καί γιά τό ἔγκλημα
τῆς παραπληροφόρησης;
vvv
Ψυχολογικές ἐπιχειρήσεις
Φαντασθεῖτε σ᾽ ἕναν πόλεμο τά
ΜΜΕ τῆς μιᾶς ἐμπόλεμης χώρας νά
λένε διαρκῶς: «Πώ πώ! Νεκροί, τραυματίες, γέμισαν τά νοσοκομεῖα. Πανωλεθρία». Δέν θά ἔπαιζαν τό παιγνίδι τοῦ
ἐχθροῦ;
Αὐτό δέν γίνεται ἐδῶ καί δύο χρόνια
καί μέ τά τρομολαγνικά δελτία «ἐνημέρωσης» γιά τήν πορεία τοῦ κορωνοϊοῦ;
Τόσοι νεκροί, τόσοι διασωληνωμένοι.
Πανικός!
Ποιός ὠφελεῖται ἀπό αὐτό;
vvv
Ἀποκαλυπτική
ἡ Ἰταλίδα βουλευτής Σάρα Κουνιάλ
Μεταφέρουμε ἀπό τό dimpenews.
com/2021/09/10 τό εἰσαγωγικό σημείωμα
ἑνός εὐρύτερου ρεπορτάζ μέ τήν ὁμιλία
26
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τῆς Ἰταλίδος βουλευτοῦ στήν Ἰταλική
Βουλή στίς 10.9.2021.
«Συγκλονιστική ὅσο κι ἀποκαλυπτική ἡ Ἰταλίδα βουλευτής Σάρα Κουνιάλ.
Τά εἶπε ὅλα. Σπανίως μιά τοποθέτηση
εἶναι τόσο ἐμπεριστατωμένη καί μεστή
ὅσο αὐτή. Μέσα στή Βουλή στίς 9.9.2021
τόνισε: Στήν Ἀγγλία τό 70% τῶν νεκρῶν
ἀπό Covid-19 εἶναι ἐμβολιασμένοι. Δέν
εἶναι ἐμβόλιο, ἀλλά γονιδιακή θεραπεία
καί παρανόμως κάνετε τούς πολίτες
ἰνδικά χοιρίδια! Τό ἐμβόλιο εἶναι πειραματικό! Τό Green Pass, ὑγειονομική
δικτατορία! 81% τῶν σοβαρῶν νοσηλειῶν στό Ἰσραήλ εἶναι ἐμβολιασμένοι
μέ δύο ἤ τρεῖς δόσεις! Ἡ θνησιμότητα
ἐμβολιασμένων ὑπερδιπλάσια ἀπό
ἀνεμβολίαστους! Εἴμαστε ἕτοιμοι νά
πεθάνουμε γιά νά ὑπερασπιστοῦμε τά
δικαιώματά μας!
»Δέν μπορεῖτε πλέον νά λέτε ὅτι ὁ
ἐμβολιασμός εἶναι μιά πράξη ἀγάπης
ἐπειδή μιά πράξη ἀγάπης χωρίς συγκατάθεση καί ὑπό ἐκβιασμό ὀνομάζεται ΒΙΑΣΜΟΣ. "r2020.info9/9/21».
vvv
Δήλωσε ἡ Γερμανίδα
Εὐρωβουλευτής Κριστίν Ἄντερσον:
«Ρίξτε με στή φυλακή.
Ἐμβόλιο δέν κάνω».
Μεταφέρουμε ἀπό τό attikanea.info
(ἀνάρτηση 2.11.2021) μέρος τῆς θαρραλέας ὁμιλίας στό Εὐρωκοινοβούλιο τῆς
Γερμανίδας Εὐρωβουλευτοῦ Κριστίν
Ἄντερσον τοῦ Γερμανικοῦ Κόμματος
AFD:
«Δέν εἶναι [μόνον] ὁ στόχος πού κα-
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θιστᾶ τό σύστημα καταπιεστικό. Εἶναι
πάντα οἱ μέθοδοι μέ τίς ὁποῖες ἐπιδιώκεται ὁ στόχος». [...]
»Ρίξτε με στή φυλακή, κλειδῶστε
με καί πετάξτε μακριά τό κλειδί, δέν μέ
νοιάζει. Ἀλλά δέν θά μπορέσετε νά μέ
ἐξαναγκάσετε νά ἐμβολιαστῶ, ἐάν σάν
ἐλεύθερος πολίτης, πού εἶμαι, ἐπιλέγω
νά μήν ἐμβολιαστῶ.
»Ἡ ὑποχρεωτική χρήση τοῦ ψηφιακοῦ πράσινου πιστοποιητικοῦ, ὑπονομεύει ὅλα ὅσα ὑποστηρίζουν οἱ Εὐρωπαῖοι. Παραβιάζει συνταγματικά κατοχυρωμένα θεμελιώδη δικαιώματα καί συνιστᾶ τό πρῶτο βῆμα πρός τό ἀνυπόφορο
κινεζικό κοινωνικο-πιστωτικό σύστημα.
Δέν θά τό ὑποστηρίξω ποτέ αὐτό.
»Ὅποτε μιά πολιτική ἐλίτ πιέζει
τόσο σκληρά γιά μιά ἀτζέντα καί καταφεύγει σέ ἐκβιασμούς καί χειραγώγηση,
μπορεῖτε σχεδόν πάντα νά εἶστε βέβαιοι
ὅτι αὐτό πού ἔχει στήν καρδιά της δέν
εἶναι τό ὄφελός σας».

Εἶναι σαφές–καί δέν τό κρύβουν– ὅτι
τό «ὅραμα» πού ἔχουν γιά τήν Ἑλλάδα
τοῦ 2040 εἶναι μιά Ἑλλάδα πολυφυλετική, πολυθρησκευτική καί πολυπολιτισμική. Δηλαδή μιά Ἑλλάδα χωρίς Ἕλληνες!
Ἄν τούς ἀφήσουμε νά τό κάνουν, δέν
θά εἴμαστε ἄξιοι τῆς τύχης μας;

vvv
Κονίτσης Ἀνδρέας: «Διαμαρτύρομαι
ἐντόνως διά τήν ἔλευσιν τοῦ αἱρεσιάρχου Φραγκίσκου»
Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέας μέ ἐπιστολή του πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο καί τούς Συνοδικούς
Ἀρχιερεῖς «διαμαρτύρεται ἐντόνως»,
ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει, γιά τήν
δρομολογηθεῖσα (στίς 4 καί 5 Δεκεμβρίου) ἐπίσκεψη τοῦ αἱρεσιάρχου πάπα
Φραγκίσκου Μπεργκόλιο στήν ἁγιοτόκο
Ἑλλάδα, καί δηλώνει εὐθαρσῶς «δι᾽ ἐμέ
[ὁ πάπας] εἶναι ἀνεπιθύμητος».

vvv
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Ἡ καλά
σχεδιασμένη μετανάστευση» θά μᾶς
λύσει τά προβλήματα.
Ὅπως διαβάζουμε στό pronews.gr
(19.10.2021) ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης
ἀνοίγοντας τό «Φόρουμ Ἑλλάδα 2040»,
τό ὁποῖο ὀργάνωσε ἡ κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου, Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἑορτασμῶν γιά τά 200 χρόνια ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, εἶπε μεταξύ ἄλλων
ὅτι τό δημογραφικό καί τήν ἔλλειψη
ἐργατικῶν χεριῶν στήν Ἑλλάδα τοῦ
2040 θά μᾶς τά λύσει «ἡ καλά σχεδιασμένη μετανάστευση».
Σχόλιο «Π»: Παρόμοια ὁμολογία εἶχε
κάνει προσφάτως καί ἡ Πρόεδρος τῆς
Δημοκρατίας Αἰκατ. Σακελλαροπούλου.

vvv
Κυθήρων Σεραφείμ: Τί θά ἔλεγε ὁ
ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς στόν πάπα
Μεταφέρουμε ἀπό τήν Ποιμαντορική Ἐγκύκλιο ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας
Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων (ὑπ’
ἀριθ. 203/2021 τῆς 11.11.2021) τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ ἕνα ἀπόσπασμα, πού
ἔχει σχέση μέ τήν τρέχουσα στενόχωρη
ἐπικαιρότητα:
«Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Θεσσαλονίκης,
λοιπόν, προβάλλει σήμερον εἰς τούς χαλεπούς καιρούς μας ὡς κυματοθραύστης
ἔναντι τῶν παντοειδῶν αἱρέσεων καί
μάλιστα τοῦ ἀκράτου Οἰκουμενισμοῦ,
ὁ ὁποῖος φρυαττόμενος, ἐντός τοῦ κλί27
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ματος τῆς “νέας ἐποχῆς” καί τῆς “νέας
τάξης πραγμάτων”, στοχεύει εἰς τό νά
ἰσοπεδώσῃ τά πάντα (Ἱερούς Κανόνας,
Ἱερά Δόγματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως,
Ἱεράν Παράδοσιν) καί νά ἐκβάλῃ τά πιστεύματά του εἰς τόν “ποταμόν” τῆς Παγκοσμιοποιήσεως καί τῆς Πανθρησκείας.
»Εἰς τόν προσκεκλημένον ὑπό τῆς
Ἑλληνικῆς Πολιτείας ὡς ἀρχηγόν τοῦ
Κράτους τοῦ Βατικανοῦ καί ἐρχόμενον
εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Πατρίδα μας
Πάπαν τῆς Ρώμης, ἐπιθυμοῦντα νά βηματίσῃ εἰς τά βήματα τοῦ Ἀποστόλου
τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ταπεινῶς φρονῶ ὅτι
ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς θά ἔκαμνε
τήν σύστασιν ἀντί τῶν ἐντυπωσιακῶν
κινήσεων νά μυηθῇ εἰς τήν Θεολογίαν,
Χριστολογίαν και Ἐκκλησιολογίαν τοῦ
Θείου Παύλου καί οὕτω πως νά ἐπιστρέψῃ ἐν μετανοίᾳ εἰς τήν πρό τῆς
ἀποσχίσεως τῶν Φραγκολατίνων, κατά
τό 1054, ἀκαινοτόμητον παράδοσίν των.
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»Καί εἰς τόν Παναγ. Οἰκουμενικόν
Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον, συμπληρώσαντα τό 30όν ἔτος τῆς Πατριαρχείας αὐτοῦ καί τιμώμενον ἐπί τούτῳ κατ’ αὐτάς ὑπό τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν
Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, εὐχόμενος εὐσεβάστως καί προσηκόντως τά κρείττονα
κατά Θεόν, θεωρῶ ὅτι ὁ Θεῖος Γρηγόριος
θά ἐπανελάμβανε τήν λειτουργικήν αἴτησιν διά “τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως καί
τήν κοινωνίαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος…”,
δεδομένης τῆς ὑφισταμένης καί παρατεταμένης, δυστυχῶς, διαφωνίας καί
διαστάσεως τῶν δύο τρίτων τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν διά τό ἀκανθῶδες
Οὐκρανικόν ζήτημα, ἔτι δέ “ὑπέρ εὐσταθείας τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν
καί τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως”, ὑπό τάς
θεολογικάς, κανονικάς καί ἐκκλησιολογικάς προϋποθέσεις, ἀλλά καί θά ὑπεδείκνυε τήν ἀποφυγήν τῆς ἀντικανονικῆς διαθρησκειακῆς καί τῆς ἀπροϋπο-

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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θέτου διαχριστιανικῆς ἐκκλησιαστικῆς
κοινωνίας καί συμπροσευχῆς».
Σχόλιο «Π»: Μακάρι νά μιμηθοῦν
καί ἄλλοι τούς δύο αὐτούς παραδοσιακούς Ἀρχιερεῖς.

vvv
Γιατί ἀρνοῦνται τόν διάλογο;
Γιατί κυβέρνηση καί «εἰδικοί» ἀρνοῦνται τόν διάλογο ἐπί ἴσοις ὅροις στά
Μ.Μ.Ε.;
Φοβοῦνται; Δέν ἔχουν ἐπιχειρήματα; Δέν πιστεύουν στή Δημοκρατία, τῆς
ὁποίας ἡ πεμπτουσία εἶναι ἡ πειθώ καί
ὁ διάλογος; Ἡ τρομοκρατία καί ὁ ἐξαναγκασμός, μέσῳ φόβου καί διώξεων, εἶναι
χαρακτηριστικά τῆς δημοκρατίας ἤ τῆς
δικτατορίας;

vvv
Συνέδριο–πρόκληση στά Γιάννινα
γιά τόν Ἀλῆ πασᾶ
Τήν Παρασκευή 22 Ὀκτωβρίου 2021
ξεκίνησε στά Γιάννινα συνέδριο, τό
ὁποῖο στοχεύει νά προβάλει τήν προσωπικότητα καί τό ἔργο τοῦ Ἀλῆ πασᾶ!
Τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Γιάννας Ἀγγελοπούλου, Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς
«Ἑλλάδα 2021» γιά τόν ἑορτασμό τῶν
200 χρόνων ἀπό τήν Ἐπανάσταση τοῦ
1821. Οἱ διαμαρτυρίες φορέων, πολιτῶν
καί ἰδιαιτέρως τῶν Συλλόγων Σουλιωτῶν
ἀγνοήθηκαν. Γεννᾶται ἡ ἀπορία: Ἡ στάση αὐτή τῆς κ. Ἀγγελοπούλου τιμᾶ τήν
Ἱστορία μας;

vvv
Ἡ πανδημία δίνει τήν εὐκαιρία
γιά τήν «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση»
Τό βιβλίο τῶν Schwab-Maleret, The

Great Reset (=Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση), πού ἔχει στό γραφεῖο του, ὅταν
φωτογραφίζεται ὁ κ. Μητσοτάκης, μεταφράσθηκε προσφάτως στά ἑλληνικά.
Οἱ συγγραφεῖς του δέν μᾶς κρύβουν τί
σχεδιάζουν γιά τόν κόσμο. Σημειωτέον
ὅτι Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση σημαίνει Νέα
Τάξη Πραγμάτων. Μεταφέρουμε δειγματοληπτικά:
«Ἡ πανδημία δίνει τήν εὐκαιρία γιά
τήν Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση [=Νέα Τάξη
Πραγμάτων].
»Χρειάζεται, χωρίς καθυστέρηση, νά
προχωρήσουμε στή Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση. Δέν πρόκειται γιά κάτι πού “εἶναι καλό νά γίνει”, ἀλλά γιά ἀπόλυτη
ἀναγκαιότητα. Ἄν δέν ἀντιμετωπιστοῦν
καί δέν διορθωθοῦν τά βαθιά ριζωμένα
δεινά τῶν κοινωνιῶν καί τῶν οἰκονομιῶν
μας, θά μποροῦσε νά αὐξηθεῖ ὁ κίνδυνος νά ἐπιβληθεῖ τελικά μιά ἐπανεκκίνηση, ὅπως ἔχει γίνει πλειστάκις
στήν ἱστορία, μέσῳ βίαιων κλονισμῶν,
ὅπως εἶναι οἱ συγκρούσεις, ἀκόμη καί
οἱ ἐπαναστάσεις. Ἐναπόκειται σέ ἐμᾶς
νά πιάσουμε τόν ταῦρο ἀπό τά κέρατα. Ἡ πανδημία δίνει αὐτή τήν εὐκαιρία: “ἀντιπροσωπεύει μιά σπάνια, ἀλλά
σύντομης διάρκειας εὐκαιρίας νά στοχαστοῦμε, νά φανταστοῦμε ξανά καί νά
ἐπανεκκινήσουμε τόν κόσμο μας”». (Ἡ
Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση, σ. 266).

vvv
Θνησιμότητες παγκοσμίως: Κορωνοϊοῦ 0,006%. Ἱσπανικῆς γρίππης 2,7%
Πανώλους τόν Μεσαίωνα 40%!
Διαβάζουμε στή σελίδα 269 τοῦ
προαναφερθέντος βιβλίου τῶν SchwabMaleret, Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση: «Σέ
παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἰδωμένη βάσει τοῦ
ποσοστοῦ τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ
29
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πού προσβλήθηκε, ἡ κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ (μέχρι στιγμῆς) εἶναι μία ἀπό
τίς λιγότερο θανάσιμες πανδημίες
πού ἔχει βιώσει ὁ κόσμος τίς τελευταῖες δύο χιλιετίες. Κατά πάσα πιθανότητα, ἐκτός ἐάν ἡ πανδημία ἐξελιχθεῖ
μέ ἀπρόβλεπτο τρόπο, οἱ συνέπειες
τῆς Covid-19 ἀπό τήν ἄποψη τῆς ἀνθρώπινης ὑγείας καί τῆς θνησιμότητας θά εἶναι ἤπιες συγκρινόμενες μέ
προηγούμενες πανδημίες. Στά τέλη
Ἰουνίου τοῦ 2020 (σέ μιά ἐποχή πού ἡ
πανδημία μαινόταν στή Λατινική Ἀμερική, τή Νότια Ἀσία καί σέ μεγάλο μέρος
τῶν ΗΠΑ), ἡ Covid-19 εἶχε προκαλέσει
τόν θάνατο σέ λιγότερο ἀπό τό 0,006%
τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ. Θέτοντας
αὐτόν τόν μικρό ἀριθμό στό πλαίσιο τῆς
θνησιμότητας ἀπό πανδημίες, ἡ ἱσπανική γρίππη προκάλεσε τόν θάνατο στό
2,7% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ καί ὁ
ἰός τῆς ἀνθρώπινης ἀνοσοανεπάρκειας/AIDS στό 0,6% (ἀπό τό 1980 μέχρι
σήμερα). Ἡ πανώλη τοῦ Ἰουστινιανοῦ,
ἀπό τό ξέσπασμά της, τό 541, μέχρι πού
τελικά ἐξαφανίστηκε, τό 750, ἀφάνισε
σχεδόν τό ἕνα τρίτο τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ
Βυζαντίου, σύμφωνα μέ διάφορες ἐκτιμήσεις, καί ὁ Μαῦρος Θάνατος[= πανώλης] (1347-1351) θεωρεῖται ὅτι σκότωσε
τό 30%-40% τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ τῆς ἐποχῆς».
Σχόλιο «Π» 1: Μόνοι τους τά λένε.
«Τί χρείαν ἔχομεν ἄλλων μαρτύρων;»
Σχόλιο «Π» 2: Ἄρα πρίν τά ἐμβόλια (Ἰούνιος τοῦ 2020) μᾶς λένε οἱ
Schwab-Maleret εἴχαμε θνησιμότητα μόνον 0,006%. Μήπως ἀπό τόν Δεκέμβριο
τοῦ 2020 τήν αὔξησαν τά ἐμβόλια; Ἀλήθεια σήμερα πόσο τοῖς ἑκατό εἶναι; Καί
ὄχι πλαστά νούμερα ὅπως στήν Ἰταλία,
ὅπου «διώρθωσαν» (!) τούς θανάτους
ἀπό 132.161 σέ 3.873 (!)
30
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Καί νά μᾶς ποῦνε πόσοι εἶναι οἱ
θάνατοι ἀπό τά ἐμβόλια καί πόσες οἱ
παρενέργειες (κοντεύουν τά 2,5 ἑκατομμύρια οἱ παρενέργειες μόνο στήν Ε.Ε.!)

vvv
Ἡ οὐσία τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης [=Νέα Τάξη Πραγμάτων] εἶναι ἡ
ἀλλαγή τῶν θεσμῶν!
«Τό ὅτι εἴδαμε τίς ἀποτυχίες καί τά
ρήγματα στό σκληρό φῶς πού ρίχνει
ἡ κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ μπορεῖ νά μᾶς
ἀναγκάσει νά δράσουμε ταχύτερα, ἀντικαθιστώντας τίς ἀποτυχημένες ἰδέες, θεσμούς, διαδικασίες καί κανόνες
μέ νέους, πιό ταιριαστούς στίς τρέχουσες καί μελλοντικές ἀνάγκες. Αὐτή εἶναι
ἡ οὐσία τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης».
(Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση, σ. 271).
Σχόλιο «Π»: Μήν ξεχνοῦμε ὅτι αὐτοί
θεωροῦν τήν Ἐκκλησία ἁπλῶς ὡς ἕνα
θεσμό.

vvv
Μόνον οἱ Ἕλληνες νοσοῦν;
Ἀλήθεια, ἀκούσατε νά διασωληνώθηκε ἤ νά πέθανε κανένας παράνομος
μετανάστης;
Δέν σᾶς κάνει ἐντύπωση ὅτι μόνον
Ἕλληνες νοσοῦν, νοσηλεύονται, διασωληνώνονται καί πεθαίνουν;

vvv
Ἡ Δ.Ι.Σ. θά «διορθώσει»
τόν Πρωθυπουργό;
Μίνα Γκάγκα (17.11.᾽21): «Δέν σκεφτόμαστε γιά νέα μέτρα».
Κυριάκος Μητσοτάκης (18.11.᾽21)
Ἀνακοίνωσε νέα βαρύτερα μέτρα εἰς βάρος τῶν ἀνεμβολίαστων.
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1η Ἀπορία «Π»: Καλά, δέν συνεννοοῦνται μεταξύ τους ἤ ὁ Πρωθυπουργός
πράττει μέ βάση ἄλλες ὁδηγίες, πού δέν
γνωρίζουν οἱ ὑπουργοί του ἤ ἡ «Ἐπιτροπή τῶν εἰδικῶν» (Τσιόδρας κλπ.);
2η Ἀπορία «Π»: Τό μέτρο γιά ἔλεγχο
πιστοποιητικῶν στήν εἴσοδο τῶν ἱερῶν
ναῶν τό πρότεινε ἡ «Ἐπιτροπή τῶν εἰδικῶν»;
3η Ἀπορία «Π»: Ἡ Δ.Ι.Σ. στήν Ἐγκύκλιό της τῆς 4.11.᾽21 γράφει ὅτι «προτρέπει πατρικῶς» τούς πιστούς νά κάνουν
τέστ, πρίν πᾶνε στούς ἱερούς ναούς.
Ἄρα δέν εἶναι ὑποχρεωτικό.
Ἀντιθέτως ὁ Πρωθυπουργός στό διάγγελμά του τῆς 18.11.᾽21 εἶπε ὅτι αὐτό
πού ἀποφάσισε γιά εἴσοδο τῶν πιστῶν
στούς ναούς μέ ἐπίδειξη πιστοποιητικοῦ
τό εἶχε ἤδη ἀποφασίσει ἡ Δ.Ι.Σ.
Δέν θά πρέπει ἡ Δ.Ι.Σ. νά τόν «διορθώσει»;

vvv
Ὁ ναζισμός ἀναβιώνει στήν Αὐστρία;
Νά ὑποθέσουμε ὅτι ἡ Αὐστρία μέ
τήν ἀπόφαση τῆς κυβέρνησής της γιά
ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό ὅλων νοσταλγεῖ τό ναζιστικό παρελθόν της;
Ὡς γνωστόν ἡ Αὐστρία ἦταν ἡ πατρίδα τοῦ Ἀδόλφου Χίτλερ.
Συγχρόνως ὅμως διαβάζουμε καί ἐλπιδοφόρα μηνύματα ἀπό τήν ἴδια χώρα.
Σύμφωνα μέ τό dimpenews.com
(ἀνάρτηση τῆς 17.11.2021):
Ἡ Αὐστρία ξεσηκώνεται ἐνάντια στήν
«ὑγειονομική δικτακτορία». Ἡ ἀστυνομία καί ὁ στρατός ἀρνοῦνται «στό ὄνομα
τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας» νά ἐλέγχουν τά πιστοποιητικά ὑγείας καί νά συνεργήσουν στή δημιουργία «γκέτο ἀνεμβολίαστων»!
Ἡ μεγάλη διαδήλωση τῆς 20.11.᾽21,

πού θά γίνει στή Βιέννη ἐναντίον τῶν
ἀνελεύθερων μέτρων, στήν ὁποία ἔχουν
δηλώσει συμμετοχή καί ἑνώσεις στρατιωτικῶν καί ἀστυνομικῶν, θά δείξει πῶς
θά ἐξελιχθοῦν τά πράγματα.

vvv
Πανδημία ἀνεμβολίαστων;
Διαβάζουμε στό διαδίκτυο (pronews.
gr) ὅτι στό Γιβραλτάρ μία χώρα μέ τριανταπέντε μόνο χιλιάδες κατοίκους
(35.000), ὅπου ὅλοι εἶναι ἐμβολιασμένοι, λαμβάνονται καί ἐκεῖ αὐστηρά μέτρα γιά τόν περιορισμό τῆς νόσου, πού
βρίσκεται σέ ἔξαρση.
Ἀπορία «Π»: Συγγνώμην, γιατί ἔχουμε μπερδευτεῖ. Μήπως ἡ «πανδημία» δέν
εἶναι τῶν ἀνεμβολίαστων ὅπως μᾶς λένε
ἐδῶ;
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Σάλος μέ δηλώσεις Γκάγκα:
«Οἱ ἐμβολιασμένοι ἀρρωσταίνουν καί
κολλᾶνε περισσότερο».
Διαβάζουμε στό aftodioikisi.gr στίς
18.11.2021: «Ἡ ἀναπληρώτρια ὑπουργός Ὑγείας Μίνα Γκάγκα φιλοξενήθηκε
στό LIVE NEWS τοῦ Mega ἀπό τόν Νίκο
Εὐαγγελάτο καί μίλησε γιά τόν αὐξημένο ἀριθμό κρουσμάτων καί τήν πορεία
τῆς πανδημίας. Σημεῖο τῶν δηλώσεών
της ὅμως συζητεῖται ἰδιαίτερα στά social
media τίς τελευταῖες ὧρες. Συγκεκριμένα, κατά τή διάρκεια τῆς ὁμιλίας της ἡ
ἀναπληρώτρια ὑπουργός ἔδωσε συμβουλή νά προσέχουμε ὅλοι, ἀλλά κυρίως οἱ
... ἐμβολιασμένοι! Καί αὐτό διότι “κολλᾶνε περισσότερο καί ἀρρωσταίνουν πολύ
περισσότερο”.
»Εὔλογη ἡ ἀπορία ὅσων ἄκουσαν
αὐτή τή δήλωση: “Δηλαδή ἐάν ἀρρωσταίνω περισσότερο καί κολλάω πολύ πε31

AP.

ρισσότερο ἐπειδή ἔκανα τό ἐμβόλιο γιατί
ἔπρεπε νά τό κάνω;».
Σχόλιο «Π»: Τό «περίεργο» εἶναι
ὅτι ὅταν ἡ κ. Γκάγκα στό πρῶτο λεπτό τῆς συνεντεύξεώς της ἔριξε αὐτή
τή «βόμβα», πού ἀνατρέπει τό ἀφήγημα τῆς «πανδημίας τῶν ἀνεμβολίαστων»,
ὁ Νίκος Εὐαγγελάτος, πού δέν ἀφήνει
τίποτε ἀσχολίαστο καί διακόπτει τούς
συνομιλητές του, δέν εἶπε τίποτε! Σάν
νά μήν τό ἄκουσε. Καί μετά ἀπό πέντε
περίπου λεπτά (ἡ συνέντευξη εἶχε συνολική διάρκεια λίγο περισσότερο ἀπό
ὀκτώ λεπτά), ἡ κ. Γκάγκα εἶπε ἀκριβῶς
τό ἀντίθετο! Ὁ Εὐαγγελάτος ἄφησε τήν
κραυγαλέα ἀντίφαση ἀσχολίαστη.
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Ἔγγραφο-«πύραυλος» τοῦ Γ.Ε.Ν.:
«Οἱ ἐμβολιασμένοι νοσοῦν
περισσότερο ἀπό Covid-19»
Ὅπως διαβάζουμε ὑπό τόν ἀνωτέρω
τίτλο στό pronews.gr (19.11.2021), πραγματικός πύραυλος Exocet ἡ Ἔκθεση τοῦ
Γενικοῦ Ἐπιτελείου Ναυτικοῦ (Γ.Ε.Ν.)
γιά τό ἀφήγημα κυβέρνησης καί «εἰδικῶν» περί «πανδημίας τῶν ἀνεμβολίαστων». Βάσει πραγματικῶν δεδομένων
ἀπό τά πληρώματα τῶν πλοίων τοῦ
Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ ἀποδεικνύεται
ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι νοσοῦν περισσότερο ἀπό τούς ἀνεμβολίαστους! Ἡ ἔκθεση,
ὅπως διαβάζουμε, εἶναι ἐπίσημη καί ἔχει
ἡμερομηνία Νοεμβρίου 2021.
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Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση κατόπιν γραπτῆς ἀδείας ἀπό τή διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.
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