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Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙ
ό 2021, πού πέρασε, ἀπέδειξε
πόσο καταστροφικά ἀποτελεσματική μπορεῖ νά εἶναι ἡ «αὐτοκρατορία τοῦ κακοῦ», πού προσπαθεῖ νά
ρουφήξει καί νά ἐλέγξει τά πάντα παγκοσμίως.
Ξεκινώντας ἀπό τήν κήρυξη τῆς «πανδημίας» στίς ἀρχές τοῦ 2020 (Δεκέμβριος

T

2019 στή Wuhan τῆς Κίνας – Μάρτιος
2020 στήν Ἑλλάδα), κατάφεραν, χρησιμοποιώντας τόν φόβο ὡς μέσο χειραγώγησης διά τῶν ΜΜΕ νά δημιουργήσουν
σέ δύο μόλις χρόνια νέα δεδομένα γιά
τήν ἀνθρωπότητα. Μιά κατάσταση στήν
ὁποία πολλοί ἄνθρωποι συμπεριφέρονται σάν νά ἔχουν πιεῖ τό «τρελλό νερό».

AP.

Ἔχουν δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις καταστροφῆς τῆς κοινωνίας,
ὅπως τή γνωρίζαμε, διότι διέρρηξαν τούς
κοινωνικούς δεσμούς, ἐγκαθιστώντας
παντοῦ τήν καχυποψία καί τήν «κοινωνική ἀποστασιοποίηση».
Ἐδίχασαν ἀκόμη καί τήν ἴδια τήν
Ἐκκλησία, διαχωρίζοντας τούς πιστούς
σέ ἐμβολιασμένους καί ἀνεμβολίαστους.
Ἀκόμη καί τούς οἰκογενειακούς δεσμούς σέ πολλές περιπτώσεις διέσπασαν.
Κατάφεραν νά κάνουν τούς ἀνθρώπους νά βλέπουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον ὡς
ἐν δυνάμει κίνδυνο καί ἀπειλή. «Ὁ
ἄλλος εἶναι ἡ κόλασή μου» εἶχε πεῖ ὁ
τραγικός καί ταλαίπωρος Γάλλος ὑπαρξιστής φιλόσοφος Ζάν-Πώλ Σάρτρ.
Καί ὅλα αὐτά γιά νά φέρουν τήν
«Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση» ἤ «Νέα Τάξη
Πραγμάτων», δηλαδή τήν Παγκόσμια
Κυβέρνηση τοῦ ψεύτικου «Χριστοῦ»
πού περιμένουν, καί γιά τόν ὁποῖον ἐργάζονται ἐδῶ καί πολλά-πολλά χρόνια.
Αὐτά δέν θά μποροῦσαν βέβαια νά
συμβοῦν, ἐάν ἤδη μέσα στήν ἀνθρώπινη
κοινωνία δέν διενεργοῦνταν τό μυστήριο τῆς ἀνομίας καί ἀποστασίας ἀπό
τό θέλημα τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Κατάσταση παρόμοια μέ αὐτήν πρό τοῦ Νῶε!
Τό κλειδί, γιά νά βγοῦμε ἀπό τό
ἐφιαλτικό ἀδιέξοδο, εἶναι ἡ μετάνοια,
ἀλλά δυστυχῶς δέν φαίνεται στόν ὁρίζοντα σέ ἱκανοποιητική ἔκταση.
Αὐτό πού βιώνουμε εἶναι τό Ἀποκα-

λυπτικό «ὁ ῥυπαρός ῥυπαρευθήτω ἔτι...
καί ὁ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι». (Ἀποκ. 22,11)
Ζοῦμε σέ χρόνια ἀποκαλυπτικά. Σέ
χρόνια, ὅπου –καθώς ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος– πολλοί ἅγιοι θά εὔχονταν νά ζοῦσαν, γιά νά ἀγωνισθοῦν περισσότερο καί
νά στεφανωθοῦν ἀπό τόν ἀγωνοθέτη
Χριστό περισσότερο.
Ἀνθρωπίνως ἡ σημερινή κατάσταση
φαίνεται ὅτι δέν διορθώνεται.
Τά πάντα ὅμως μπορεῖ νά τά διορθώσει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος
θά φυλάξει αὐτούς πού Τόν ἀγαποῦν
καί Τόν ἐμπιστεύονται.
Ἤδη ἔρχονται καλπάζοντας τά προφητευμένα γεγονότα. Ἔρχεται τό οἰκονομικό κράχ, ἡ πείνα καί ὁ πόλεμος.
Ὅμως «Μή ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία, μηδέ δειλιάτω» (Ἰω. 14,27).
Ὁ Χριστός κρατᾶ στήν παλάμη του
τήν Ἱστορία.
Οἱ Χριστιανοί καί κάθε τίμιος καί
ἐλεύθερος ἄνθρωπος σήμερα, ὅπως καί
πάντοτε, δέν ἔχουμε νά κάνουμε τίποτε
περισσότερο, ἀλλά καί τίποτε λιγότερο,
ἀπό αὐτό πού μᾶς καθοδηγεῖ ἡ συνείδηση καί τό φιλότιμό μας: Νά εἴμαστε
πάντοτε σταθερά καί ἀταλάντευτα κοντά στόν Χριστό. Γαντζωμένοι στόν Χριστό.
Αὐτός «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ»
(Ἀποκ. 6,2). Ἀμήν.
Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ
φιλικές ἱστοσελίδες.
• Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά παρακολουθοῦν ἐκπομπή, πού κάνει ὁ
π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης. Ἀναρτᾶται στό διαδίκτυο ἀπό φιλικές ἱστοσελίδες
καί ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι «ἐγρήγορση» στό vimeo.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ
ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΙΕΡΟΥ ΤΡΙῼΔΙΟΥ

(ὑπ’ ἀριθ. 208/2022)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων
«Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τό ἱερόν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καί
ὁ ἕτερος Τελώνης» (Λουκ. ιη´, 10).
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα
μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
Εὐλογημένη, εἰρηνική, χαριτοφόρος,
καλλίκαρπος καί ὑγιεινή κατ’ ἄμφω ἡ
ἀρχομένη κατανυκτική περίοδος τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου.
Ἀρχίζει ἀπό τήν σημερινή ἡμέρα, μέ
τήν Χάριν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ διαρκείας
70 ἡμερῶν πνευματική καί ἀγωνιστική
περίοδος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Τριῳδίου.
Εὐλογητός ὁ Θεός! Προβάλλει ἐνώπιόν
μας ἕνα πνευματικό σκάμμα ἱερῶν γυμνασμάτων τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος: τό στάδιο τῆς σωματικῆς καί τῆς
πνευματικῆς νηστείας, τά ἀγωνίσματα
καί ἀθλήματα τῆς θεοφιλοῦς μετανοίας, οἱ πνευματικές ἀναβάσεις τῆς ὑψο-

ποιοῦ καί ἀγγελικῆς Χάριτος καί εὐλογίας προσευχῆς καί τά κατορθώματα τῆς
ἐξασκήσεως τῆς ἀρετῆς τῆς ἐλεημοσύνης καί τῆς φιλοπτωχίας, ἀλλά καί ὅλων
τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν.
Τό Ἱερόν Τριῴδιον ἀνοίγει μέ τήν ἱκετήριον φωνήν τοῦ Τελώνου· «ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» καί περαιοῦται
μέ τήν ἐνδόμυχον εὐχήν τοῦ εὐγνώμονος
λῃστοῦ· «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου». Οἱ δύο αὐτές
κραυγές ἱκεσίας καταδεικνύουν τήν δύναμιν καί τήν θαυμασίαν ἐνέργειαν τῆς
προσευχῆς.
Ἡ πρώτη Εὐαγγελική περικοπή τοῦ
Ἱεροῦ Τριῳδίου ἀναφέρεται εἰς τήν προσευχήν· «Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τό
Ἱερόν προσεύξασθαι…». Ὁ ἕνας, ὅμως, ὁ
Φαρισαῖος, τήν ὥραν αὐτήν τῆς προσευχῆς τήν ἐξέλαβε ὡς εὐκαιρίαν αὐτοπροβολῆς καί αὐτοδιαφημίσεως τῆς ἠθικῆς
ζωῆς του καί τῶν καλῶν ἔργων του, καί
ὄχι ὡς στιγμές καταθέσεως ψυχῆς καί
δίαυλον καρδιακῆς κοινωνίας καί ἐπαφῆς μέ τόν Πανάγιον Θεόν· αὐτό, δηλαδή, τό ὁποῖο κατώρθωσε ὁ Τελώνης
μέ τήν κατανυκτικήν του στάσιν καί τήν
συντριβήν τῆς καρδίας του ἐνώπιον τοῦ
Παναγάθου Θεοῦ.
Ὁ Τελώνης, λοιπόν, παρά τό φορτίον τῶν ἁμαρτιῶν του, τό ὁποῖον ἐβά-

Ἐπί τοῦ πιεστηρίου
Ἐνῶ ἡ ὕλη τῆς Παρακαταθήκης εἶχε κλείσει, ξέσπασε στίς 24 Φεβρουαρίου
ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία. Ἐπιφυλασσόμεθα νά γράψουμε στό ἑπόμενο τεῦχος.
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σταζε εἰς τούς ὤμους του, συνέλαβε τό
νόημα καί τήν ἀναγκαιότητα τῆς προσευχῆς καί ἐπέτυχε τήν δικαίωσίν του,
ἐν ἀντιθέσει πρός τόν Φαρισαῖον, ὁ
ὁποῖος ἀπεδοκιμάσθη διά τήν ὑπεροπτικήν στάσιν του καί τήν ἀπαξιωτική
συμπεριφορά του πρός τόν Τελώνην.
Ἄς ἴδωμεν, ὅμως, ποία εἶναι ἡ ἀληθινή καί θεοφιλής προσευχή καί ποῖα
τά ἀγαθά καί θεάρεστα ἀποτελέσματά
της, καθώς ἀπό τήν σημερινήν ἡμέραν
διαπλέομεν τό πέλαγος τῆς ἱερᾶς καί
κατανυκτικῆς περιόδου τοῦ Τριῳδίου,
ἐντός τοῦ ὁποίου ἔχει βασικήν καί πρωτεύουσαν θέσιν ἡ θεόδεκτος προσευχή
καί ἡ εὐάρεστος τῷ Θεῷ Θεία Λατρεία.
Πρός τοῦτο θά ζητήσωμεν τήν συνδρομήν καί ἀρωγήν τοῦ μεγίστου Ἱεροκήρυκος ὅλων τῶν χριστιανικῶν αἰώνων,
τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
τοῦ ὁποίου τά ἱερά κείμενα θά ἀποδοθοῦν εἰς τήν ἁπλῆν γλῶσσαν.
«Ἡ προσευχή εἶναι ἀξία τῶν οὐρανῶν.
Eἶναι ἡ γλῶσσα τῶν Ἀγγέλων, ὅταν δέν
λέγῃ τίποτε πικρό, ἀλλά τά ὅσα λέγει εἶναι προσηνῆ καί θεάρεστα. Ὅταν ἡ ψυχή
προσεύχεται ὑπέρ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι τήν
ἀδικοῦν καί τήν βλάπτουν, τότε καί οἱ
Ἄγγελοι στέκουν καί ἀκούουν μέ πολλή
σιγή. Καί ὅταν τελειώσῃ ἡ προσευχή, οἱ
Ἄγγελοι τήν ἐπικροτοῦν, τήν ἐπαινοῦν
καί τήν θαυμάζουν» (Ε.Π.Ε. 5, 140).
«Πλῆκτρο μουσικό νά εἶναι ἡ γλῶσσα μας. Νά μή λέγῃ ἀνάρμοστα λόγια,
ἀλλά τά λόγια της νά εἶναι γεμᾶτα μελῳδία καί ἁρμονία. Μέ ταπεινή διάνοια νά
προσερχώμεθα εἰς τόν Θεόν καί νά παρακαλοῦμε. Καί νά ἱκετεύωμεν ὑπέρ τῶν
ἐχθρῶν. Ἔτσι θά εἰσακουσθοῦν αἱ παρακλήσεις μας καί διά τόν ἑαυτόν μας»
(Ε.Π.Ε. 5, 140).
«Ἡ Ἄννα (σύζυγος τοῦ Ἐλκανά), εἰς
τήν Παλαιά Διαθήκη (Α´ Βασ., κεφ.α’),
4
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ὅταν προσηύχετο, δέν ἠκούετο ἡ φωνή
της, καί ὅμως ἐπέτυχε ὅσα ἠθέλησε,
διότι ἐφώναζε ἡ καρδία της. Κάνε τήν
προσευχή σου Μυστήριο. Ἄλλωστε ὅλες
οἱ ἀγγελικές δυνάμεις μέ πολλή εὐλάβεια τελοῦν τήν μυστική ἐκείνη μελῳδία
ὡς ἱερή ὑμνῳδία πρός τόν Βασιλέα τῶν
ὅλων Θεόν. Νά συναριθμήσῃς καί τόν
ἑαυτό σου μέ τούς Ἀγγέλους, ὅταν προσεύχεσαι, νά μιμηθῇς τήν μυστική τους
τάξι. Καί βέβαια δέν προσεύχεσαι σέ ἀνθρώπους, ἀλλά εἰς τόν Θεόν, ὁ ὁποῖος
εἶναι πανταχοῦ παρών καί ἀκούει πρίν
τοῦ ὁμιλήσωμε καί γνωρίζει τά ἀπόρρητα τῆς ψυχῆς μας» (Ε.Π.Ε. 9, 664).
«…Ὄχι, λοιπόν, μέ προκλητικό ὕφος
καί μέ ἐπιδεικτική φωνή, ἀλλά μέ πρόθυμη διάθεσι ἄς προσευχώμεθα. Οὔτε μέ
θόρυβο καί τυμπανοκρουσία καί πρός
ἐπίδειξιν, ὥστε νά γινώμεθα ἀποκρουστικοί καί εἰς τό περιβάλλον μας, ἀλλά
νά προσευχώμεθα μέ τόν ἐνδεδειγμένο
τρόπο, μέ συντριβή ψυχῆς καί μέ δάκρυα ἐκ βαθέων» (Ε.Π.Ε. 9, 664).
«Ὅποιος προσεύχεται μέ θερμότητα
(ψυχῆς), φλέγεται καί δέν καταφλέγεται,
ἀλλά ὅπως ἀκριβῶς τό χρυσάφι, πού
δοκιμάζεται στή φωτιά, ἔτσι καί αὐτός
γίνεται λαμπρότερος» (Ε.Π.Ε. 19, 168).
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,
Ὁ Οἰκουμενικός Διδάσκαλος Ἅγιος
Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς κατέδειξεν
ἐμπειρικῶς τήν ἀξίαν, τήν δύναμιν καί
τά ὑψηλά κατορθώματα τῆς προσευχῆς.
Πάντοτε εἶναι ἀπαραίτητη εἰς τήν
ζωήν μας ἡ προσευχή, ὅπως ὁ ἀέρας,
τό ὀξυγόνο, ὁ ἥλιος, τό νερό, τό ψωμί
καί ὅποιο ἄλλο συστατικό πρώτης ἀνάγκης, διά τήν βιολογική μας ζωή. Ἰδιαίτερα, ὅμως, εἰς τήν κρίσιμη ἐποχή μας καί
τούς δυσχείμερους καιρούς, τούς ὁποίους διερχόμεθα ἡ προσευχή εἶναι ἐκ τῶν
ὧν οὐκ ἄνευ.
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Τό «στάδιον τῶν ἀρετῶν» τοῦ Ἱεροῦ
Τριῳδίου παρέχει ὅλας τάς προϋποθέσεις ἐξασκήσεως τῆς θείας μεθόδου τῆς
προσευχῆς, τῆς καθαρᾶς καί ἐν κατανύξει ψυχῆς ἐπικοινωνίας μέ τόν Πλάστην
καί Δημιουργόν μας Θεόν. Ὅταν μέ πίστιν, ἐλπίδα καί ἀγάπην ἀπευθυνόμεθα
ἀπό καρδίας πρός τόν Κύριον καί Θεόν
μας, τότε ἔχομεν «τήν Χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν ἀγάπην
τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί τήν κοινωνίαν
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος», σύμφωνα μέ τήν
Λειτουργικήν εὐχήν.
Νά ἐπαγρυπνοῦμε καί νά ἀγωνιζώμεθα εἰς τήν καθημερινήν μας ζωήν,
ὥστε νά μήν κλονίζεται ἡ πίστις μας εἰς
τόν Τριαδικόν μας Θεόν, ἀλλά, παρά τίς
ἀντιξοότητες, τίς δοκιμασίες καί τούς
πειρασμούς, νά ἱστάμεθα ὄρθιοι καί
ἀμετακίνητοι εἰς τά κύματα τῆς ἀσεβείας καί τῆς ἀθεΐας, τῶν αἱρέσεων καί
τῶν κακοδοξιῶν, τῆς ἐκθεμελιώσεως τῶν
ἠθικῶν ἀρχῶν καί ἀξιῶν καί τοῦ ἀνοικτοῦ καί ἀπροκαλύπτου πολέμου κατά
τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Παραδόσεως καί
Κληρονομίας τῆς Ἁγίας Μητρός ἡμῶν
Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας καί

τῶν Ἐθνικῶν καί Πατριωτικῶν καταβολῶν, παραδόσεων καί ἐθίμων, ἰδίως δέ
κατά τῆς ἐνδόξου Ἱστορίας μας ὡς Ἑλληνορθοδόξου Γένους.
Ἡ ἀβεβαιότητα, ἡ σύγχυσις καί ἡ ταραχή, πού προκαλοῦνται ἀπό ὅσα συμβαίνουν καί τεκταίνονται κατά τούς δύσκολους αὐτούς καιρούς τῆς ἐπιδημίας
καί τῆς μεταλλάξεως τοῦ ἰοῦ, πρέπει νά
ἀντιμετωπίζωνται ἀπό τόν χριστιανικό
κόσμο μέ τήν δύναμιν καί τόν φωτισμό
τοῦ Παναγίου Πνεύματος, χωρίς τό παράπαν νά σαλεύωνται οἱ πιστοί ἀπό τήν
πίστιν, τήν ἐλπίδα καί τήν ἐμπιστοσύνην
μας εἰς τόν Πάνσοφον Δημιουργόν μας
καί Θεόν.
Εὐχόμενος ἀπό καρδίας νά εἴμεθα
εἰς κάθε περίστασιν ἑδραιωμένοι εἰς
τήν πίστιν, τήν ἐλπίδα καί τήν ἀγάπην τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ καί νά χρησιμοποιοῦμεν ἀνά πᾶσαν στιγμήν, καί
ἰδιαιτέρως εἰς τήν κατανυκτικήν περίοδον τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου, τό πνευματικόν
σωσσίβιον τῆς προσευχῆς, διατελῶ,
Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν


ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΥΠΑΚΟΗ Ἤ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΓΗ;*
τοῦ κ. Ἐλπιδοφόρου Σ. Σωτηριάδη, Ἀναπλ. Καθηγητοῦ Ἐπιδημιολογίας
καί Δημόσιας Ὑγείας στό Ἀνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μέ ἀφορμή τήν ἀναφορά τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου στήν ὑπακοή καί τή
σύνδεσή της μέ τόν ἐμβολιασμό, ἐπιχειροῦμε νά ἀναδείξουμε, κατά τήν ἄποψή
μας, τό σημαντικότερο πρόβλημα σέ αὐτή

τήν τεράστια ἀναστάτωση πού προκλήθηκε, ὡς μή ὄφειλε, μέσα στούς κόλπους
τῆς Ἐκκλησίας.
Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ ἐμβολιασμός, ὅπως
καί ὁποιαδήποτε ἄλλη ἰατρική πράξη,

* 14 Φεβρουαρίου 2022
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εἶναι κατοχυρωμένος ὡς μιά ἐλεύθερη
ἐπιλογή μετά ἀπό ἐνημερωμένη συγκατάθεση τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Ἐπειδή
ὅμως ἐπιχειρήθηκε νά ταυτιστεῖ αὐτό τό
θέμα μέ τήν ὑπακοή μέσα στήν Ἐκκλησία,
πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἐξαιρετικά σημαντικό
νά ἀποκρούσουμε αὐτή τή λανθασμένη
προσέγγιση. Ἄλλωστε, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
δέν θά ἔπρεπε νά ἀσχοληθεῖ καθόλου
μέ τό θέμα.
Ἡ λανθασμένη τοποθέτηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου περί ὑπακοῆς, ἀποτελεῖ μιά
πρώτης τάξεως εὐκαιρία νά πραγματευτοῦμε αὐτό τό πολύ παρεξηγημένο θέμα
πού ταλαιπωρεῖ τήν Ἐκκλησία, ἔτσι ὥστε
νά καταλήξουμε ἐν τέλει σέ κάτι θετικό
(οὐδέν κακόν ἀμιγές καλοῦ).
Εἶναι σημαντικό νά θέσουμε ἀρχικά
τή βασική τοποθέτηση ὅτι ἡ ὑπακοή
μέσα στήν Ἐκκλησία καί στά πλαίσια
τῆς πνευματικῆς ζωῆς ἀποτελεῖ τήν κορυφαία πράξη ἐλευθερίας. Μέ αὐτήν
ἐπιλέγει ὁ ἄνθρωπος νά ὑπακούσει στόν
Θεό, διότι ἀναγνωρίζει τή σωτηριώδη ἀξία
τῶν ἐντολῶν Του καί πιστεύει ὅτι αὐτές
θά τόν ὁδηγήσουν μέσα στή Χάρη τοῦ
Θεοῦ, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ὄντως ζωή πέρα
ἀπό κάθε καταναγκασμό, περιορισμό ἤ
ὑποτέλεια. Ἔτσι, ὅσο καί ἄν μπορεῖ νά
ἀκούγεται παράξενο ἤ περίεργο, ἡ ὑπακοή
στό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀποθέωση
τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου.
Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ἐπιδιώκουμε
νά μιμούμαστε τόν Χριστό. Ὁ Χριστός ὡς
Θεάνθρωπος μᾶς δίδαξε τήν τέλεια ὑπακοή, ἀφοῦ ἔγινε ὑπήκοος ἄχρι θανάτου,
θανάτου δέ Σταυροῦ. Ἐλεύθερα, ἀπό ἀγάπη, καί ὄχι ἀπό ὁποιαδήποτε ὑποχρέωση ἤ
ἀνάγκη, ὁ Χριστός ἀκολούθησε τό θέλημα
τοῦ Πατρός καί θυσιάστηκε γιά χάρη μας
μέ τήν ὑπέρτατη θυσία, τόν θάνατο, καί
μάλιστα μέ τόν πιό ἐξευτελιστικό γιά τήν
ἐποχή θάνατο ἐπάνω στό Σταυρό, γιά νά
6
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μᾶς σώσει ἀπό τόν αἰώνιο θάνατο καί νά
μᾶς χαρίσει τήν αἰώνια ζωή. Ὅποιος θέλει
(ὅστις θέλει, ὅπως μᾶς λέει ὁ Χριστός),
μπορεῖ νά θέσει τόν ἑαυτό του ἐλεύθερα
στή διάθεση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ ὥστε νά καταστεῖ μέρος τοῦ σχεδίου τοῦ
Θεοῦ γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπινου
γένους. Ἔτσι, ἡ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ
Θεοῦ δέν εἶναι ὑποταγή ἀλλά ἡ ὑπέρτατη
καί ἐλεύθερη ἐπιλογή τοῦ ἀνθρώπου νά
ἀκολουθήσει τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ὑπακοή λοιπόν μέσα στήν Ἐκκλησία
καί τήν πνευματική ζωή ὡς ἡ κορυφαία
πράξη ἐλευθερίας καί ἀγάπης δέν ἔχει
καμμία σχέση μέ τά δυτικόφρονα καί ξενόφερτα μηνύματα ὑποχρεωτικῆς ὑποταγῆς
σέ κάποιο ἀνθρώπινο θέλημα. Γι᾽ αὐτό
τόν λόγο, ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νά θέσει σέ ἀργία τούς ἱερεῖς, τήν
ὁποία προσπάθησε νά δικαιολογήσει
μέ τήν ἐπίκληση τῆς ὑπακοῆς, εἶναι
ἀπαράδεκτη καί ἀπορρίπτεται. Ἀπορρίπτεται, διότι ἀλλοιώνει τόν χαρακτήρα
τῆς ὑπακοῆς ἀπό πράξη ἐλευθερίας
σέ ὑποχρέωση ὑποταγῆς. Αὐτό τό ἦθος
εἶναι ξένο πρός τήν Ὀρθοδοξία.
Τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου ὁλοκληρώνεται στήν ἀποκοπή τοῦ προσωπικοῦ
θελήματος καί τήν καταπολέμηση τοῦ
ἀνθρώπινου ἐγωϊσμοῦ μέ τήν ἐλεύθερη
ἐπιλογή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν
ἄνθρωπο, πού ἐλευθερώνεται ἔτσι ἀπό
τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου.
Ἔχουμε πλαστεῖ «κατ᾽ εἰκόνα Θεοῦ
καί καθ᾽ ὁμοίωση». Ἡ βασική προδιαγραφή τῆς λειτουργίας μας ὡς ἀνθρώπων
εἶναι ἡ ἐλευθερία καί τό ἀτέρμονο τέρμα τῆς πορείας μας ἡ ἀγάπη. Ὅποιος
ἐπιχειρεῖ νά ἀλλοιώσει τίς προδιαγραφές
τοῦ δημιουργοῦ μας προσβάλλοντας τόν
πυρήνα τῆς ὑπόστασής μας, δηλαδή τήν
ἐλευθερία, ὄχι μόνο εἶναι καταδικασμένος
νά ἀποτύχει, ἀλλά καθίσταται βλάσφημος
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ἀπέναντι στόν ἴδιο τόν Θεό. Ταυτόχρονα,
ὅποιος πνευματικός προωθεῖ τήν τυφλή
ὑπακοή, πού δημιουργεῖ ἄβουλα ὄντα καί
ἀναιρεῖ τήν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ἐκτός Ἐκκλησίας καί μακριά ἀπό τό
γράμμα καί τό πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου.
Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ἀργία πού ἐπέβαλε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στούς ἱερεῖς παραβιάζει μιά πλειάδα νόμων, ἀποφάσεων, Εὐρωπαϊκῶν κανονισμῶν, διεθνῶν
διακηρύξεων, ἐπιτροπῶν βιοηθικῆς,
ἀποφάσεων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί
ἄλλων. Ὅλα αὐτά εἶναι πολύ σημαντικά
διότι ὑποδηλώνουν μιά ἄκρως περιφρονητική, ἀπαξιωτική καί ἐγωϊστική στάση τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου ἀπέναντι στήν Ἐκκλησία
καί σέ ὁλόκληρη τήν κοινωνία. Τήν ἴδια
ὥρα πού ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀναφέρθηκε
σέ δῆθεν ἐγωϊσμό τῶν ἱερέων, συμπεριφέρθηκε ὁ ἴδιος μέ ἕνα ἄκρατο ἐγωϊσμό.
Παρόλα αὐτά, ὅλα τά πιό πάνω, θά
μποροῦσαν νά θεωρηθοῦν πταίσματα
μπροστά στό τραγικό λάθος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νά προβάλει μιά ψευδεπίγραφη ὑπακοή ὡς δικαιολογία. Μέ αὐτό τό
ἀτόπημα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἐνδεχομένως
ἀκούσια, προσβάλλει καί ἀλλοιώνει τήν
ἴδια τήν ἀνθρώπινη ὑπόσταση καί τό
κορυφαῖο μήνυμα τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου
πού εἶναι ἡ ἐλευθερία, μέσα στήν ὁποία
καλλιεργεῖται ἡ ἀληθινή ἀγάπη.
Γι᾽ αὐτό καί εἶναι καθῆκον ὅλων τῶν
Ἀρχιερέων νά ἀποκρούσουν ἄμεσα αὐτή
τήν ἐνέργεια πού ἀλλοιώνει τό ὀρθόδο-

ξο ἦθος καί ντροπιάζει τόν πυρήνα τῆς
Ὀρθόδοξής μας πίστης ἀκυρώνοντας τήν
ἐλεύθερη ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ,
ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στή θυσία καί τήν τέλεια
ἀγάπη.
Μιά ἀριστουργηματική κινηματογραφική ταινία πού πραγματεύεται μέ σκηνοθετική μαεστρία τό θέμα τῆς ἐλευθερίας στή
σχέση μας μέ τόν Θεό, καθώς καί τῆς ἀέναης προσπάθειάς μας νά προσεγγίσουμε
καί νά ἀποκτήσουμε προσωπική σχέση μέ
τόν Θεό εἶναι ἡ ταινία «El Greco». Εἶναι
μιά ἐξαιρετική ταινία πού συστήνουμε ἀνεπιφύλακτα σέ κάθε συμπατριώτη μας.
Ἄλλωστε, εἶναι ἀναμενόμενο μιά τέτοια
ταινία νά εἶναι ἑλληνικό ἐπίτευγμα, ἀφοῦ
πραγματεύεται τήν ἐλευθερία, τό διαχρονικά κορυφαῖο ἀγαθό τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί
τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανισμοῦ.
Στό ἐρώτημα λοιπόν κατά πόσο νά
ἐπιλέξουμε τήν ἐλεύθερη ὑπακοή στό
θέλημα τοῦ Θεοῦ ἤ νά ὑποταχθοῦμε δουλικά σέ ἀνθρώπινα κελεύσματα παράνομων, παράλογων, ἀντι-επιστημονικῶν
καί ἀντι-εκκλησιαστικῶν ἐνεργειῶν, ἡ
ἀπάντηση κάθε Ὀρθόδοξου Χριστιανοῦ
εἶναι προφανής καί ἀδιαπραγμάτευτη.
Εὐχόμαστε, ἐν ὄψει τοῦ Τριωδίου καί
τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά συνειδητοποιήσει τό κακό
πού ἔχει προκληθεῖ στήν Ἐκκλησία, νά
μετανοήσει ἀληθινά καί νά ἀνακαλέσει τήν
ἀργία τῶν ἱερέων τό συντομότερο δυνατό.

Τελικῶς ἄν πεῖς κάτι κατά τοῦ ἰσλάμ, εἶσαι ἰσλαμοφοβικός·
ἄν πεῖς κάτι κατά τῆς ἑβραϊκῆς θρησκείας, εἶσαι ἀντισημίτης·
ἄν ὑβρίζεις τήν Θεοτόκο (καί τήν ὀρθόδοξη πίστη ἐν γένει),
εἶσαι «προοδευτικός».
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ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΑΡΩΣΗ ΤΩΝ QR ΚΩΔΙΚΩΝ;*
τοῦ κ. Παναγιώτη Ἀποστολόπουλου-Πέρρου, Δρ Φιλοσοφίας
καί Προγραμματιστοῦ διαδικτυακῶν ἐφαρμογῶν
Βάσει τῆς ἐπαγγελματικῆς μου ἐμπειρίας θά ἤθελα νά ἐνημερώσω ὅσους δέν
τό γνωρίζετε ὅτι σέ κάθε σκανάρισμα κορονόχαρτου πού σᾶς κάνουν σέ μαγαζιά,
χώρους ἑστίασης καί διασκέδασης κ.ἄ.,
τό κράτος ἐνημερώνεται καί καταχωρεῖ
(σέ log files ἤ databases) τό ποῦ πήγατε
(ἀπό τήν ip τοῦ μαγαζιοῦ), τί ὥρα (ἀπό
τήν ἀκριβῆ ὥρα σκαναρίσματος/εἰσόδου
στό gov.gr) καί μέ τί συχνότητα ἐπίσκεψης (ἀπό τήν ἀνάλυση διαχρονικῶν
δεδομένων).
Ἐπίσης γνωρίζει real time ἀπό τή
διασύνδεση τῶν φορολογικῶν συστημάτων μέ τό myData ἄν ψωνίσατε καί τί
ψωνίσατε στήν περίπτωση μετρητῶν,
ὅταν τό μαγαζί δέν ἔχει μεγάλη κίνηση
καί σέ κάθε περίπτωση ὅταν πληρώνετε
μέ κάρτα. Ἄν πάλι κάθεστε σέ ἕνα καφέ
ἤ ἑστιατόριο, τό κράτος γνωρίζει μέ ποιούς κάθεστε, καθώς π.χ. μιά τετράδα
διαδοχικῶν σκαναρισμάτων ὑποδηλώνει
μιά παρέα σέ ἕνα συγκεκριμένο τραπέζι
καί συνεπαγωγικά μπορεῖ νά δημιουργηθεῖ ἕνα κοινωνικό προφίλ ἀτόμων καί
παρεῶν, ὅταν συσσωρεύονται δεδομένα
μηνῶν καί ἐτῶν, τά ὁποία μποροῦν νά
διασταυρωθοῦν.
Παράλληλα τό κράτος γνωρίζει τήν
κίνηση σέ καταστήματα καί ἐπιχειρήσεις
καί βάσει ἀλγορίθμων μπορεῖ νά κρίνει
τήν πιθανότητα φοροδιαφυγῆς μιᾶς ἐπιχείρησης συγκρίνοντας τήν κίνηση στόν
φυσικό χῶρο μέ τά ἐκδιδόμενα παραστατικά. Τό κράτος θά μποροῦσε ἐπίσης
νά κρίνει ὅτι ἕνας ἀπασχολούμενος σέ
* Ἀπό τό enromiosini.gr (6.12.2021)
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μιά ἐπιχείρηση πού ἑδρεύει στό Α μέρος
εἶναι παράλογο νά βγαίνει γιά καφέ συνέχεια σέ ἄλλη πόλη στό Β μέρος, ἄρα
ὑπάρχει μεγάλη πιθανότητα εἰκονικότητας ἀπασχόλησης ἤ ὅτι ἕνας ἄπορος
ἤ πτωχευμένος δέν μπορεῖ νά πηγαίνει
δύο φορές τή βδομάδα σέ ἑστιατόριο,
ἄρα ὑπάρχουν τεκμήρια μαύρων ἐσόδων.
Φυσικά τό κράτος μπορεῖ νά κάνει καί
χιλιάδες ἄλλες «κρίσεις» καί ὑποθέσεις,
πού δέν μποροῦμε νά φανταστοῦμε ἀπό
τώρα μέ ἀκρίβεια.
Φανταστεῖτε, λοιπόν, τώρα ὅτι ὅλα
τά παραπάνω δεδομένα μποροῦν νά εἶναι προσβάσιμα σέ πληθώρα κρατικῶν
ὑπαλλήλων, οἱ ὁποῖοι μέσα στό ἀχανές
δημόσιο θά μποροῦσαν νά στοχοποιήσουν ἀνθρώπους καί καταστάσεις ἀνά
πάσα στιγμή. Ἀπό ἕναν ἁπλό ἐκβιασμό
στήν περίπτωση πού κάποιος πολίτης
γιά δικούς του λόγους δέν θά ἤθελε νά
μαθευτεῖ ὅτι ἔχει ἐπισκεφθεῖ ἕνα συγκεκριμένο μέρος, μέχρι διαρροή δεδομένων
πρός ἐγκληματικές ὀργανώσεις πάσης
φύσεως, εἰδικά ὅταν ὑπάρχει οἰκονομικό κίνητρο.
Δέν φαντάζεστε τί ἀσκό Αἰόλου ἔχετε ἀνοίξει οἱ πάσης φύσεως ὑποστηρικτές τῶν μέτρων, ὅπως κάποιος πού δέν
γνωρίζει τεχνικά θέματα δέν μπορεῖ νά
φανταστεῖ ὅλα τά παραπάνω πού γράφω. Μάθετε λοιπόν νά προσαρμόζετε τή
συμπεριφορά σας ἐν γένει στή νέα ἐποχή πού ἔφεραν οἱ θεματοφύλακες τῆς
«ὑγείας» μας. Γιά τό καλό μας πάντα.
Ἐπειδή εἶδα ἐνδιαφέρον στήν προ-
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ηγούμενη ἀνάρτηση, ἀναφέρω περισσότερες λεπτομέρειες. Τό QR code ἀνοίγει
ἕναν διαδικτυακό σύνδεσμο (url) πού
ἀναφέρει τό ὀνοματεπώνυμό σας καί τό
ἐμβολιαστικό σας status σέ ἕνα μηχάνημα (server) τοῦ ὑπουργείου. Ἡ κλήση
τοῦ συνδέσμου γίνεται ἀπό τήν ip (τή
μοναδική διαδικτυακή ταυτότητα) τοῦ
μαγαζιοῦ ἤ τοῦ φυσικοῦ χώρου, ὅπου
σᾶς σκανάρουν. Ὁ server τοῦ ὑπουργείου καταγράφει αὐτοματοποιημένα
ὅτι τήν τάδε στιγμή, ἡ τάδε ip (μαγαζί)
ἐπισκέφθηκε αὐτόν τόν σύνδεσμο (url),
ὅπου ἀναφέρεται αὐτό τό συγκεκριμένο
ὀνοματεπώνυμο καί αὐτό τό συγκεκριμένο ἐμβολιαστικό status.
Ἡ τήρηση τῶν ἀρχείων καταγραφῆς
τῶν παραπάνω κινήσεων (log files ἤ
databases) γιά ἕνα ἄλφα χρονικό διάστημα δέν εἶναι προαιρετική. Εἶναι ὑποχρεωτική βάσει νομοθεσίας, ὥστε νά μποροῦν
νά ἀνατρέχουν οἱ ἀρχές σέ περιστάσεις
τέλεσης ἀξιόποινων πράξεων. Ἑπομένως
ἄν τό κράτος διατείνεται ὅτι διαγράφει
αὐτά τά δεδομένα, ἁπλά παρανομεῖ.
Ἐδῶ σημειώνω ὅτι Log files δέν κρα-

τάει μόνο ὁ server τοῦ ὑπουργείου ἀλλά
ΚΑΙ ὁ server τοῦ Internet provider (παρόχου σύνδεσης) τοῦ μαγαζιοῦ/φυσικοῦ
χώρου. Ἡ Cosmote γιά παράδειγμα, ἄν
εἶναι ὁ Internet provider τοῦ ἐν λόγῳ μαγαζιοῦ, καταγράφει ὅτι ἡ τάδε ip (ὑπάλληλος μαγαζιοῦ) ἐπισκέφθηκε τήν τάδε
στιγμή αὐτή τή συγκεκριμένη σελίδα τοῦ
ὑπουργείου, ὅπου ἀναγράφεται τό συγκεκριμένο ὀνοματεπώνυνο καί τό συγκεκριμένο ἐμβολιαστικό status.
Ὅλα αὐτά τά δεδομένα εἶναι
ὑπέρ-εὐαίσθητα καί ὅποιος δέν κατανοεῖ τή σημαντικότητά τους εἶναι
ὑπέρ-ἀναίσθητος. Ἐπίσης ὅσα ἀναφέρω παραπάνω ἀποτελοῦν κοινό τόπο
καί αὐτονόητες παραδοχές ἀκόμη καί
σέ ἀρχάριους τεχνικούς δικτύων ἤ διαδικτυακούς προγραμματιστές πού ξεκινοῦν τώρα τήν καριέρα τους. Τίποτα τό
συνωμοσιολογικό ἤ παράξενο. Ἔτσι λειτουργοῦν τά συστήματα.
Ἀπορία «Π»: Ποῦ βρίσκεται ἡ περιβόητη Ἐπιτροπή Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων (GDPR); Τί πρέπει νά
κάνουμε;

Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΤΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ*
Αὐτό πού ἀπορρίφθηκε μέ σκληρότητα ὡς «ἀκραία θεωρία συνωμοσίας»
τό 2020, ἔχει πλέον γίνει μιά ὀργουελική
πραγματικότητα: Ἕνα καθεστώς ἰατρικοῦ ἀπαρτχάϊντ πού χρηματοδοτεῖται
ἀπό τό κράτος καί ἐπιβάλλεται ἀπό τήν

ὕπουλη ἐφεύρεση τῶν Διαβατηρίων Ἐμβολιασμοῦ.
Τό 2021 ἦταν μιά χρονιά πού ἐπέφερε τή συνεργασία τεχνολογικῶν ἑταιρειῶν καί κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων
σέ ὅλο τόν κόσμο, γιά νά ἀναγκάσουν

* Ἀναρτήθηκε ἀπό oaskhths.blogspot.com (7.1.2022).
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τό κοινό νά ἀποδεχτεῖ τά ψηφιακά διαβατήρια ὑγείας Covid καί τίς Ψηφιακές
Ταυτότητες.
Ὁ κύριος λόγος γιά τήν εὐρεία χρήση τῶν Covid διαβατηρίων εἶναι, ἐπειδή προωθοῦν ἀξιόπιστα συστήματα γιά
τήν Ψηφιακή Ταυτότητα, τά ὁποῖα θά
προχωρήσουν στήν ψηφιακή Διακυβέρνηση/Διοίκηση. Καί εἶναι ἀκριβῶς αὐτός
ὁ ψηφιακός μετασχηματισμός πού ἔχει
περιγραφεῖ ἀπό τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ (World Economic Forum /
WEF), τήν Παγκόσμια Τράπεζα καί τόν
ΟΗΕ. [...]
Οἱ Ψηφιακές Ταυτότητες εἶναι ὁ
νέος ἄξονας ἑνός παγκόσμιου δικτύου
ἐπιτήρησης. Ἡ ψηφιακή σας ταυτότητα
θά περιέχει τελικά μιά ὁλόκληρη σειρά
ἀπό στοιχεῖα, ὅπως τό ἰατρικό ἱστορικό,
τίς οἰκονομικές πληροφορίες, τό ποινικό
μητρῶο, τό φορολογικό ἱστορικό, ἀκόμη
καί προβλέψεις γιά τό ἄν θά παραβεῖτε
τό νόμο, καί τό δακτυλικό σας ἀποτύπωμα. [...]
Σέ συνέντευξή του στόν ἑλληνικό
ἰδιωτικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Skai
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TV, ὁ ὑπουργός Ψηφιακῆς Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε τά
ἑξῆς: «Στόχος μας εἶναι νά ἔχουμε τό μεγαλύτερο μέρος αὐτοῦ τοῦ ἔργου [ἕτοιμο] στό τέλος τοῦ πρώτου τριμήνου τοῦ
2022. Σίγουρα πρίν ἀπό τό Πάσχα θά
ἔχουμε αὐτές τίς ἀλλαγές ὅσον ἀφορᾶ
τή νέα ταυτότητα...καί γιά τό δίπλωμα
ὁδήγησης». [...]
Τελικά οἱ ἐλευθερίες μας καί τά
δικαιώματά μας θά συνδέονται μέ τά
προνόμια ἀπό τή συνδρομή μας γιά
τήν Ψηφιακή Ταυτότητα – μέ ὑπηρεσία παρακολούθησης/ἐντοπισμοῦ 24
ὧρες τό 24ωρο, τήν ὁποία οἱ Τεχνολογικοί Γίγαντες θά μποροῦν νά ἀκυρώσουν
ἀνά πάσα στιγμή. [...]
Ἡ οἰκονομική πολιτική τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης συνδέεται μέ τούς
ὑποχρεωτικούς ἐμβολιασμούς, ἐφαρμόζοντας τή χρήση τῶν κωδικῶν QR τῶν
διαβατηρίων ἐμβολιασμοῦ. Προσπαθοῦν
νά οἰκοδομήσουν μιά νέα ψηφιακή οἰκονομία, πού μοιάζει μέ τό σύστημα κοινωνικῆς βαθμολόγησης τῆς Κίνας. [...]


ΕΜΒΟΛΙΟ: ΜΑΖΙΚΗ ΥΠΝΩΣΗ;*
τῆς Luca Gangale – Mετάφραση: Εὐάγγελος Δ. Νιάνιος
Ὁ Ματίας Ντεσμέτ εἶναι καθηγητής
κλινικῆς ψυχολογίας στό Πανεπιστήμιο
τῆς Γάνδης στό Βέλγιο. Παραδίδει μαθήματα ἀτομικῆς ψυχανάλυσης, ψυχοθεραπείας καί ψυχολογίας πλήθους. Εἶναι
εἰδικός στήν τυραννία, τόν ὁλοκληρωτισμό καί τή μαζική ὕπνωση.
Σέ μιά ἀνάρτηση στό διαδίκτυο, ὁ
καθηγητής Ντεσμέτ ἐξηγεῖ πῶς σχημα-

τίζεται ἡ μαζική ὕπνωση. Ὅταν αὐτή
ἡ δυστοπική περίοδος καταλήξει στά
βιβλία τῆς ἱστορίας, θά ἀναρωτηθοῦμε
πῶς συνέβησαν ὅλα αὐτά, ἀλλά ἡ ἀνάλυση τοῦ Ντεσμέτ μᾶς δίνει ἤδη σήμερα
ἀκριβεῖς ἐνδείξεις γιά τό τί ἐκτυλίσσεται
μπροστά στά μάτια μας. Πῶς, δηλαδή,
εἶναι δυνατόν ἡ ἀνθρώπινη ζωή νά ἔχει
καταντήσει ἁλυσοδεμένη καί ὑποδουλω-

* Πηγή: agoravox.fr/tribune-libre/article/l-hypnose.
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μένη σέ ἕναν Κώδικα QR, μέ τήν ἐλευθερία πού παραχωροῦν οἱ κυβερνῶντες
μετά ἀπό κάποια ἐμβόλια. Πῶς ἦταν δυνατόν νά ἀνταλλάσσεται ἡ ἐλευθερία μέ
ἕνα ποτό στό μπάρ καί νά διαιροῦμε τήν
κοινωνία σέ ἐμβολιασμένους καί μή. Πῶς
ἡ ζωή μας ἔχει περιοριστεῖ σέ σάρωση
μιᾶς ἐφαρμογῆς, σάν νά ἦταν φαγητό
ἀγορασμένο ἀπό τό ράφι τῆς ὑπεραγορᾶς. Πῶς ἦταν δυνατόν νά δικαιολογοῦμε αὐτή τήν ἐκτροπή στό ὄνομα μιᾶς
μόνιμης ἔκτακτης ἀνάγκης, μέ ἕνα ἐκβιαστικό κράτος τό ὁποῖο, προστατευόμενο
πλήρως ἀπό κάθε ποινική καί ἀστική
εὐθύνη, μᾶς λέει τί νά κάνουμε μέ τό
σῶμα μας στό ὄνομα ὑποτιθέμενων συλλογικῶν αἰτημάτων καί τῆς προστασίας
τῆς ὑγείας. Πῶς ἦταν δυνατόν νά ἀναγορεύουμε τήν ἐπιστήμη σέ θρησκεία καί
τό τοτέμ τοῦ ἐμβολίου σέ πανάκεια γιά
ὅλα τά δεινά τῆς ἀνθρωπότητας. Πῶς,
μεταξύ ἄλλων, ὅλα αὐτά ἦταν δυνατά σέ
ἕνα ἔθνος, ὅπως ἡ Γαλλία, σέ ἀντίθεση
μέ τό ὑπέροχο Σύνταγμά της, τό Διαφωτιστικό παρελθόν καί τίς ἱερές ἀρχές
τῆς Ἐλευθερίας, τῆς Ἰσότητας καί τῆς
Ἀδελφότητας.
Πάνω ἀπ᾽ ὅλα, καθώς μέσα σέ μόλις
δύο χρόνια κατέστη δυνατό νά διαγραφοῦν δεκαετίες ἀγώνων καί αἱματοχυσίας γιά νά καθιερωθοῦν οἱ ἐλευθερίες
πού μᾶς ἀνήκουν ὡς ἀνθρώπινα ὄντα.
Ὁ Βέλγος ἐρευνητής ἀναρωτιέται ἐδῶ
καί καιρό γιά τή συλλογική ὕπνωση πού
λαμβάνει χώρα, ἀκόμη καί μπροστά στά
παράλογα καί ἀντιφατικά κυβερνητικά
μέτρα. Μιά ὕπνωση πού ὁδηγεῖ τά
ἄτομα νά θυσιάζουν οἰκειοθελῶς τήν
ἐλευθερία τους, ἀκόμη καί τώρα πού
ἡ ἐξαιρετικά μεταδοτική ἀλλά μή θανατηφόρα παραλλαγή Ὄμικρον φαίνεται
νά σηματοδοτεῖ τό σημεῖο καμπῆς πρός
τό τέλος τῆς πανδημίας τοῦ Covid 19.

Σύμφωνα μέ τόν Ντεσμέτ, ὑπάρχουν
τέσσερις βασικές προϋποθέσεις γιά
νά εἶναι ἡ κοινωνία εὐάλωτη στή μαζική ὕπνωση:
1. Ἔλλειψη κοινωνικῶν σχέσεων, ἡ
ἀπομόνωση καί ὁ συνακόλουθος φόβος.
2. Ἔλλειψη νοήματος ἤ σκοποῦ στή
ζωή.
3. Κυμαινόμενο ἄγχος (ἁπλῶς κοιτάξτε τόν ἀριθμό τῶν φαρμάκων κατά
τοῦ ἄγχους καί τῆς κατάθλιψης πού συνταγογραφοῦνται κάθε χρόνο).
4. Ὑψηλά ἐπίπεδα ἀπογοήτευσης
καί ἐπιθετικότητας.
Ψέματα καί ἀντιφάσεις ἀπό τό κυρίαρχο ρεῦμα θεωρήθηκαν ὡς ἀλήθειες
ἀπό τίς μάζες, πού συνεχῶς βρίσκονται
σέ ἔνταση ἀπό μιά ἀφήγηση ἐμπνευσμένη ἀπό τό φόβο τοῦ ἰοῦ καί τό μῖσος
πρός τούς διστακτικούς πρός τό ἐμβόλιο ἤ ἐκείνους πού ἔχουν ἐρωτηματικά
γιά τίς κυβερνητικές ἀποφάσεις. Αὐτοί
θεωροῦνται παρίες γιά γέλια καί ἀποκλείονται ἀπό τήν κοινωνία, ἀκόμα κι
ἄν εἶναι γιατροί, ἐπιστήμονες καί νομπελίστες.
Ὁ Ντεσμέτ λέει: «Οἱ γονεῖς πού
τρυποῦν [=ἐμβολιάζουν] τόσο λαίμαργα
τά παιδιά τους μπαίνουν στή συνείδηση τοῦ πλήθους πού καλεῖται «μαζικός
σχηματισμός». Αὐτή ἡ κοινωνική ἀλλαγή
συμβαίνει, ὅταν ὑπάρχει ἤ ὑπῆρξε μιά
περίοδος αἰωρούμενου φόβου καί εἶναι
ἕνα βῆμα στό δρόμο πρός ἕνα ὁλοκληρωτικό κράτος. Ὁ ὁλοκληρωτισμός ξεκινᾶ πάντα μέ ἕνα μαζικό σχηματισμό
μεταξύ τοῦ πληθυσμοῦ.
Δέν εἶναι τό ἴδιο μέ μιά δικτατορία. Σέ μιά δικτατορία, οἱ ἄνθρωποι
ὑπακούουν ἀπό κυρίαρχο φόβο γιά τόν
δικτάτορα στήν κορυφή, ἀλλά ὁ ὁλοκληρωτισμός εἶναι τό ἀντίθετο. Ὁ κόσμος
ὑπνωτίζεται νά ὑπακούει «στό καλό
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τῆς συλλογικότητας». [...] Δέν εἶναι πιά
ὀρθολογικοί ἤ ἐπικριτικοί ὅπως πρίν,
δέν ἀκολουθοῦν πιά τή λογική.
Ὁ λόγος πού τόσοι πολλοί ἄνθρωποι εἶναι πρόθυμοι νά συμμετάσχουν σέ
αὐτό τό συλλογικό παραλήρημα, «εἶναι
ὅτι σέ αὐτή τήν ἀφήγηση βρίσκουν
ἕνα νέο κοινωνικό δεσμό. Ἡ ἐπιστήμη,
ἡ λογική καί ἡ ἐπιείκεια εἶναι ἄσχετες
μέ ὅλα αὐτά».
Ὁ Ντεσμέτ ὑπογραμμίζει τή διαφορά μεταξύ μιᾶς ἀνερχόμενης δικτατορίας καί τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ: «Κατά
κανόνα, σέ μιά κλασική δικτατορία, ὁ
δικτάτορας γίνεται πιό ἤπιος καί λιγότερο ἐπιθετικός, μόλις φιμωθοῦν οἱ
διαφωνοῦσες φωνές, ἡ ἀντιπολίτευσή
του. Μόλις πάρει τήν πλήρη ἐξουσία,
δέν χρειάζεται πλέον νά εἶναι ἐπιθετικός καί μπορεῖ νά καταφύγει σέ ἄλλα
μέσα, γιά νά διατηρήσει τόν ἔλεγχο. Σέ
ἕνα ὁλοκληρωτικό κράτος συμβαίνει τό
ἀντίθετο. Αὐτό εἶναι θεμελιῶδες γιά νά
τό καταλάβουμε, γιατί σέ μιά ὁλοκληρωτική κοινωνία, ἀπό τή στιγμή πού
ἡ ἀντιπολίτευση φιμωθεῖ, τότε τό
κράτος διαπράττει τίς μεγαλύτερες
καί σκληρότερες φρικαλεότητές του».
Τά τελευταῖα δύο χρόνια, οἱ ἀντίθετες ἰδέες γιά τόν Covid καί τά ἐμβόλια
ἀποσιωπήθηκαν ἔγκαιρα. Ἀναρωτιόμαστε, λοιπόν, πότε ἡ ἐπιστήμη ἀποφάνθηκε ὁριστικά, κατέστη ἀδιαμφισβήτητη
καί πότε ἀπέκλεισε κάθε διάλογο. Καί
γιατί, μετά ἀπό δύο χρόνια, ἡ προπαγάνδα μᾶς σφυροκοπᾶ ὅλο καί περισσότερο γιά «τό μοναδικό ἐμβόλιο γιά

ὅλους», φτάνοντας σέ πραγματικές μορφές δίωξης ὑγιῶν ἀνθρώπων, ἔνοχων
μόνο γιά τήν ἄρνηση μιᾶς ἐπιβαλλόμενης
ἰατρικῆς θεραπείας. Πῶς γίνεται μετά
ἀπό δύο χρόνια νά σημειώνεται ὁ μεγαλύτερος ἀριθμός μολύνσεων μεταξύ τῶν
κατόχων τοῦ δελτίου ὑγείας, ἀφοῦ οἱ
μή ἐμβολιασμένοι μάλιστα ἐμποδίζονται
νά ζοῦν καί νά κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα;
Ποῦ εἶναι ἡ λογική ὅλων αὐτῶν τῶν μέτρων πού εἶναι πολιτικά καί, φυσικά,
ὄχι ὑγειονομικά;
Στήν πραγματικότητα, σήμερα, ἡ πολιτική σφετερίστηκε τή βιολογική ζωή.
Ὁ περίφημος Κώδικας τῆς Νυρεμβέργης
καί ἡ «ἐνημερωτική συναίνεση» γεννήθηκαν ἀκριβῶς ὡς ἄμυνα τοῦ ἀτόμου ἔναντι ὁρισμένων ἐπικίνδυνων ἐπεκτάσεων
τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας.
Ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει ὅτι οἱ μάζες
ἀνέκαθεν πίστευαν στόν δικτάτορα τῆς
συνοικίας καί ὅτι τό λάθος κράτησε ἕως
ὅτου τὰ ἔθνη βυθίστηκαν στήν ἄβυσσο
τῶν πολέμων καί τῆς λεηλασίας τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῶν λαῶν.
Σήμερα, στήν ψηφιακή ἐποχή, βιώνουμε μιά ἄνευ προηγουμένου μορφή πραξικοπήματος μέ τή μορφή
ὑγειονομικῆς πολιτικῆς, μεταξύ διαταγμάτων πού ἐκδίδονται στό ἅψε-σβῆσε καί ἀέναου ἐμβολιασμοῦ στηριζόμενου σέ μιά νέα μορφή σωτηριολογικῆς
πίστης. Ὅλα κατακλύζονται ἀπό τή βιασύνη καί τήν ἀλαζονεία τοῦ ὑγειονομικοῦ Λεβιάθαν, πού ὅλο καί γίνεται πιό
νευρικός καί πάντοτε ἀχόρταγος μέ τίς
ζωές ὅλων, ἐμβολιασμένων ἤ μή. Ἡ ἱστο-

Ἡ κυκλοφορία τῆς Παρακαταθήκης
Ἡ Παρακαταθήκη ἀντιμετωπίζει οἰκονομικές δυσκολίες.
Παρακαλοῦμε τούς φίλους συνδρομητές γιά τόν ὀβολόν τους.
12

142

IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2022

ρία μᾶς διδάσκει ὅτι ἀκόμη καί τά ξόρκια κάποτε λύνονται. Εἶναι μιά περίοδος
ἐπαγρύπνησης περιμένοντας νά πέσει ἡ
αὐλαία αὐτῆς τῆς κωμωδίας τοῦ παραλόγου, μέ ὅλους τούς θλιβερούς πρωτα-

γωνιστές της, καί ἡ Ζωή πού, παρά τή
βία πού συναντᾶ κατά καιρούς, κερδίζει
πάντα, ἐνῶ αὐτή ἡ δῆθεν χρηστή διακυβέρνηση καταλήγει καταβροχθίζοντας
τόν ἑαυτό της.

ΚΑΤΑΝΤΙΑ
τοῦ Δρ Ἀντωνίου Παπαγιάννη, ἰατροῦ πνευμονολόγου
Κάποτε οἱ γονεῖς παρέδιδαν τά παιδά τους, σέ μικρή ἡλικία, στούς δασκάλους μέ τό αἴτημα-ἐντολή: «Πάρ᾽ το, δάσκαλε, νά τό κάνεις ἄνθρωπο». Οἱ δάσκαλοι τότε ἦταν τό πολύ-πολύ διετοῦς
φοιτήσεως (τόσο διαρκοῦσε ἡ φοίτηση
στίς Παιδαγωγικές Ἀκαδημίες, ἀργότερα
ἔγιναν «ἐπιστήμονες» τετραετοῦς), ἀλλά
εἶχαν κοινωνικό κύρος καί ἐξουσία νά
παιδαγωγοῦν μέ τή διδαχή, τήν πειθώ
καί τήν τιμωρία, ὅπου αὐτή χρειαζόταν.
Τήν παιδαγωγία αὐτή εἴχαμε τήν ἀγαθή
τύχη νά τήν ὑποστοῦμε σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς στοιχειώδους καί μέσης ἐκπαίδευσής μας, καί μπορῶ νά βεβαιώσω ὅτι
δέν μᾶς ἄφησε κανένα ἀρνητικό ψυχολογικό ἀποτέλεσμα, ἔστω κι ἄν συχνά ἦταν
ἐπώδυνη γιά τίς παλάμες ἤ τίς παρειές
μας. Ἕνα ἀπό τά βασικά στοιχεῖα τῆς
σχολικῆς ζωῆς ἦταν ἡ συμμόρφωση
μέ κανόνες συμπεριφορᾶς, ἐνδυμασίας, κόμμωσης καί ὁ σεβασμός τῆς ἱεραρχίας. Παρεκκλίσεις καί αὐθαιρεσίες
δέν γίνονταν ἀνεκτές, καί ἡ ἀποβολή μέ
ἀνάλογες ἐπιπτώσεις στή διαγωγή ἦταν
ὁ κανόνας στά γυμνασιακά χρόνια.

Καί τώρα μαθαίνουμε ὅτι μαθητής
ἐμφανίστηκε στό σχολεῖο του μέ φούστα
καί τιμωρήθηκε ὁ ...καθηγητής πού τόν
ἐπέπληξε, ἐνῶ ὅλοι οἱ φορεῖς (μαθητές,
καθηγητές, γονεῖς, ἀκόμη καί τό ὑπουργεῖο) στράφηκαν ἐναντίον του. Ἄν, ὅπως
μετά βεβαιότητος ὑποπτεύομαι, ὁ μαθητής ἤθελε νά τραβήξει τήν προσοχή
καί νά προκαλέσει ἀνάλογη ἀντίδραση, μπορεῖ νά ἔχει τήν ἱκανοποίηση ὅτι
δέν μποροῦσε νά τά καταφέρει καλύτερα. Ἀναλογίζομαι ὅμως ὅτι μιά κοινωνία πού, ἐνῶ εἶχε ποτισθεῖ ἀνά τούς
αἰῶνες μέ τήν καλύτερη φιλοσοφική
καί πνευματική παράδοση, κατάντησε σήμερα νά πίνει τό «τρελλό νερό»
τοῦ ἀείμνηστου Φώτη Κόντογλου καί
νά ἔχει ὡς κανόνα της τήν παραφροσύνη, δέν ἔχει ἰδιαίτερες προοπτικές
ἐπιβίωσης.
Μοιάζει μέ τή γῆ ἐκείνη πού περιγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν πρός
Ἑβραίους ἐπιστολή, πού «ἐκφέρει ἀκάνθας καί τριβόλους», καί εἶναι «ἀδόκιμος
καί κατάρας ἐγγύς, ἧς τό τέλος εἰς καῦσιν» (Ἑβρ. 6,7-8).
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Ἤ ΕΜΕΙΣ Ἤ ΤΙΠΟΤΑ!*
Στὴν τροχιὰ τῆς ἐπελαύνουσας δυστοπίας, ποὺ ἀποτελεῖ ἕνα φρικῶδες
μῖγμα «1984» τοῦ Ὄργουελ καὶ τοῦ
«Θαυμαστοῦ Καινούργιου Κόσμου» τοῦ
Χάξλεϋ, κάθε αἰσιοδοξία εἶναι δειλία,
ἄν δὲν εἶναι καθαρὴ ἀπάτη. [Σημ. «Π»:
Ἴσως ὁ συγγραφέας ἐννοεῖ ὅτι ἡ αἰσιοδοξία αὐτή εἶναι ἀδικαιολόγητη] Ὁ
ζυγὸς τῆς ὑγειονομικῆς τυραννίας, ποὺ
ἐπιβάλλει τὸ διαμορφούμενο καθεστὼς
τοῦ βιοπολιτικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ,
μέλλεται νὰ πέσει πάνω σὲ ὁλόκληρο
τὸν πληθυσμό.
Μετὰ τοὺς ἄνω τῶν ἑξήντα ἔρχεται
σύντομα ἡ σειρὰ τῶν ἄνω τῶν πενήντα,
κατόπιν τῶν ἄνω τῶν σαράντα, καὶ πάει
λέγοντας μέχρι τὴ γενίκευση τοῦ μέτρου
γιὰ ὅλους, μὲ τὸ διαβόητο «ψηφιακὸ πιστοποιητικό», ἡ ἰσχύς τοῦ ὁποίου θὰ
πρέπει νὰ ἀνανεώνεται τακτικά, γιὰ νὰ
φθάσει νὰ ἀποτελεῖ ὅρο στοιχειώδους
ἐπιβίωσης.
Τὸ «ἰταλικὸ πείραμα», μὲ τὸν κοινωνικὸ ἀποκλεισμὸ τῶν ἀνεμβολίαστων,
καὶ εἰδικὰ τὸ «αὐστριακό», μὲ τὴν θεσμοθέτηση τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ γιὰ ὅλο τὸν πληθυσμὸ ἄνω τῶν
δεκατεσσάρων ἐτῶν, ἐπὶ ποινῇ βαρέως
προστίμου καὶ φυλάκισης γιὰ τοὺς ἀνεμβολίαστους, ἀποτελεῖ τὸ πρόκριμα καὶ
τὸ ἐφαλτήριο γιὰ τὴν καθολική ἐφαρμογὴ τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ στὸ
εὐρωενωσιακὸ κάτεργο τῶν ἐθνῶν, μέσα
στὸ γενικὸ πλαίσιο μιᾶς παγκοσμιοποιημένης καπιταλιστικῆς τυραννίας,
δυτικῆς ἤ ἀνατολικῆς μορφῆς.
Ὅλες οἱ καταστατικὲς καὶ θεσμικὲς

ἐγγυήσεις τοῦ ἀστικοῦ δημοκρατικοῦ
καὶ φιλελεύθερου κράτους γιὰ τὰ πολιτικὰ δικαιώματα καὶ ἐλευθερίες καταρρέουν, στὴν γοργὴ πορεία μετασχηματισμοῦ του στὴν τυραννία τοῦ ἀπόλυτου
καπιταλισμοῦ, ποὺ συνδυάζει τὴν πλουτοκρατικὴ ἀπολυταρχία μὲ τὸν κρατικὸ
κολεκτιβισμό, ποὺ μὲ τὴν βοήθεια τῆς
τεχνοκρατίας ἐπιβάλλει ἕναν ἄνευ προηγουμένου κοινωνικὸ ἔλεγχο, σὲ ἕνα καθεστὼς δυτικοῦ δεσποτισμοῦ, ἀνάλογο
μὲ τὸν σινικὸ ὡς πρὸς τὴν διακυβέρνηση
τῶν ὑπηκόων, καὶ διάφορο ὡς πρὸς τὴν
κοινοβουλευτική του ἐπίφαση καὶ τὴν
κροῦστα τῶν «ἀτομικῶν δικαιωμάτων»,
πλαισιωμένους μὲ τὸν κυρίαρχο λόγο
τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας».
Γιὰ σένα, ποὺ δὲν θέλεις νὰ ὑποταχθεῖς καὶ θέλεις νὰ διατηρήσεις τὴν
στοιχειώδη ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπειά σου
«δὲν ἔχει πλοῖο γιὰ ᾽σέ, δὲν ἔχει ὁδό».
Ὅλος ὁ κόσμος μετατρέπεται σὲ ἕνα τεράστιο κάτεργο δούλων τοῦ κεφαλαίου.
Ὅποιος δὲν ἐμβολιασθεῖ θὰ ἀναγκασθεῖ
νὰ ζεῖ σὰν Ροβινσώνας (Ἁλεβιζάτος) ἤ θὰ
πάει νὰ ζήσει στὸ βουνὸ (Γεροτζιάφας),
ἐὰν δὲν συμμορφωθεῖ μὲ τὴν κατάσταση ὅπου, στὸ τέλος, δὲν θὰ ἔχεις τίποτα καὶ θἄσαι εὐτυχισμένος (Φόρουμ τοῦ
Νταβός), ἐνῶ γιὰ ὅποιον δὲν ὑποτάσσεται στὰ νέα συστήματα τεχνολογίας νὰ
μοιάζει μὲ κατοικίδιο (Ἔλον Μάσκ).
Οἱ νέες δημοκρατικὲς καὶ φιλελεύθερες «σωφρονιστικὲς ἀποικίες» εἶναι τὸ
ἄμεσο μέλλον. Δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρχει
καμμία ἀμφιβολία, γιὰ ὅποιον θέλει νὰ
στέκεται στὸ ἔδαφος τῆς πραγματικότη-

* Ἀπό τή σελίδα τοῦ περιοδικοῦ Τό Ἔνζυμο στό facebook.
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τας καὶ ὄχι τῆς χαζοχαρούμενης αἰσιοδοξίας ἤ τῆς ψυχολογικῆς ἀπώθησης.
Μετὰ τὴν νεοφιλελεύθερη πολιτιστικὴ ἐπανάσταση τοῦ Μάη τοῦ ‘68, ποὺ
ὑποσκέλισε τοὺς ἀρχαϊσμοὺς τῆς ἀστικῆς κοινωνίας, γιὰ νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος
γιὰ τὴν γενικευμένη μαζικὴ δημοκρατία,
καθιερώνοντας τὸν ὅρο «ἐπανάσταση»
στὸν χῶρο τοῦ ἐμπορεύματος καὶ τῆς
διαφήμισης, ὁ καπιταλισμὸς πραγματοποιεῖ μιὰ διαρκῆ ἐπανάσταση στὸν χῶρο
τῆς τεχνολογίας, τοῦ θεάματος, τῆς διακυβέρνησης καὶ τῆς βιοπολιτικῆς στοχεύοντας στὸ ἰδεῶδες τοῦ μεταανθρώπου, ποὺ ὑπερβαίνει τὰ ὅρια μεταξὺ
ἀνθρώπου καὶ μηχανῆς, θέτοντας ἐπὶ
τάπητος ὄχι πλέον τὸ ἐρώτημα τῆς διαφορᾶς μεταξὺ ἀνθρώπου καὶ ζώου ἀλλὰ
ἀνθρώπου καὶ μηχανῆς, κάτω ἀπὸ τὸν
παρονομαστὴ τῆς μεταφυσικῆς τεχνοκρατίας, ποὺ ἀνάγεται στὴν νέα ψευδοθρησκεία: ὁ ἀποπνευματοποιημένος
ἄνθρωπος-μηχανή, ὁ ψηφιοποιημένος
ἄνθρωπος, ὁ μεταάνθρωπος ὡς πλήρης ἄρνηση τοῦ ἀνθρώπου ὡς εἰκόνας Θεοῦ.
Ἡ νέα ἐποχὴ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν ἀποδόμηση ὅλων τῶν ἀρχέγονων ἀνθρωπίνων
κοινοτήτων καὶ δεσμῶν: τὴν θρησκευτικὴ κοινότητα, τὸν κοινοτικὸ καὶ ἐθνοτικὸ πολιτισμό, τὴν φυλή, τὸ ἔθνος, τὴν
οἰκογένεια, τὸ φῦλο.
Ἡ ἡδονοκρατικὴ ἀπελευθέρωση τῆς
ἐπιθυμίας, ἡ κατάργηση ὅλων τῶν παραδοσιακῶν ἀνθρωπίνων δεσμῶν μέσα
σὲ ἕνα ντελίριο ἐγωκεντρισμοῦ καὶ ἀτομοκρατίας βαδίζουν χέρι-χέρι μὲ τὴν καταναλωτικὴ λατρεία τῆς ὑλικῆς ἀφθονίας ὡς ἰδεῶδες ζωῆς, τὴν τυραννία τῆς
οἰκονομίας καὶ τὴν εἰδωλοποίηση τῆς
τεχνολογίας ὡς συστατικὰ στοιχεῖα τῆς
θρησκείας τῆς «προόδου».
Εἶναι τὸ σημεῖο ποὺ τέμνονται καὶ

συγχωνεύονται ἡ δεξιὰ μὲ τὴν ἀριστερά, ποὺ ἔχουν στὶς μέρες μας, ἐπιτέλους συμφιλιωθεῖ, ἀποκαλύπτοντας τὴν
πραγματική τους οὐσία.
Δὲν ὑπάρχει πιὸ ἐπαναστατικὸ
στοιχεῖο ἀπὸ τὸ κεφάλαιο: ἐκείνη τὴν
ἐμποροκρατικὴ κοινωνικὴ σχέση ποὺ δὲν
μπορεῖ νὰ ἐπιβιώσει χωρὶς νὰ ριζοσπαστικοποιεῖ («νὰ κόβει ἀπὸ τὶς ρίζες»)
συνεχῶς τὶς παραδοσιακὲς (καὶ ἐν τέλει
ἀνθρώπινες) κοινωνικὲς σχέσεις, βαδίζοντας πρὸς τὸ ἰδεῶδες μιᾶς κεφαλαιοποιημένης κοινωνίας, ποὺ ἀναδεικνύεται
μπροστὰ στὰ μάτια μας.
Δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀντιδραστικὸ καὶ
ἀντεπαναστατικὸ στοιχεῖο ἀπὸ τὴν
ὑπεράσπιση τῆς ἀνθρώπινης κοινότητας: τῆς θρησκευτικῆς, τῆς πολιτιστικῆς, τῆς φυλετικῆς, τῆς ἐθνικῆς, τῆς
οἰκογενειακῆς, τοῦ φυσικοῦ (καὶ μοναδικοῦ!) φύλου.
Μὲ τὴν ἀποδόμηση τοῦ τελευταίου (τὸν διαχωρισμὸ τοῦ φυσικοῦ φύλου ἀπὸ τὸ δῆθεν «κοινωνικό», γιὰ νὰ
καταλήξουμε στὸ φῦλο ὡς μία «ρευστὴ
ταυτότητα»), ὁ σύγχρονος φιλελεύθερος
καπιταλισμὸς ἀποδομεῖ τὸ ἴδιο τὸ ἄτομο, γιατὶ τὸ φυσικὸ φῦλο εἶναι ἡ ἔσχατη
μορφὴ φυσικῆς ταυτότητας τοῦ ἀνθρώπου.
Εἶναι ἡ τελικὴ γέφυρα, γιὰ νὰ περάσουμε στὴν ἐπανάσταση τοῦ μεταανθρώπου.
Δὲν θέλουμε ἄλλη ἐπανάσταση.
Δὲν θέλουμε ἄλλη «πρόοδο».
Θέλουμε τὴν ἀντίδραση, τὴν παλινόρθωση, τὴν ἀντεπανάσταση.
Θέλουμε τὴν ἀποκατάσταση ὅλων
τῶν ἀνθρωπίνων κοινοτήτων, προτοῦ
αὐτὲς συνθλιβοῦν μέσα στοὺς τροχοὺς
τῆς κεφαλαιοκρατίας, τῆς τεχνοκρατίας
καὶ τοῦ μεταανθρωπισμοῦ.
Τὸ κεφάλαιο προχωρεῖ γοργὰ πραγ15
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ματοποιώντας τὴν μία ἐπανάσταση μετὰ
τὴν ἄλλη. Καὶ ἡ ἐπανάσταση δημιουργεῖ
δίκαιο. Κι ὅπως ὑπάρχουν οἱ κάτωθεν
ἐπαναστάσεις («ἀπὸ τὰ κάτω») ὑπάρχουν καὶ ἄνωθεν ἐπαναστάσεις («ἀπὸ
τὰ πάνω»). Καὶ οἱ ἐπαναστάσεις δὲν
ἀντιμετωπίζονται μὲ μεταρρυθμίσεις
ἀλλὰ μὲ νέες ἐπαναστάσεις («ἀντεπαναστάσεις»).
Αὐτὸ ποὺ ζοῦμε (ἀπὸ τὸ 2008) εἶναι
μιὰ (ἀκόμη) ἄνωθεν ἐπανάσταση, ποὺ
οἱ «ἀπὸ κάτω» ἀντιμετωπίζουν, ἀναλόγως τῆς νοοτροπίας τους, εἴτε μὲ τὴν
προσαρμογὴ στὰ ἑκάστοτε νεοειωθότα
[«νὰ μάθουμε νὰ ζοῦμε μὲ τὴν πανδημία»
(καὶ τὰ «ἐμβόλια»), ὅπως προηγουμένως
μάθαμε «νὰ ζοῦμε μὲ τὴν κρίση» (καὶ
τὰ «μνημόνια»)] ἐν ὀνόματι τῆς (δῆθεν)
ἀποφυγῆς μιᾶς περαιτέρω καταστροφῆς, ποὺ μετατίθεται στὸ διηνεκές, εἴτε
μὲ σπασμωδικὲς ἀντιδράσεις ἐν ὀνόματι
τῆς διατήρησης τῶν (ὅποιων) παλαιῶν
«κεκτημένων» («νὰ πάρουμε τὶς ἐλευθερίες μας πίσω», ὅπως προηγουμένως
θέλαμε νὰ πάρουμε πίσω τὸ βιοτικό μας
ἐπίπεδο). Οἱ ἄνωθεν ἐπαναστάτες πετυχαίνουν τὸν στόχο τους (τοὐλάχιστον
πρὸς ὥρας), ὄχι ἐπειδὴ οἱ κάτωθεν ἀντιδρῶντες δὲν εἶναι μονάχα ἀρκετὰ ἰσχυροὶ γιὰ τοὺς ἀνακόψουν, ἀλλὰ κυρίως
ἐπειδὴ δὲν εὐαγγελίζονται τὴν ἀντεπανάσταση, ἀναζητώντας τὸ ἐφικτό, ἀλλὰ
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διεκδικοῦν τὴν μεταρρύθμιση, διεκδικώντας τὸ ἀνέφικτο.
Ὅταν ἡ ἰσχὺς γίνεται δίκαιο, τὰ συντάγματα, οἱ χάρτες ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, καὶ τὰ habeas corpus, γιὰ νὰ
μὴν μιλήσουμε γιὰ τὶς κούφιες ἐκκλήσεις γιὰ ὑπεράσπιση τῆς δημοκρατίας
καὶ ἀνόητες κραυγὲς γιὰ ἐπιστροφὴ τοῦ
φασισμοῦ (ἀλλὰ ὄχι τοῦ σταλινισμοῦ, ε;)
εἶναι ἄλλα λόγια ν’ ἀγαπιόμαστε, σὲ μιὰ
ἐποχὴ ποὺ Δημοκράτες, Φιλελεύθεροι
καὶ Ἀντιφασίστες, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ
σὲ ἀγαστὴ συνεργασία, εἶναι αὐτοὶ ποὺ
ἐπιχειροῦν νὰ ἐπιβάλουν τὴν χειρότερη
δυστοπία ποὺ ἔχει γνωρίσει ποτὲ τὸ ἀνθρώπινο εἶδος. Ἡ μεταρρύθμιση εἶναι
ἀνέφικτη.
Εἴμαστε Ἀντεπαναστάτες.
Καὶ γι’ αὐτὸ θέλουμε νὰ σαρώσουμε
τὴν διαρκῆ ἐπανάσταση τοῦ κεφαλαίου,
ἀνατολικοῦ καὶ δυτικοῦ.
Μπροστὰ στὴν παρακμή, τὴν ὀδύνη
καὶ τὴν συντριβὴ τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου θέλουμε τὴν Μεγάλη Ἀποκατάσταση τῶν φυσικῶν ἀνθρωπίνων
κοινοτήτων.
Καὶ ἔτσι φέρνουμε καὶ τὴν ἴδια τὴν
λέξη «ἐπανάσταση» στὴν πραγματική
της σημασία (re-evolution: ἀποκατάσταση).
Ὁ Ἐθνικὸς Κοινοτισμὸς εἶναι ἡ
Ἀνθρώπινη Ἀποκατάσταση.
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Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ
τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

Δέν ὑπάρχει ἀνώτερο πράγμα ἀπ᾽
αὐτό πού λέγεται μετάνοια καί ἐξομολόγηση. Αὐτό τό μυστήριο εἶναι ἡ προσφορά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο.
Μέ αὐτόν τόν τέλειο τρόπο ἀπαλλάσσε16

ται ὁ ἄνθρωπος ἀπ᾽ τό κακό. Πηγαίνομε, ἐξομολογούμαστε, αἰσθανόμαστε τή
συνδιαλλαγή μετά τοῦ Θεοῦ, ἔρχεται ἡ
χαρά μέσα μας, φεύγει ἡ ἐνοχή. Προχωροῦμε πρός τήν ἀθανασία, χωρίς καθό-
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λου ἄγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Στήν
Ὀρθοδοξία δέν ὑπάρχει ἀδιέξοδο. Δέν
ὑπάρχει ἀδιέξοδο, γιατί ὑπάρχει ὁ ἐξομολόγος, πού ἔχει τήν χάρι νά συγχωρεῖ.
Μεγάλο πράγμα ὁ πνευματικός!
Ἐγώ ἀπό μικρός τό εἶχα –καί τώρα
ἀκόμη. Ὅταν συνέβαινε νά ἁμαρτήσω,
τό ἐξομολογιόμουνα καί μοῦ ἔφευγαν
ὅλα. Πετοῦσα ἀπ᾽ τή χαρά μου. Εἶμαι
ἁμαρτωλός, ἀδύνατος· καταφεύγω στήν
εὐσπλαγχνία τοῦ Θεοῦ, σώζομαι, γαληνεύω, τά ξεχνάω ὅλα. Κάθε μέρα σκέπτομαι ὅτι ἁμαρτάνω, ἀλλά ἐπιθυμῶ ὅ,τι
μοῦ συμβαίνει νά τό κάνω προσευχή καί
νά μήν τό κλείνω μέσα μου.
Ὅσο πιό μακριά ἀπό τόν Θεό εἶναι
ὁ ἄνθρωπος, τόσο πιό πολύ στενοχωρεῖται καί ταλαιπωρεῖται ἀπό διάφορα
πράγματα. Ἡ ἁμαρτία κάνει τόν ἄνθρωπο πολύ μπερδεμένο ψυχικά. Τό μπέρδεμα δέν φεύγει μέ τίποτα. Πρέπει ν᾽ ἀφήσομε μία χαραμάδα στήν ψυχή μας ἀνοικτή, γιά νά μπεῖ μέσα μας τό φῶς καί ἡ
ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Μόνο μέ τό φῶς
τοῦ Χριστοῦ γίνεται τό ξεμπέρδεμα.
Τήν πρώτη κίνηση τήν κάνει ὁ Χριστός.
«Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες...»1.
Μετά ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἀποδεχόμαστε
αὐτό τό φῶς μέ τήν ἀγαθή μας προαίρεση, πού τήν ἐκφράζομε μέ τήν ἀγάπη
μας ἀπέναντί Του, μέ τήν προσευχή, μέ
τά μυστήρια.
Γιά νά μετανοήσει ἡ ψυχή, πρέπει νά ξυπνήσει. Ἐκεῖ, στό ξύπνημα
αὐτό, γίνεται τό θαῦμα τῆς μετανοίας.
Κι ἐδῶ βρίσκεται ἡ προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου. Τό ξύπνημα, ὅμως, δέν ἔγκειται
μόνο στόν ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος μόνος
δέν μπορεῖ. Ἐπεμβαίνει ὁ Θεός. Τότε ἔρχεται ἡ θεία χάρις. Χωρίς τήν χάρι δέν
1. Ματθ. 11, 28.
2. Γαλ. 4, 9.

μπορεῖ νά μετανοήσει ὁ ἄνθρωπος. Ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ θά κάνει τό πᾶν. Μπορεῖ νά μεταχειρισθεῖ κάτι –μιά ἀσθένεια
ἤ κάτι ἄλλο, ἐξαρτᾶται– γιά νά φέρει τόν
ἄνθρωπο σέ μετάνοια. Ἄρα ἡ μετάνοια
διά τῆς θείας χάριτος κατορθοῦται.
Ἁπλά καί ἁπαλά ἐμεῖς θά κάνομε μία κίνηση πρός τόν Θεό κι ἀπό ᾽κεῖ καί πέρα
ἔρχεται ἡ χάρις.
Μπορεῖ νά μοῦ πεῖτε: «Τότε μέ τήν
χάρι γίνονται ὅλα». Αὐτό εἶναι ἕνα λεπτό σημεῖο. Γίνεται κι ἐδῶ ἐκεῖνο ἀκριβῶς πού λέω. Δέν μποροῦμε ν᾽ ἀγαπήσομε τόν Θεό, ἄν ὁ Θεός δέν μᾶς ἀγαπήσει.
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τό λέγει πολύ
ὡραῖα: «Νῦν δέ γνόντες Θεόν, μᾶλλον δέ
γνωσθέντες ὑπό Θεοῦ...»2. Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ τή μετάνοια. Δέν μποροῦμε νά μετανοήσομε, ἄν ὁ Κύριος δέν
μᾶς δώσει μετάνοια. Καί αὐτό ἰσχύει
γιά τά πάντα. Δηλαδή ἰσχύει τό Γραφικό: «Χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»3. Ἄν δέν ὑπάρχουν προϋποθέσεις
γιά νά ἐγκύψει μέσα μας ὁ Χριστός, μετάνοια δέν ἔρχεται. Οἱ προϋποθέσεις εἶναι ἡ ταπείνωση, ἡ ἀγάπη, ἡ προσευχή,
οἱ μετάνοιες, ὁ κόπος γιά τόν Χριστό.
Ἄν δέν εἶναι τό συναίσθημα ἁγνό, ἄν
δέν ὑπάρχει ἁπλότητα, ἄν ἡ ψυχή ἔχει
ἰδιοτέλεια, δέν ἔρχεται ἡ θεία χάρις.
Συμβαίνει τότε νά πηγαίνομε νά ἐξομολογούμαστε, ἀλλά νά μήν αἰσθανόμαστε
ἀνακούφηση.
Ἡ μετάνοια εἶναι πολύ λεπτό πράγμα. Ἡ μετάνοια ἡ ἀληθινή θά φέρει τόν
ἁγιασμό. Ἡ μετάνοια μᾶς ἁγιάζει.
(Ἀπό τό βιβλίο Ἁγίου Πορφυρίου
Καυσοκαλυβίτου, Βίος καί Λόγοι, ἔκδ. Ἱ.
Μ. Χρυσοπηγῆς, Χανιά 201714, σσ. 399401).

3. Ἰωάνν. 15, 5.
17
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† ΠΑΤΗΡ ΙΩΣΗΦ ΑΪΒΑΖΟΓΛΟΥ
(1949-2022)

τῆς κ. Εὐανθίας Καραγιαννάκη, ἐκπαιδευτικοῦ-συγγραφέως
Τήν Τρίτη 15/02/2022, ἡ Ἁγία καί Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας στερήθηκε ἕναν
ταπεινό, πατερικό καί παραδοσιακό,
ἄξιο ἐργάτη της, τόν ἀγαπημένο μας
Γέροντα, πατέρα Ἰωσήφ Αϊβάζογλου.
Ἕναν ἀκούραστο, ἐπί σειρά δεκαετιῶν,
Λειτουργό τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, ὁ
ὁποῖος ἐπιτελοῦσε τά ἱερά του καθήκοντα στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Ἀχειροποιήτου Θεσσαλονίκης. Μιά διακονία
πού δέν γνώριζε ἀπό ὡράρια καί κούραση. Στό λειτούργημά του ἦταν ἀκριβής, συνεπής, καθαρός, μέ πολύ ζῆλο
καί ἀγωνιστικό φρόνημα. Τά κηρύγματά
του φωτισμένα, μιᾶς καί ἦταν ἐμπνευσμένα ἀπό τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, Παλαιά
καί Καινή Διαθήκη καί ἀπό πολλά ἀκόμα πατερικά κείμενα. Πάντα τόνιζε: «Δέν
λέω κάτι δικό μου, πάντα στηρίζομαι στό
Εὐαγγέλιο καί στά πατερικά κείμενα».
Ὁ λόγος του πύρινος, γεμάτος ζωντάνια
καί πίστη. Ὅπως λέει καί ὁ Προφητάναξ
ψαλμωδός Δαβίδ «Ἐπίστευσα, διό ἐλάλησα», ἔτσι καί αὐτός πίστεψε καί μέ
θάρρος ὁμολόγησε καί ἐκήρυξε τόν λόγο
τῆς πίστεώς μας, τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ζωή του ἦταν γεμάτη ἀκολουθίες, ἐξομολογήσεις, ὁμιλίες, κατηχητικά,
ἱεραποστολική δράση, προσκυνηματικές
ἐκδρομές, λόγους παρηγορίας, προετοιμασία γιά κηρύγματα καί κυρίως προσευχή. Ἕως τό βράδυ μελετοῦσε καί προετοιμαζόταν. Ὀργάνωνε τήν ἐλεημοσύνη
γιά ἀνθρώπους πού ἦταν σέ οἰκονομικά ἀδιέξοδα, στήριζε χῆρες καί ὀρφανά
τόσο μέ τόν παρήγορο λόγο του, ὅσο καί
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μέ τόν μισθό του. Μέρα καί νύχτα ὑπηρετοῦσε τόν συνάνθρωπό του καί κάθε
ἀναγκεμένο ἀναξιοπαθοῦντα μέ αὐταπάρνηση. Ἡ προσφορά του ἦταν πολυδιάστατη, πνευματική καί ὑλική. Πολλοί
στό πρόσωπό του ἔβρισκαν παρηγοριά
καί ὅλη του ἡ ζωή ἦταν θυσία.
Τό σπουδαιότερο, ὅμως, ἦταν ὅτι
διάνοιγε τήν ὁδό τῆς μετανοίας γιά
πολλές ψυχές πού εἶχαν χάσει τόν
δρόμο τους. Ὡς πνευματικός πατέρας,
μέ τή βοήθεια καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ,
ἀφύπνισε ἀμέτρητες ψυχές, ὠθώντας τες
στό μονοπάτι τῆς μετανοίας μέ τόν δικό
του ξεχωριστό τρόπο. Ἦταν «ὁ ποιήσας
καί διδάξας». Καθώς περιμέναμε νά ἐξομολογηθοῦμε, βλέπαμε πολλές περιπτώσεις ἀτόμων πού ἔβγαιναν ἀπό τό ἐξομολογητήριο μέ ἀμφίεση καί τρόπο ὁμιλίας
κοσμικοῦ φρονήματος. Κι ὅμως, ὁ πατήρ
Ἰωσήφ, πού εἶχε φήμη πολύ αὐστηροῦ
ἱερέως, τούς δεχόταν ὅπως ἦταν, μέ διάκριση, γιά νά τούς δώσει χρόνο νά μετανοήσουν καί νά καταλάβουν, στή συνέχεια, ἀπό μόνοι τους, μέσα ἀπό τή Χάρη
τοῦ Κυρίου μας, τί νά ἀλλάξουν καί πῶς
νά ἐξελιχθοῦν.
Ποτέ δέν παραδεχόταν ὅτι ἦταν διορατικός ἤ προορατικός, ὅπως κάθε
ταπεινός Γέροντας. Κι ὅμως, πολλά
πνευματικά του τέκνα εἴχαμε βιώσει τό
χάρισμά του, μέσα ἀπό ποικίλες ἐμπειρίες. Δέν ἦταν λίγες οἱ φορές πού ἔλεγε
πράγματα πού ὁ συνομιλητής του δέν
εἶχε φανερώσει σέ κανέναν καί ἀναρωτιόταν πῶς τά ἤξερε. Οὔτε ἦταν λίγες οἱ
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φορές πού συμβούλευε τόν πλησίον του
γιά κάτι τό ὁποῖο δέν φαινόταν τόσο
ἀπαραίτητο...Κι ὅμως, μετά ἀπό λίγες
ἡμέρες συνέβαινε κάποιο γεγονός καί
μέ τή συμβουλή τοῦ πατρός Ἰωσήφ κατόρθωνε νά τό ἀντιμετωπίσει ἐπιτυχῶς.
Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ προσευχή
του εἶχε παρρησία στόν Κύριο. Ὅποια
ἀνάγκη καί νά εἴχαμε, ἄν τήν ἐκφράζαμε
στόν γέροντα Ἰωσήφ, τότε τό πρόβλημά
μας λυνότανε.
Εἶχε κατανοήσει βαθύτατα ὅτι ἡ
προσευχή εἶναι τό ἀποτελεσματικό
μέσο ἐπικοινωνίας τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν
Θεό. Ἀσφαλῶς, ὅμως, ὅταν πρόκειται γιά
προσευχή κατά τήν ὁποία ἡ ψυχή εἶναι
συγκεντρωμένη σέ αὐτήν, μέ ταπείνωση
καί καθαρότητα. Πόσοι μποροῦν, ὅμως,
νά προσεύχονται ἔτσι, στήν ἐποχή μας;
Ἐκεῖνος, παρά τούς ἀμέτρητους πειρασμούς καί δυσκολίες πού εἶχε, ἤξερε νά
δίνεται ὁλοκληρωτικά σ᾽ αὐτήν. Εἶχε κατανοήσει ἀπό πολύ νωρίς τόν λόγο τῆς
ὑπάρξεως καί τόν σκοπό τῆς ζωῆς, γιά
τόν ὁποῖο πλάσθηκε ὁ ἄνθρωπος. Ἔλεγε: «Ὁ σκοπός τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ
Θέωση. Δέν ἀρκεῖ νά εἴμαστε καλοί
ἄνθρωποι· Ἅγιοι νά γινόμαστε!».
Βίασε τόν ἑαυτό του καί μέ πολύ
κόπο, ἀγώνα, ταπείνωση, πνευματική
ἐγρήγορση καί νήψη προσπάθησε νά
ἐπιτύχει τόν στόχο του, σύμφωνα μέ
τόν λόγο τοῦ Θεοῦ: «...ἡ Βασιλεία τῶν
Οὐρανῶν βιάζεται, καί βιασταί ἁρπάζουσιν αὐτήν». (Ματθ., ια´, 12).
Σέ θέματα πίστεως, πατρίδας καί
ἤθους ἦταν ἀνυποχώρητος. Ἄγρυπνος
φρουρός τῆς Ὀρθοδοξίας. Πάντα μοῦ
ἔλεγε: «Παιδί μου, Ἁγία ἡ Ὀρθοδοξία
μας, ἀλλά δέν ἀρκεῖ μόνη της, θά πρέπει νά ἔχουμε καί Ὀρθοπραξία!».
Μιά φωτεινή ἡλιαχτίδα μέσα σέ

αὐτόν τόν μάταιο καί ἁμαρτωλό κόσμο
ἦταν ὁ πατήρ Ἰωσήφ. Ἡ ζωή του καθαρή σάν τό ἀτόφιο χρυσάφι, λαμπρό παράδειγμα γιά ὅλους ἐμᾶς. Ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος ἀναφέρει πώς ὁ Χριστός «ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν πρός φωτισμόν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ»
(Κορ. Β´, δ´ 6), δηλαδή πώς ὁ Χριστός
ἦρθε στόν κόσμο καί ἔλαμψε στίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων, γιά νά φωτισθοῦνε,
γνωρίζοντας τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι καί
ὁ πατήρ Ἰωσήφ, ὡς γνήσιος μιμητής τοῦ
Χριστοῦ, ἔλαψμε στίς καρδιές τῶν πνευματικῶν του τέκνων (καί ὄχι μόνο) καί
μᾶς ἔβγαλε ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας ὁδηγώντας μας στό φῶς τοῦ Χριστοῦ.
Πλούσια τά χαρίσματα πού τοῦ
ἔδωσε ὁ Κύριός μας. Ἤξερε νά τά κρύβει καλά. Ἕνα μικρόσωμο καί ἀδύναμο
πλάσμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά στήν ψυχή καί
τό πνεῦμα γίγαντας. Ἡ προσευχή του
ἄνοιγε τά οὐράνια! Πολλά τά θαυμαστά
γεγονότα πού ζήσαμε δίπλα του... Ὁ πατήρ Ἰωσήφ Ἀϊβάζογλου, ὁ ἄνθρωπος τοῦ
Θεοῦ, ἄφησε πίσω του ἕνα τεράστιο καί
ἀνεκτίμητο πνευματικό ἔργο, μά κυρίως πολλούς μετανοημένους ἀνθρώπους
καί πολλούς μοναχούς καί μοναχές, πού
ἐμπνεύστηκαν ἀπό τή μορφή του.
Εὐχαριστῶ τόν Θεό πού μέ ἀξίωσε
ἐμένα τήν ἀνάξια καί ἤμουνα κάτω ἀπό
τό πετραχήλι του γιά μιά ὁλόκληρη δεκαετία.
Πολυαγαπημένε Γέροντά μας Ἰωσήφ,
νά ἔχουμε τήν εὐχή σου καί τίς πρεσβεῖες σου!
Μακαρία ἡ ὁδός...
Αἰωνία σου ἡ μνήμη! Ἄξιος!
Χριστός Ἀνέστη!
Καλή Ἀνάσταση καί
καλή ἀντάμωση...
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ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ*
τοῦ Καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Βαθιώτη
Ἐνάντια στήν ἑλληνική καί τήν παγκόσμια ὑγειονομική δικτατορία πού
ὑλοποιεῖται ἀπό τίς ἐπιμέρους ἰατροφασιστικές κυβερνήσεις, ἀπαιτεῖται ἡ
συντονισμένη ἀντίδραση τῶν Ἑλλήνων
πολιτῶν καθώς καί τῶν πολιτῶν τῶν
ἄλλων χωρῶν. Ἡ ἀντίδραση αὐτή δέν
μπορεῖ παρά νά εἶναι ἰδίας φιλοσοφίας
μέ ἐκείνη πού ἐκδηλώθηκε μέχρι σήμερα ἐνάντια σέ κάθε ὁλοκληρωτικό καθεστώς καί σέ κάθε μορφή κατοχῆς τοῦ
λαοῦ ἀπό μιά πολιορκητική μειοψηφία:
π.χ. ἐνάντια στή γερμανική κατοχή οἱ
Ἕλληνες τοῦ ᾽40 ὀργάνωσαν τήν Ἐθνική
Ἀντίσταση, χαρακτηριστικό τῆς ὁποίας
ἦταν τά σαμποτάζ. Ἀντιθέτως, ὅποιος
συνεργάστηκε μέ τούς ναζί ἀπαξιώθηκε
ὡς δωσίλογος.
Στήν ἐποχή τοῦ κορωνοϊοῦ λοιπόν,
ὅπου βιώνουμε τήν «ὑγειονομική κατοχή» τῶν πολιτῶν ὑπό ἕνα πρωτόγνωρο
καθεστώς «ὑγειοναζισμοῦ», ἀπαιτεῖται
ἡ προσαρμοσμένη ἀντίστασή τους μέσῳ
τοῦ σαμποτάζ τοῦ ἰατροφασιστικοῦ συστήματος, τό ὁποῖο θά ἐπιτευχθεῖ διά

τῆς ἀρνήσεώς τους νά συμπράττουν
στόν αὐτοεξευτελισμό τους ἤ στόν ἐξευτελισμό τῶν παιδιῶν τους. Ἡ ἄρνηση
αὐτή ὅμως, ἡ ὁποία μπορεῖ νά ἰδωθεῖ
ὡς μιά μορφή πολιτικῆς ἀνυπακοῆς lato
sensu, θά πρέπει νά ἔχει παθητικό καί
ὄχι ἐνεργητικό χαρακτήρα, διότι στήν
δεύτερη περίπτωση θά ἐνεργοποιηθεῖ ὁ
κρατικός μηχανισμός ἐπιβολῆς πού θά
ὁδηγήσει τόν μή συνεργαζόμενο στήν
φάκα τῆς δικαιοσύνης, ἑνός ἄρρηκτα
συνδεδεμένου μέ τό ὁλοκληρωτικό σύστημα βραχίονα –συνεπῶς, ἀκριβέστερη
θά ἦταν μᾶλλον ἡ χρήση τοῦ ὅρου μποϋκοτάζ. Μέ τά λόγια τοῦ Ἐτιέν ντέ λά
Μποεσί:
Ἀποφασίστε νά μήν ὑπηρετεῖτε
πλέον καί ἀμέσως εἶστε ἐλεύθεροι.
Δέν σᾶς ζητῶ νά θέσετε τίς χεῖρες πάνω
στόν τύραννο γιά νά τόν ἀνατρέψετε,
ἀλλά ἁπλῶς νά μήν τόν στηρίζετε
πλέον· τότε θά τόν δεῖτε σάν ἕναν μεγάλο Κολοσσό τοῦ ὁποίου ἀποσπάστηκε
τό βάθρο, νά πέφτει ἀπό τό ἴδιο του τό
βάρος καί νά σπάει σέ κομμάτια!

 E ¶ICT O § H 
ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΕΙΝΩ ΑΝΘΡΩΠΟΣ
τοῦ κ. Βασιλείου Κουρούκλη
Πρός τόν
Ἰατρικό Σύλλογο Ἀθηνῶν

7.12.2021

Ἀγαπητοί συνάδελφοι
Σᾶς παρακαλῶ νά μέ διαγράψετε
ἀπό τόν Ἰατρικό Σύλλογο Ἀθηνῶν.
Τά διαδραματιζόμενα γεγονότα γύρω

* Ἀπό τό τελευταῖο βιβλίο τοῦ καθηγητοῦ μέ τίτλο Ἀπό τήν πανδημία στήν κλιματική
ἀλλαγή, ἐκδ. Ἀλφειός, Ἀθήνα, Δεκέμβριος 2021, σσ. 324-325.
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ἀπό τήν ἀσθένεια τοῦ Covid-19 μέ ὁδήγησαν στήν ἀπόφασή μου αὐτή, καθώς
δέν μέ ἐκφράζουν ὅλα αὐτά πού γίνονται στόν ἰατρικό κόσμο οὔτε καί ἡ στάση καί οἱ θέσεις τοῦ συλλόγου καί δέν
θέλω πλέον νά ἐργάζομαι ὡς γιατρός.
Ἡ σιωπηλή τραγωδία καί ἡ κατάργηση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας μέ τήν
ἀνοχή τοῦ ἐπιστημονικοῦ κόσμου, πού
καθοδηγεῖται ἀπό τήν πολιτική μέ βρίσκει ἐντελῶς ἀντίθετο.
Εἶμαι ὑπέρ τῆς ἐλεύθερης ἔκφρασης τῶν ἀπόψεων πού ἐσεῖς φιμώνετε καί δέν δέχομαι τόν διωγμό τῶν
συναδέλφων πού ἐσεῖς κάνετε.
Σύμφωνα μέ τόν Κώδικα τῆς Νυρεμβέργης, πού περιλαμβάνει ἕνα σύνολο ἀρχῶν καί κανόνων ἠθικῆς ἰατρικῆς
δεοντολογίας ἀναγνωρίζεται ρητά ὡς
πρῶτος κανόνας ὅτι «ἡ ἐθελονική ἐνημερωμένη συναίνεση τοῦ ἀνθρώπινου
ὑποκειμένου εἶναι ἀπολύτως οὐσιώδης», πού ἔχει γίνει σήμερα παγκοσμίως
ἀποδεκτός καί ἔχει ἐνσωματωθεῖ καί στό
ἄρθρο 7 τοῦ Διεθνοῦς Συμφώνου τῶν
Ἡνωμένων Ἐθνῶν γιά τά Ἀτομικά καί
Πολιτικά Δικαιώματα καί ἔχει κυρωθεῖ
ἀπό τήν Ἑλληνική Πολιτεία μέ τόν νόμο
2462/1997, σύμφωνα μέ τήν διαδικασία
τοῦ ἄρθρου 28 παρ. 1 τοῦ Συντάγματος καί ἔχει ἀποκτήσει ὑπερνομοθετική
ἰσχύ.
Εἶμαι ὑπέρ τῆς ἄσκησης τοῦ Ἰατρικοῦ λειτουργήματος καί τοῦ ὅρκου τοῦ
Ἱπποκράτη, πού ἐσεῖς καταπατήσατε
καί δέν συμφωνῶ μέ τούς διωγμούς τῶν
ἰατρῶν πού ἔχετε ἐπιβάλει καί τῆς τρομοκρατίας πού ἀσκεῖται στούς συναδέλφους καί στήν κοινωνία.
Εἶμαι ὑπέρ τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς τοῦ ἀτόμου καί ὄχι τῆς φασιστι-

κῆς ὑποχρεωτικότητας τῶν ἰατρικῶν
πράξεων, μέ τίς ὁποῖες ἐσεῖς συνταχθήκατε. Γιά νά διενεργηθεῖ ἰατρική
πράξη οἱουδήποτε εἴδους (διαγνωστική,
προληπτική ἤ θεραπευτική), τό ἐνδιαφερόμενο πρόσωπο θά πρέπει νά εἶναι
ἐλεύθερο νά συναινέσει στήν ἐπίμαχη
ἰατρική πράξη ἤ ἀντιθέτως νά τήν ἀρνηθεῖ, ἐφόσον προηγηθεῖ ἡ ἀπαραίτητη
ἐνημέρωσή του. Πρόκειται γιά τήν θεμελιώδη ἀρχή τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί
τῆς Ἰατρικῆς Δεοντολογίας «ἐνημερωμένη συναίνεση τοῦ ἀσθενοῦς» (informed
consent)
Εἶμαι ὑπέρ τῆς διαφάνειας καί τῆς
ἠθικῆς δεοντολογίας καί δέν συμφωνῶ
μέ τήν ἀπόκρυψη τῶν δεδομένων μέ τά
ψεύδη πού δημοσιεύονται ἀπό τούς εἰδικούς, καθώς καί τῆς μή ἐφαρμογῆς τῆς
κίτρινης κάρτας.
Εἶμαι ὑπέρ τῆς δημόσιας ὑγείας καί
τῆς πρωτοβάθμιας περίθαλψης καί δέν
συμφωνῶ μέ τήν καταρράκωσή της πού
ἀδιαμαρτύρητα γίνεται σήμερα.
Εἶμαι ὑπέρ τῆς ἐπιστήμης καί δέν
θέλω αὐτή νά ἐξυπηρετεῖ τά ὅποια συμφέροντα πολιτικά-οἰκονομικά καί ἄλλα.
Ἡ ἰατρική ἐπιστήμη ἔχει μετατραπεῖ
ἀπό ἐπιστήμη βασισμένη σέ ἀποδείξεις
(evidence-based medicine) σέ ἐπιστήμη βασισμένη στό χρῆμα (money-based
medicine). Θέλω νά εἴμαστε ὑπόδειγμα γιά τά παιδιά μας καί ὄχι νά ντρεπόμαστε πού εἴμαστε γιατροί.
Διαγράψτε με σᾶς παρακαλῶ.
Θέλω νά μείνω ΑΝΘΡΩΠΟΣ...
Μέ ἐκτίμηση
Β. Κουρούκλης
ΑΜ 046539

XXXXXXXXXXXXX
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Ἀναστάσιος Ὁμ. Πολυχρονιάδης,
Ἀποδομητές τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας, ἐκδ. Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη
2021, σσ. 236, διαστ. 14x20,5 ἑκ.

Κρατοῦμε στά χέρια μας ἕνα βιβλίο,
πού μᾶς δίνει ἐλπίδα γιά τή νέα γενιά τῶν
ἀκαδημαϊκῶν θεολόγων στήν Ἑλλάδα.
Εἶναι τό τελευταῖο βιβλίο τοῦ κ.
Ἀναστασίου Πολυχρονιάδη ᾽Αποδομητές τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας, πού ἐκδόθηκε στή Θεσσαλονίκη τόν Ὀκτώβριο
τοῦ 2021 ἀπό τίς ἐκδόσεις Κυριακίδη.
Στόν συγγραφέα τοῦ βιβλίου ἀνήκουν συγχαρητήρια, γιατί τόλμησε νά
καταπιαστεῖ μέ ἕνα θέμα δύσκολο,
φέροντας στό φῶς παρεκκλίσεις ἀπό
τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία.
Μάλιστα οἱ αὐτουργοί αὐτῶν τῶν
αἱρετιζουσῶν ἤ καί ξεκάθαρα αἱρετικῶν
θεωριῶν, τίς ὁποῖες κριτικάρει ὁ συγγραφέας, εἶναι πρόσωπα τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ θεολογικοῦ χώρου καταξιωμένα
καί τιμημένα μέ τίτλους καί ὀφφίκια!
Πρόκειται –κατά σειράν περιεχομένων τοῦ βιβλίου– γιά τούς κ.κ. Παναγιώτη
Ἀνδριόπουλο, ὀφφικίαλο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Πέτρο Βασιλειάδη,
Ἰωάννη Πέτρου, Χρυσόστομο Σταμούλη,
Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, γιά τόν Κύπριο
ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη, ὁ ὁποῖος
ἀναγορεύθηκε ἐπίτιμος διδάκτωρ Θεολογίας Α.Π.Θ. καί γιά τόν Μητροπολίτη
Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμο.
Ἐκτός ἀπό τούς κ.κ. Ἀνδριόπουλο,
Χαραλαμπίδη καί Μητρ. Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμο, οἱ ὑπόλοιποι πέρασαν
ἄλλοι ἀπό τή θέση τοῦ Προέδρου καί
ἄλλοι ἀπό τή θέση τοῦ Κοσμήτορα τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. ἤ καί ἀπό τίς
22

δύο θέσεις.
Μία εἰκόνα τοῦ περιεχομένου τοῦ
βιβλίου παίρνει ὁ ἀναγνώστης διαβάζοντας τό «Ἀντί ἐπιλόγου» στό τέλος τοῦ
πονήματος
Ἀντί ἐπιλόγου
Ἡ μεταπατερικότητα τοῦ Πέτρου
Βασιλειάδη, ἡ μεταχριστιανικότητα τοῦ
Ἰωάννη Πέτρου, ἡ ἐναντίωση στό πρόσωπο τῆς Παναγίας τόσο τοῦ Χρυσόστομου Σταμούλη ὅσο καί τοῦ Μιλτιάδη
Κωνσταντίνου, καθώς καί οἱ ἄλλες ἀποκλίσεις τους ἀπό τό Ὀρθόδοξο δόγμα,
ἀλλά καί ἡ ἀπόφαση τοῦ Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ περί ἐπιτιμοποίησης τοῦ
Κύπριου ποιητῆ Κυριάκου Χαραλαμπίδη, ὁ ὁποῖος σέ ποιήματά του φανερώνει τήν προτίμησή του στήν ἀντι-Χριστολογία καί στήν ἰδεολογία τοῦ ἡδονισμοῦ, φανερώνουν τό τεράστιο θεολογικό πρόβλημα πού ἀντιμετωπίζει τό
ἐν λόγῳ Τμῆμα. Φυσική συνέπεια αὐτῶν
εἶναι καί τό ἔλλειμα δημοκρατικότητας, πού φανερώθηκε στήν ἀκαδημαϊκά
πραξικοπηματική ἀπόφαση τοῦ Τμήματος περί τῆς ἵδρυσης Κατεύθυνσης
Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή ΑΠΘ, χωρίς τίς ψήφους τῶν
καθηγητῶν τοῦ ἑτέρου Τμήματος, δηλαδή ἐκείνου τῆς Ποιμαντικῆς (Κοινωνικῆς
Θεολογίας). Στό ἴδιο πλαίσιο κινεῖται ἡ
ἐσκεμμένη καί ψευδής διατύπωση πού
ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται στήν ἱστοσελίδα τοῦ Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ, ἀλλοιώνοντας τό χαρακτήρα του, ὡς δῆθεν
μή ὁμολογιακοῦ τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας.
Μαζί μέ αὐτά, ἡ ἐπιθετικότητα τοῦ
Παναγιώτη Ἀνδριόπουλου ἐνάντια στήν

IANOYAPIOC - ºEBPOYAPIOC 2022

ἀσκητικότητα τῆς Ἐκκλησίας, μέσα ἀπό
τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης, καθώς
καί οἱ μεταπατερικές θέσεις τοῦ μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως, ὅπως καί

ἐκεῖνες τῶν κρυφο-μεταπατερικῶν θεολόγων, συνθέτουν ἕνα «δυσῶδες» «θεολογικό» περιβάλλον ἐνάντιο στήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί ἐμπειρία.

Ἡ ὠφέλεια ἀπό τήν καλή συναναστροφή
Γέροντα, ἀνησυχῶ, ὅταν λέτε ὅτι θά περάσουμε δύσκολα χρόνια.
– Νά εἶστε ἀγαπημένες, μονοιασμένες, καταρτισμένες πνευματικά, νά ἔχετε
παλληκαριά, νά εἶστε ἕνα σῶμα, καί μή φοβᾶσθε τίποτε. Βοηθάει μετά ὁ Θεός.
Νά καλλιεργήσετε τήν ἀγάπη τήν πνευματική. Νά ἔχετε τέτοια ἀγάπη πού ἔχει ἡ
μάνα γιά τό παιδί. Νά ὑπάρχη ἡ ἀδελφοσύνη, ἡ θυσία. Θά περάσουμε σιγά-σιγά
δύσκολες μέρες.
Φυσικά ἐμεῖς οἱ μοναχοί φεύγουμε ἀπό τόν κόσμο καί ἀφήνουμε γνωστούς
καί συγγενεῖς, γιά νά μποῦμε στήν μεγάλη οἰκογένεια τοῦ Ἀδάμ-τοῦ Θεοῦ. Οἱ
λαϊκοί ὅμως ἐπιβάλλεται νά ἔχουν σχέσεις μέ γνωστούς καί συγγενεῖς πού ζοῦν
πνευματικά, γιά νά βοηθιοῦνται. Ὁ Χριστιανός πού ἀγωνίζεται μέσα στόν κόσμο
βοηθιέται, ὅταν ἔχη σχέσεις μέ πνευματικούς ἀνθρώπους. Ὅσο πνευματικά καί νά
ζῆ κανείς, ἔχει ἀνάγκη –ἰδίως στήν ἐποχή πού ζοῦμε– ἀπό τήν καλή συντροφιά.
Ἡ ἐπαφή μέ πνευματικούς ἀνθρώπους πολύ τόν βοηθάει –περισσότερο καί ἀπό
τήν πνευματική μελέτη–, διότι αὐτή ἡ χαρά τοῦ πνευματικοῦ συνδέσμου τοῦ δίνει ὄρεξη μεγάλη, γιά νά ἀγωνίζεται πνευματικά. Ἀκόμη καί στήν ἐργασία, σέ μιά
δημόσια ὑπηρεσία κ.λπ., καλά εἶναι νά γνωρίζωνται μεταξύ τους οἱ πνευματικοί
ἄνθρωποι, γιά νά ἀλληλοβοηθιοῦνται. Μπορεῖ, ἄς ὑποθέσουμε, νά παρουσιασθῆ
ἕνα πρόβλημα μεταξύ συναδέλφων, νά χρειάζωνται ἀλληλοσυμπαράσταση καί νά
διστάζη ὁ ἕνας νά μιλήση στόν ἄλλον, ἄν δέν γνωρίζωνται. [...]
– Γέροντα, τί βοηθάει νά δεθοῦν πνευματικά οἱ ἄνθρωποι;
– Στίς μέρες μας καί νά μή θέλουν νά δεθοῦν οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι, θά
τούς ἀναγκάση ὁ διάβολος νά δεθοῦν. Ὁ διάβολος μέ τήν πολλή του κακία κάνει
τό μεγαλύτερο καλό σήμερα στόν κόσμο. Γιατί, ἄς ποῦμε, ἕνας πατέρας πού εἶναι
πιστός καί θέλει λ.χ. νά κάνη φροντιστήριο στά παιδιά του, θά εἶναι ἀναγκασμένος
νά βρῆ ἕναν καλό καί πιστό δάσκαλο, γιά νά βάλη στό σπίτι του. Ἕνας δάσκαλος
πάλι πού εἶναι πιστός καί θέλει νά κάνη φροντιστήριο σέ παιδιά, γιατί δέν διορίσθηκε ἀκόμη, θά ζητᾶ νά βρῆ μιά οἰκογένεια καλή, γιά νά νιώθη ἀσφάλεια. Ἤ
ἕνας τεχνίτης πού ζῆ πνευματικά, εἴτε ἐλαιοχρωματιστής εἶναι εἴτε ἠλεκτρολόγος
κ.λπ., θά ψάχνη νά βρῆ νά δουλέψη σέ μιά καλή οἰκογένεια, ὥστε νά νιώθη ἄνετα,
γιατί σ᾽ ἕνα κοσμικό σπίτι θά βρίσκη τόν μπελᾶ του. Ἕνας χριστιανός νοικοκύρης
πάλι θά ψάχνη νά βάλη στό σπίτι του ἕναν καλό τεχνίτη, πού νά εἶναι καί πιστός
ἄνθρωπος. Ἔτσι θά ψάχνη καί ὁ ἕνας καί ὁ ἄλλος νά βρῆ ἕναν πνευματικό ἄνθρωπο, γιά νά μπορῆ νά συνεργασθῆ. Σιγά-σιγά λοιπόν θά γνωρισθοῦν μεταξύ τους
οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι ἀπό ὅλα τά ἐπαγγέλματα καί ἀπό ὅλες τίς ἐπιστῆμες.
Ἀπό τό βιβλίο: Γέροντος [Ἁγίου] Παϊσίου Ἁγιορείτου, Λόγοι Β´, ἔκδ. Ἱ. Ἡσυχ.
«Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης 1999, σσ. 119-121.
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 E I ¢HC EIC
Ἡ Θεία Κοινωνία ποινικοποιεῖται;!
Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης στήν Κρήτη διέταξε προκαταρκτική ἐξέταση εἰς βάρος δασκάλων, πού
συνόδευσαν τά παιδιά στήν Ἐκκλησία
γιά τήν ἑορτή τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν (30
Ἰανουαρίου), γιατί –λέγει ὁ σοφός διευθυντής– ἡ συμμετοχή τῶν παιδιῶν στή
Θεία Κοινωνία «ἔπρεπε νά εἶχε ἀποφευχθεῖ σέ περίοδο πανδημίας» (!)
Ἄνθρωποι ἀξιολύπητοι καί ἐπικίνδυνοι γιά τά παιδιά.
vvv
Ἀγρότης προμηθευτής λαϊκῶν
ἀγορῶν: ἔρχεται πείνα
Μᾶς τά ἔχουν πεῖ οἱ ἅγιοί μας ἤδη
ἀπό τή δεκαετία τοῦ ᾽80 καί τώρα τά
βλέπουμε μπροστά μας.
Τά ἀκούσαμε καί ἀπό ἐκπρόσωπο
τῶν ἀγροτῶν, πού μίλησε σέ γνωστή τηλεοπτική ἐκπομπή. Εἶπε ὅτι μέ τίς αὐξήσεις – φωτιά στό πετρέλαιο, στό ἠλεκρικό ρεῦμα καί στά γεωργικά ἐφόδια,
πολλοί ἀγρότες δέν θά μπορέσουν νά
καλλιεργήσουν.
Καί κατέληξε λέγοντας: «Ἔρχεται
ἐπισιτιστική κρίση». Μέ ἁπλά λόγια:
Ἔρχεται πείνα!
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τόν περίμεναν πανέτοιμοι! (25.1.2022)
Παρηγοριά καί ἐλπίδα μας ἀπέναντι
στούς ἐπικίνδυνους τοῦ κ. Μητσοτάκη
–δῆθεν καί ἐπιτελικούς καί ἀρίστους (!)–
ἡ φωτογραφία τοῦ λεβέντη Εὐζώνου νά
φυλάγει ἀγέρωχος στή σκοπιά του στόν
Ἄγνωστο Στρατιώτη, πραγματική παγοκολώνα ἀπό τό παγωμένο χιόνι, πού
ἔπεφτε πάνω του.
vvv
«Τίμησαν» τά Ἴμια μπροστά
σέ ἄδεια βουλευτικά ἕδρανα.
Ἡ Βουλή θά τιμοῦσε, ὑποτίθεται,
τήν ἐπέτειο τῶν Ἰμίων. Ἡ «τιμή» ὅμως
στούς τρεῖς ἥρωες, (Καραθανάση, Βλαχᾶκο καί Γιαλοψό), πού ἔπεσαν στά
Ἴμια τήν νύκτα ἐκείνη τῆς ἐθνικῆς προδοσίας τοῦ 1996, στήν πραγματικότητα
ἔγινε περιφρόνηση καί ἀπαξίωση, ἀφοῦ
οἱ θλιβεροί «ἐθνοπατέρες» εἶχαν πιό σημαντικά γι᾽ αὐτούς πράγματα νά κάνουν
τήν ὥρα ἐκείνη.
Ἄν ἦταν γιά τήν αὔξηση τοῦ μισθοῦ
τους ἤ γιά νά ψηφίσουν κανένα καταστροφικό μνημόνιο, πού δέν θά εἶχαν
διαβάσει, θά ἦσαν ὅλοι παρόντες!
Δέν εἶναι ντροπή τους;
vvv

vvv
Ὁ χιονιάς στήν Ἀθήνα ξεγύμνωσε
τό ἀνύπαρκτο «ἐπιτελικό κράτος»
τοῦ κ. Μητσοτάκη
Πλήρης ἀνυπαρξία καί διάλυση τοῦ
κράτους μπροστά σέ ἕναν χιονιά πού τόν
εἶχαν πολυδιαφημίσει καί –ὑποτίθεται–
24

Δεῖτε τήν τηλεοπτική σειρά
γιά τόν Ἅγιο Παΐσιο
Νά καί κάτι γιά τό ὁποῖο θά ἐπαινέσουμε τήν τηλεόραση Mega. Μέσα στό
σημερινό τηλεοπτικό σκουπιδοτοπίο, ὡς
ὄαση προβάλλει ἡ σειρά «Ἀπό τά Φάρασα στόν Οὐρανό», πού ἀναφέρεται
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στόν μεγάλο καί πολύ ἀγαπημένο Ἅγιο
τῆς ἐποχῆς μας, τόν Γέροντα Παΐσιο τόν
Ἁγιορείτη.
Τό πόσο μποροῦν νά ὠφεληθοῦν,
ὅσοι θά τό δοῦν, φαίνεται ἀπό τήν ἐπίθεση πού ἔκανε στόν Ἅγιο Παΐσιο καί
στήν τηλεοπτική σειρά ἕνας σφοδρός
πολέμιος κάθε ἐκκλησιαστικοῦ καί ἐθνικοῦ καλοῦ ὁ ταλαίπωρος Πέτρος Τατσόπουλος, πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
(2012) καί ὑποψήφιος μέ τό «Ποτάμι»
(2015) καί τή «Νέα Δημοκρατία (2019).
Ὅσοι δέν ἔχουν τηλεόραση –καί τούς
ἐπαινοῦμε, πού δέν ἔχουν– μποροῦν νά
δοῦν τή σειρά αὐτή στό διαδίκτυο.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος ἐδήλωσε προσφάτως (Ἰαν.
2022): «Λέμε ῾῾Ναί᾽᾽ στό δῶρο καί στήν
ἱερότητα τῆς ζωῆς, γεννημένης καί ἀγέννητης. Συγχρόνως ὅμως σεβόμαστε καί
τήν αὐτονομία τῆς γυναίκας».
Δηλαδή μέ ἁπλά λόγια, σεβόμαστε
τό «δικαίωμα» τῆς γυναίκας στήν ἔκτρωση(;). Τό ὅτι –δυστυχῶς– αὐτό ἀκριβῶς
ἤθελε νά πεῖ, ὁ Σεβασμιώτατος, φαίνεται καί ἀπό τά ἐγκώμια πού τοῦ ἔπλεξαν φεμινίστριες στό διαδίκτυο.

vvv

vvv

Ἀντιφάσεις «προοδευτικῶν»

Ὁ Νέας Ἰωνίας Γαβριήλ
γιά τούς ὁμοφυλοφίλους

Οἱ «προοδευτικοί» κόπτονται γιά τό
«δικαίωμα στή διαφορετικότητα» ὁμοφυλοφίλων καί ἄλλων.
Γιατί δέν σέβονται καί τό «δικαίωμα
στή διαφορετικότητα» τῶν ἀνεμβολίαστων;

Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρος: Ναί στό «δικαίωμα» τῆς γυναίκας στήν ἔκτρωση!

Ὁ Σεβασμιώτατος Νέας Ἰωνίας κ. Γαβριήλ, μιλώντας προσφάτως (ἀρχές Φεβρουαρίου 2022) πρός νέους καί ἀναφερόμενος στό ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας,
μεταξύ τῶν ἄλλων ἐτόνισεν ὅτι «Ἐκ τῶν

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
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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πραγμάτων ὁ Θεός ἔχει δώσει σέ μερικούς ἀνθρώπους νά αἰσθάνωνται τήν
ἕλξη πρός τό ἴδιο φύλο. Δέν μπορῶ
νά τό ξέρω γιατί. Δέν θά κατηγορήσω
ἐγώ τόν Θεό. Δέν εἶμαι ἄξιος κἄν νά τό
σκεφτῶ αὐτό τό πρᾶγμα. Δέν εἶμαι ἐγώ
σέ θέση νά ξέρω, γιατί ὁ Θεός τό ἐπιτρέπει. Ἡ ὁρμή τοῦ ἀνθρώπου γιά τό ἴδιο
φύλο ὑπάρχει. Δέν ξέρω γιατί ὑπάρχει.
Ὅταν τήν δίνει ὁ Θεός, θά τήν πολεμήσω;... Ἔχουμε γνωρίσει ἀνθρώπους πού
ἔχουν αὐτή τήν ροπή ἀπό τήν ἀρχή τῆς
ζωῆς τους. Ἐγώ λοιπόν τί θά τούς πῶ;
Ὅτι ὁ Θεός δέν σέ θέλει ἔτσι; Καί θά
μοῦ ἀπαντήση: Γιατί, στό εἶπε; Καί τί
θά τοῦ ἀπαντήσω ἐγώ; Ὅτι μοῦ τό ᾽πε;»
(βλ. ἐφημ. Ὀρθόδοξος Τύπος 18.2.2022,
σσ. 1 καί 5).
Ἀπορία-Ἔκπληξη «Π»: Οἱ ἀπόψεις
τοῦ Σεβασμιωτάτου συμφωνοῦν μέ αὐτά
πού λέει ἡ Ἁγία Γραφή καί διδάσκει ἡ
Ἐκκλησία μας;
vvv
Κων. Βαθιώτης:
Διώξεις ἐναντίον Μητροπολιτῶν
Μεταφέρουμe ἀπό τό μπλόγκ
tasthyras.wordpress.com/2022/02/02/
κωνστ-βαθιώτης ἀπόσπασμα συνεντεύξεως τοῦ καθηγητοῦ Κωνσταντίνου Βαθιώτη στόν δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη στό Focus FM 103,6 (2.2.2022):
«Ἐάν ὑπῆρχε Δικαιοσύνη αὐτήν τήν
στιγμή στήν Ἑλλάδα θά ἔπρεπε νά εἶχαν
ἀσκηθεῖ ποινικές διώξεις σέ βάρος πολλῶν μητροπολιτῶν.
»Γιατί τό λέω αὐτό:
»Γιατί βλέπουμε ὅτι πολλοί μητροπολίτες ζητοῦν ἀπό ἱερεῖς νά ἐμβολιαστοῦν
καί ἄν δέν τό πράξουν τότε τούς ἀπειλοῦν μέ ἀργία. Νομίζω ὅτι εἶναι πολύ
26
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συχνό τό φαινόμενο αὐτό.
»Ἐδῶ ἔχουμε δύο ποινικές διατάξεις οἱ ὁποῖες εἶναι ἁρμόδιες. Ἡ μία
εἶναι τό ἄρθρο 330 πού λέγεται «παράνομη βία». Χρησιμοποιεῖ ὁ ἑκάστοτε
μητροπολίτης ἕνα μέσον ἐξαναγκασμοῦ,
πού εἶναι παράνομο. Ὁ νόμος λέει σωματική βία ἤ ἀπειλή σωματικῆς βίας ἤ
ἀπειλή ἄλλης παράνομης πράξης ἤ παράλειψης. Καί τό γεγονός ὅτι θά θέσει σέ
ἀργία τόν ἱερέα, αὐτό εἶναι μία ἀπειλή
παράνομης πράξης καί μέσῳ αὐτῆς τῆς
ἀπειλῆς τόν ἐξαναγκάζει νά ἐκδηλώσει
μία συμπεριφορά γιά τήν ὁποία δέν ἔχει
ὑποχρέωση. Διότι αὐτήν τήν στιγμή κανένας ἱερέας δέν εἶναι ὑποχρεωμένος
νά ἐμβολιαστεῖ. Αὐτό λοιπόν τό κοκτέϊλ τοῦ μέσου ἐξαναγκασμοῦ καί τῆς ἐξαναγκασμένης συμπεριφορᾶς μᾶς δίνει τό
ἔγκλημα τῆς παράνομης βίας.
»Δέν εἶναι ὅμως μόνο ἡ παράνομη βία. Εἶναι ὅτι ἐξαναγκάζεις ἀκριβῶς
τόν ἱερέα νά ὑποβληθεῖ σέ μία δυνάμει
ὑγειοβλαπτική καί θανατηφόρο ἰατρική πράξη. Ἑπομένως ὁ μητροπολίτης
ἐνέχεται καί γιά τό ἔγκλημα τῆς ἐκθέσεως ἤ ἀκόμη καί γιά ἀπόπειρα ἀνθρωποκτονίας ἤ, ἄν ἐπέλθει ὁ θάνατος, γιά τετελεσμένη ἀθρωποκτονία.
Αὐτά τά ἀναλύω μέσα στό βιβλίο μου.
[Ἀπό τήν πανδημία στήν κλιματική ἀλλαγή, ἐκδ. Ἀλφειός, Ἀθήνα, Δεκέμβριος
2021, σσ. 400-408].
»Ἐάν εἴχαμε Δικαιοσύνη, (ἀλλά δέν
ἔχουμε Δικαιοσύνη) θά ἔπρεπε νά ἔχουν
ἀσκηθεῖ ποινικές διώξεις σέ βάρος
αὐτῶν τῶν μητροπολιτῶν. Ἀλλά δυστυχῶς ὅλοι οἱ θεσμοί αὐτήν τήν στιγμή
εἶναι πουλημένοι. Δέν λειτουργεῖ τίποτε στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί παγκοσμίως,
ἀλλά πολύ περισσότερο στήν Ἑλλάδα».
vvv
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Σέ ἄλλες Ὀρθόδοξες χῶρες δέν ἔγιναν τά δικά μας ρεζιλίκια.
Στήν Ἀλβανία, ὅπως καί στίς περισσότερες πρώην ἀνατολικές χῶρες, ἡ Ἐκκλησία δέν ἀντέδρασε στά μέτρα πού
ἐπιβλήθηκαν ἀπό τό κράτος ἀλλ᾽ ὅσον
ἀφορᾶ στή Θεία Λατρεία καί τούς Ἱερούς Ναούς δέν ἔφτασε καί στό ἄκρο,
πού δυστυχῶς ζοῦμε στήν πατρίδα μας,
νά γίνει δηλαδή βασιλικότερη τοῦ βασιλέως καί νά φτάσει ἡ ἴδια νά ἀπαγορεύει τήν εἴσοδο στούς Ἱερούς Ναούς σέ
ὅσους δέν φοροῦν μάσκα ἤ (ὅπως ἔγινε
σέ λίγες, εὐτυχῶς, ὥς τώρα περιπτώσεις) σέ ὅσους δέν ἔχουν πιστοποιητικό
ἐμβολιασμοῦ ἤ νόσησης.
Οἱ ἐπίσκοποι καί οἱ τοπικές Ἐκκλησίες συνέστησαν μέν νά ἀκοῦμε τήν ἄποψη τῶν ἐπιστημόνων ἀλλά δέν ἔγιναν
οὔτε dealers τῶν ἐμβολίων, οὔτε ἐπέβαλαν ὑποχρεωτική μασκοφορία, οὔτε δέχτηκαν τόν αὐθαίρετο ἀριθμό τῶν 9 καί
25 πιστῶν μέσα στούς ναούς οὔτε πολύ
περισσότερο κυνήγησαν ὅσους ἱερεῖς
δέν θέλησαν νά ἐμβολιαστοῦν. Μέ αὐτό
δέν ἀσχολήθηκαν καθόλου οἱ ἀρχιερεῖς
σέ Ἀλβανία, Σερβία καί Βουλγαρία. Οἱ
ἱερεῖς τελοῦν τά μυστήρια κανονικά,
ὅπως καί τή μετάδοση τῆς θείας κοινωνίας, τήν ἐξομολόγηση, τή διανομή
τοῦ ἀντιδώρου κ.ἄ. ἐνῶ καί ἡ προσκύνηση τῶν εἰκόνων γίνεται κανονικά. Ὅποιος θέλει φοράει μάσκα, χωρίς
πρόβλημα, ὅποιος ὅμως δέν θέλει, μένει
χωρίς μάσκα, χωρίς νά τόν κυνηγάει ὁ
ἱερέας ἤ ὁ ἐπίτροπος καί χωρίς νά ἐνοχλεῖται καί ὁ πιστός πού φοράει τή μάσκα (σέ ἀντίθεση μέ ὅ,τι συμβαίνει ἐδῶ
πού ἡ πλειοψηφία τῶν μασκοφόρων εἶναι ἕτοιμοι νά ἐξοβελίσουν ἀπό τό ναό
ὅποιον δέν φοράει τή μάσκα).
Οἱ ἱερεῖς καί οἱ πιστοί τῶν Ἐκκλη-

σιῶν αὐτῶν (ὡς ἐπί τό πλεῖστον ὀλίγων
γραμματικῶν γνώσεων καί ἀκατήχητοι
θεολογικά, σέ σχέση μέ τό ἐπίπεδο μόρφωσης τῶν δικῶν μας κληρικῶν μέ τά
πτυχία καί τά διδακτορικά) μᾶς ἔβαλαν τά γυαλιά στό ζήτημα τῆς ἐπιδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ καί μέσα στήν
ἁπλότητά τους διαφύλαξαν τόν πυρήνα
τῆς πίστης, δηλαδή τήν ἱερότητα τῶν
χώρων λατρείας καί τῶν ἀκολουθιῶν μέ
κορωνίδα τή Θεία Λειτουργία, πού στήν
πατρίδα μας ἐξευτελίστηκε στόν μέγιστο
βαθμό ἀπό ἐμᾶς τούς ἴδιους.
vvv
Πάνδημη Ταφή τοῦ Καθηγητῆ
Λύκ Μοντανιέ. ὑπό τήν ἰαχή
«ἐλευθερία-ἐλευθερία»
Διαβάζουμε στό διαδίκτυο: Σέ συλλαλητήριο ἀντίστασης μετατράπηκε ἡ
κηδεία τοῦ νομπελίστα Λύκ Μοντανιέ
στίς 22.2.2022. Δέν ἦταν πένθος ἀλλά
χαρά. Ἦταν πανηγύρι καί γιορτή Ἀντίστασης. Ἠχηρή ἦταν ἡ ἀπουσία τοῦ
καθεστῶτος Μακρόν ἀλλά πιό ἠχηρό
ἦταν τό τελευταῖο χειροκρότημα χιλιάδων Γάλλων ἀντιφρονούντων. Κανένας
ἐκπρόσωπος τοῦ καθεστῶτος Μακρόν,
πού τόν ἐδίωξε, δέν παραβρέθηκε στήν
ταφή του, ἡ ὁποία ἔγινε στό κοιμητήριο du Père Lachaise... Πολλά μέλη τῆς
ἰατρικῆς κοινότητας ἦταν παρόντα. Τό
πλῆθος ἐκραύγαζε ρυθμικά «Montagnier
gratitude» (=«εὐγνωμοσύνη στόν Μοντανιέ»).
Ἦταν τό τελευταῖο «Ἀντίο» στόν
Ἐπιστήμονα πού ἔσωσε τήν ἀνθρωπότητα ἀπό τό AIDS καί ἀντιπαρατέθηκε
ὅσο κανείς ἄλλος στήν διαχείριση τῆς
ὑγειονομικῆς κρίσης τῆς πανδημίας.
«Εἴμαστε σέ μιά ὑγειονομική δικτατορία· αὐτό δέν εἶναι πλέον δημο27
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κρατία»... εἶχε διακηρύξει. Μόνος διέσωσε τή χαμένη τιμή τῆς Εὐρώπης!
vvv
Οἱ ἀκαταδίωκτοι «εἰδικοί»
ἔχουν ξεκινήσει καί μιλᾶνε
Μεταφέρουμε ἀπό τό pronews.gr/
ygeia/1051792_ntzanakis σχόλιο ὑπό τόν
ἀνωτέρω τίτλο:
«Μιά ῾῾βόμβα᾽᾽ ἔριξε ὁ καθηγητής
Πνευμονολογίας καί Διευθυντής τῆς
Πνευμονολογικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Νοσοκομείου Ἡρακλείου,
Νίκος Τζανάκης, καθώς ἔστω καί ἄθελά
του ὁμολόγησε ὅτι στήν Ἑλλάδα γίνεται
ἕνα πραγματικό ῾῾πάρτυ᾽᾽ ὑπερκαταγραφῆς θανάτων Covid-19.
»Ὁ καθηγητής, προσπαθώντας νά
ἐξηγήσει τό γιατί ἡ Ἑλλάδα μετρᾶ τόσους πολλούς θανάτους μέ κορωνοϊό,
ἀποκάλυψε ὅτι στήν πραγματικότητα
αὐτοί δέν εἶναι θάνατοι ἀπό κορωνοϊό, ἀλλά ἀποτέλεσμα... ὑπερκαταγραφῆς.
»῾῾Ἡ Ἑλλάδα χρησιμοποιεῖ ἕναν
πολύ αὐστηρό ὁρισμό καί ἀποδίδει σχεδόν ὅλους τούς θανάτους πού κάποιος
ἔχει μολυνθεῖ ἀκόμα καί ἄν δέν ἔχει
ἐκδηλώσει συμπτώματα κορωνοϊοῦ καί
πεθάνει ἀκόμα καί ἄν ἔχει σοβαρά ὑποκείμενα νοσήματα τόν ὀνομάζει ῾῾θάνατο
ἀπό Covid᾽᾽, εἶπε χαρακτηριστικά ὁ Ν.
Τζανάκης.
»Πέσαμε ἀπό τά σύννεφα;
»Προφανῶς καί ὄχι! Πρίν ἀπό περίπου δύο μῆνες ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας, Ἄκης Σκέρτος, εἶχε ὁμολογήσει ὅτι
ὑπερκαταγράφουμε τούς θανάτους,
ἐνῶ τά ἴδια εἶχαν πεῖ ἀπό τό 2020 ὁ
Σωτήρης Τσιόδρας καί ὁ Γκίκας Μαγιορκίνης».
Τά ἴδια ὁμολόγησε καί ἡ ἀναπληρώ28
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τρια ὑπουργός Ὑγείας Μίνα Γκάγκα.
Συγκεκριμένα, ἐρωτηθείσα ἡ κ. Γκάγκα γιά τό ζήτημα τοῦ ὑψηλοῦ ἀριθμοῦ
θανάτων, ἐπεσήμανε ὅτι «ἄλλες χῶρες
πιθανότατα αὐτούς τούς θανάτους τούς
βάζουν σάν φυσιολογικούς θανάτους
καί ὄχι σάν θανάτους COVID-19. Ἐμεῖς
ἀπό τήν ἀρχή, ὅποιος μπαίνει στό νοσοκομεῖο μέ θετικό τέστ, θεωρεῖται εἰσαγωγή κόβιντ...» (βλ. triklopodia.gr/δενφοβούνται).
vvv
Ἐμβόλιο= «ἑκούσια ἀνάληψη
θανατηφόρου κινδύνου»
Ὅπως διαβάζουμε στό orthodoxiaellhnismos.gr/2022/01/blogpost9html:
Αὐτό ἀπεφάσισε Γαλλικό δικαστήριο, τό
ὁποῖο δικαίωσε ἀσφαλιστική ἑταιρεία,
πού ἀρνήθηκε νά ἀποζημιώσει θανόντα
ἀπό τό ἐμβόλιο ἀσφαλισμένο πελάτη
της. Ἡ ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου ἀναφέρει: «Οἱ παρενέργειες ἑνός πειραματικοῦ ἐμβολίου δημοσιοποιοῦνται καί ὁ
ἀποθανών δέν θά μποροῦσε νά ἔχει δηλώσει ἄγνοια ὅταν ἔπαιρνε οἰκειοθελῶς
τό ἐμβόλιο. Δέν ὑπάρχει νόμος ἤ κανονισμός στή Γαλλία πού νά ἀπαιτεῖ νά ἐμβολιαστεῖ κάποιος. Ἑπομένως, ὁ θάνατός του εἶναι στήν πραγματικότητα
αὐτοκτονία. Τό Δικαστήριο ἀναγνωρίζει
τά προσόντα ἑνός ἀσφαλιστῆ πού θεωρεῖ νομικά τή συμμετοχή στό πείραμα
τρίτης φάσης [τῶν ἐμβολίων], ἡ ἔλλειψη
ἀποδεικτικῶν στοιχείων τοῦ ὁποίου δέν
ἔχει ἀποδειχθεῖ, ὡς ἐκούσια ἀνάληψη
θανατηφόρου κινδύνου πού δέν καλύπτεται ἀπό τή σύμβαση».
vvv
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Ὑπουργός Οἰκονομικῶν τοῦ Ἰσραήλ:
Θά καταργήσουμε τό green pass.
Διαβάζουμε στό enromiosini.gr (1.2.
2022) ὅτι μετά τή νόσησή του ἀπό κορωνοϊό ὁ τετράκις ἐμβολιασμένος ὑπουργός
Οἰκονομικῶν τοῦ Ἰσραήλ Λίμπερμαν δήλωσε τά ἑξῆς: «Δέν ὑπάρχει ἰατρική καί
ἐπιδημιολογική λογική στό Green Pass
καί πολλοί εἰδικοί συμφωνοῦν. Αὐτό
πού ὑπάρχει εἶναι ἄμεση ζημιά στήν
οἰκονομία, τήν καθημερινή λειτουργία
καί ἐπιπλέον σημαντική συμβολή στόν
πανικό τοῦ κόσμου. Συνεργάζομαι μέ
ὅλα τά μέρη γιά νά ἐξαλείψω τό Green
Pass καί νά διατηρήσω μιά κανονική ροή
ζωῆς γιά ὅλους μας!»

λία τοῦ Σβάμπ στό Χάρβαρντ τό 2017).
Πρόκειται γιά τό πρόγραμμα τοῦ club
τοῦ Νταβός «Young Global Leadership»
(Νέοι παγκόσμοι ἡγέτες) πού ξεκίνησε
τό 1983. Μερικοί ἀπό αὐτούς τούς ἡγέτες εἶναι οἱ: Μέρκελ, Τρυντώ, Μακρόν,
Σαρκοζύ, Μπαρόζο, Ζάν Κλώντ Γιοῦγκερ
κ.ἄ. Πηγή: pronews.gr/kosmos/1052754
Ἀλλά καί ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης,
πολύ πρίν γίνει πρωθυπουργός βραβεύθηκε ἀπό τόν Σβάμπ.
vvv

vvv

Γερμανική Ἐπιτροπή Δεοντολογίας: Ὄχι στόν ὑποχρεωτικό ἐμβολιασμό.
vvv

Πεθαίνουν καί οἱ ἐμβολιασμένοι;

Φάουτσυ: «Ἡ πανδημία τελείωσε...»

Ὅπως πληροφορούμαστε ἀπό τό
pronews.gr/ygeia/1054800_new-meleti
(3.2.2022): Νέα μελέτη Σ. Τσιόδρα – Θ.
Λύτρα λέγει ὅτι 2.583 ἐμβολιασμένοι
πέθαναν ἕως 9 Δεκεμβρίου τοῦ 2021.
Ὅμως οἱ Τσιόδρας – Λύτρας τάσσονται
ἀναφανδόν ὑπέρ τῶν ἐμβολίων. Δέν μᾶς
λένε γιά τίς μεσοπρόθεσμες καί μακροπρόθεσμες παρενέργειές τους.

Αὐτό ἐδήλωσε ὁ πολύς Φάουτσυ
ἀπό τίς Η.Π.Α. στίς 10 Φεβρουαρίου
2022. Ὅμως, εἶπε ὅτι οἱ «ἐνισχυτικές»
δόσεις τοῦ ἐμβολίου δέν πρόκειται νά
τελειώσουν ποτέ (!)
(βλ. newstarget.com/2022-02-10-fauci)

vvv
Klaus Schwab:
«Βάζουμε δικά μας παιδιά
στίς κυβερνήσεις»
Διαβάζουμε στό διαδίκτυο καί αὐτά
τά ἀποκαλυπτικά:
Κλάους Σβάμπ: «Διεισδύουμε στίς κυβερνήσεις καί βάζουμε δικά μας παιδιά...
ἤξερα ὅτι τουλάχιστον τό μισό ὑπουργικό συμβούλιο τοῦ Καναδᾶ εἶναι δικοί
μας, νέοι παγκόσμιοι ἡγέτες, τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ». (ἀπό ὁμι-

vvv
«Νέα προπόνηση ἐνόψει μελλοντικῶν (ἐγ)κλιματικῶν lockdown»
Ἐξ ἀφορμῆς τοῦ χιονιᾶ, πού παρέλυσε τήν Ἀθήνα στίς 25.1.2022 καί ξεγύμνωσε τό δῆθεν ἐπιτελικό κράτος τῆς
Ν.Δ., ὁ καθηγητής Βαθιώτης παρατηρεῖ
σέ ἄρθρο του μέ τόν ἀνωτέρω τίτλο:
«Κάποτε περιμέναμε πῶς καί πῶς νά
χιονίσει γιά νά χαροῦμε σάν μικρά παιδιά. Πρό περίπου 100 ἐτῶν, ὁ ἡμερήσιος
Τύπος κάλυπτε τό ρεπορτάζ τῶν χιονοπτώσεων μέ περιγραφές πού μετέφεραν
γλυκύτητα στόν ἀναγνώστη. Σήμερα,
ἀντιθέτως, ὅποτε προβλέπεται ὅτι θά
29
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χιονίσει σφοδρῶς, ἐπιλέγεται τρομολαγνική ὁρολογία μέ στρατιωτικούς
ὅρους πού ποτίζουν φαρμάκι τήν ψυχή
τῶν πολιτῶν: π.χ. φονική ἐπέλαση τοῦ
χιονιᾶ. Ἔτσι, ὁ κόσμος ταμπουρώνεται
στά σπίτια του καί, ἀντί νά παίξουν χιονοπόλεμο, ἀνοίγουν τή διαβολική τηλεόραση, γιά νά ὑποστοῦν ἀπό τά χρυσοπληρωμένα γρανάζια τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ καθεστῶτος τήν ἀνελέητη προπαγάνδα περί τοῦ πολέμου πού τούς ἔχει
δῆθεν κηρύξει ἡ Φύση!».
vvv
Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ FDA:
Οἱ φαρμακευτικές μᾶς πληρώνουν
Ὅπως διαβάζουμε στό διαδίκτυο (21
Φεβρουαρίου, 2022).
Τό Πρότζεκτ Βέριτας (Project Veritas)
ἔκανε μία σοβαρή ἀποκάλυψη. Ὁ Κρίστοφερ Κόουλ (Christopher Cole), Διευθύνων Σύμβουλος Πρωτοβουλίας Ἀντίμετρων τοῦ FDA, (FDA Executive Officer
of countermeasures initiative), ὁμολογεῖ
μπροστά σέ κρυφή κάμερα τό πόσο
διεφθαρμένος εἶναι ὁ ἀμερικανικός Ὀργανισμός Τροφίμων καί Φαρμάκων (Food
and Drug Administration=FDA). Ἡ ὑπηρεσία τοῦ Κόουλ εἶναι ὑπεύθυνη γιά
τίς «ἐπείγουσες ἐγκρίσεις». Ἐνῶ ὁ ἴδιος ἀναγνωρίζει ὅτι δέν ὑπάρχουν πλήρη
δεδομένα πού θά δικαιολογοῦσαν τήν
ἔγκριση τῶν σκευασμάτων γιά τά νήπια,
ὅτι δέν ὑπάρχει κάποια «ἔκτακτη ἀνάγκη» γιά τά νήπια νά κάνουν αὐτά τά
«ἐμβόλια», ὅτι δέν ἔχουν γίνει ἀρκετές
μελέτες εἰδικά στίς ἔγκυες γυναῖκες, ὅτι
ὑπάρχουν παρενέργειες καί μακροχρόνιες συνέπειες στούς νέους, τόν βλέπουμε
νά ἐπικαλεῖται συνεχῶς καί νά ἐπαφίεται στήν «Ἄδεια Χρήσης Ἔκτακτης
Ἀνάγκης». Αὐτήν πού ἐπικαλοῦνται καί
30
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θά ἐπικαλοῦνται ὅσοι τά τσέπωσαν ἀπ᾽
τίς φαρμακευτικές «γιά νά μᾶς σώσουν»,
παρότι μᾶς σκοτώνουν. Ὁ Κόουλ παραδέχεται ὅτι τό σκεύασμα τῆς Pfizer δέν
εἶναι ἀποτελεσματικό, ἐνῶ κάνει ἀποκαλύψεις γιά τήν οἰκονομική ἐξάρτηση τοῦ FDA ἀπό τίς φαρμακευτικές.
Ἀποκαλύψεις πού ἐξοργίζουν.
«Ὁ Μπάϊντεν θέλει νά ἐμβολιάσει ὅσο
περισσότερους ἀνθρώπους γίνεται», λέγει.
Καί συμπληρώνει: «Θά χρειάζεται νά
κάνετε μία ἔνεση κάθε χρόνο». (γιά τόν
κόβιντ) «Δέν ἔχει ἀνακοινωθεῖ ἀκόμη
ἐπισήμως, διότι δέν θέλουν νά ξεσηκώσουν τούς πάντες ἐναντίον τους».
vvv
Εὐρωβουλευτής Kolakusic
«Μαφία οἱ Big Pharma. Μαζί μέ τά
ΜΜΕ λένε ψέματα γιά τά ἐμβόλια»
Ὅπως διαβάζουμε στό pronews.gr/
kosmos/eyropaiki-enosi/10.58.644:
Μιά συγκλονιστική ὁμιλία ἔκανε
ὁ Κροάτης εὐρωβουλευτής Mislav
Kolakusic στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
στίς 14.2.2022, καθώς δέν «μάσησε» τά
λόγια του καί χαρακτήρισε τίς φαρμακευτικές ἑταιρεῖες ὡς μαφία.
Ὁ εὐρωβουλευτής προειδοποίησε τό
Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιά τήν ἐμφάνιση «ἰσχυρῶν, ἀδίστακτων κερδοσκόπων
τῆς πανδημικῆς μαφίας-πανδημίας πού
εἶναι πιό ἐπικίνδυνοι ἀπό ὅλες τίς
προηγούμενες μορφές ὀργανωμένου
ἐγκλήματος», ἐννοώντας τούς κατασκευαστές ἐμβολίων.
«Ἔχουμε νά κάνουμε μέ μιά μαφία
πού χρησιμοποιεῖ τά μέσα ἐνημέρωσης
ἀντί γιά ὅπλα σέ μιά ἐκστρατεία φόβου
γιά νά πουλήσει δισεκατομμύρια ἀπό
τά προϊόντα της», δήλωσε ὁ Κροάτης
εὐρωβουλευτής.
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«Κατά τήν διάρκεια τοῦ περασμένου
ἔτους, σχεδόν ὅλα τά κύρια μέσα ἐνημέρωσης στήν Εὐρώπη καί παγκοσμίως
διέδιδαν παραπληροφόρηση καί δημοσίευαν ψεύδη», προσέθεσε καί συνέχισε:
«Ἡ πηγή τῆς παραπληροφόρησης
εἶναι οἱ κατασκευαστές ἐμβολίων γιά τόν
Covid [...]
«Εἶναι ὀργανωμένοι, σκορποῦν φόβο
καί ἐπηρεάζουν τούς διαμορφωτές πολιτικῆς», κατέληξε.
vvv
Planet Lockdown
Δεῖτε τό ἀποκαλυπτικό ντοκυμανταίρ Planet Lockdown. Ἔχει καί ἑλληνικούς ὑποτίτλους.
vvv
R. Fuellmich: «Ἔτσι θά φέρουν
τήν παγκόσμια κυβέρνηση»
Μεταφέρουμε ἀπό τό PRONEWS TV
(9.2.2022): Μιά ὁμάδα ἀπό δικηγόρους
διεξάγουν ποινική ἔρευνα-ὑπόδειγμα,
ὥστε νά παρουσιάσουν στό κοινό ὅλα
τά διαθέσιμα στοιχεῖα ἀναφορικά μέ τά
«ἐγκλήματα Covid-19 κατά τῆς ἀνθρωπότητας» καί ὅλους ὅσουν βοήθησαν,
ὑποστήριξαν ἤ συμμετεῖχαν ἐνεργά στή
διαμόρφωση καί τήν ἐκτέλεση ἑνός κοινοῦ σχεδίου γιά τήν πανδημία.
Ὁ δικηγόρος Reiner Fuellmich
στίς ἐναρκτήριες δηλώσεις του σέ αὐτό
πού ἀναφέρεται ὡς «Ἡ Διαδικασία τῶν
Μεγάλων Ἐνόρκων» μεταξύ ἄλλων
ἰσχυρίστηκε ὅτι οἱ κυβερνήσεις τοῦ κόσμου ἐλέγχονται ἀπό διεφθαρμένες καί
ἐγκληματικές δομές ἐξουσίας.
Ὀργανισμοί ὅπως τό Παγκόσμιο
Οἰκονομικό Φόρουμ, ὁ ΠΟΥ, τό ΔΝΤ
καί ἡ BlackRock συνεννοήθηκαν μέ

κυβερνήσεις σέ ὅλο τόν κόσμο γιά νά
ὁργανώσουν μιά πανδημία πού σχεδίαζαν ἐδῶ καί χρόνια, σύμφωνα μέ τούς
δικηγόρους. Στή συνέχεια δημιούργησαν
σκόπιμα μαζικό πανικό μέσῳ ψευδῶν
δηλώσεων γεγονότων καί μιᾶς κοινωνικά
σχεδιασμένης ἐπιχείρησης τρομοκράτησης τοῦ πληθυσμοῦ, μέσῳ τῶν ΜΜΕ.
Ὁ σκοπός αὐτοῦ τοῦ μαζικοῦ πανικοῦ ἦταν νά πιέσουν τούς πολίτες νά
δεχθοῦν τά «ἐμβόλια», τά ὁποῖα τήν
ἴδια ὥρα ἀποδείχθηκαν ὅτι δέν εἶναι
οὔτε ἀποτελεσματικά, οὔτε ἀσφαλῆ,
ἀντιθέτως εἶναι πολύ ἐπικίνδυνα.
Ἡ οἰκονομική, κοινωνική καί ὑγειονομική καταστροφή πού προκάλεσαν
αὐτά τά ἐγκλήματα μπορεῖ νά μετρηθεῖ
σέ ἑκατοντάδες τρισεκατομμύρια δολλάρια.
Αὐτά εἶπε στήν ἐναρκτήρια ὁμιλία
του ὁ δικηγόρος R. Fuellmich, ἐνῶ ἐνδιαφέρον προκαλοῦν καί τά ὅσα εἶπε γιά
τίς κυβερνήσεις καί τόν ἔλεγχο πού θέλουν νά ἔχουν πάνω στούς ἀνθρώπους:
«Οἱ κυβερνήσεις μας δέν εἶναι πιά
οἱ κυβερνήσεις μας. Ἔχουν καταληφθεῖ μέσῳ τῆς κύριας πλατφόρμας τῶν
ἀντιπάλων τῶν ἀνθρώπων, τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ Φόρουμ, τό ὁποῖο
εἶχε ἀρχίσει νά δημιουργεῖ τούς δικούς
του ἡγέτες τοῦ πλανήτη μέσῳ τοῦ προγράμματός του «τῶν νέων ἡγετῶν τοῦ
πλανήτη» ἤδη ἀπό τό 1992 μέ δύο ἀπ᾽
τούς πρώτους ἀποφοίτους νά εἶναι ἡ
Ἄνγκελα Μέρκελ καί ὁ Bill Gates.
»Οἰκονομικά ἐγκλήματα πέρασαν χωρίς ἀντιρρήσεις ἀπ᾽ τούς πολιτικούς μας
ἐπειδή βοηθοῦν καί ὑποθάλπουν ἐκείνους πού τά διαπράττουν, ἐνῶ ἐπωφελοῦνται καί οἱ ἴδιοι ἀπ᾽ αὐτά τά ἐγκλήματα.
»Κύριος σκοπός τῶν ἀντιπάλων τῶν
πολιτῶν εἶναι νά ἀποκτήσουν πλήρη
καί ὁλοκληρωτικό ἔλεγχο πάνω μας.
31

AP.

»Αὐτό περιλαμβάνει τήν ὁριστικοποίηση τῆς λεηλασίας καί τοῦ πλιάτσικού
τους καταστρέφοντας ἠθελημένα τίς μικρές καί μεσαίου μεγέθους ἐπιχειρήσεις
μας, τίς ἐπιχειρήσεις μεταποίησης, τά
ξενοδοχεῖα καί τά ἑστιατόριά μας, ἔτσι
ὥστε πλατφόρμες ὅπως ἡ Amazon νά
μπορέσουν νά πάρουν τόν ἔλεγχο.
»Ἐπίσης, αὐτό περιλαμβάνει τόν
ἔλεγχο τοῦ πληθυσμοῦ ὁ ὁποῖος, κατά
τή γνώμη τους, χρειάζεται τόσο μιά μαζική μείωση, ὅσο καί τήν παραποίηση
τοῦ DNA τοῦ ἐναπομείναντος πληθυσμοῦ μέ τήν βοήθεια π.χ. πειραματικῶν
ἐνέσεων mRNA.
»Ἀλλά αὐτό ἐπίσης ἀπαιτεῖ, κατά τήν

γνώμη τους, τήν σκόπιμη καταστροφή
τῆς δημοκρατίας, τῶν κανόνων δικαίου
καί τῶν συνταγμάτων μας μέσῳ τοῦ χάους ὥστε τελικά νά συμφωνήσουμε νά
ἀπωλέσουμε τίς ἐθνικές καί πολιτιστικές
μας ταυτότητες καί νά ἀποδεχθοῦμε μιά
παγκόσμια κυβέρνηση ὑπό τόν Ὀργανισμό Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ὁ ὁποῖος βρίσκεται τώρα ὑπό τόν πλήρη ἔλεγχό τους
καί τοῦ Παγκόσμιου Οἰκονομικοῦ τους
Φόρουμ, ἕνα ψηφιακό διαβατήριο μέσῳ
τοῦ ὁποίου κάθε κίνηση θά παρακολουθεῖται καί θά ἐλέγχεται καί ἕνα ψηφιακό νόμισμα, τό ὁποῖο θά μποροῦμε νά
λαμβάνουμε μόνο μέσῳ μιᾶς Παγκόσμιας Τράπεζας, τῆς δικῆς τους φυσικά».
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Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση κατόπιν γραπτῆς ἀδείας ἀπό τή διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ.
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