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Σ
υμπληρώθηκε ἤδη ἕνας χρόνος ἀπό τήν μεγάλη πληγή         
–πού ἀποκαλεῖται τεχνηέντως covid-19– καί ἐξαπλώθηκε 

σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα, ὄχι ἀπό τόν Θεό μας, ἀλλά (ὅπως καί 
πλειστάκις ἐπαναλάβαμε) ἀπό τόν «τοῦ σκότους τόν προστάτη», 
μέσῳ τῆς παγκοσμίως διεσπαρμένης «πομπῆς αὐτοῦ», τῶν πολι-
τικῶν, γιά νά πετύχουν τόν πολιτικό σκοπό τους μέ τό καμουφλάζ 
τοῦ τἄχα ἰατρικοῦ νοσήματος.

Τό περιοδικό μας ἐξ ἀρχῆς ἐπεσήμανε ὅτι ὁ ἰατρικός συναγερ-
μός γιά μιά ἁπλῆ ἴωση (σημ.:αὐτό τό διεσάλπισαν καί ὁ Παγκόσμιος 
Ὀργανισμός Ὑγείας καί κορυφαῖοι εἰδικοί ἐπιστήμονες, κυρίως δέ, 
ἡ πραγματικότητα) ἐστόχευε στόν περιορισμό τῶν ἀτομικῶν ἐλευ-
θεριῶν καί στήν ἐγκατάσταση μιᾶς παγκόσμιας δικτατορίας «χωρίς 
τήν συμμετοχή τῶν λαῶν», ὅπως εἶχε προαναγγείλει ἀπό τό 2010 ὁ 
Rockefeller.

Ἐμεῖς, συνεχίζουμε τόν ἀγῶνα τῆς διαφωτίσεως γιά ὅσους 
ἀναγνῶστες ἔχουν μάτια γιά νά βλέπουν, καί γι’αὐτό καί  στό τεῦχος 
τοῦ Περιοδικοῦ μας, πού ἤδη κρατᾶτε στά χέρια σας, συνεχίζουμε 
νά παραθέτουμε πολύ διαφωτιστικά ἄρθρα γιά τό θέμα αὐτό.

Ἔχουμε παραθέσει ἄφθονα στοιχεῖα γιά τήν προετοιμασία αὐτῆς 
τῆς “πανδημίας”, τήν ὁποία, ὄχι μόνο προετοίμασαν οἱ πολιτικοί, 
ἀλλά τήν ἐκάλεσαν καί ἐπιθυμοῦν, κατά τά λεγόμενά τους, «νά 
παραμείνῃ καί νά μᾶς ἀλλάξῃ τή ζωή»!

Ἤδη, μέσῳ τῶν ἄρθρων τοῦ παρόντος τεύχους, θά ἐπαναβε-
βαιώσουμε μέ ἐπιπρόσθετα τεκμήρια τόν λεπτομερῆ προσχεδιασμό 
τῆς “πανδημίας” (πού ἀκόμη καί σήμερα βρίσκεται ἀνηρτημένος στό 
Γερμανικό Κοινοβούλιο), ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Robert Koch, τήν ἄμε-
ση σχέση τοῦ Ἰνστιτούτου αὐτοῦ καί τοῦ  ἀποφασιστικοῦ του ρόλου 
«στή Γερμανία, τόσο στήν διεξαγωγή καί στήν καταγραφή τῶν 
τέστ, ὅσο καί στήν ἀνακοίνωση τῶν κρουσμάτων καί στήν πρό-
ταση περιοριστικῶν μέτρων» (βλ.ἄρθρο π. Γ. Χάας), ἀλλά καί ὅτι 
ὅλη αὐτή ἡ ἀναταραχή ἀποσκοπεῖ στήν ἀλλαγή τῶν πάντων, διότι 
«Οἱ παγκόσμιοι τύραννοι ἔχουν ἤδη ἀποφασίσει, πώς ὁ κόσμος θά ἀλλάξει 
τόσο ριζικά, πού πλέον ἀκόμα καί ὁ διαχωρισμός στήν ἀνθρώπινη Ἱστορία 
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δέν θά καθορίζεται ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ στή γῆ, ἀλλά 
ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ κορώνα ἰοῦ! Εἶναι ἀδιανόητο, ἀλλά, δυστυχῶς, πραγ-
ματικό»! (βλ. ἄρθρο Μαν.Βολουδάκη). 

Καί οἱ μέν πολιτικοί τοῦ σκότους «τοιαῦτα καί τηλικαῦτα ἐποί-
ησαν ἀπ’αἰώνων» καί ἐξακολουθοῦν νά ποιοῦν. Αὐτός εἶναι ὁ σκο-
πός τους, ὅπως μᾶς τόν διετύπωσε ὁ Χριστός μας: «οἱ δοκοῦντες 
ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καί οἱ μεγάλοι αὐτῶν 
κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν» (Μαρκ 10,42). Ἐκεῖνο, ὅμως, πού ἰδι-
αιτέρως μᾶς ἀπογοητεύει εἶναι ἡ ἔλλειψη ὁρατότητος ἐκ μέρους 
πολλῶν θρησκευομένων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι, μετά τά τόσα στοι-
χεῖα, πού βροχηδόν καί ἀδιακόπως προστίθενται, μετά τήν βοῶσα 
πραγματικότητα, ἐξακολουθοῦν νά πιστεύουν ἀποκλειστικά καί 
μόνον τίς πληροφορίες τῶν ΜΜΕ, ἀρνούμενοι νά ἀκούσουν ἤ νά 
συζητήσουν ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ἐπαναπαυόμενοι σέ μιά covidική θε-
ολογία(!), πού ἐπενοήθη ὡς ἐπικάλυμμα τῆς φοβίας καί τῆς ὑπο-
ταγῆς στήν ἐξουσία τοῦ Καίσαρος! Ἀντιθέτως, τό γνήσιο Ὀρθόδοξο 
Πλήρωμα ἀντιδρᾶ καί ἀρνεῖται νά δεχθῆ τόν ὑποβιβασμό τῆς Πί-
στεως καί τῆς Λατρείας του στό ἐπίπεδο τῶν βιωτικῶν συναλλαγῶν 
καί ἐνασχολήσεων. Ἀντιδρᾶ σέ ἕναν Προτεσταντικό νεοδοκητισμό, 
σύμφωνα μέ τόν ὁποῖον μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά λαμβάνῃ εὐλογία 
...χωρίς τήν προσκύνηση τῶν ἁγίων εἰκόνων  καί νά Κοινωνῇ, χωρίς 
νά εἶναι ἀπαραίτητος ὁ ἐκκλησιασμός του, γιατί φοβᾶται καί τρέμει  
πώς εἶναι ὑγειονομικῶς ...ἀπροστάτευτος(!) στόν χῶρο τῆς Θείας 
Χάριτος, πού εἶναι ὁ Ναός!

Μεγάλη ἔκπληξη καί παρηγορία λαμβάνουμε συνεχῶς ἀπό τά 
ἀστυνομικά Ὄργανα, πολλά ἀπό τά ὁποῖα, χωρίς νά ἔχουν ἕναν στε-
νότερο  πνευματικό σύνδεσμο μέ τήν Ἐκκλησία, διασώζουν, ὅμως, 
μέσα τους, πατρογονικά, τήν Ἱερή αἴσθηση τοῦ Ναοῦ καί τῶν ἐν 
Αὐτῷ τελουμένων καί μᾶς ἐκφράζουν τήν ἀπορία τους γιά τά μέτρα 
καί τούς περιορισμούς, πού ἔχουν ἐπιβληθεῖ σέ ἕναν Ἱερό χῶρο, λέ-
γοντάς μας, χαρακτηριστικά: «Ἄν καί στούς Ναούς ὑπάρχει ὁ φόβος 
τῆς μολύνσεως, τότε σέ τί χρησιμεύει ὁ Ναός;»! Αὐτά πού οἱ Ἀστυ-
νομικοί μας τά θεωροῦν αὐτονόητα εἶναι γιά πολλλούς Κληρικούς 
μας ἀδιανόητα καί γι’ αὐτό ἀνέλαβαν ἐκεῖνοι τά ἀστυνομικά καθή-
κοντα ἐκδιώξεως τῶν ἐκκλησιαζομένων, γενόμενοι ἀστυνομικότεροι 
τῶν ἀστυνομικῶν, πιστεύοντες ὅτι μέ τό νά προπηλακίζουν τούς 
Πιστούς, προσφέρουν θυσία στόν Θεό!

Μέ αὐτήν εἰκόνα τῶν Ποιμένων δέν εἶναι πλέον παράδοξο ὅτι 
πολλοί ἀπό τούς  μέχρι χθές θεωρουμένους πιστούς  δέν προβλημα-
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τίζονται ἀπό ὅλα αὐτά, οὔτε παραξενεύονται καθόλου, πού δέν τούς 
ἐπιτρέπουν νά ἐκκλησιάζονται, ἀφοῦ, μάλιστα, μέ Συνοδική προ-
τροπή(!) καλύπτονται νά ἀπέχουν ἀπό τήν Λατρευτική ζωή ἐπί ἕνα 
ὁλόκληρο χρόνο καί, ὅπως φαίνεται, εἶναι πρόθυμοι νά συνεχίσουν 
αὐτήν τήν τακτική, ὁλόκληρη τήν τριετία, κατά τόν προγραμματισμό 
τῶν Κυβερνώντων “νά τραβήξουν τά πράγματα” ὡς τό 2024, γιά τόν 
ἔτι ἀποχρωματισμό τῆς Πίστεως τῶν Ἑλλήνων!

Οἱ ἰδιόρρυθμοι αὐτοί, μετακοβικά(μετά covid) θρησκευόμε-
νοι, ἀρκοῦνται στό νά ἀεροθεολογοῦν, ἀναμασῶντας θεολογικά 
ἀπόβλητα, νεολογισμούς τοῦ παραλόγου, γαντζωμένοι σέ μιά κακῶς 
νοουμένη ὑπακοή σέ Ἀρχιερατικά προστάγματα, πού δέν ἔχουν οὔτε 
λογική, οὔτε θεολογική θεμελίωση, ἀδιαφορῶντας γιά τήν δισχι-
λιετῆ Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας καί γιά τό πρωτοφανές ὑπό τόν 
ἥλιον κλείσιμο τῶν Ἱ. Ναῶν ἐπί ἕνα ὁλόκληρο χρόνο! Συμπε-
ριφέρονται σάν νά ἀντιμετωπίζουν μιά μοναδική στήν ἀνθρώπινη 
Ἱστορία λοιμική λαίλαπα, παρ’ ὅτι οἱ ἐτήσιοι θάνατοι δέν διαφέρουν 
καθόλου ἀπό τόν ἀριθμό τῶν θανάτων τῶν προηγουμένων ἐτῶν, καί 
κλείνουν τά μάτια τους γιά νά μήν ἰδοῦν τήν πραγματικότητα, κάνο-
ντας συνεχῶς πώς δέν καταλαβαίνουν τούς πολιτικούς ἐμπαιγμούς 
τῶν Ἱερῶν καί Ὁσίων μας, ἐνῶ γνωρίζουν πολύ καλά ὅτι ἀκόμη καί 
μέχρι πρίν λίγες μέρες δέν ὑπῆρχε κωδικός οὔτε γιά ἀτομική προ-
σευχή  τῶν πιστῶν, ἐνῶ γιά τήν βόλτα τῶν σκυλιῶν καί τῶν λοιπῶν 
κατοικιδίων ὑπῆρχε! 

Ὡς πρός τό θέμα τῶν ἐμβολίων, γιά τό ὁποῖο μᾶς ἐρωτοῦν πολ-
λοί, παραθέτουμε στό τεῦχος μας αὐτό, ἄρθρο τοῦ δρ. Θεολογίας 
καί Ψυχιατρικῆς πρωτ. Στυλιανοῦ Καρπαθίου, τό ὁποῖο ἔρχεται νά 
προστεθῆ στήν σπουδαία ἐπιστημονική του μελέτη γιά τό ἴδιο θέμα 
μέ τίτλο «Φοβοῦ τούς Δαναούς καί δῶρα φέροντας», τήν ὁποία 
ἀπέστειλε στήν Ἱερά Σύνοδο.

Γιά τό θέμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ τῶν πληθυσμῶν, τό Συμβούλιο 
τῆς Εὐρώπης (εἶναι ὁ διεθνής Ὀργανισμός στό πλαίσιο τοῦ ὁποί-
ου λειτουργεῖ τό Δικαστήριο τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, στό 
ὁποῖο ἔχουμε ὡς ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΠΑΚΟΗ προσφύγει γιά τό κλείσιμο 
τῶν Ἱ. Ναῶν) ἐξέδωσε πολύ πρόσφατα Ἀπόφαση-κόλαφο γιά ὅλους 
τούς Κυβερνῆτες Κρατῶν –πού τρομοκρατοῦν τούς πολῖτες ὅτι πρέ-
πει νά ἐμβολιασθοῦν ὑποχρεωτικά, προκειμένου νά ταξιδέψουν– 
ὅτι ὁ ἐμβολιασμός εἶναι προαιρετικός! 

Συγκεκριμένα: Στήν Ἀπόφασή του 2361/2021, παράγρα-
φος 7.3 ἀναγράφεται ὅτι «τά κράτη πρέπει νά ἐνημερώσουν τούς 
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πολῖτες ὅτι ὁ ἐμβολιασμός ΔΕΝ εἶναι ὑποχρεωτικός καί ὅτι δέν ἐπι-
τρέπεται νά τούς ἀσκηθεῖ καμία πίεση πολιτική κοινωνική ἤ ἄλλη 
γιά νά ἐμβολιασθοῦν, ἐάν δέν τό ἐπιθυμοῦν, γιά λόγους ὑγείας, ἤ, 
γιά ὁποιονδήποτε λόγο». Ἀκόμη, γράφεται ὅτι τό πιστοποιητικό 
ἐμβολιασμοῦ θά ἔχει μόνο ἰατρικό σκοπό.

Προέκυψε, ὅμως, καί ἕνα μεγάλο καλό ἀπό ὅλη αὐτήν τήν πε-
ριπέτεια. Ὅτι ἔγινε ἡ «κρίσις τοῦ κόσμου» μας. Ἔγινε πλέον αἰσθη-
τό ὅτι: Νῦν κρίσις τῶν Ἐπισκόπων ἐστί καί κρίσις Πρεσβυτέ-
ρων καί κρίσις Πιστῶν! Καί ἡ κρίσις αὐτή συνεχῶς ἀποδεικνύει 
ὅτι οἱ Πιστοί ἐγκαταλείπουν τούς Ποιμένες, πού ταὐτίζουν τήν 
Ἐκκλησία μέ τίς Ἐπισκοπικές ἀποφάσεις, πού εἶναι παντελῶς 
ἀντίθετες μέ τό τῆς Ὀρθοδοξίας μας Ἀλάθητο Φρόνημα, πώς Ὀρθό-
δοξη Πίστη εἶναι μόνο: «ὅ,τι πανταχοῦ, ὅ,τι πάντοτε καί ὑπό πά-
ντων ἐπιστεύθη»! 

Ἡ κρίσις αὐτή ἔδειξε καί κάτι ἄλλο: Ὅτι πολλοί μέχρι χθές 
μακράν τῆς Ἐκκλησίας, ἔγιναν ἐγγύς καί οἱ θεωρούμενοι ἐγγύς, 
ἔδείξαν καί δείχνουν συνεχῶς ὅτι πόρρῳ ἀπέχουν! Ἡ Ἱστορία θά 
μᾶς βαθμολογήσῃ ὅλους!  

     π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης     
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ΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!
ΙΟΣ CORONA - ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ;

Τίτλος:
 Κορώνα – Λάθος Συναγερμός;

Ὑπότιτλος:
 Ἀριθμοί, δεδομένα καί παρα-
σκήνιο.

Ἐκδοτικός οἶκος: 
Goldegg, Βερολίνο, Βιέννη 

2020, 159 σελίδες.
Συγγραφεῖς: 

Dr. Sucharit Bhakdi καί 
Dr. Karina Reiss.

Τ
ό ὀπισθόφυλλο τοῦ βι-
βλίου μᾶς δίνει μερικά 

βιογραφικά στοιχεῖα τῶν συγ-
γραφέων, τοῦ  ἰατρικά διάση-
μου ζεύγους Bhakdi καί Reiss.

Ὁ Prof. Dr. Sucharit 
Bhakdi εἶναι Εἰδικός ἰατρός 
Μικροβιολογίας καί Λοιμώδους 
Ἐπιδημιολογίας. Διετέλεσε γιά 
22 συνεχῆ ἔτη Διευθυντής τοῦ 
Ἰνστιτούτου Ἰατρικῆς Μικρο-

βιολογίας καί Ὑγιεινῆς τοῦ Πανεπιστημίου Mainz τῆς Γερμανίας. 
Δημοσίευσε ἄνω τῶν 300 ἐπιστημονικῶν μελετῶν στούς τομεῖς τῆς 
Ἀνοσολογίας, Βακτηριολογίας, Ἰολογίας καί τῶν καρδιοαγγειακῶν 
παθήσεων.

Ἡ σύζυγός του, Prof. Dr. Karina Reiss, εἶναι καθηγήτρια τοῦ 
Πανεπιστημίου Kiel τῆς Γερμανίας, μέ 15 ἔτη δραστηριότητα στούς 
τομεῖς τῆς Βιοχημείας, τῶν Λοιμώξεων, τῆς Κυτταρικῆς Βιολογίας 
καί Ἰατρικῆς, μέ ἄνω τῶν 60 δημοσιεύσεων σέ διεθνῆ ἐπιστημο-
νικά περιοδικά, γιά τίς ὁποῖες ἔλαβε πολυάριθμους ἐπαίνους καί 
βραβεῖα.



56

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 222

ΙΟΣ CORONA - ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ;

Τό βιβλίο περιέχει τά ἑξῆς 10 κεφάλαια:
1. Ξεκίνημα - Ἀρχή ἑνός ἐφιάλτη
2. Πόσο “ἐπικίνδυνος” εἶναι ὁ νέος “φονικός ἰός”;
3. Ἡ κατάστασις στή Γερμανία
4. Ὑπερβολικά πολλά; ὑπερβολικά λίγα; Τί συνέβη; 
5. Συνεπακόλουθες ζημιές – τί συνέβη στόν περίγυρο;
6. Ἄλλες χῶρες τά ἔκαναν καλύτερα; Ἡ Σουηδία ὡς πρότυπο;
7. Ποιά μέτρα θά ἦταν τά σωστά;
8. Ἡ πλήρης ἀποτυχία τῶν μέσων ἐνημερώσεως
9. Ποῦ βαδίζουμε;
10. Ἐπίλογος

Γιά τήν παρουσίαση τῶν βασικῶν θέσεων τῶν συγγραφέων θά 
ἀκολουθήσουμε τήν σειρά τῶν κεφαλαίων τοῦ βιβλίου, γιά τά δέ 
ἀποσπάσματα ἀπό αὐτό, πού παραθέτουμε αὐτούσια σέ Ἑλληνική 
μετάφραση, χρησιμοποιοῦμε τήν γραμματοσειρά σέ Bold Italic.

 Ὅλα   ξεκίνησαν    σάν  ἐφιάλτης. Οἱ εἰκόνες , πού   ἔκαναν   τ όν γύρο τοῦ 
κόσμου κατά τούς πρώτους μῆνες τοῦ 2020 καθήλωσαν τούς πάντες σέ 
ἕνα θέμα: Τόν ἰό Κορώνα!  Μπροστά σ’ αὐτόν τόν ἐφιάλτη δικαιο-
λογήθηκαν τά ἀδικαιολόγητα: «...ἔβγαινε κάποιος ἀπό τήν πόρτα 
τοῦ σπιτιοῦ του καί βρισκόταν  σέ ἕναν ἐξωπραγματικό κόσμο, 
οὔτε μιά ψυχή, ἄδειοι δρόμοι, ἄδειες πόλεις, ἄδειες παραλίες. 
Στή Γερμανία περιορίσθηκαν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα ὅπως 
ποτέ ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας. Ἡ κα-
τάρρευση τῆς κοινωνικῆς ζωῆς καί τῆς οἰκονομίας ἔγινε εὐρέως 
ἀποδεκτή.»(σελ.11)

 Αἰτία καί ἀφορμή ὅλων ἦταν ἕνας ἰός ἀπό τήν οἰκογένεια 
Κορώνα, πού ἔλαβε τήν ὀνομασία SARS-CoV2 καί ἡ σχετική ἀσθέ-
νεια τοῦ ἀναπνευστικοῦ συστήματος COVID-19. Οἱ συνηθισμένοι 
ἰοί ἀπό τήν οἰκογένεια Κορώνα εἶναι παγκοσμίως ὑπεύθυνοι γιά 
τό 10% μέ 20%  τῶν συνηθισμένων κρυολογημάτων καί προκαλοῦν 
συμπτώματα μιᾶς κλασσικῆς γρίπης.

 «Ἐξ αἰτίας τῆς μικρῆς κλινικῆς σημασίας αὐτῶν τῶν ἰῶν 
κατά κανόνα δέν λαμβάνονται πολυδάπανα μέτρα διάγνωσης 
γιά τόν ἐντοπισμό λοιμώξεων ἐξ’ αἰτίας ἰῶν Κορώνα. Ἐπίσης 
εἶναι ἄνευ σημασίας κάθε ἀναζήτηση ἀντιϊοικῶν φαρμάκων ἤ 
ἐμβολίων.» (σελ.13)

 Ἐξαίρεση ἦταν δύο μέλη τῆς οἰκογενείας Κορώνα. Τό 2003 
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τό SARS-CoV μέ θνησιμότητα 10%, ἀλλά σχετικά μικρή μεταδοτι-
κότητα καί παγκοσμίως 774 νεκρούς, καί τό 2012 τό MERS-CoV 
στή Μέση Ἀνατολή, μέ 30% θνησιμότητα καί συνολικά 858 νεκρούς 
(σελ. 13).

 Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει τό δεύτερο κεφάλαιο, 
ὅπου ἀποδεικνύουν οἱ συγγραφεῖς, ὅτι ὁ συγκεκριμένος ἰός δέν 
εἶναι οὔτε πιό ἐπικίνδυνος, οὔτε ἔχει μεγαλύτερη θνησιμότητα 
ἀπό ἄλλους συνηθισμένους ἰούς τῆς ἴδιας οἰκογενείας! Ἐξ’ ἀρχῆς 
δημιουργήθηκε τό πρόβλημα ἀπό τήν συνεργασία τῆς Πολιτικῆς μέ 
τά ΜΜΕ. Κάθε θετικό τέστ καταγράφηκε ὡς κροῦσμα, χωρίς δι-
άκριση μεταξύ ἀσυμπτωματικῶν καί νοσούντων. Ἔτσι φάνηκε 
ὁ νέος ἰός πολύ σύντομα ὡς μία ἀπειλή γιά τήν ἀνθρωπότη-
τα. Ὅσο περισσότερα τέστ γίνονταν, τόσο περισσότερα κρούσματα 
ἀνακοίνωναν τά Μ.Μ.Ε.! Ἀκόμα μεγαλύτερη ἦταν ἡ ἀπάτη ὡς πρός 
τόν ἀριθμό τῶν νεκρῶν. «Κάθε νεκρός, στόν ὁποῖον ἀνιχνεύθηκε 
ὁ ἰός, κατεγράφη ἐπίσημα στόν κατάλογο τῶν θυμάτων ἀπό 
Κορώνα. Αὐτό γινόταν καί γίνεται μέχρι σήμερα, παρ’ ὅτι αὐτό 
ἀντιβαίνει στίς ἰσχύουσες ἰατρικές ὁδηγίες» (σελ.18)

 Σημειωτέον, ὅτι, τόσο στήν διεξαγωγή καί στήν καταγραφή 
τῶν τέστ, ὅσο καί στήν ἀνακοίνωση τῶν κρουσμάτων καί στήν πρό-
ταση περιοριστικῶν μέτρων παίζει  ἀποφασιστικό ρόλο στή Γερ-
μανία τό Ἰνστιτοῦτο Robert Koch, τό ὁποῖο εἶχε πρωτοστατήσει 
στήν σύνταξη τοῦ Πρακτικοῦ τοῦ Γερμανικοῦ Κοινοβουλίου τόν 
Δεκέμβριο τοῦ 2012, μέ τό ὁποῖο ἀπό τότε ἐπενόησαν τό Σενάριο, 
πού πρέπει νά ἀκολουθηθῆ γιά νά γίνη πιστευτή ἡ ...“πανδημία”! 
Τό Σενάριο αὐτό, εἶχε δημοσιοποιήσει ὁ π. Βασίλειος Βολουδά-
κης στό τεῦχος Μαΐου 2020 τῆς «ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ» 
σέ ἄρθρο του μέ τίτλο «Πολυετής ὁ σχεδιασμός τῆς πανδημίας» 
καί, ἐν συνεχείᾳ, τό εἴχαμε ἀναλύσει ἐκτενέστερα (μέ ἀναφορά στό 
Γερμανικό πρωτότυπο κείμενο) σέ δικό μας ἄρθρο μέ τίτλο «Τό 
Γερμανικό Κοινοβούλιο δέν προέβλεψε, ἀλλά σχεδίασε τήν παν-
δημία!», στό τεῦχος Ὀκτωβρίου 2020, τῆς «ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟ-
ΓΙΑΣ». Τό ἴδιο Ἰνστιτοῦτο ἀπαγόρευσε καί τήν νεκροψία στά 
θύματα ἀπό COVID-19, παρ’ ὅτι, σύμφωνα μέ τούς ἰσχύουντες 
κανονισμούς τῆς ἰατρικῆς, «πρέπει στήν περίπτωση ἐπικινδύνων 
λοιμώξεων νά γίνουν ὅσο τό δυνατό περισσότερες νεκροψίες, 
γιά νά βρεθῆ ἡ πραγματική αἰτία θανάτου.» (σελ.26)

 Παρά τήν ἀπαγόρευση, πραγματοποίησε ὁ καθηγητής κ. 
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Püschel στό Ἁμβοῦργο νεκροψία σέ ὅλα τά θύματα ἀπό Κορώ-
να καί διεπίστωσε, ὅτι οὔτε ἕνας ἀπ΄ αὐτούς ἦταν ὑγιής, ὅλοι 
εἶχαν τουλάχιστον ἕνα, ἤ περισσότερα ὑποκείμενα νοσήματα, 
ἐνῷ ἕνας στούς δύο ἦταν καρδιοπαθής! Παρόμοιες διαπιστώσεις 
ἔχουμε καί από τήν Ἰταλία.

 «Πολύ ἐνδιαφέρον προκαλεῖ τό εὕρημα τοῦ κ. Püschel, 
ὅτι κάθε τρίτος ἀσθενής ἔπασχε ἀπό πνευμονική ἐμβολή. Τέ-
τοιες ἐμβολές προκαλοῦνται συνήθως ἀπό θρομβώσεις στά 
ἀγγεῖα τῶν κάτω ἄκρων, οἱ ὁποῖες θρομβώσεις, ἀποκολλῶνται 
καί φράσσουν τούς πνεύμονες. Τέτοιες θρομβώσεις, ἐμφανίζο-
νται ἰδιαίτερα σέ ἡλικιωμένους, ὅταν δέν κινοῦνται ἐπαρκῶς. 
Κατάκοιτοι ἄνθρωποι διατρέχουν ὕψιστο κίνδυνο. Ἤδη πρίν 
ἀπό 50 χρόνια περιέγραψαν οἱ κ. Haferkamp καί Matthys στό 
ἰατρικό περιοδικό Deutsches Ärzteblatt Πνευμονικές ἐμβολές σέ 
ἀσθενεῖς ἀπό γρίπη. Δέν βλέπουμε ἐδῶ καμία ἰδιαιτερότητα 
τοῦ SARS-CoV2. Βλέπουμε ὅμως  ἡλικιωμένους νά μή βγαίνουν 
ἀπό τό σπίτι, εἴτε ἐπειδή τούς ἐκφόβισαν, εἴτε ἐπειδή μόνοι 
τους τηροῦν γιά λόγους ἀσφαλείας τίς ὁδηγίες τοῦ Ἰνστιτού-
του Robert Koch: “Μένουμε σπίτι, ὁπότε εἶναι ἐφικτό!” Προ-
γραμματισμένη  ἡ ἔλλειψη κίνησης, προγραμματισμένες καί οἱ 
θρομβώσεις; Ἀντιθέτως συνέστησε ὁ καταξιωμένος Σουηδός 
Ἐπιδημιολόγος Johan Giesecke στούς συμπατριῶτες του ὅσο τό 
δυνατόν περισσότερο καθαρό ἀέρα καί κίνηση! Ὁ ἄνθρωπος 
ξέρει, τί λέει.» (σελ.27).

 Ὡς πρός τόν ἀριθμό τῶν θανάτων, ἐπικρατεῑ μεγάλη παρα-
πλάνηση. Δέν γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ θανάτων ἀπό ἤ μέ 
COVID-19, ἐνίοτε γίνονται τέστ μετά θάνατον, καί ὑπάρχει καί ἡ 
περίπτωση τοῦ Βελγίου, ὅπου καί χωρίς τέστ, μέ τήν ἁπλή ὑποψία, 
καταχωρίζονται θάνατοι ὡς ἀπό COVID-19!

 Γιά τό θέμα τῶν θανάτων παραπέμπουν οἱ συγγραφεῖς στόν 
κ. Ἰωαννίδην: «Δόξα τῷ Θεῷ ὑπάρχουν ἀκόμα καλοί ἐπιστήμο-
νες στόν κόσμο, ἀκόμα καί ἄριστοι, π.χ. ὁ καθηγητής τοῦ Πα-
νεπιστημίου Stanford στίς Η.Π.Α., Prof. Dr. Ἰωάννης Ἰωαννίδης, 
ἕνας τῶν κορυφαίων ἐπιδημιολόγων τοῦ κόσμου.» (σελ.28)

 Ὁ κ. Ἰωαννίδης ἀπέδειξε, ὅτι ὁ πραγματικός ἀριθμός τῶν 
θανόντων ἀπό COVID-19 εἶναι πολύ μικρότερος ἀπό τόν ἀνα-
κοινωθέντα, καί λέγει, ὅτι μᾶλλον δέν θά τόν μάθουμε ποτέ. 
Ὡστόσο ὑπολόγισε, ὅτι συμπεριλαμβανομένων ὅλων τῶν ἐπίσημα 
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ἀνακοινωθέντων θανάτων ἀπό COVID-19, πάλιν ἀποτελεῖ ἕνα ἐλά-
χιστο ποσοστό ἐν συγκρίσει μέ τόν συνολικό ἀριθμό τῶν θανά-
των. «Γιά τή Γερμανία βγαίνει ὡς ἀποτέλεσμα ὅτι τό ρίσκο νά 
πεθάνη κάποιος ἀπό COVID-19 ἀντιστοιχεῖ, γιά ἄτομα κάτω 
τῶν 65 ἐτῶν, μέ τήν πιθανότητα νά πεθάνη ἀπό ἀτύχημα σέ 
μία καθημερινή διαδρομή 32 χλμ. μέ τό αὐτοκίνητο. Στήν ὁμά-
δα ἄνω τῶν 80 ἐτῶν ἀνέρχεται ὁ ἀριθμός στούς 7 ἀνά 10000 
ἀνθρώπους, τήν στιγμή πού οἱ ἀντίστοιχοι ἀριθμοί ἀπό καρδιο-
αγγειακές παθήσεις ἀνέρχονται στούς 550, ἀπό καρκῖνο στούς 
300 καί ἀπό ἀναπνευστικά ἄνω τῶν 100.» (σελ.29). Ὑπολογίζε-
ται δέ ὅτι τό ποσοστό γνησίων θανάτων ἀπό COVID-19 κυμαίνεται 
στό 0,1% μέ 0,4% τῶν μολυσμένων ἀπό Κορώνα, βρισκόμαστε δηλ. 
στά ἐπίπεδα μιᾶς μεσαίας ἐντάσεως γρίπης, πάντως πολύ πιό κάτω 
ἀπό τά ἐπίπεδα τῶν ἐτῶν 1995/6, 2002/3 καί 2017/18. (σελ.28, 33).

 Πολύ αὐστηρά κρίνουν οἱ συγγραφεῖς τήν στάση τῆς Γερ-
μανικῆς κυβερνήσεως, ἡ ὁποία, παρά τά διαφορετικά δεδομένα, 
ἀκολουθεῖ στά πάντα τίς ἀποφάσεις καί τούς περιορισμούς τῆς 
Ἰταλίας καί Γαλλίας! Μάλιστα συγκρίνουν τίς μεθόδους, πού μετα-
χειρίσθηκε ἡ Κυβέρνηση, μέ ἐκεῖνες τῆς πρώην Ἀνατολικῆς Γερμα-
νίας! Κάτω ἀπό τήν ἀπειλή τῶν Μέσων Ἐνημερώσεως, ὅτι σύντομα 
ἡ Γερμανία θά ἀντιμετωπίσει παρόμοια φαινόμενα μέ τήν Ἰταλία 
«ἀκούονται οἱ πρῶτες φωνές γιά ἕνα ἐπικείμενο Lockdown, τίς 
ὁποῖες διέψευσε τό Ὁμοσπονδιακό Ὑπουργεῖο Ὑγείας στίς 14 
Μαρτίου 2020: “Προσοχή: Fake-News! Ἰσχυρίζεται καί διαδί-
δεται ὅτι τό Ὁμοσπονδιακό Ὑπουργεῖο Ὑγείας/ ἡ Ὁμοσπονδια-
κή Κυβέρνηση θά ἀνακοινώση σύντομα ἰσχυρούς περιορισμούς 
στήν δημόσια ζωή. Αὐτό ΔΕΝ ἀληθεύει!”  Δύο μέρες μετά, στίς 
16 Μαρτίου, ἀνακοινώνονται “Ἰσχυροί περιορισμοί” στή δημό-
σια ζωή. Κάπου τό ἔχουμε ξανακούσει ... μάλιστα! “Κανείς δέν 
ἔχει σκοπό νά κτίση ἕνα τεῖχος”! Μέ αὐτήν τήν φράση ἐξετέθη 
ὁ τότε πρόεδρος καί Γενικός Γραμματέας τῆς Ἀνατολικῆς Γερ-
μανίας Walter Ulbricht ὡς ἕνας ἀπό τούς μεγαλυτέρους ψεῦτες 
τῆς Ἱστορίας. Στήν ἐποχή τοῦ ἰοῦ Κορώνα πολλά μᾶς θυμίζουν 
τό ἀπολυταρχικό καθεστώς τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας, τά κλει-
στά σύνορα, οἱ οὐρές ἔξω ἀπό τά καταστήματα καί τά ἄδεια 
ράφια στά Σουπερμάρκετ.» (σελ.51-52). Καί ὅλα αὐτά «κατό-
πιν εἰσηγήσεως τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπιτροπῆς , ἡ ὁποία στή Γερ-
μανία ἀποτελεῖται ἀπό ἕναν Ἰολόγο, ἕναν κτηνίατρο καί ἕναν 
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οἰκονομολόγο»! (σελ.47). 
 Τήν ὥρα, κατά τήν ὁποίαν ἐπεβλήθη Lockdown σ’ ὅλη τή 

Γερμανία, στίς 23 Μαρτίου, «τά κρούσματα ἦταν τόσο λίγα καί 
τά νοσοκομεῖα τόσο ἄδεια, ὥστε μποροῦσαν νά δεχθοῦν ἀσθε-
νεῖς ἀπό ἄλλες χῶρες» (σελ.57). Ἐπειδή, συγχρόνως, «ἀκυρώθη-
καν προγραμματισμένες χειρουργικές ἐπεμβάσεις, καί ἐπειδή 
πολλοί ἀσθενεῖς ἀπέφευγαν ἀπό φόβο τά νοσοκομεῖα, ἀναγκά-
σθηκαν πολλές κλινικές νά ἀπασχολοῦν ἰατρούς καί νοσηλευ-
τικό προσωπικό μέ μειωμένο ὡράριο καί μειωμένες ἀποδοχές. 
Στήν δέ Ἀμερική χιλιάδες ἰατροί τέθηκαν σέ διαθεσιμότητα ἤ 
καί ἀπολύθηκαν» (σελ.79).

 Στό τέταρτο κεφάλαιο ἀφιερώνουν οἱ συγγραφεῖς μία παρά-
γραφο στό θέμα τῶν κλινῶν ΜΕΘ (Μονάδων Ἐντατικῆς Θεραπεί-
ας) καί ἰδιαιτέρως στό θέμα τῶν ἀναπνευστήρων. Τονίζουν, ὅτι σέ 
καμιά περίπτωση ἀντιτίθενται στήν προμήθεια περισσοτέρων ἀνα-
πνευστήρων. Ἐν τούτοις προβάλλουν ἕνα μεγάλο ΑΛΛΑ: «Στήν 
περίπτωση τῆς COVID-19 συζητεῖται τό θέμα τῆς διασωληνώ-
σεως πολύ ἀντιφατικά. Οἱ θετικές φωνές ἐκ μέρους τῶν ἰατρῶν 
εἶναι ἐλάχιστες. Διασωλήνωση σημαίνει, ὅτι ὁ ἀσθενής τίθεται 
σέ τεχνητό κῶμα, δέν ἐπικοινωνεῖ πλέον καί χρειάζεται πλή-
ρη μηχανική ὑποστήριξη. Ὁ ἀναπνευστήρας πιέζει τό ὀξυγόνο 
μέσῳ ἑνός σωλῆνα μέ μεγάλη πίεση στούς πνεύμονες. Μέσῳ 
τοῦ σωλῆνα αὐτοῦ εἰσχωροῦν συχνά μικρόβια, πού ὁδηγοῦν 
σέ θανατηφόρο πνευμονία. Οἱ ἰατροί τά λένε ἐνδονοσοκομει-
ακές λοιμώξεις. Ὁ κίνδυνος μιᾶς τέτοιας λοίμωξης αὐξάνεται 
μέρα μέ τήν μέρα......Γι’ αὐτό μαθαίνουν ὅλοι οἱ ἰατροί, ὅτι μιά 
διασωλήνωση πρέπει νά γίνη μόνο ὅποτε ἀπαραίτητα χρειάζε-
ται, ἀλλά καί γιά ὅσο τό δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα» 
(σελ.79).

 Ἡ ἐρώτηση εἶναι, «γιατί –παρά αὐτά τά ἰσχυρά δεδομέ-
να–  διασωληνώνονται ἀσθενεῖς μέ COVID-19 πολύ νωρίς καί 
γιά μεγάλο διάστημα, παρ’ ὅτι, σύμφωνα μέ μιά κινεζική μελέ-
τη, 97% τῶν διασωληνωμένων καταλήγουν;» (σελ.80). Ὁ λόγος 
εἶναι ἡ προστασία τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ. Στήν περίπτωση 
χορήγησης ὀξυγόνου μέσῳ μάσκας, χωρίς δηλ. διασωλήνωση, μπο-
ρεῖ νά ἀπελευθερώνονται ἀερολύματα μικρότερα τῶν 5 μικρομέ-
τρων. «Ὁ Dr. Gerhard Laier- Groeneveld τῆς Πνευμονικῆς Κλι-
νικῆς Neustadt χορηγεῖ σέ ὅλους τούς ἀσθενεῖς ἀπό COVID-19 
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στήν κλινική του ὀξυγόνο μέ μάσκες, χωρίς καταστολή. Μέχρι 
τώρα κανείς τῶν ἀσθενῶν του κατέληξε.» (σελ.79).

 Τό συμπέρασμα:  Ἡ προστασία τοῦ νοσηλευτικοῦ προσω-
πικοῦ μέ κατάλληλο ἐξοπλισμό καί ἡ ἀποφυγή τῶν περιττῶν 
διασωληνώσεων θά μείωναν πολύ τόν ἀριθμό τῶν νεκρῶν.

 Στά κεφάλαια 5 -7 ἐξετάζουν οἱ συγγραφεῖς τά ληφθέντα 
μέτρα καί καταλήγουν, ὅτι ἦταν ὑπερβολικά καί προκάλεσαν πε-
ρισσότερη ζημιά παρά ὠφέλεια. Ἡ ἔλλειψη κινήσεως, ὁ περιορι-
σμός στόν κλειστό χῶρο τοῦ σπιτιοῦ, ἡ κοινωνική ἀπομόνωση 
καί ἡ οἰκονομική ζημιά, καθώς καί ἡ παραμέληση ἄλλων – μή 
COVID – ἀσθενειῶν, ὁδήγησαν σέ πολύ μεγαλύτερες ἀπώλειες 
ἀπό τήν ἴδια τήν λεγομένη Πανδημία. Τά παραδείγματα χωρῶν, 
πού δέν ἐπέβαλαν ὁλοκληρωτικό Lockdown, παρά μόνο τήν προ-
στασία εὐαισθήτων ὁμάδων, ὅπως ἡ Σουηδία, ἡ Ἰαπωνία, ἡ Ἰσλαν-
δία καί ἡ Νότια Κορέα ἀπέδειξαν, ὅτι ἡ ἀσθένεια δέν προκάλεσε 
ἐκεῖ χειρότερα ἀποτελέσματα, ἀλλά ἀντιθέτως, οἱ συνεπακόλουθες 
ζημιές  σέ ἄλλους τομεῖς ἦταν πολύ περιορισμένες.

 Στό κεφάλαιο 7, στήν ἐρώτηση, ποιά μέτρα θά ἦταν τά σω-
στά, ἀπαντοῦν οἱ συγγραφεῖς πολύ ξεκάθαρα: «Μιά ἀποτελεσμα-
τική προστασία τῶν ὁμάδων ὑψηλοῦ κινδύνου, ἰδιαίτερα τῶν 
γηροκομείων. ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ.» (σελ.113).

 Στό ἴδιο κεφάλαιο ἀσχολοῦνται καί μέ τό θέμα τοῦ ἐμβολίου. 
Ἐπισημαίνουν, ὅτι οἱ βλάβες ἑνός ἐμβολίου θά εἶναι ὁπωσδήπο-
τε μεγαλύτερες ἀπό τίς ὠφέλειες. «Τονίζουμε: ὑπάρχουν πολλά 
ἐμβόλια, τά ὁποῖα ἔχουν νόημα. Τά ἐμβόλια κατά τῶν ἰῶν τῆς 
οἰκογενείας Κορώνα σίγουρα δέν ἀνήκουν σ’ αὐτήν τήν κατη-
γορία.» (σελ.119). Οἱ συγγραφεῖς παραπέμπουν καί στην ἐσπευ-
σμένη παραγωγή ἐμβολίου κατά τῆς γρίπης τῶν χοίρων (Η1Ν1) τό 
2009. Ἡ πλειοψηφία τοῦ πληθυσμοῦ ἀρνήθηκε τότε νά ἐμβολιασθῆ, 
μέ ἀποτέλεσμα ἑκατομμύρια ἀχρησιμοποιήτων δόσεων νά μαζευ-
θοῦν καί νά ἀνακυκλωθοῦν στό κέντρο ἐπεξεργασίας ἀπορριμάτων 
Magdeburg. Κι’ ὅμως! Οἱ  Φαρμακοβιομηχανίες εἶχαν κερδίσει 
18 δισεκατομμύρια Δολλάρια!

 Τό βιβλίο ἀσχολεῖται μέ τό ὅλο θέμα, βάσει τῶν μέχρι τόν 
Μαϊο 2020 γνωστῶν δεδομένων. Οἱ συγγραφεῖς κατηγορήθηκαν, ὅτι 
ἀντιμετωπίζουν τά μέλη τῆς ἐπίσημης ἐπιτροπῆς τῶν ἐπιστημόνων 
στή Γερμανία, ἰδιαίτερα τόν πρόεδρό της, τόν κ. Dr. Drosten, μέ πε-
ριφρονητικό καί εἰρωνικό ὕφος καί χαρακτηρίσθηκαν ὡς συνωμο-
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σιολόγοι. Μέ αὐτόν τόν χαρακτηρισμό ἐτέθηκαν ἀπό τούς κρατικο-
διαίτους “ἐπιστήμονες” στό περιθώριο, ὅπως συμβαίνει δυστυχῶς 
σέ ὅλον τόν κόσμο. Λές καί πταίουν ἐκεῖνοι πού ξεσκεπάζουν μιά 
συνωμοσία, καί ὄχι οἱ ἴδιοι οἱ συνωμότες, οἱ ὁποῖοι συνεχῶς καί 
ἐντελῶς ἀναίσχυντοι, διακηρύττουν τά δόλια σχέδιά τους - ἀνενό-
χλητοι. Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό; Πολύ ἁπλᾶ: Ὁ κόσμος κοιμᾶται, θεω-
ρεῖ μέσα στήν ἀφέλειά του τίς συνωμοσίες αὐτές ὡς ἐπιστημονική 
φαντασία!

 Οἱ συγγραφεῖς ἐλπίζουν, ὅτι μέ αὐτό τό βιβλίο συνεισφέρουν 
στό νά ξυπνήσουν τούς ἀναγνῶστες ἀπό τόν λήθαργο καί τήν ἀφέ-
λειά τους. Αὐτά ὅμως δέν ἀρέσουν στούς πολιτικούς καί τά φερέ-
φωνά τους.

 Προσπαθήσαμε νά ἐπικοινωνήσουμε μέ τούς συγγραφεῖς, 
σύμφωνα μέ τήν προτροπή τοῦ Ἐκδοτικοῦ Οἴκου στό πρῶτο ἐσώ-
φυλλο: «Ὁ Ἐκδοτικός Οἶκος καί οἱ συγγραφεῖς του θά εἶναι 
εὐγνώμονες γιά ἀντιδράσεις, ὑποδείξεις ἤ σχόλια. Παρακα-
λοῦμε νά ἀπευθυνθῆτε σχετικῶς στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση 
verlag@goldegg-verlag.com.»  Τό μήνυμα, τό ὁποῖο στείλαμε, ἔμει-
νε ὡστόσο ἀναπάντητο. Στή συνέχεια προσπάθησα νά ἐπικοινωνή-
σω τηλεφωνικῶς μέ τόν ἐκδότη. Τό τηλέφωνο τοῦ Βερολίνου ἦταν 
ἐκτός λειτουργίας. Τελικῶς κατόρθωσα νά μιλήσω μέ τό παράρ-
τημα τοῦ ἐκδότη στή Βιέννη. Μοῦ εἶπαν ὅτι αὐτή ἡ ἠλεκτρονική 
διεύθυνση δέν λειτουργεῖ πλέον καί μοῦ  ἔδωσαν ἄλλη ἠλεκτρονική 
διεύθυνση, στήν ὁποία ἔστειλα τό ἴδιο μήνυμα, παρακαλῶντας νά 
μοῦ δώσουν κάποια στοιχεῖα ἐπικοινωνίας μέ τούς συγγραφεῖς. 
Ἔλαβα τήν ἀπάντηση, ὅτι θά προωθήσουν τό μήνυμά μου στόν κ. 
Bhagdi. Ἀπό τίς 16 Ἰανουαρίου μέχρι σήμερα δέν ἔλαβα καμία 
ἀπάντηση!  Ἔτσι – φαίνεται – λειτουργεῖ ἡ λογοκρισία στήν Νέα 
Ἐποχή!

Τό βιβλίο, τῶν κορυφαίων ἐπιστημόνων Dr. Sucharit Bhakdi 
καί Dr. Karina Reiss, παρ’ ὅτι σέ χρόνο μηδέν ἔγινε «Best Seller»  
στήν Γερμανία, ξαφνικά ...ἐξαφανίσθηκε ἀπό τά Βιβλιοπωλεῖα της! 
Εὐτυχῶς, κάποιοι φρόντισαν νά μᾶς τό προμηθεύσουν. Τό μεταφρά-
σαμε καί παρουσιάζουμε ἀποσπάσματά του μέ σκοπό νά κάνουμε 
καί ὅλους ἐσᾶς, τούς ἀναγνῶστες μας, κοινωνούς τῆς Ἀλήθειας!

             π. Γεώργιος Χάας
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Ὁ Μαῦρος Θάνατος, ὁ Διαφωτισμός, ἡ 11η Σεπτεμβρίου καί ὁ Covid: 
Ἡ Ἱστορία ἀλλάζει, προσπαθῶντας τό ἀδύνατο, νά ἀφήσει ἔξω τό Θεό! 

Ο
πως ἔχουμε ἐπισημάνει καί παλαιότερα, μέχρι σήμερα ἔχουν γραφτεῖ πολλά 
καί ἔχουν εἰπωθεῖ πολλά περισσότερα ἀπό ἀνθρώπους, πού ἀρνοῦνται νά 

πετάξουν τό μυαλό τους στά σκουπίδια καί νά ἀποδεχθοῦν πώς ἡ ἀνθρωπότητα βρί-
σκεται ἀντιμέτωπη μέ μία λοιμική νόσο, πού τήν ἀπειλεῖ μέ ἐξαφάνιση.

Τά γεγονότα, οἱ ἀποδείξεις, ἡ στατιστική, τά στοιχεῖα «βοοῦν» καταδεικνύοντας 
τήν μεγαλύτερη πολιτική ἀπάτη στήν Ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Ἡ «πανδημία» 
τοῦ Covid δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά τό ψέμα στό ὁποῖο στηρίζουν οἱ «ἄρχοντες τοῦ 
κόσμου τούτου» τήν προσπάθειά τους νά ἀλλάξουν τόν κόσμο καί τήν καθημερινότη-
τά μας, ὅπως τήν εἴχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.

Ἐνδεχομένως νά θυμᾶστε πώς δέν ἦταν λίγοι οἱ πολιτικοί –στήν Ἑλλάδα καί 
στό ἐξωτερικό– πού ἀπό τίς πρῶτες, μόλις, ἐμφανίσεις τοῦ Covid στήν παγκόσμια 
εἰδησεογραφία, ἔσπευσαν νά δηλώσουν πώς «ὁ ἰός αὐτός ἦρθε γιά νά μείνει», ὅτι «ὁ 
ἰός αὐτός θά ἀλλάξει ὅλα ὅσα ξέραμε μέχρι σήμερα» καί πώς «τίποτε δέν θά εἶναι 
ὅπως πρίν». Πῶς τό γνώριζαν ἄν δέν ἦταν συνένοχοι στό τέλεια ὀργανωμένο ἔγκλημα 
κατά τῆς ἀνθρωπότητος;

Αὐτή ἡ πρακτική δέν εἶχε ἀκολουθηθεῖ ποτέ μέχρι σήμερα, μέ μία καί μοναδική 
ἐξαίρεση. Τά γεγονότα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου τοῦ 2001. Τότε, πολιτικοί καί δημοσιο-
γράφοι, μέ τήν ἀναγγελία τῆς πρόσκρουσης τοῦ πρώτου ἀεροπλάνου στούς Δίδυμους 
Πύργους τοῦ World Trade Center τῆς Νέας Ὑόρκης, ἔσπευσαν «προφητεύοντας» νά 
δηλώσουν, πώς «αὐτό τό χτύπημα θά ἄλλαζε τόν κόσμο μας ριζικά» καί ὅτι «τίποτε 
δέν θά ἦταν ὅπως πρίν»!

Ἀπό τά στοιχεῖα, πού εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος, ἀποκαλύφθηκε τελικά ἡ 
ἀλήθεια καί πλέον δέν ὑπάρχει καμία ἀμφιβολία πώς ὅ,τι ἔγινε ἦταν μέρος ἑνός καλά 
ὀργανωμένου σχεδίου. Ἡ 11η Σεπτεμβρίου ἀποτέλεσε τό ὁρόσημο μιᾶς νέας ἐποχῆς 
στήν διεθνῆ διπλωματία. Μέ πρόσχημα τήν ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας, οἱ ἄρχο-
ντες τοῦ κόσμου τούτου, ἀπό ἐκείνη τήν ἡμέρα καί μετά, μποροῦν ἀνεξέλεγκτα καί 
χωρίς αἰτιολόγηση νά ἐπεμβαίνουν σέ ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ πλανήτη, μέ ὅποιον 
τρόπο τούς ἐξυπηρετεῖ, ἀνατρέποντας κυβερνήσεις, σκοτώνοντας πολῖτες (ἀθώους καί 
«ἐπαναστάτες»), βομβαρδίζοντας πόλεις, καταστρέφοντας χωριά, διαλύοντας πολι-
τισμούς!

Πρίν τήν 11η Σεπτεμβρίου ἡ ὁποιαδήποτε παρέμβαση στό ἐσωτερικό ἑνός κρά-
τους ἦταν ἀνήκουστη καί ἀδιανόητη. Χρειαζόταν, λοιπόν, ἕνα γεγονός πού θά προξε-
νοῦσε σόκ στήν ἀνθρωπότητα καί μέ τόν κατάλληλο χειρισμό τοῦ συναισθηματισμοῦ 
τῶν ἀνθρώπων, θά ὁδηγοῦσε στήν ἀνεξέλεγκτη –καί συνάμα ἐπικίνδυνη– σημερινή 
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κατάσταση τῆς ἀσυδοσίας τῶν ὑπερδυνάμεων καί τῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν τους.
Τό χτύπημα στό ἔδαφος τῶν ΗΠΑ –καί μάλιστα στήν καρδιά τῆς Νέας Ὑόρ-

κης– προξένησε παγκόσμιο δέος, γιατί μέχρι ἐκείνη τήν στιγμή ὁλόκληρος ὁ πλανήτης 
πίστευε πώς ἐπρόκειτο γιά τό πιό ἀσφαλές μέρος τῆς γῆς. Ὁ καλά σχεδιασμένος καί 
προσεκτικά μελετημένος τρόπος παρουσίασής του ἀπό τά Μέσα Ἐνημερώσεως φόρ-
τισε συναισθηματικά τήν ἀνθρωπότητα, πού ξαφνικά «μίσησε» τήν «τρομοκρατία» 
καί ἔψαχνε ἀπεγνωσμένα ἐκδίκηση. Τό σχέδιο τοῦ «Ἕνα τοῖς ἑκατό» εἶχε πετύχει. Ἡ 
κοινή γνώμη ἔδωσε τήν ἔγκριση καί τήν «λευκή ἐπιταγή» προκειμένου νά διεξάγονται 
ἐπιχειρήσεις σέ ὅλα τά σημεῖα τοῦ ὁρίζοντα, μέ μόνη πρόφαση τήν πάταξη τῆς τρομο-
κρατίας.

Ἀπό τίς πρῶτες στιγμές τῶν γεγονότων, ὑπῆρξαν κάποιες φωνές, πού ἀμφισβή-
τησαν αὐτό, πού παρουσίαζαν τά Δυτικά Μέσα Ἐνημερώσεως. Μέχρι σήμερα ἔχουν 
ἀκουστεῖ καί ἔχουν γραφεῖ πολλά, ἀλλά ἕνα εἶναι τό βέβαιο: Δέν ὑπάρχει πουθενά στόν 
πλανήτη τρομοκρατική ὀργάνωση χωρίς τήν συμμετοχή τῶν Μυστικῶν Ὑπηρεσιῶν.

Ἄν μελετήσουμε προσεκτικά τήν πορεία πού κατέγραψαν οἱ πιό «ἐπιτυχημένες» 
τρομοκρατικές ὀργανώσεις, ὅπως εἶναι ἡ Baader-Meinhof (ἤ «Κόκκινη Στρατιά») στήν 
Γερμανία, οἱ «Ἐρυθρές Ταξιαρχίες» στήν Ἰταλία, οἱ Βάσκοι αὐτονομιστές τῆς ETA, οἱ 
Παλαιστίνιοι τῆς Fatah (PLO) καί οἱ Ἰρλανδοί τοῦ IRA, θά παρατηρήσουμε πώς ὅλες 
ἔχουν μία κοινή κατάληξη: ἐξαρθρώθηκαν πλήρως, παρά τό πολύ καλά ὀργανωμένο 
καί προστατευμένο δίκτυό τους.

Ἀντιθέτως, βλέπουμε «τρομοκρατικές» ὀργανώσεις «φαντάσματα», ὅπως ἡ Al 
Qaeda, τό ISIS, ἡ Αἰγυπτιακή Ἰσλαμική Jihad, ἡ Hamas, ἡ Hezbollah, παλαιότερα ἡ 
δική μας «17 Νοέμβρη» καί ἕνα σωρό ἄλλες «βιτρίνες» τῶν διεθνῶν Μυστικῶν Ὑπηρε-
σιῶν, νά παραμένουν ἐνεργές καί νά δροῦν μέ τρόπο, πού διευκολύνει τήν ἐφαρμογή 
τῆς Δυτικῆς ἐπεκτατικῆς πολιτικῆς.

Τό «χτύπημα» τῆς 11ης Σεπτεμβρίου ἦταν ἀναμφίβολα σχεδιασμένο ἀπό τίς 
Ἀμερικανικές Μυστικές Ὑπηρεσίες. Ἡ θεωρία περί «κατάρρευσης» τριῶν κτιρίων τοῦ 
WTC ἐξαιτίας τῶν πυρκαγιῶν, πού προκλήθηκαν ἀπό τήν πτώση τῶν ἀεροπλάνων, 
καταρρίπτονται ἀπό τήν ἐπιστήμη. Tό ἔγκυρο ἐπιστημονικό περιοδικό «Europhysics» 
δημοσίευσε στά τέλη τοῦ 2016 μία μελέτη1 τεσσάρων φυσικῶν, πού ἀποδεικνύει ὅτι τά 
κτίρια ἔπεσαν ἀπό «ἐλεγχόμενη κατεδάφιση» καί τήν ὁποία παρουσιάσαμε ἐκτενῶς σέ 
δύο μέρη2, στήν ἔγκριτη ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος».

Σήμερα, ἐπίσημα καταδικάζονται ὅλοι ὅσοι ἀμφισβητοῦν τήν «τραγωδία» τῆς 
11ης Σεπτεμβρίου, ὡστόσο σχεδόν ὅλοι –μέ ἐξαίρεση τούς πωρωμένους καί τούς ἀνό-
ητους– γνωρίζουν πώς κατά βάθος πρόκειται γιά ἕνα καλοστημένο πολιτικό παιχνίδι, 
πού πράγματι ἄλλαξε τόν κόσμο μας καί, μάλιστα, πρός τό χειρότερο καί τήν ἀβεβαι-
ότητα.

Τό ἴδιο θά συμβεῖ καί μέ τόν μῦθο τοῦ Covid σέ μερικά χρόνια, ἀλλά θά εἶναι 
πολύ ἀργά. Τό 2001 οἱ τύραννοι τῆς «ὑπ’ οὐρανόν» ἀποφάσισαν νά χρησιμοποιήσουν 
τόν φόβο τῆς τρομοκρατίας γιά νά ἐλέγξουν τούς ἀνθρώπους. Τό πείραμά τους πέτυχε 
σέ μεγάλο βαθμό καί γι’ αὐτό τό 2019 προχώρησαν στό ἑπόμενο βῆμα, νά ἀλλάξουν 
ριζικά τόν κόσμο, μέ ὅπλο τόν φόβο γιά τήν ὑγεία!

Προσέξτε τί λένε οἱ πρωτεργάτες τῆς ἀπάτης: «Ἡ ἐξάπλωση τῶν μολυσματικῶν 
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ἀσθενειῶν ἔχει μιά μοναδική ἱκανότητα νά τροφοδοτεῖ τό φόβο, τό ἄγχος καί τή μα-
ζική ὑστερία. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, ὅπως εἴδαμε, προκαλεῖ ἐπίσης τήν κοινωνική μας 
συνοχή καί τή συλλογική ἱκανότητά μας νά διαχειριστοῦμε μιά κρίση. Οἱ ἐπιδημίες 
εἶναι ἐκ φύσεως διχαστικές καί τραυματικές. Αὐτό πού πολεμοῦμε εἶναι ἀόρατο. Ἡ 
οἰκογένειά μας, οἱ φίλοι καί οἱ γείτονές μας μπορεῖ νά γίνουν ὅλοι ἑστίες μόλυνσης. 
Αὐτές οἱ καθημερινές ἐπαφές πού μᾶς ἀρέσουν, ὅπως ἡ συνάντηση μέ ἕναν φίλο σέ 
δημόσιο χῶρο, μπορεῖ νά γίνουν μέσο μετάδοσης. Καί οἱ ἀρχές, πού προσπαθοῦν νά 
μᾶς κρατήσουν ἀσφαλεῖς ἐπιβάλλοντας μέτρα περιορισμοῦ, συχνά θεωροῦνται ὄργανα 
καταπίεσης».

Ὅλα αὐτά γιατί γίνονται; Ὁ λόγος καί πάλι στούς «πρωταγωνιστές»: «Πολλοί 
ἀπό ἐμᾶς σκεφτόμαστε πότε τά πράγματα θά ἐπανέλθουν στό φυσιολογικό. Ἡ σύντο-
μη ἀπάντηση εἶναι: ποτέ. Τίποτα δέν θά ἐπιστρέψει ποτέ στήν «ραγισμένη» αἴσθηση 
τοῦ φυσιολογικοῦ, πού ἐπικρατοῦσε πρίν ἀπό τήν κρίση, ἐπειδή ἡ πανδημία τοῦ 
κορώνα ἰοῦ σηματοδοτεῖ ἕνα θεμελιῶδες σημεῖο καμπῆς στήν παγκόσμια πορεία μας. 
Ὁρισμένοι ἀναλυτές τό ἀποκαλοῦν σημαντική διακλάδωση, ἄλλοι ἀναφέρονται σέ 
μιά βαθιά κρίση «βιβλικῶν» διαστάσεων, ἀλλά ἡ οὐσία παραμένει ἡ ἴδια: ὁ κόσμος 
ὅπως τόν γνωρίζαμε στούς πρώτους μῆνες τοῦ 2020 δέν ὑπάρχει πιά, διαλυμένος στή 
δίνη τῆς πανδημίας. Ὡς συνέπεια ἔρχονται τόσο ριζοσπαστικές ἀλλαγές, ὥστε ὁρι-
σμένοι εἰδικοί ἀναφέρονται σέ μιά ἐποχή «πρίν ἀπό τόν κορώνα ἰό» (BC) καί «μετά 
τόν κορώνα ἰό» (AC). Θά συνεχίσει νά μᾶς ἐκπλήσσει, τόσο ἡ ταχύτητα, ὅσο καί ὁ 
ἀπροσδόκητος χαρακτήρας αὐτῶν τῶν ἀλλαγῶν. Καθώς συμπλέκονται μεταξύ τους, 
θά προκαλέσουν δεύτερης, τρίτης, τέταρτης καί ἀκόμα μεγαλύτερης τάξης, συνέπειες 
καί ἀπρόβλεπτα ἀποτελέσματα. Μέ αὐτόν τόν τρόπο, θά διαμορφώσουν ἕνα «νέο 
φυσιολογικό» ριζικά διαφορετικό ἀπό αὐτό, πού θά ἀφήνουμε σταδιακά πίσω μας. 
Πολλές ἀπό τίς πεποιθήσεις καί τίς ὑποθέσεις μας γιά τό πῶς θά μποροῦσε ἤ θά 
ἔπρεπε νά μοιάζει ὁ κόσμος, θά καταρρεύσει στή διαδικασία».

Οἱ παγκόσμιοι τύραννοι ἔχουν ἤδη ἀποφασίσει, πώς ὁ κόσμος θά ἀλλάξει τόσο 
ριζικά, ὥστε ἀκόμα καί ὁ διαχωρισμός στήν ἀνθρώπινη Ἱστορία δέν θά καθορίζεται 
ἀπό τήν ἔλευση τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ στή γῆ, ἀλλά ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ κορώνα 
ἰοῦ! Εἶναι ἀδιανόητο, ἀλλά, δυστυχῶς, πραγματικό.  

Ὅπως πραγματική εἶναι καί ἡ φρικαλέα μεθόδευση, πού ἀκολούθησαν καί κατά 
τό παρελθόν, οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν δυναστῶν τοῦ πλανήτη: «[…] τό 1349, δύο 
χρόνια ἀφ’ ὅτου ὁ Μαῦρος Θάνατος ἄρχισε νά ἐξαπλώνεται σέ ὅλη τήν ἤπειρο, 
στό Στρασβοῦργο τήν ἡμέρα τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου, ζητήθηκε ἀπό τούς Ἑβραίους 
–οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατηγορηθεῖ ὅτι μεταδίδουν τήν πανούκλα μολύνοντας τά πηγάδια 
τῆς πόλης– νά μεταστραφοῦν. Περίπου 1.000 ἀρνήθηκαν καί κάηκαν ζωντανοί. Τόν 
ἴδιο χρόνο, οἱ Ἑβραϊκές κοινότητες σέ ἄλλες Εὐρωπαϊκές πόλεις ἐξαφανίστηκαν, 
ἀναγκασμένες νά μεταναστεύσουν μαζικά στό ἀνατολικό τμῆμα τῆς Εὐρώπης (στήν 
Πολωνία καί στή Ρωσία), ἀλλάζοντας μόνιμα τή δημογραφία τῆς ἠπείρου, μέσῳ 
αὐτῆς τῆς διαδικασίας. Αὐτό, πού ἰσχύει γιά τόν Εὐρωπαϊκό ἀντισημιτισμό, ἰσχύει, 
ἐπίσης, γιά τήν ἄνοδο τοῦ ἀπολυταρχικοῦ κράτους, τή σταδιακή ὑποχώρηση τῆς 
ἐκκλησίας καί πολλά ἄλλα ἱστορικά γεγονότα, πού δέν μποροῦν νά ἀποδοθοῦν σέ 
καμία περίπτωση σέ πανδημίες. Οἱ ἀλλαγές ἦταν τόσο διαφορετικές καί διαδεδομέ-
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νες, πού ὁδήγησε στό «τέλος μιᾶς ἐποχῆς ὑποταγῆς», τερματίζοντας τή φεουδαρχία 
καί τή δουλεία καί ἐγκαινιάζοντας τήν ἐποχή τοῦ Διαφωτισμοῦ. Μέ ἁπλᾶ λόγια: «Ὁ 
Μαῦρος Θάνατος μπορεῖ νά ἦταν ἡ μή ἀναγνωρισμένη ἀρχή τοῦ σύγχρονου ἀνθρώ-
που»3. Ἐάν τέτοιες βαθιές κοινωνικές, πολιτικές καί οἰκονομικές ἀλλαγές μποροῦσαν 
νά προκληθοῦν ἀπό τήν πανούκλα στόν μεσαιωνικό κόσμο, θά μποροῦσε ἡ πανδημία 
COVID-19 νά σηματοδοτήσει τήν ἔναρξη μιᾶς παρόμοιας καμπῆς μέ μακροχρόνιες 
καί δραματικές συνέπειες γιά τόν κόσμο μας σήμερα; Σέ ἀντίθεση μέ ὁρισμένες ἐπι-
δημίες τοῦ παρελθόντος, ὁ COVID-19 δέν ἀποτελεῖ νέα ὑπαρξιακή ἀπειλή. Δέν θά 
ὁδηγήσει σέ ἀπρόβλεπτη μαζική πεῖνα ἤ μεγάλες στρατιωτικές ἧττες καί ἀλλαγές 
στό καθεστώς. Ὅλοι οἱ λαοί δέν θά ἐξολοθρευτοῦν, οὔτε θά ἐκτοπιστοῦν ὡς ἀποτέλε-
σμα τῆς πανδημίας. Ὡστόσο, αὐτό δέν ἰσοδυναμεῖ μέ καθησυχαστική ἀνάλυση. Στήν 
πραγματικότητα, ἡ πανδημία ἐπιδεινώνει δραματικά τούς προϋπάρχοντες κινδύνους, 
πού ἔχουμε ἀποτύχει νά ἀντιμετωπίσουμε ἐπαρκῶς γιά πολύ καιρό. Θά ἐπιταχύνει 
ἐπίσης τίς ἀνησυχητικές τάσεις, πού ἀναπτύσσονται γιά μιά παρατεταμένη χρονική 
περίοδο».

Ὅλα τά παραπάνω, δέν εἶναι λόγια κάποιων τυχαίων ἀνθρώπων, ἀλλά αὐτῶν, 
πού ἔχουν τήν δύναμη καί τήν ἐξουσία νά καθορίζουν τήν παγκόσμια πολιτική. Πρό-
κειται γιά ἀποσπάσματα ἀπό τό βιβλίο «COVID-19: The Great Reset» (COVID-19: 
Ἡ Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση), τῶν Klaus Schwab καί Thierry Malleret.

Ο Klaus Schwab –πού εἶναι ὁ κύριος συγγραφέας τοῦ βιβλίου– γεννήθηκε τό 
1938 στό Ravensburg, στή Γερμανία, καί εἶναι ὁ ἱδρυτής καί ὁ ἐκτελεστικός πρόεδρος 
τοῦ World Economic Forum (WEF – Παγκόσμιο Οἰκονομικό Forum).

Τό WEF ἔχει ἕδρα τό Cologny –πού βρίσκεται στό καντόνι τῆς Γενεύης, στήν 
Ἑλβετία– καί εἶναι μία μή κερδοσκοπική ὀργάνωση, πού ἱδρύθηκε στίς 24 Ἰανουαρίου 
τοῦ 1971. Ὅπως ἀναφέρεται στόν ἐπίσημο ἱστότοπό του «Τό Forum δεσμεύει τούς 
κυριώτερους πολιτικούς, ἐπιχειρηματικούς, πολιτιστικούς καί ἄλλους ἡγέτες τῆς κοι-
νωνίας νά διαμορφώσουν παγκόσμια, περιφερειακά καί βιομηχανικά προγράμματα.

Ἱδρύθηκε τό 1971 ὡς μή κερδοσκοπικό ἵδρυμα καί ἑδρεύει στή Γενεύη τῆς 
Ἑλβετίας. Εἶναι ἀνεξάρτητο, ἀμερόληπτο καί δέν συνδέεται μέ εἰδικά συμφέροντα. 
Τό Forum καταβάλλει κάθε προσπάθεια γιά νά παρουσιάσει τήν ἐπιχειρηματικότητα 
στό παγκόσμιο δημόσιο συμφέρον, διατηρῶντας παράλληλα τά ὑψηλότερα πρότυπα 
διακυβέρνησης. Ἡ ἠθική καί πνευματική ἀκεραιότητα εἶναι προτεραιότητα ὅλων τῶν 
δραστηριοτήτων του.

Οἱ δραστηριότητές μας διαμορφώνονται ἀπό μιά μοναδική θεσμική κουλτούρα, 
πού βασίζεται στή θεωρία τῶν ἐνδιαφερομένων, ἡ ὁποία ἰσχυρίζεται ὅτι ἕνας ὀργανι-
σμός εἶναι ὑπόλογος σέ ὅλα τά μέρη τῆς κοινωνίας. Τό ἵδρυμα συνδυάζει προσεκτικά 
καί ἐξισορροπεῖ τό καλύτερο ἀπό πολλά εἴδη ὀργανισμῶν, τόσο ἀπό τόν δημόσιο, ὅσο 
καί ἀπό τόν ἰδιωτικό τομέα, ἀπό διεθνεῖς ὀργανισμούς καί ἀκαδημαϊκά ἱδρύματα.

Πιστεύουμε ὅτι ἡ πρόοδος ἐπιτυγχάνεται συγκεντρώνοντας ἀνθρώπους ἀπό ὅλα 
τά κοινωνικά στρώματα πού ἔχουν τή δύναμη καί τήν ἐπιρροή νά κάνουν θετική 
ἀλλαγή».

Τό WEF εἶναι ὀργανισμός, πού βασίζεται στήν συμμετοχή τῶν μελῶν του, μετα-
ξύ τῶν ὁποίων εἶναι οἱ μεγαλύτερες ἑταιρεῖες τοῦ κόσμου4.
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Τό Forum ὀργανώνει καί συντονίζει μιά ἐτήσια συνάντηση στά τέλη Ἰανουαρίου 
στό Davos, ἕνα ὀρεινό θέρετρο στό Graubunden5, στίς ἀνατολικές Ἄλπεις, στήν Ἑλβε-
τία, ἐπί τοῦ ποταμοῦ Landwasser. Κτισμένο σέ ὑψόμετρο 1.560 μέτρων, εἶναι ἡ ψηλό-
τερη πόλη στήν Εὐρώπη. Ἐκεῖ συναντῶνται περίπου 3.000 ἐπιχειρηματίες, πολιτικοί, 
οἰκονομολόγοι, διασημότητες καί δημοσιογράφοι. Κάθε ἐτήσια συνάντηση διαρκεῖ 
μέχρι καί πέντε ἡμέρες καί ἐκεῖ συζητοῦνται ζητήματα, πού ἐπηρεάζουν τήν ζωή τῶν 
ἀνθρώπων σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο, σέ περίπου 500 δημόσιες καί ἰδιωτικές συνεδρίες.

Τό WEF συγκαλεῖ, ἐπίσης, περίπου ἕξι μέ ὀχτώ περιφερειακές συναντήσεις 
κάθε χρόνο στήν Ἀφρική, στήν Ἀνατολική Ἀσία, στήν Λατινική Ἀμερική καί στήν 
Ἰνδία, ἐνῷ διεξάγει καί δύο ἀκόμα συναντήσεις, μία στήν Κίνα καί μία στά Ἡνωμένα 
Ἀραβικά Ἐμιράτα. Ἐκτός ἀπό τίς συναντήσεις, ὁ ὀργανισμός παρέχει δυνατότητα 
ἐπικοινωνίας καί συνεργασίας μεταξύ τῶν ἡγετῶν ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων ὁμάδων 
ἀνά τόν κόσμο –στήν ἐπιχειρηματικότητα, στή διακυβέρνηση καί στήν κοινωνία– 
προκειμένου νά συνεργαστοῦν σέ διάφορα ἐγχειρήματα καί πρωτοβουλίες6, φυσικά, 
ὑπό τήν αὐστηρή καθοδήγησή του. Παράγει μιά σειρά ἀναφορῶν καί ἐκθέσεων, ἐνῶ 
ἀπασχολεῖ τά μέλη του σέ ἐξειδικευμένες πρωτοβουλίες7. Συνεπῶς, ἐλέγχει πλήρως τίς 
κυβερνήσεις καί τίς ἐπιχειρήσεις παγκοσμίως!

Γιά αὐτούς, πού βρῆκαν, ἐνδεχομένως, ὑπερβολική τή σύνδεση, πού κάμαμε με-
ταξύ τῶν γεγονότων τῆς 11ης Σεπτεμβρίου καί τοῦ Covid, θά παραθέσουμε ἀκόμα ἕνα 
στοιχεῖο. Ἀπό τό 1971 μέχρι σήμερα, τό WEF συνεδριάζει πάντοτε στό Davos, ἐκτός 
ἀπό δύο χρονιές. Ἄς δοῦμε τί γράφει σχετικό δημοσίευμα8 τῆς ἐφημερίδος «Ναυτε-
μπορική»: «Τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ, στό ὁποῖο συμμετέχουν ἡγέτες καί 
στελέχη ἀπό ὅλο τόν κόσμο, μετέφερε τό ἐτήσιο φόρουμ του ἀπό τό Νταβός, στή 
λίμνη τῆς Λουκέρνης στήν Ἑλβετία.

Ἔτσι φέτος τό φόρουμ θά πραγματοποιηθεῖ στή Σιγκαπούρη, ἀπόφαση στήν 
ὁποία ὁδήγησε ἡ ἔξαρση τῆς πανδημίας τοῦ Covid-19 στήν Εὐρώπη καί ὁ αὐξημένος 
ὑγειονομικός κίνδυνος πραγματοποίησής του στήν Ἑλβετία. 

Θά εἶναι μόλις ἡ δεύτερη φορά στήν ἱστορία του πού τό φόρουμ ἀλλάζει ἕδρα 
καθώς παραδοσιακά πραγματοποιεῖται πάντα στό Νταβός. Ἡ πρώτη φορά ἦταν στόν 
ἀπόηχο τῆς 11ης Σεπτεμβρίου, ὁπότε καί τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ ἔλαβε 
χώρα στή Νέα Ὑόρκη.

«Ἡ ἀλλαγή τῆς τοποθεσίας εἶναι ἐνδεικτική τῶν προτεραιοτήτων τοῦ φόρουμ, 
πού βάζει πάνω ἀπό ὅλα τήν ἀσφάλεια καί τή  ὑγεία τῶν συμμετεχόντων καί τῆς εὐρύ-
τερης κοινότητας», σχολίασε τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ.

Τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ ἔχει ἐπίσης ἀλλάξει τήν ἡμερομηνία διεξα-
γωγῆς του, μετακινῶντας την ἀπό τόν Ἰανουάριο, στόν Μάϊο. Παράλληλα ἀπό τόν 
Ὀκτώβριο εἶχε ἀποκαλύψει πώς βρισκόταν ὑπό ἐξέταση ἡ ἀλλαγή τῆς τοποθεσίας, 
σέ περιοχή μέ χαμηλότερο ὑψόμετρο. Στό μεταξύ ἔχει ἀνακοινώσει πώς θά ὀργανώ-
σει ἐπίσης μία διαδικτυακή ἐκδήλωση».

Ἡ ἀλλαγή τῆς τοποθεσίας, ἀλλά καί τῆς ἡμερομηνίας διεξαγωγῆς τοῦ Forum 
φανερώνουν τήν ἔμφαση, πού ἔχει δώσει τό παγκόσμιο κατεστημένο στήν διατήρηση 
τοῦ φόβητρου τοῦ covid ἀπάτης μέχρι τό Μάϊο, ὁπότε ἀναμένονται ἐξελίξεις σέ ὁλό-
κληρο τόν πλανήτη. Ἤδη, ὁ μῦθος τοῦ ἐμβολίου καταρρέει, ἡ –δῆθεν, ἤ πραγματική– 
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μετάλλαξη τοῦ ἰοῦ προϊδεάζει γιά τή συνέχιση τῶν μέτρων, πού εἶναι ἡ πειραματική 
μορφή τῆς σύγχρονης δουλείας καί τοῦ περιορισμοῦ τοῦ καταναλωτισμοῦ, μέ σκοπό 
τήν ἀναδιάρθρωση τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας.

Οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι πλέον ἐλεύθεροι νά κινηθοῦν καί νά πᾶνε ὅπου θέλουν,  
καθώς πρέπει νά δίνουν λεπτομερῆ ἀναφορά στό «ἀφεντικό» τους (βλέπε κυβέρνηση).
Εἶναι ὑποχρεωμένοι νά μετακινοῦνται ἔχοντας πάντοτε μαζί τους τήν ἀστυνομική τους 
ταυτότητα καί τήν ἄδεια «ἐξόδου» ἀπό τό σπίτι τους,  δέν ἔχουν δικαίωμα νά κυκλοφο-
ρήσουν χωρίς τίς σύγχρονες ἁλυσίδες–φίμωτρο, ἐνῶ εἶναι ἀναγκασμένοι νά ἀρκεστοῦν 
σέ ἀγορές τῶν ἀπολύτως ἀπαραίτητων. Ἡ ἐπανεκκίνηση, πού χρειάζεται ὁ καπιτα-
λισμός, δέν γίνεται μέ πόλεμο αὐτή τή φορά, ἀλλά μέ τήν ἐφαρμογή ἑνός ἰδιότυπου 
«δελτίου» στίς ἀγορές. Ὁ κόσμος δέν περιμένει στήν οὐρά πεινασμένος –ἀκόμα– ἀλλά 

σέ ἀπόσταση καί γιά περιορισμένο χρόνο. 
Σέ λίγο, ὅμως, θά ἀκολουθήσει καί ἡ πεῖνα 
γιατί ἔτσι ἔχουν ἀποφασίσει οἱ ἰσχυροί τῆς 
γῆς! Ὁ πληθυσμός πρέπει νά ἐλαττωθεῖ 
καί μπροστά σέ αὐτό τό σκοπό δέν κάνουν 
πίσω.

Τό «COVID-19: The Great Reset» 
ἀποτελεῖ τήν καταγραφή προηγούμενων 
συναντήσεων τοῦ WEF, πού τό 2016 
«προφητικά» εἶχε διοργανώσει –μεταξύ 
ἄλλων– καί τίς ἑξῆς συζητήσεις: «What If: 
You Are Still Alive in 2100?» 9 (Τί θά γί-
νει ἄν εἶστε ἀκόμα ζωντανοί το 2100;), «A 
Social Contract to Transform Our World 
by 2030»10 (Μιά κοινωνική σύμβαση γιά 
τόν μετασχηματισμό τοῦ κόσμου μας ἕως τό 
2030) καί … «Are we prepared for the next 
epidemic?» 11 (Εἴμαστε προετοιμασμένοι γιά 
τήν ἑπόμενη ἐπιδημία;).

Τά προηγούμενα βιβλία τοῦ Schwab, 
«Ἡ τέταρτη βιομηχανική ἐπανάσταση» [https://bit.ly/2Yd2mQF] (2016) –ἕνα πα-
γκόσμιο bestseller, πού μεταφράστηκε σέ 30 γλῶσσες– καί «Ἡ διαμόρφωση τοῦ 
μέλλοντος τῆς τέταρτης βιομηχανικῆς ἐπανάστασης» [https://bit.ly/3oiXiVB] (2018), 
εἶναι εἰσαγωγικά τοῦ «COVID-19: The Great Reset», πού κυκλοφορήθηκε τόν Ἰούλιο 
τοῦ 2020 καί μέχρι σήμερα δέν ἔχει μεταφραστεῖ στά Ἑλληνικά. Τά σημεῖα, πού παρα-
θέσαμε εἶναι ἀπό τήν δική μας προσπάθεια γιά μετάφραση καί ἀναλυτική κριτική τοῦ 
βιβλίου, πού ἐλπίζουμε –σύν Θεῷ– νά ὁλοκληρώσουμε σύντομα. 

Τό βιβλίο «COVID-19: The Great Reset» σκόπιμα ἤ μή, ἐμφανίζεται σέ δύο 
διαφορετικές χρονικές στιγμές, τοποθετημένο πάνω στό γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ, 
Κυριάκου Μητσοτάκη. Κανείς δέν ξέρει ἄν οἱ φωτογραφίες εἶναι ἀληθινές ἤ ἄν ἀπο-
τελοῦν προϊόν ἐπεξεργασίας. Ἀλλά δέν ἔχει σημασία. Ἀπό τήν στιγμή, πού δέν ὑπῆρξε 
διάψευση ἤ τοποθέτηση  ἐπί τοῦ θέματος ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως καί τοῦ πρωθυ-
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πουργοῦ, θεωροῦμε πώς ὑπάρχει κάποιος λόγος, πού διέρρευσαν.
Προσωπική μας ἐκτίμηση εἶναι πώς ὁ ἀρχηγός τῆς Ἑλληνικῆς κυβέρνησης δέν 

ἔχει διαβάσει καί δέν πρόκειται νά διαβάσει αὐτό τό βιβλίο. Ὡστόσο, οἱ συνεργάτες 
του καί αὐτοί, πού «φτιάχνουν» τήν «εἰκόνα» του πρός τά ἔξω, ἀποφάσισαν νά περά-
σουν ἕνα μήνυμα σέ ὅλους ἐμᾶς. Ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση καί σύσσωμος ὁ πολιτικός 
κόσμος καί τῆς Πατρίδος μας, δέχεται ἐντολές καί ἀναγνωρίζει ὡς «ἀφεντικό» του τά 
παγκόσμια κέντρα ἐξουσίας. Δέν ἀποφασίζουν γιά τίποτε. Ὁ ρόλος τους περιορίζεται 
αὐστηρά στό νά ἀνακοινώνουν αὐτολεξεί, ὅλα ὅσα ἀποφασίσθηκαν σέ παγκόσμιο ἐπί-
πεδο.

Ἐμεῖς τί κάνουμε; Τί ἄλλο πρέπει νά δοῦμε γιά νά συνειδητοποιήσουμε πῶς πρέ-
πει νά ἀντιδράσουμε καί μάλιστα ἄμεσα; Μετά τήν παράθεση ὅλων τῶν ὁμολογιακῶν 
τοποθετήσεων τῶν πρωταγωνιστῶν –πού ἔρχονται νά ἐπικυρώσουν καί νά ἐπαληθεύ-
σουν, γιά ἀκόμα μία φορά, ὅλα ὅσα γράφονται καί λέγονται ἀπό τούς τελευταίους 
ἐναπομείναντες λογικούς καί σκεπτόμενους ἀνθρώπους– μποροῦμε νά ποῦμε μετά 
βεβαιότητος, πώς γιά νά πιστέψει κανείς στήν «πανδημία» τοῦ Covid, θά πρέπει, εἴτε 
νά ἔχει πετάξει τό μυαλό του στά σκουπίδια καί νά τό ἔχει ἀντικαταστήσει μέ τήν 
τηλεόραση, ἤ νά ἀνήκει σέ αὐτούς, πού πολεμοῦν μέ λύσσα τούς ἀνθρώπους, προσβλέ-
ποντας μόνο στό προσωπικό τους ὄφελος.

Οἱ ὑπόλοιποι; Θά ἀντιδράσουμε; Θέλουμε νά πάρουμε τή ζωή μας πίσω;

      Μανώλης Β. Βολουδάκης

Ὑποσημειώσεις:
1.  http://tinyurl.com/zljluwu
2.  Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος», Ἔτος ΝΖ´, Ἀριθμός Φύλλων 2176 καί 2177.
3.  Tuchman, Barbara, A Distant Mirror – The Calamitous 14th Century, Random House Trade 
Paperbacks; Reissue edition, 1987.
4. https://tinyurl.com/y3px37ak
5. Τό καντόνι τοῦ Grigioni, ἤ τοῦ Graubünden (στά Γερμανικά ὀνομάζεται Kanton Graubünden), 
εἶναι τό μεγαλύτερο καί ἀνατολικότερο καντόνι τῆς Ἑλβετίας. Ἔχει διεθνῆ σύνορα μέ τήν 
Ἰταλία, τήν Αὐστρία καί τό Liechtenstein. Τό Γερμανικό του ὄνομα, Graubünden, μεταφράζεται 
ὡς «Γκρίζες Ἑνώσεις» καί ἀναφέρεται στήν δημιουργία τοῦ καντονιοῦ, πού προῆλθε ἀπό τήν 
ἕνωση τριῶν τοπικῶν συμμαχιῶν, τήν «Ἕνωση τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ», τήν «Γκρίζα Ἕνωση» 
καί τήν «Ἕνωση τῶν Δέκα Δικαιοδοσιῶν». Τό Ρομανσικό ὄνομα τοῦ καντονιοῦ, Grischun, 
μεταφράζεται ὡς «Μεγάλο Γκρί», ἐνῶ τό La Grischa μεταφράζεται ὡς «Οἱ Γκρί», ἀναφερόμενο 
στήν Γκρίζα Ἕνωση. Ἡ πρωτεύουσα τοῦ καντονιοῦ εἶναι τό Chur. Εἶναι τό μοναδικό ἐπίσημα 
δίγλωσσο καντόνι καί τό μόνο μέ ἐπίσημη γλώσσα τή Ρομανσική ἤ Ραιτορωμανική –παραλλαγή 
τῆς Δημώδους Λατινικῆς, πού μιλοῦσαν οἱ κατακτητές τῆς περιοχῆς κατά τήν Ρωμαϊκή ἐποχή, 
συγγενική μέ τήν Γαλλική, τήν Ὀξιτανική, τήν Λομβαρδική, καθώς καί μέ ἄλλες Ρομανικές 
γλῶσσες. Στό καντόνι κατοικοῦν γηγενεῖς μέ μητρική γλώσσα Ἑλβετικά Γερμανικά, Ἑλβετικά 
Ἰταλικά καί Ρομανσικά, ἐνῶ τό 2019 εἶχε πληθυσμό 199.021 κατοίκους.
6. https://tinyurl.com/yx8fbcj3
7. Geoffrey Allen Pigman, World Economic Forum: A Multi-Stakeholder Approach to Global 
Governance, pp. 41–42.
8. Ἐφημερίδα «Ναυτεμπορική», Τρίτη 08 Δεκεμβρίου 2020 07:27 UPD:14:34, https://tinyurl.
com/y33dfdky
9. https://tinyurl.com/y6yld9pp
10. https://tinyurl.com/y2boq6zd
11. https://tinyurl.com/y6pzhqua
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Α
πό τό τέλος τοῦ παρελθόντος ἔτους 2020 καί ὑπό τήν ψευδώνυμη 
ἐπωνυμία “Ἐλευθερία”, ξεκίνησε ἐπισήμως ἡ ἐπιχείρηση μαζι-

κοῦ ἐμβολιασμοῦ στόν Εὐρωπαϊκό πληθυσμό, ἡ ὁποία, σύμφωνα μέ τίς 
διακηρύξεις τῆς “πολιτικῆς ὀρθότητας”, φιλοδοξεῖ νά κτίσει σινικό τεῖχος 
“ἀνοσίας ἀγέλης” κατά τοῦ κορώνα-ἰοῦ sars-cov-2.

Πράγματι, ὁλόκληρος ὁ πλανήτης γιά ἕναν ὁλόκληρο χρόνο ἔζησε καί 
συνεχίζει νά ζεῖ μέσα σέ ἀταβιστικούς, πρωτόγονους φόβους, πού ἔχουν 
διενεργήσει μιά πρωτοφανῆ ἀφαίμαξη τῆς κοινωνικῆς ζωτικότητας παγκο-
σμίως.

Ἔτσι, ἡ προσδοκία ἑνός ἐμβολίου, ἀλλά καί ἡ ἐν συνεχείᾳ εἰσαγωγή 
του στήν κλινική πράξη μέ ἐκπληκτική ταχύτητα, γιά πρώτη φορά στήν 
ἱστορία τῆς ἰατρικῆς, σέ ἄλλους μέν ἀναπτέρωσε ἐλπίδες, σέ ἄλλους, καί 
κυρίως στόν ἔντιμο ἰατρικό πληθυσμό, γέννησε προβληματισμούς.

Ἄλλοι χειροκρότησαν τήν ἔκρηξη “ἀγάπης” τῶν πολυεθνικῶν φαρμα-
κευτικῶν ἑταιρειῶν γιά τόν ἄνθρωπο, γενόμενοι σύμψυχοι μέ κυβερνητικές 
πολιτικές, στίς ὁποῖες προσδέθηκε καί μιά μερίδα τῆς ἰατρικῆς ἐλίτ, καί 
ἄλλοι, μέ τήν σύνεση τοῦ “σπεῦδε βραδέως”, ἀποστροφῆς πού ἀποδίδεται 
στόν Ρωμαῖο αὐτοκράτορα Αὔγουστο, θυμήθηκαν πώς ἡ Ὁμηρική Τροία 
ἀλώθηκε ὄχι ἀπό τόν ἔντιμο πόλεμο στό πεδίο τῆς μάχης, ἀλλά ἀπό τό με-
γαλοπρεπές δῶρο τοῦ Δουρείου Ἵππου, τό διαχρονικό σύμβολο τῆς πα-
νουργίας καί τῆς δολιότητας.

Σύμφωνα μέ τήν ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς, ἡ ἀνακάλυψη τοῦ ἐμβολια-
σμοῦ ἀποδίδεται στόν Edward Jenner (1796), τέκνο ἱερέως, μέ βαθειά Χρι-
στιανική συνείδηση, καί στή συνέχεια στόν Louis Jean Pasteur, (δεκαετία 
τοῦ 1880) πιστό Χριστιανό καθ’ ὅλη τή διάρκεια τῆς ζωῆς του.

Ἐλάχιστοι ὅμως γνωρίζουν, ὅτι πρωτοπόροι στήν ἐπιστήμη τοῦ ἐμβο-
λιασμοῦ ὑπῆρξαν δύο Ἕλληνες ἰατροί τῶν ἀρχῶν τοῦ 18ου αἰῶνα, τούς 
ὁποίους καί ἀκολούθησαν καί οἱ προαναφερθέντες Jenner καί Pasteur. Οἱ 
ἰατροί αὐτοί ἦσαν ὁ Ἐμμανουήλ Τιμόνης (1669-1718/1720) καί ὁ Ἰάκωβος 
Πυλαρινός (1659-1718), ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι δημοσίευσαν τό 
1714 στό Ἀγγλικό περιοδικό “Philosophical Transactions” τῆς Royal Society 
τοῦ Λονδίνου τήν πρώτη ἐπιστημονική ἐφαρμογή τοῦ ἐμβολιασμοῦ, πού 
ὀνομάσθηκε «εὐλογιασμός» (variolatio).

Συγκεκριμένα, ὁ Ἐμμ. Τιμόνης μέσα στά χρόνια τῆς Τουρκικῆς σκλα-
βιᾶς παρατήρησε ὅτι μιά εὐφυής Θεσσαλή ἀγροκτηνοτρόφος, ἀφοῦ ἔτριβε 
τήν πληγή ἀπό κάποιο πρόβατο, πού εἶχε προσβληθεῖ ἀπό «εὐλογιά», ἐνο-
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φθάλμιζε στή συνέχεια τόν παθολογικό ἱστό στό χέρι παιδιῶν. Μέ τή διαδι-
κασία αὐτή ὁ ὀργανισμός τῶν παιδιῶν ἀποκτοῦσε φυσική ἀνοσία, ἡ ὁποία 
καί ἀπέδιδε πλήρη θεραπευτικά ἀποτελέσματα. «Τά πτωχά καί τά μωρά 
τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεός ἴνα τούς σοφούς καταισχύνῃ».

Ἡ λειτουργία ἑνός ἐμβολίου.
1. Κλασσικά ἐμβόλια 
Ὁ σκοπός τῶν ἐμβολίων εἶναι ἡ εὐαισθητοποίηση τοῦ ἀνοσοποιητι-

κοῦ συστήματος, μέ τήν εἴσοδο στόν ὀργανισμό ἑνός ἀδρανοποιημένου ἤ 
νεκροῦ νοσογόνου παράγοντα. Ὁ κύριος κορμός τῶν ἐμβολίων στηρίζεται 
σέ αὐτή τή διαδικασία. 

Τό ἀνοσοποιητικό σύστημα παράγει, ἀφ’ ἑνός μέν ἀντισώματα, γιά 
νά καταστρέψει τόν παράγοντα αὐτόν, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἀποκτᾶ μνήμη, ὥστε 
καί στήν περίπτωση πού θά τόν συναντήσει ἀργότερα, μέ μιά ἐνδεχόμενη 
ἐπαναμόλυνση, νά τόν ἀναγνωρίσει καί νά δράσει καί πάλι καταστρεπτικά 
ἐναντίον του.

2. Τά ἐμβόλια m-RNA
Γιά τήν παραγωγή τῶν ἐναντίον τοῦ sars-cov-2 ἐμβολίων (δυστυχῶς 

καί ὄχι μόνον) χρησιμοποιήθηκε ἡ τεχνική τοῦ m-RNA, ἡ ὁποία στηρί-
χθηκε πάνω στήν ἀνθρώπινη κυτταρική σειρά HEK 293. Ἡ σειρά αὐτή 
προῆλθε ἀπό ἀνθρώπινα ἐμβρυϊκά κύτταρα, τά ὁποῖα λήφθηκαν ἀπό τό νε-
φρό ἑνός ὑγιοῦς θήλεως ἐμβρύου. Τό ἔμβρυο αὐτό ἐκτρώθηκε στό Leiden 
τῆς Ὀλλανδίας, τό ἔτος 1973 καί ὁ νεφρός περιῆλθε στό ἐργαστήριο Alex 
van der Eb τῆς ἴδιας χώρας. Ἡ ταυτότητα τῶν γονέων τοῦ ἀμβλωθέντος 
ἐμβρύου καί ὁ λόγος τῆς ἄμβλωσης παραμένουν ἄγνωστοι.

Οἱ γνωστότερες φαρμακευτικές ἑταιρεῖες παραγωγῆς ἐμβολίων 
τῶν κατά sars-cov-2 ἐμβολίων χρησιμοποίησαν τήν κυτταρική σειρά τοῦ 
ἐκτρωθέντος ἐμβρύου (ΗΕΚ293Τ) γιά νά ἐπεξεργασθοῦν ἐργαστηριακά τό 
νέο ἐμβόλιο στά διάφορα στάδια προκλινικῆς μελέτης. Ἄς σημειωθεῖ, ἐν 
παρόδῳ, ὅτι γιά τά ἐργαστηριακά πειράματα δέν θυσιάσθηκε μόνον ἕνα 
ἔμβρυο, ἀλλά θυσιάζονται πολλά, ὥστε, μέ βάση τίς κυτταρικές τους σειρές, 
νά πραγματοποιοῦνται ποικίλα ὅσα in vitro πειράματα.

Ἤδη, ἔχουν ἐγκριθεῖ καί χρησιμοποιοῦνται στήν Ἑλλάδα τά ἐμβόλια 
τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν Pfizer/BioNTech καί Moderna, ἀναμένεται 
δέ νά εἰσαχθοῦν στήν πατρίδα μας κατά τά μέσα περίπου τοῦ Φεβρουαρί-
ου 2021 καί τά ἐμβόλια τῆς Astra/Zeneka (Oxford) καί Jannsen. 

Διαφορές μεταξύ τῶν παραπάνω δύο τύπων ἐμβολίου.
Ὅπως προκύπτει ἀπό τά παραπάνω, ὁ μέν κλασσικός τρόπος παρα-

γωγῆς ἐμβολίων εἶναι ἠθικά παντελῶς οὐδέτερος καί δέν προσκρούει στήν 
Ὀρθόδοξη Χριστιανική ἀνθρωπολογία.

Ὁ τρόπος, ὅμως, τῆς διαδικασίας μέ τήν τεχνική m-RNA ἀπαιτεῖ 
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ἀνθρώπινη κυτταρική σειρά πού προέρχεται ἀπό ἔκτρωση, ἤ, ἰσοδύναμη 
τῆς ἐκτρώσεως διαδικασία. Ἔτσι, τό κορυφαῖο τῆς Δημιουργίας Ποίημα 
τοῦ Θεοῦ, ἀπό τή στιγμή τῆς συλλήψεώς του, προσβάλλεται καί ὁ Δημιουρ-
γός ὑβρίζεται.

Ὑπάρχουν ἐναλλακτικές λύσεις ἐμβολιασμοῦ;
Στό ἐρώτημα ἐάν ἡ δημιουργία τοῦ κατά sars-cov-2 ἐμβολίου εἶναι 

μονόδρομος ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀπολύτως ἀρνητική.
Εἶναι εὐρύτατα γνωστό, ὅτι ὑπάρχουν καί ἄλλες δυνατότητες παρα-

γωγῆς ἐμβολίων, οἱ ὁποῖες δέν προσβάλουν τήν ἀξία τῆς μοναδικότητας 
τοῦ ἀνθρώπου, ἀπό τή στιγμή τῆς συλλήψεώς του. 

Αὐτό ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι γιά τό ἐν λόγῳ ἐμβόλιο πολ-
λές ἑταιρεῖες καί Ἰνστιτοῦτα σέ ὅλον τόν κόσμο χρησιμοποιοῦν μή ἀνθρώ-
πινες κυτταρικές σειρές.

Ἐπί παραδείγματι, τό “Ἰσραηλινό Ἰνστιτοῦτο, γιά τήν βιολογική 
ἔρευνα” (Israel Institute for Biological Research (IIBR)) δέν χρησιμοποιεῖ 
σέ κανένα στάδιο γιά τήν παραγωγή τοῦ ἐμβολίου ἀνθρώπινες κυτταρικές 
σειρές, ἀλλά κύτταρα ἀπό hamster καί κύτταρα πιθήκου.  

Στήν Κίνα ἔχουν ἤδη δημιουργηθεῖ τρία ἐμβόλια μέ τόν παραδοσιακό 
τρόπο, (π.χ. BBIBP-CorV, PiCoVacc ), στήν Ἀμερική στή Γαλλία, καί σέ 
ἄλλες χῶρες, βρίσκονται ἤδη σέ προκλινική φάση παρόμοια ἐμβόλια, μή 
ἐξαρτώμενα ἀπό ἀνθρώπινες κυτταροσειρές. 

Στό Ἰνστιτοῦτο Ἰατρικῆς ἔρευνας John – Paul ΙΙ, στίς ΗΠΑ, χρησιμο-
ποιοῦνται βλαστοκύτταρα (stem cells) ἐνηλίκου ἀνθρώπου καί ὄχι ἐμβρύ-
ων, γιά ἐρευνητικούς ἐν γένει σκοπούς, καί γιά τήν παραγωγή ἐμβολίου 
ἀντί-sars-cov-2, ἀλλά μέ βραδύτερους ἀλλά καί ἀσφαλέστερους ρυθμούς. 
Σημειωτέον, ὅτι ἡ χρηματοδότηση τοῦ ἐν λόγῳ Ἰνστιτούτου γίνεται μέ προ-
σφορές καί ὄχι μέ κρατικές ἐπιχορηγήσεις.

Ὅπως προκύπτει ἀπό τά παραπάνω, ἡ τεχνολογία τῶν ἀντί-sars-cov-2 
ἐμβολίων, μπορεῖ νά προαχθεῖ χωρίς ὁ ἐρευνητής νά ἅπτεται τῶν ἱερῶν πα-
ρακαταθηκῶν τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, σεβόμενος τήν ἀδιαπραγμάτευτη ἀξία 
τοῦ ἀνθρώπου. 

Βιοηθικά προβλήματα
1. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ διά τεσσάρων Ἁγίων Οἰκου-

μενικῶν Συνόδων (Γ΄,Δ΄, Ε΄ καί Στ΄), ἀναγνωρίζει τόν ἄνθρωπον ὡς τέλειον 
ἐξ ἄκρας συλλήψεως. Ἄλλωστε ἡ γενετική ταυτότητα τοῦ πρώτου κυττά-
ρου, τοῦ ζυγωτοῦ, εἶναι ἡ ἴδια μέ αὐτή διά τῆς ὁποίας ἀναγνωρίζεται ἡ ταυ-
τότητα τοῦ συγκεκριμένου ἀνθρώπου καί μετά τόν βιολογικό του θάνατον.

Ὁ Κύριος, ὡς ὁ πρό αἰώνων Ἀρχέτυπος τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώ-
που, σαρκώθηκε στήν Θεοδόχο Μήτρα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί ὑπο-
στατικά ἐξ ἄκρας συλλήψεως ἥνωσε τόν ἐκ τῆς Παρθένου Μαρίας “ληφθέ-
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ντα ναόν” μέ τήν Θεία Φύση, ἀτρέπτως ἀσυγχύτως καί ἀδιαιρέτως.
Ὡς ἐκ τούτου ὁποιαδήποτε παρέκκλιση ἀπό τήν καταστατική αὐτή 

ἀρχή τῆς πίστεώς μας προσβάλλει τήν Θεία Δημιουργία καί κατά συνέπεια 
βρίσκεται ἀπολύτως ἔξω ἀπό τό δόγμα καί τό ἦθος τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική Θεολογία δέν ἀρνεῖται τόν ἐμβολιασμό, 
ὅπως καί κάθε ἄλλη ἔλλογη καί θεοφιλῆ ἰατρική πράξη. Ἀρνεῖται, ὅμως, 
διαρρήδην κάθε ἀντίληψη ἤ προσπάθεια, πού μειώνει τήν ἀνθρώπινη ἀξία, 
στερεῖ τό δικαίωμα τῆς ἐνημέρωσης καί ἐγκλωβίζει τήν λογική στό ζόφο 
τοῦ φόβου, σέ σημεῖο πού νά ἐπαληθεύεται ἡ μονόστιχη ἀποστροφή τοῦ 
Μενάνδρου, ὅτι «Βίος βίου δεόμενος οὐκ ἔστι βίος» (Ζωή, πού ἔχει ἀνάγκη 
τήν ἐπιβίωση, δέν εἶναι ζωή).

2. Οὐσιώδη βιοηθικό προβληματισμό κατά δεύτερο λόγο δημιουργεῖ 
ἡ σπουδή τῆς μαζικῆς παραγωγῆς τῶν ἐμβολίων μέ τή χρήση m-RNA, γιά 
πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ἐάν ἑξαιρέσουμε τό 
ἐμβολιαστικό “φιάσκο” ἐπί Προεδρίας τοῦ G. Ford στήν Ἀμερική, τό 1976.

Ἰολόγοι, μέ μεγάλο εἰδικό βάρος, ὅπως ὁ L. Montagnier (Νόμπελ 
1988), καί ἡ ἡ ἰολόγος καθηγήτρια Dr. Oveta Fuller, μία ἐκ τῶν τεσσά-
ρων μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς ἐμπειρογνωμόνων τῆς Ἀμερικανικῆς Ὑπηρεσίας 
Φαρμάκων (FDA), πού μειοψήφισε στήν ἐφαρμογή γενικοῦ ἐμβολιασμοῦ, 
ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι, κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τά δυνητικά 
ἐπίχειρα μιᾶς τέτοιας μαζικῆς παρέμβασης στόν παγκόσμιο πληθυσμό.

Ἤδη στήν Ἑλλάδα ἔχουμε δύο θανάτους, ἐντελῶς “τυχαίους” (!) μετά 
τό ἐμβόλιο καί, παρά ταῦτα, ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία, παρά τήν φυσική  
φροντίδα, πού πρέπει νά ἐπιδεικνύει στά μέλη της, προωθεῖ τόσο σέ πραγ-
ματικό ὅσο καί σέ συμβολικό ἐπίπεδο, νοσογόνες καί θανατικές πρακτικές.

3. Ὁ Ὀδυσσέας Ἐλύτης, σέ μιά ἐκ βαθέων συνέντευξή του πρό ἐτῶν,  
ἐπεσήμανε τά ἑξῆς: «Βλέπω τή βία νά ἔρχεται μεταμφιεσμένη, κάτω ἀπό 
ἄνομες συμμαχίες καί προσυμφωνημένες ὑποδουλώσεις. Δέν θά πρόκει-
ται γιά τούς φούρνους τοῦ Χίτλερ ἴσως, ἀλλά γιά μεθοδευμένη καί οἰο-
νεί ἐπιστημονική καθυπόταξη τοῦ ἀνθρώπου. Γιά τόν πλήρη ἐξευτελισμό 
του. Γιά τήν ἀτίμωσή του.»

Ἀπό αὐτόν τόν ἐξευτελισμό καί τήν ἀτίμωση τοῦ ἀνθρώπου ἕνας μό-
νος Θεσμός, Θεοΐδρυτος καί ἀκαταμάχητος στούς αἰῶνες, μπορεῖ νά ἀνα-
στηλώσει τήν Εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου καί τόν σεβασμό τῆς Δημιουργίας: Ἡ 
Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, πού ἔχει ὡς Κεφαλή καί 
Ἔσχατο Κριτή, τόν Χριστόν.

     π. Στυλιανός Καρπαθίου

Σημ. τοῦ Περιοδικοῦ: Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Στυλιανός Καρπαθίου εἶναι 
Διδάκτωρ Θεολογίας καί Ψυχιατρικῆς.
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Τ
όν προηγούμενο μῆνα εἴχαμε ἀναφερθεῖ στή θεμελιώδη δια-
φορά τῶν Ἑλληνικῶν Συνταγμάτων καί τοῦ ἀντίστοιχου τῶν 

Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Ἡ διαφορά αὐτή συνίσταται στό ὅτι τόσο τά 
προηγούμενα, ὅσο καί τό ἰσχῦον Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ἐπικαλοῦνται 
ρητῶς τήν Ἁγία Τριάδα ὡς νομιμοποιητική τους ἀρχή καί, συνακολού-
θως, ὁρίζουν ὅτι «Ἡ δέ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χρι-
στοῦ εἶναι θρησκεία τῆς ἐπικρατείας», ὅπως ἀναφέρεται στό Σύνταγμα 
τῆς Ἐθνοσυνέλευσης τῆς Τροιζήνας ἤ ὅτι «Ἐπικρατοῦσα θρησκεία στήν 
Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ 
Xpιστοῦ», ὅπως ἀναφέρεται στό ἄρθρο 3 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματός 
μας. Ἀντιθέτως, στήν 1η Τροποποίηση τοῦ Ἀμερικανικοῦ Συντάγματος 
(I Amendment) ὁρίζεται: «Τό Κονγκρέσσο δέν θά θεσπίσει νόμο σχετικό 
μέ τήν καθιέρωση μιᾶς ἐπίσημης θρησκείας ἤ μέ τήν ἀπαγόρευση τῆς 
ἐλεύθερης ἄσκησης κάποιας θρησκείας». Ὑπάρχει, δηλαδή, ρητή διάτα-
ξη, ἡ λεγόμενη «establishment clause», πού ἀπαγορεύει στήν Νομοθετι-
κή ἐξουσία τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Κράτους τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν νά 
καθιερώσουν μιά ἐπίσημη θρησκεία. 

Ἕνα χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν περισσότερων σύγχρονων 
ἑρμηνευτῶν τοῦ κειμένου τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, αὐτῶν, δηλα-
δή, πού ἔχει καθιερωθεῖ νά τούς ἀποκαλοῦμε «συνταγματολόγους» καί 
νά τούς ἀντιμετωπίζουμε μέ δέος, ὡσάν νά πρόκειται γιά τούς μύστες 
κάποιας ἀπόκρυφης νομικῆς γνώσης πού δέν εἶναι προσιτή στόν ἁπλό 
λαό (πού, σημειωτέον, ἀναγνωρίζεται ἀπό τό Σύνταγμα ὡς τό ἀνώτατο 
κρατικό ὄργανο), εἶναι ἡ σαφής τους τάση νά προβαίνουν σέ ἐνίοτε πα-
ράτολμες ἑρμηνευτικές κατασκευές, κινούμενοι, εἴτε ἀπό τήν χαρακτη-
ριστική ἐπιστημονική νοοτροπία, πού τείνει νά «συστηματοποιεῖ» καί 
νά συμπληρώνει «κενά» τῶν ὑπαρχόντων κανόνων, τά ὁποῖα ἐνίοτε τά 
ἐπινόησαν οἱ ἴδιοι, εἴτε ἀπό τήν ἰδεολογική παρόρμηση νά ἐνσωματώ-
σουν στό Σύνταγμά μας «δικαιώματα» καί «κατακτήσεις» ἄλλων λαῶν 
καί νά «παιδαγωγήσουν» ἔτσι τόν Ἑλληνικό λαό, ὥστε νά ἀποδεχθεῖ, 
ὅσα οἱ ξένοι ἔχουν πρό πολλοῦ υἱοθετήσει. Ἐνδεχομένως, ὅμως, αὐτό 
νά ὀφείλεται καί σέ πιό προσγειωμένα καί πεζά κίνητρα, ὅπως ἡ –θε-
μιτή ἄλλωστε– ἐπαγγελματική νοοτροπία τοῦ νομικοῦ πού γνωμοδοτεῖ 
«κατ’ ἀνάθεση» ἤ ἀκόμη καί ἡ πολιτική σκοπιμότητα. 

Εἶναι, βέβαια, γνωστό σέ κάθε νομικό τῆς πράξης, πού ἔχει συμμε-
τάσχει ἔστω καί σέ μιά δίκη ὅτι οἱ νομικές διατάξεις, ὅπως κάθε γλωσ-
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σικό κείμενο διατυπωμένο ἀπό ἀνθρώπους, εἶναι δυνατόν νά ἐπιδέχε-
ται πολλαπλές ἀναγνώσεις. Ἀκόμη δέ, καί ὁ ἰσχυρισμός ὅτι ἕνας νόμος 
εἶναι «σαφής» ἀποτελεῖ στήν πραγματικότητα τό πόρισμα μιᾶς προη-
γούμενης ἑρμηνευτικῆς προσπάθειας. Ἐξ ἄλλου, δύσκολα μπορεῖ νά 
ἰσχυρισθεῖ κανείς, καί ἀκόμη δυσκολότερα νά τό ἀποδείξει, ὅτι ἡ δική 
του ἑρμηνευτική ἐκδοχή εἶναι ἡ μόνη «ἀντικειμενικά» σωστή, ὡς ἀπαλ-
λαγμένη ἀπό κάθε ὑποκειμενική σκέψη ἤ προκατάληψη καί ἰδιοτέλεια. 

Ὅμως, παρά τίς δυσκολίες αὐτές, ὑπάρχουν, ὅπως νομίζουμε, κά-
ποια ὅρια, τά ὁποῖα,  ἄν δέν μποροῦμε νά τά διατυπώσουμε μέ ἀκρίβεια 
ἐκ τῶν προτέρων, τά ἀναγνωρίζουμε πάντως στήν ἑρμηνευτική πρά-
ξη καί πού, ἄν τά ὑπερβοῦμε, εἰσερχόμαστε στόν χῶρο τῆς ἑρμηνευ-
τικῆς ἀκροβασίας ἤ καί αὐθαιρεσίας. Χρειάζεται δέ ἰδιαίτερα αὐξημένη 
προσοχή καί «ἑρμηνευτική αὐτοσυγκράτηση», ὅταν δέν πρόκειται γιά 
τήν ἑρμηνεία ἑνός ἁπλοῦ νόμου, ἀλλά γιά τήν ἑρμηνεία τοῦ Συντάγμα-
τος, δηλαδή τοῦ θεμελιώδους νόμου ἑνός κράτους, ὁ ὁποῖος καθορίζει 
σέ οὐσιώδη βαθμό τή ζωή καί τό πεπρωμένο τῶν πολιτῶν τοῦ κράτους 
αὐτοῦ. Ὁπωσδήποτε, ὁ καθένας εἶναι πλήρως ἐλεύθερος νά διατυπώνει 
τήν ἑρμηνευτική ἄποψη πού προκρίνει, νομίζουμε ὅμως πώς «στό πλαί-
σιο μιᾶς δημοκρατικῆς κοινωνίας» πρέπει νά γίνεται σεβαστή ἡ ἀρχή 
ὅτι αὐθεντικός καί τελικός ἑρμηνευτής τοῦ Συντάγματος εἶναι ὁ λαός, 
πού ἀσκεῖ τήν συντακτική ἐξουσία. Κατά τήν κλασσική διατύπωση τοῦ 
Δικαστῆ Curtis τοῦ Supreme Court τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμε-
ρικῆς, ὡς πρός τόν θεμιτό τρόπο ἑρμηνείας τοῦ (κάθε) Συντάγματος: 
«Ὅποτε ἐγκαταλείπεται ἡ στενή ἑρμηνεία τοῦ Συντάγματος, ὅπως 
αὐτή προβλέπεται ἀπό τούς καθορισμένους καί σταθερούς ἑρμηνευτι-
κούς τῶν νόμων κανόνες, καί ἐπιτρέπεται στίς θεωρητικές ἀπόψεις τῶν 
μεμονωμένων ἀτόμων νά καθορίζουν τή σημασία (τοῦ Συντάγματος), 
τότε δέν ἔχουμε πιά Σύνταγμα. Ὑποκείμεθα πιά στήν διακυβέρνηση με-
μονωμένων ἀτόμων, τά ὁποῖα ἔχουν προσώρας τήν ἐξουσία νά καθο-
ρίζουν τί εἶναι τό Σύνταγμα, σύμφωνα μέ τίς προσωπικές τους ἀπόψεις 
σχετικά μέ τήν πρέπουσα σημασία του» (DRED SCOTT V. SANFORD, 
1857).

Οἱ ἀνωτέρω ἐπισημάνσεις ἔχουν ὡς κατ’ ἐξοχήν πεδίο ἐφαρμογῆς 
τους ἐκεῖνες τίς διατάξεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος πού ἀφοροῦν 
τή σχέση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τήν Πολιτεία. Κάτι τέτοιο εἶναι 
ἀναμενόμενο, ἐάν λάβει κανείς ὑπόψη ὅτι ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τή 
θρησκεία ἀγγίζει τό βαθύτερο στρῶμα τῆς ψυχῆς του καί ἑπομένως κα-
θετί πού θίγει τή σχέση αὐτή τείνει νά τόν φορτίζει μέ ἰδιαίτερα ἔντονο 
τρόπο. Ἔτσι, ἁπλῶς καί μόνο διαβάζοντας κανείς τίς ἑρμηνευτικές τοπο-
θετήσεις τῶν «εἰδικῶν» εὔκολα ἀντιλαμβάνεται τή δική τους κοσμοθε-
ωρητική καί ἰδεολογική τοποθέτηση. Ὅσοι, καί εἶναι σήμερα στή χώρα 
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μας οἱ κατά πολύ περισσότεροι, ἔχουν ἀσπασθεῖ τήν «ἐλευθερόφρονα» 
καί «ἀντικληρικαλιστική» ἰδέα ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ κατ’ 
ἐξοχήν «ἀντιδραστική» ἱστορική δύναμη, τείνουν –διά τῆς ἑρμηνείας 
πού προτείνουν– νά περιορίζουν καί νά περικόπτουν τήν κανονιστική 
ἐμβέλεια τῶν σχετικῶν συνταγματικῶν διατάξεων. Εἶναι δέ παράδο-
ξο, ἄν καί ἐνδεικτικό τῆς μεγάλης ἀπήχησης καί σχεδόν πλήρους ἐπι-
κράτησης τῶν «ἀντικληρικαλιστικῶν» ἰδεῶν, τό γεγονός ὅτι ἀκόμη καί 
εἰδικοί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, πού δηλώνουν ὅτι ἀνήκουν στήν 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἀποδέχονται σήμερα κατ’ οὐσίαν, ἄν καί σέ πιό 
μετριασμένη μορφή, ἑρμηνευτικές ἀπόψεις, πού στήν πραγματικότητα 
ἐξουδετερώνουν τίς ρητές συνταγματικές αὐτές διατάξεις. 

Ἔτσι, εἶναι κοινός «ἑρμηνευτικός» τόπος σήμερα ὅτι ἡ ἐπίκλη-
ση «Εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριά-
δος», πού προτάσσεται στήν προμετωπίδα τοῦ Συντάγματος, εἶναι μιά 
ἔκφραση χωρίς νομική ἰσχύ. Τοῦτο δέ παρά τό ὅτι ἡ  γραμματική διατύ-
πωση τῆς ἐπίκλησης αὐτῆς εἶναι σαφής καί ὡς ἐκ τούτου, κατά πάγιο 
καί βασικό ἑρμηνευτικό κανόνα, δέν χωρεῖ ἑρμηνεία αὐτῆς κατά τρόπο 
ἀντίθετο πρός τό γράμμα της, ἤ, ὅπως λέγεται, ἑρμηνεία «contra legem/
constitutionem». Δέν μπορεῖ, δηλαδή, παρά νά σημαίνει ὅτι ὁ συντακτι-
κός νομοθέτης, καί διαμέσου αὐτοῦ ὁ λαός, ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ συντα-
κτική ἐξουσία, τήν ὁποία ἀσκοῦν, δέν εἶναι πρωτογενῶς δική τους, ἀλλά 
ὅτι τήν ἀσκοῦν «εἰς τό ὄνομα», «ἐν ὀνόματι» τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τόν 
ὁποῖο, μέ τόν ρητό καί πανηγυρικό αὐτό τρόπο, ἀναγνωρίζουν ὡς τήν 
πηγή τῆς Συντακτικῆς Ἐξουσίας. Ἡ γραμματική αὐτή ἑρμηνεία τῆς ἐπί-
κλησης τῆς Ἁγίας Τριάδος ἐπιρρωνύεται ἀπό τή συστηματική της ἑρμη-
νεία: Ἡ θέση τῆς ἐπίκλησης στήν ἀρχή τοῦ Συντάγματος, ἤτοι πρίν ἀπό 
κάθε ἄλλο ἄρθρο αὐτοῦ, φανερώνει τόν θεμελιώδη καί πρωτογενῆ χα-
ρακτήρα της.

Ἐν ὄψει αὐτῶν, θά περίμενε κανείς ἀπό ὅσους ὑποστηρίζουν τήν 
κάπως ἀσυνήθιστη ἄποψη ὅτι μποροῦμε –τἄχα– νά παραβλέψουμε τήν 
ἀρχική φράση ἑνός θεμελιώδους νομοθετικοῦ κειμένου ὡς ἄνευ νομο-
θετικῆς σημασίας, κάπως περισσότερα ἐπιχειρήματα γιά νά στηρίζουν 
τήν ἑρμηνευτική τους θέση, ὥστε νά μήν φαντάζει αὐτή ἀστήρικτη καί 
μετέωρη.

Ἀνάλογη εἶναι καί ἡ ἑρμηνεία πού δίδεται στήν ἔκφραση «ἐπικρα-
τοῦσα θρησκεία». Ὑποστηρίζεται, δηλαδή, ὅτι καί αὐτή ἡ ἔκφραση ἔχει 
τόν χαρακτήρα μιᾶς πραγματικῆς διαπίστωσης καί ὄχι μιᾶς νομικῆς 
δέσμευσης. Τό δέ ἐπιχείρημα πού προβάλλεται σχετικά ἔχει τόν χαρα-
κτήρα τῆς «λήψης τοῦ ζητουμένου»: ἐνῶ, δηλαδή, «ζητούμενο» ἀπό τήν 
ἑρμηνεία εἶναι νά καθορισθεῖ, ἐάν ἡ Ἑλληνική Πολιτεία εἶναι, κατά τό 
Σύνταγμα, ἕνα κράτος θρησκευτικῶς οὐδέτερο, ὅπως οἱ Η.Π.Α. ἤ ἐάν, 
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ἀντιθέτως, ἔχει ἐπίσημη θρησκεία (πού εἶναι διαφορετικό ζήτημα ἀπό 
ἐκεῖνο τοῦ σεβασμοῦ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας), «λαμβάνεται» ὡς 
δεδομένη καί ἀναμφισβήτητη ἡ θέση ὅτι τό κράτος μας εἶναι θρησκευ-
τικῶς ἄχρωμο καί οὐδέτερο καί ἀπό τήν θέση αὐτή συνάγεται ὅτι, ἀφοῦ 
τό κράτος εἶναι οὐδέτερο, ἡ φράση «ἐπικρατοῦσα θρησκεία» δέν μπορεῖ 
παρά νά μήν ἔχει δεσμευτική νομική σημασία.

Ὑπάρχει ὅμως καί μιά ἄλλη φράση στό ἄρθρο 3 τοῦ Συντάγ-
ματος τήν ὁποία –ἐξ ὅσων γνωρίζουμε– πρῶτος καί μόνος τήν ἐντό-
πισε καί τήν ἀξιολόγησε ἐρμηνευτικῶς ἕνας μή-εἰδικός καί μή-

συνταγματολόγος. Ὅμως, 
δύσκολα θά μπορέσει κανείς 
νά μήν δεχθεῖ, ἀφοῦ πρῶτα 
διαβάσει τήν ἑρμηνεία του 
τῆς φράσης αὐτῆς πού θά πα-
ραθέσουμε κατωτέρῳ, ὅτι τό 
Σύνταγμά μας, ὄχι μόνο δέν 
εἶναι θρησκευτικῶς ἄχρωμο 
καί οὐδέτερο, ἀλλά συνιστᾶ, 
ἀπό μόνο του καί καθ’ αὐτό, 
ὁμολογία Πίστεως «εἰς Μίαν, 
Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀπο-
στολικήν Ἐκκλησίαν». 

Τό ἑρμηνευτικό κείμενο 
ἀνήκει στόν π. Ἐπιφάνιο Θεο-
δωρόπουλον (βλ. π. Ἐπιφανί-
ου Θεοδωρόπουλου, «Ἄρθρα 
Μελέται Ἐπιστολαί», Τόμος 
ΣΤ, σελ. 488-9) καί ἀφορᾶ στήν 
ἑξῆς –παραγνωρισμένη– φρά-
ση ἀπό τό ἄρθρο 3 τοῦ Συ-
ντάγματος «Ἡ Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδας, πού 
γνωρίζει κεφαλή της τόν Κύ-
ριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, 

ὑπάρχει ἀναπόσπαστα ἑνωμένη δογματικά…». Ἔχει δέ ὡς ἑξῆς: 
«Ἐσκέφθησαν ποτέ οἱ Συνταγματολόγοι, ἀλλά καί οἱ Δικασταί μας, τί 
σημαίνει διά τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, αὐτή ἡ πυρηνικῆς δυνάμεως καί 
ἐνεργείας, ἀλλά καί κρυσταλλίνης διαυγείας καί σαφηνείας, φράσις; 
Ἐξετίμησαν τήν ἀνυπολόγιστον ἀξίαν της; Ἐζύγισαν τό συνθλιπτικόν 
βάρος της; Ἡ φράσις αὕτη σημαίνει τοῦτο τό ἁπλούστατον καί φαει-
νότατον καί ἀνεπίδεκτον παρερμηνείας: ὅτι τό Σύνταγμα δέν θεωρεῖ 
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τήν Ἐκκλησίαν ὡς ἕν ἁπλοῦν Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, 
οὔτε ὡς ἕν ἰδιότυπον (sui generis) Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου Δικαίου, 
ἀπολαῦον εἰδικῆς τινός μεταχειρίσεως, ἤτοι αὐτοτελείας, αὐτοδιοική-
σεως κ.τ.λ., ὡς π.χ. τά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα (ἄρθρον 16 
παρ. 5). Τό Σύνταγμα προχωρεῖ πολύ πέρα τούτου καί πολύ ὑπεράνω 
τούτου: Ἀνακηρύσσει τήν Ἐκκλησίαν ὡς Θεανθρώπινον Ὀργανισμόν, 
ὡς Θεοΐδρυτον θεσμόν, ὡς Καθίδρυμα ἕλκον τήν καταγωγήν ἐξ οὐρα-
νοῦ, ὡς ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΑΝΤΟΣ ΘΕΟΥ (τά κεφαλαῖα στό 
κείμενο), ὅπως καί πράγματι εἶναι. Τό Σύνταγμα ἐθεσμοθετήθη εἰς τό 
ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος, ὁ δέ Κύριος 
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τό Δεύτερον Πρόσωπον τῆς Ἁγίας Τριάδος, 
Θεός ἀληθινός, ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ…».

Τό ἑρμηνευτικό ἐπιχείρημα τοῦ π. Ἐπιφανίου στηρίζεται στό ἴδιο 
τό «γράμμα» τοῦ Συντάγματος καί ἀκολουθεῖ μιά συλλογιστική σειρά: 
ἀφοῦ ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἀναγνωρίζει κατά πρῶτον τόν Κύριον Ἰη-
σοῦν Χριστόν ρητῶς καί κατηγορηματικῶς ὡς Κύριον «Ἡμῶν», δηλαδή 
ὡς Κύριον καί Θεόν τοῦ Ἕλληνος συντακτικοῦ νομοθέτη καί τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ Λαοῦ καί κατά δεύτερον ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ἡ Κεφαλή τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἕπεται ὅτι καί ἡ Ἐκκλησία ἀναγνωρίζεται ἀπό τό Σύνταγμα ὡς 
Θεο-ἵδρυτος Ὀργανισμός, ὡς Κλῆρος καί Λαός μέ Κεφαλή τόν Χριστό. 

Ἀπό αὐτό βέβαια ἕπονται, ὅπως συνάγει ἑρμηνευτικά ὁ π. Ἐπιφά-
νιος, καί περαιτέρω συγκεκριμένες ἔννομες συνέπειες: «Καί ἐρωτᾶται 
πᾶς καλῆς διαθέσεως ἄνθρωπος, ἔχων τόν κοινόν νοῦν: Ἀφοῦ ἡ Ἐκκλη-
σία εἶναι, καί κατά τό Σύνταγμα, τό Σῶμα τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος 
Θεοῦ, πῶς εἶναι νοητόν, πῶς εἶναι δυνατόν νά ἔχη δικαίωμα ὁ κοινός 
Νομοθέτης νά ἐπιφέρει οἱανδήποτε, καί τήν ἐλαχίστην ἔστω, ἀλλοίωσιν 
εἰς τό Σῶμα αὐτό; Τό Σῶμα τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ ἤ θά τό δεχθῶμεν 
ὡς ἀκριβῶς εἶναι ἤ θά τό ἀπορρίψωμεν. Τρίτη λύσις δέν ὑπάρχει».

Προηγουμένως εἴχαμε ἀναφερθεῖ στό γεγονός ὅτι κάθε κείμενο 
μπορεῖ μέν νά ἐπιδέχεται πολλαπλές ἀναγνώσεις, ὅμως, οἱ ἀναγνώσεις 
αὐτές δέν εἶναι ἄπειρες. Ὑπάρχει ἕνα ὅριο πέρα ἀπό τό ὁποῖο μιά ἑρμη-
νευτική πρόταση παύει νά εἶναι εὔλογη καί μεταπίπτει σέ αὐθαίρετο 
ἰσχυρισμό. Νομίζουμε δέ ὅτι μετά τήν ἁπλή ἀνάγνωση τῶν παραπάνω 
ἐπισημάνσεων τοῦ π. Ἐπιφανίου,  δύσκολα θά μπορέσει νά ὑποστηρίξει 
κάποιος ὅτι τό Ἑλληνικό Σύνταγμα, ὅπως εἶναι διατυπωμένο, ἱδρύει ἕνα 
θρησκευτικῶς ἄχρωμο ἤ οὐδετερόθρησκο κράτος. Διότι ἕνας τέτοιος 
ἰσχυρισμός θά προερχόταν, κατά τή γνώμη τοὐλάχιστον τοῦ π. Ἐπιφα-
νίου, ἀπό ἕναν ἄνθρωπο πού δέν θά εἶχε τόν «κοινόν νοῦν» ἤ «καλή 
διάθεση»!
       Νομομαθής
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Κύριε, Δός μοι μετανοίας λογισμόν
(Παρακλητική, Κυριακή ἑσπέρας, ἦχος Β΄)

Κ
αί πάλιν, χάριτι καί ἐλέῳ Θεοῦ, ἀρχή Τριῳδίου. Πάλιν «τῆς 
μετανοίας πύλας» ἀνοίγει σέ ὅλους μας ὁ «Ζωοδότης» Χριστός, 

κατά τό γνωστό ψαλμώδημα: «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα». 
Μέριμνά μας ἦταν, ἀπό παιδιά ἀκόμη, νά βρεθοῦμε πρωί-πρωί στίς 
Ἐκκλησίες κατά τίς Κυριακές τοῦ Τριωδίου, γιά νά προφθάσουμε καί νά μήν 
χάσουμε τήν ψαλμώδηση αὐτοῦ τοῦ ὕμνου, πού ἦταν τό «Σῆμα κατατεθέν» 
τῶν Κυριακῶν αὐτῶν.

Καί πάλιν κηρύγματα - ὁμιλίες – λόγοι – νουθεσίες καί συγγραφές 
Ἁγίων Πατέρων περί Τριωδίου, ὅλα ἀποκυήματα τῆς κεκαθαρμένης 
ψυχῆς – διανοίας καί καρδίας τῶν Ἁγίων Ἐκκλησιαστικῶν Συγγραφέων 
καί Θεολόγων. Λόγια, συμβουλές, ὕμνοι, δρώμενα χιλιοειπωμένα, 
χιλιοακουσμένα, χιλιοψαλμωδηθέντα.

Κι ὅμως! Ὁ λόγος περί Τριῳδίου γενικότερα καί περί μετανοίας 
εἰδικότερα, τελειωμό δέν ἔχει. Πάντοτε «ἐξάγεις καινά καί παλαιά». Πάντοτε, 
μπορεῖς νά ἐκφράσεις, προφορικά ἤ γραπτά, κάτι συμπληρωματικό ἤ κάτι 
παλαιό, πού μπορεῖ νά ἔχει παραδοθεῖ στή λήθη καί πού, μέ μιά σύγχρονη 
ἐκφραστική εἰκόνα ἤ μορφή, νά συγκινήσει πάλι. Ἄλλωστε, ὅσοι ὑπηρετήσαμε 
στρατιωτική θητεία, θυμόμαστε κάτι παράλληλο – τηρουμένων βεβαίως 
τῶν ἀναλογιῶν – πού προσπαθοῦσαν νά κάνουν οἱ ἀξιωματικοί ὑπηρεσίας, 
ὅταν κάθε μεσημέρι, στήν ἐπιθεώρηση τῆς φρουρᾶς, ἐπιχειροῦσαν, μέ νέα 
σχήματα λόγου, νά ὑπενθυμίζουν σέ μᾶς τά χιλιοειπωμένα καθήκοντά μας, 
ὅταν εἴμασταν ὑπηρεσία.

Κάπου ἐκεῖ «ποντάρει» κι ἐλπίζει τό φτωχό αὐτό ἄρθρο. Ὁ τίτλος του 
εἶναι μία «ἱκέσιος ὠδή», προερχομένη ἀπό τό ἱερό βιβλίο τῆς Παρακλητικῆς 
ἤ Ὀκτωήχου: (Κύριε), Δός μοι μετανοίας λογισμόν». Παραπλησίως, τό ἄλλο 
ἱερό βιβλίο, πού ἀνοίγει, τό Τριώδιο, χρησιμοποιεῖ ἄλλα λόγια, μέ τό ἴδιο 
ὅμως νόημα: «Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, Ζωοδότα».

Σαφῶς, λοιπόν, ἀντιλαμβανόμαστε, μέ τήν χρήση τῶν δύο προσ-
τακτικῶν-ἱκεσιῶν, «δός» καί «ἄνοιξον», ὅτι ἡ μετάνοια, εἶναι μέν ὑπόθεση 
καί ἐνέργεια δική μας καί αὐτόβουλη, συγχρόνως ὅμως εἶναι καί ἐνέργεια-
δωρεά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. Δῶρον Θεοῦ. Ἄν ἦταν κάτι πού πάντοτε 
ἐνυπάρχει στόν ἄνθρωπο, δέν θά γινόταν ἀντικείμενο αἰτήσεως: «δός 
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μοι». Ἀφοῦ ζητᾶμε ἀπό τόν Θεό νά μᾶς δώσει «μετανοίας λογισμόν», ἄρα 
συνεπάγεται – οὔτε λίγο οὔτε πολύ - ὅτι δέν τόν κατέχουμε αὐτόν τόν 
λογισμό. Ἀφοῦ ζητᾶμε ἀπό τόν «Ζωοδότην» νά μᾶς ἀνοίξει «τῆς μετανοίας 
πύλας», ἄρα συνεπάγεται, λίγο-πολύ, ὅτι εἴμαστε ἔξω ἀπ’ αὐτές τίς πύλες καί 
«κρούομεν», ἐλπίζοντας στό Κυριακό λόγιο, ὅτι «τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται».

Ἀπ’ τήν ἄλλη, διαπιστώνουμε, ὅτι ὁ ἄνθρωπος καθίσταται, τόσο τό 
ὑποκείμενο, ὅσο καί τό ἀντικείμενο (κατά τίς ὁρολογίες τοῦ Συντακτικοῦ), 
τῆς τοιαύτης μετανοίας. Ὑποκείμενο, διότι αὐτοβούλως ἀποφασίζει νά 
μετανοήσει – κατά τήν φράση τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ, ὅτι «ἀναστάς πορεύσομαι 
πρός τόν πατέρα μου» - ἀλλά καί συγχρόνως ἀντικείμενο, διότι ζητᾶ ἀπό 
τόν Θεό νά γίνει ἀποδέκτης τοῦ «τῆς μετανοίας λογισμοῦ». Παράξενα 
πράγματα· κι ὅμως ἀληθινά. Ἤ, κατά τόν εὐσεβῆ ποιητῆ Τάκη Παπατσώνη: 
«Θαμβωτικά πράγματα· ὁρμηνεμένα ὅλα στό θάμπος».

Ἔτσι παραξενεύτηκε κάποτε κι ὁ Γέροντας ὁ δικός μας, ὅταν σέ μιά 
ἀπό τίς ἀμέτρητες ἐπισκέψεις του στόν Ἅγιο –πλέον- Ἱερομόναχο παπα-
Ἐφραίμ τῶν Κατουνακίων - Ἁγίου Ὄρους, τόν βρῆκε νά εἶναι σύννους ἤ, 
μᾶλλον εἰπεῖν, ἔνδακρυς. Καί διημείφθη μικρός διάλογος:

- Γέροντα, κλαῖτε; Γιατί;
- Ἄκου, παπαδάκο, παιδί μου. Ὁ Θεός, τώρα στά γεράματα, μοῦ χάρισε 

πνεῦμα μετανοίας. Πάντοτε Τοῦ ζητοῦσα αὐτήν τήν χάρη νά μοῦ δωρίσει. 
Τώρα ηὐδόκησε· τώρα ἦρθε, φαίνεται, τό πλήρωμα τοῦ χρόνου …

- Μά, καλά, ὅλη ἡ μέχρι τώρα ζωή σας, δέν ἦταν ζωή μετανοίας;
- Παπᾶ μου, ἄλλο ἡ ἔννοια τῆς μετανοίας, ὡς μυστηριακῆς 

ἐξομολογήσεως, πού πάντοτε τελεῖται ἐγκύρως καί ἱεροκανονικῶς, ἐφ’ 
ὅσον τό Πετραχήλι τοῦ Πνευματικοῦ σέ ξεπλένει σάν Ἰορδάνης ποταμός, 
καί ἄλλο τό πνεῦμα τῆς μετανοίας, πού εἶναι δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
καί πού δέν ὑπάρχουν λόγια νά σοῦ τήν περιγράψω ἤ νά σοῦ τήν ἐκφράσω. 
Ὅταν σβήνεται μυστηριακῶς ἡ ἁμαρτία, σβήνεται γιά νά μήν ξαναγραφτεῖ 
πάλι. Ἄν αὐτό δέν συμβαίνει, πνεῦμα μετανοίας δέν ἔχουμε. Τό ἔνοιωθα 
καί παρακαλοῦσα ἐμπόνως: «Δός μοι μετανοίας λογισμόν», Κύριε. Καί 
νά, παιδί μου, τώρα μοῦ ἐπήκουσε ὁ Θεός. Καί μέ τά δάκρυα πού χύνω 
τώρα, μοῦ δόθηκε, μυστικῶς καί ἀρρήτως, πνευματική πληροφορία, ὅτι 
μοῦ συγχωρήθησαν οἱ ἁμαρτίες τῶν πρώτων σαράντα μου χρόνων. Καί 
παρακαλῶ, ἔτσι νά συνεχίσω, γιά νά ἐξαλειφθοῦν κι αὐτές τῶν ἄλλων 
σαράντα μου χρόνων. Πίστεψέ με, παιδί μου, εἶναι μιά ἐμπειρία πού ἀποτελεῖ 
δῶρο τῆς Θείας Χάριτος καί δέν ἐκφράζεται. Σοῦ εὔχομαι ὁλόψυχα νά τήν 
ζήσεις ἐμπειρικά αὐτή τή δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· διότι περί δωρεᾶς 
πρόκειται.

     ***
Αὐτά τά ὀλίγα ἄκουσε ὁ Γέροντάς μας· καί πολλά κατάλαβε. Καί μᾶς 
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τά μετέφερε· δεδομένου, ὅτι ὅταν μαζί του ἐπισκεπτόμασταν κι ἐμεῖς οἱ 
ἀρχάριοι τόν Ἅγιο, φυσικά δέν ἦταν δυνατόν νά λεχθοῦν τά τοιαῦτα.

Ἐμεῖς βέβαια οἱ μικροί, τίποτε ἀκόμη δέν καταλάβαμε ἀπ’ τήν 
διδασκαλία τοῦ Ἁγίου. Ἐκεῖνος ὑπῆρξε – τρόπον τινα - ὁ «Πρύτανις» 
τοῦ νεωτέρου ἁγιορειτικοῦ «πανεπιστημίου». Ἐμεῖς εἴμαστε, κατά τό 
λόγιόν του, «οἱ μοναχοί τῆς τελείας παρακμῆς», ὅπως πολλάκις τό τόνιζε, 
συμπεριλαμβάνων καί τόν ἑαυτόν του μαζί μας. Ἐπειδή ὅμως, ὅσοι εἴχαμε 
τήν ἐξαιρετική εὐλογία νά τόν γνωρίσουμε αὐτοψεί καί νά τόν ἀκούσουμε 
ὁμιλοῦντα - ὧν εἷς τυγχάνει καί ὁ σεβαστός μας πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης 
– αἰσθανόμαστε ἔντονη τήν παρουσία του, δέν ἀποθαρρυνόμαστε, οὔτε 
ἀπελπιζόμαστε. Ἀλλά, ἀντιθέτως, αὐτή μας ἡ «παρακμή», κατά τήν 
βυθομέτρηση τοῦ παπποῦ μας Ἐφραίμ, μᾶς γίνεται ἀφορμή ταπεινώσεως 
καί ἐμπόνου ἱκεσίας: Κύριε, «δός ἡμῖν μετανοίας λογισμόν». Κάνε μας αὐτό 
τό δῶρο, Δωρεοδότα.

Τώρα, τό πότε θά μᾶς κάνει αὐτό τό δῶρο ὁ Δεσπότης μας Χριστός, 
εἶναι θέμα πού Ἐκεῖνος «ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ». Ἐμεῖς καταθέτουμε ὡς 
«κεφάλαιο» πνευματικό τήν κρούση τῆς πύλης τῆς μετανοίας - ἀφοῦ αὐτό 
ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς καί εἶναι στό χέρι μας – καί τό πότε αὐτή ἡ πύλη θά μᾶς 
ἀνοιχθεῖ, εἶναι «οὐ τοῦ θέλοντος, οὐδέ τοῦ τρέχοντος, ἀλλά τοῦ ἐλεοῦντος 
Θεοῦ».

Καί – μιά καί ἀναφερθήκαμε στόν «Πρύτανη» τοῦ συγχρόνου 
ἁγιορειτικοῦ μοναχισμοῦ - ἄς γράψουμε καί ὀλίγα γιά τόν «Κοσμήτορα» 
τοῦ ἰδίου «πανεπιστημίου», δηλ., τόν προσφάτως κοιμηθέντα Γέροντα 
Ἀρχιμανδρίτην Αἰμιλιανόν, προηγούμενον τῆς ἐνταῦθα Ἱερᾶς Μονῆς 
Σίμωνος Πέτρας. Ἄλλωστε καί οἱ δύο αὐτοί «ἐν οὐρανίοις θαλάμοις 
διηνεκῶς» πλέον ἐμβατεύοντες «Καθηγηταί τῆς Ἐρήμου», συνεδέοντο ἐν 
ζωῇ μέ ἄρρηκτους ἐν Χριστῷ ἀγαπητικούς δεσμούς.

Ὁ Γέρων Αἰμιλιανός, τήν ἀναφερθεῖσα παπα-Ἐφραιμική «παρακμή», 
τήν χαρακτηρίζει ὡς «ἀορασία Θεοῦ», ἐκ μέρους μας. Ὁ Θεός, ἔλεγεν 
ὁ Γέρων, πάντοτε καί πανταχοῦ εἶναι παρών στή ζωή μας· «ᾧδε ἡμῖν 
ἀοράτως συνών». Μᾶς περιβάλλει πανταχόθεν. Ἐμεῖς δέν Τόν «βλέπουμε», 
δέν Τόν «αἰσθανόμαστε». Μπορεῖ, ἴσως, νά ἀγωνιζόμαστε φιλότιμα· νά 
Τόν παρακαλοῦμε λέγοντας τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με», νά 
μεταλαμβάνουμε τό Δεσποτικό Σῶμα καί Αἷμα Του, νά νηστεύουμε, νά 
ἀγρυπνοῦμε κλπ. κι ὅμως νά εἴμαστε νυχτωμένοι. Ὑπάρχει «ἀορασία Θεοῦ» 
ἐκ μέρους μας. Εἰδικότερα μάλιστα γιά τήν Θεία Μετάληψη, ὁ ἅγιος Γέρων 
«ὡμολόγησε· καί οὐκ ἠρνήσατο· καί ὡμολόγησεν», ὅτι: Μπορεῖ νά παίρνεις 
Χριστόν, ἀλλά δέν ἔχεις Χριστόν. Τρόπον τινά – κατά τό ἱερό Γρηγοριανόν  
- «Χριστός καθεύδει· πλοῦς ἐν νυκτί». Αὐτή ἡ «ἀορασία», κατά τόν ἅγιον 
Γέροντα, δέν σημαίνει ὅτι ὁ Θεός ἀπουσιάζει - ἀφοῦ πάντοτε εἶναι «ἀοράτως 
συνών» - ἀλλ’ ὅτι ἐμεῖς, ἔχοντας γεμίσει τό νοῦ καί τήν καρδιά μας μέ «πᾶσαν 
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βιωτικήν - ἤ καί ἐφάμαρτη – μέριμναν», μέ ἀλλότρια τοῦ Θεοῦ ἀντικείμενα 
ἀγάπης, δέν θέλουμε νά «ἀπωθήσουμε» αὐτά, ὥστε «Τόν Βασιλέα τῶν ὅλων 
ὑποδεξώμεθα». (Κατά τό ψαλμώδημα: «πᾶσαν νῦν βιοτικήν ἀποθώμεθα 
μέριμναν, ὡς τόν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι»). Ὅταν ὅμως, τοῦ Θεοῦ 
συνεργοῦντος καί ἐλεοῦντος, ἀπωθήσουμε αὐτήν (ἤ καί αὐτές), τότε ὁ 
ἴδιος ὁ Θεός, «θά μᾶς ἁρπάξει ἀπ’ τά μαλλιά», κατά τήν ἀκριβή ρήση τοῦ 
Γέροντος. Καί τότε, ἡ «ἀορασία» θά μεταβληθεῖ σέ φωτοχυσία.

Περιμένει ὑπομονητικά ὁ Θεός. Θέλει νά «οἰκίσει καί νά ἐμπεριπατήσει» 
σέ μᾶς, ἀλλά περιμένει νά ἀδειάσουμε, «ἑκουσίᾳ μας τῇ γνώμῃ» τήν ψυχή καί 
τήν καρδιά μας, «ἀπό πάσης κηλίδος»,  μέ τήν ὁποία (ἤ μέ τίς ὁποῖες) εἶναι 
τώρα γεμάτη. «Ἀργά βαδίζει ὁ Χριστός», τονίζει ὁ νέος Ἅγιος Ἱεράρχης τῆς 
Σερβίας Νικόλαος (τοὐπίκλην Βελιμίροβιτς). Δέν βιάζεται. Περιμένει. Ἤ, 
τουλάχιστον, «προσποιεῖται πορρῳτέρω πορεύεσθαι». Ἐμεῖς εἴμαστε αὐτοί, 
πού ὀφείλουμε νά Τόν «παραβιάσουμε», ὅπως ἔκαναν οἱ δύο Μαθητές στήν 
Ἐμμαούς, λέγοντας «μεῖνον μεθ’ ἡμῶν, ὅτι πρός ἑσπέραν ἐστι». Ἄν δέν Τόν 
«παραβιάσουμε», Αὐτός θά «πορευθεῖ πορρῳτέρω».

Σήμερα, πού παντοιοτρόπως βιώνουμε αὐτήν τήν νοητή «ἑσπέρα», 
εὑρισκόμενοι σέ ἐσχατολογικούς ὄντως καιρούς, αὐτή ἡ «παραβίασις» εἶναι 
περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη φορά ἐπιβεβλημένη. «Σήμερον ὁ Ἰούδας – 
διώκτης τύρρανος, θεομάχος καί ναομάχος – καταλιμπάνει τόν Διδάσκαλον 
καί παραλαμβάνει τόν Διάβολον». Ἤδη ἔγινε. Ὅμως, «ἡμεῖς ἔχοντες σωτηρίαν 
τόν Χριστόν, Αὐτόν δοξάσωμεν». Ὁ θεομάχος καί ναομάχος τύρρανος 
«ρυπαρευθήτω ἔτι», σύν πάσῃ τῇ πομπῇ καί κουστωδίᾳ αὐτοῦ. Ἀλλά καί 
ὁ φιλόχριστος λαός «ἁγιωσύνην ποιησάτω ἔτι». «Ὁ ἔχων οὖς, ἀκουσάτω, τί 
τό Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις». Κι ἐμεῖς, μέ ταπείνωση, ἄς ἀπαντήσουμε: 
«Ἀμήν, ναί, ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ». Μέ αἰσθήματα χαρμολύπης

Μοναχός Νεκτάριος,
Κελλίον Ἁγ. Νικολάου – Μπουραζέρη Μονῆς Χιλανδαρίου – ΑΓ. ΟΡΟΣ

Οἱ μέρες ποιμαντικῆς διακονίας καί τό κόστος τῶν ἀδυναμιῶν μας

Τοῦ πικραμύγδαλου ἡ γεύση...
Στούς συλλειτουργούς μου, πού φιλοτίμως διακονοῦν

τίς ἐνορίες τῆς Νήσου Σκοπέλου. Ἀντίδωρο τιμῆς. 

Ο
ταν φτάσεις στά σαρανταένα χρόνια ἱερατικοῦ βίου, δηλαδή ὅταν 
ἔχεις, ξεπεράσει τό τέταρτο τοῦ αἰῶνα, πιστεύεις πώς  ἄφησες πιά 

τόν ἀνώριμο ἐνθουσιασμό τῶν νεανικῶν σου πρώτων ἡμερῶν καί εἰσέρχε-
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σαι πλέον στό βαθύ ἐκεῖνο πηγάδι τῶν ἐμπειριῶν, πού ἡ ἴδια ἡ ζωή σοῦ 
κληροδοτεῖ μέ τήν βεβαιότητα ὅτι θά τίς ἐπεξεργαστεῖς «ἐπί τά βελτίῳ», 
ὥστε ν᾿ ἀντλεῖς «ὕδωρ σωτηρίου» στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες πού ἀπαιτεῖται 
νά ξεδιψάσεις, ὅταν οἱ ὁριακές τοῦ βίου περιστάσεις τό ἀπαιτοῦν.

Συνεπῶς, εἶναι μιά ἐπώδυνη θητεία αὐτή σου ἡ προσπάθεια, προσπά-
θεια ἐγγεγραμμένη μέσα σέ κλῖμα ζωντανῆς πικρίας καί γεύσης ἐμπειριῶν, 
πού ἐξαφανίζουν τή δυνατότητα γιά ραθυμία καί ἀνάπαυση, καθώς σέ 
κεντρίζει καθημερινά τό ἀβέβαιο, τό ξαφνικό, τό ἐπεῖγον. Γιατί ἐδῶ, στίς 
δικές μας μικρές ἐνοριακές κοινότητες, ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου «νῆφε» 
(πρβλ.. Β΄ Τιμ.4, 5) ἀποτελεῖ καί εἶναι τό θεμέλιο λιθάρι πάνω στό ὁποῖο  
καλεῖσαι νά ἑδράσεις τήν ποιμαντική σου μαρτυρία καί βιοτή. Μέ λίγα 
λόγια, ἐκεῖ πού λές ὅτι σήμερα μπορῶ νά βρῶ λίγο χρόνο, γιά μιά μικρή 
παρένθεση ἀνάπαυσης καί αὐτοανάλυσης, τότε ἐμφανίζεται τό ἀπρόοπτο 
πού σέ βγάζει ἀπό τό πρόγραμμά σου, ἀλλά καί παράλληλα σέ πληροφορεῖ, 
σέ καθιστᾶ μαθητευόμενο πάνω σέ κάποια ὁριακά ζητήματα κανονισμοῦ 
τοῦ βίου σου καί τῆς πνευματικῆς σου ὁλοκλήρωσης. Καί μιλῶ κυρίως γιά 
τήν βίωση τοῦ Ἀποστολικοῦ λόγου «πᾶσαν τήν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψα-
ντες ἐπ᾿ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περί ὑμῶν. Νήψατε, γρηγορήσατε· (Α΄ Πέτρ. 
5, 6). Καί αὐτό, γιατί ἔρχεται ὡς κλέπτης ἐν νυκτί (πρβλ. Α΄Θεσ 5, 2) τό 
ἀπρόβλεπτο καί σοῦ μαθητεύει νά εἶσαι πάντα ἕτοιμος.Ἕτοιμος γιά τό κάθε 
τι. Ἕτοιμος καί θαρραλέος, ὅπως πολύ σωστά ἀναφέρει καί ὁ Ἀλεξανδρινός 
ποιητής. 

Μιά ἄλλη παράμετρος τῆς ποιμαντικῆς μας βιοτῆς, ἡ ὁποία ἐν σχοι-
νοβασία καί ἐν διακινυνεύσει πολλῇ συντελεῖται, εἶναι οἱ ἰσορροπίες πού 
πρέπει νά κρατηθοῦν. Γιατί ὅπως τότε, ἀλλά καί σέ κάθε περίπτωση, πρέ-
πει νά εἶσαι ἕτοιμος καί νά θυμᾶσαι: «Καί γογγυσμός ἐγένετο» (Ἰω. 7, 12) 
Ὄχι μονάχα τότε, ἀλλά καί σήμερα,  καί πάντα. Γι᾿ αὐτό  ἀναζητᾶς τίς 
ἀπαιτούμενες ἰσορροπίες, μέσα στίς ὁποῖες σφυρηλατεῖται τό εἶναι σου, 
ἀλλά καί βελτιώνεται, στά μέτρα τοῦ δυνατοῦ πάντοτε καί μέ τή Χάρη 
Του νά στεφανώνει τήν κάθε σου προσπάθεια. 

Ὡστόσο στό περιθώριο τῶν παραπάνω πρέπει νά ὑπογραμμιστεῖ καί 
τό ἐξῆς σημαντικό. 

Ὁ κάθε ποιμένας, ὅσο μικρή καί ἄν διακονεῖ ἐνοριακή κοινότητα, 
ἔχει τό προνόμιο τῆς ἀνθρωπογνωσίας, ἀφοῦ μέ τά χρόνια πού συσσωρεύ-
ονται μαθαίνει τούς χαρακτῆρες τῶν ἐνοριτῶν του καί ὄχι μόνο. Μαθαίνει 
καί τούς χαρακτῆρες τῶν προϊσταμένων του, τῶν συλλειτουργῶν του, τῶν 
συνεργατῶν του. Ὅπως καί ἐκεῖνοι μαθαίνουν τό δικό του χαρακτῆρα, καί 
ἔτσι σιγά-σιγά μηδενίζονται τυχόν παρεξηγήσεις, πού, δυστυχῶς ἤ εὐτυχῶς,  
άναφύονται στά πρῶτα χρόνια τῆς διακονίας του. Καί λέω δυστυχῶς, 
ἐπειδή πάντα τά πρῶτα βήματα εἶναι δυσκολοπάτητα. Τό εὐτυχῶς  ὅλοι 
τό καταλαβαίνουμε: εἶναι ἡ ἀσφαλιστική δικλεῖδα πού βάζει ὁ Θεός στόν 
καθένα μας «ἵνα μή ὑπεραίρεται» (πρβλ. Β΄  Κορ.12, 7). Αὐτὴ ἡ μαθητεία, 
λοιπόν, πάνω στούς χαρακτῆρες ἔχει καί τήν ἄλλη της πλευρά, τή μυστι-
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κή, πού ξεδιπλώνεται στή διάρκεια τῆς Προσκομιδῆς, ὅπου κατατίθεται κι 
ὁ ἱκέσιος λόγος τοῦ Ἱερέα-Ποιμένα. Γιατί εἶναι ἐκεῖνες οἱ στιγμές τῆς Προ-
σκομιδῆς οἱ πλέον σημαντικές στόν Ἱερατικό βίο, πού δέν ἀντικαθίστανται 
ἀπό καμμία ἄλλη δραστηριότητα: μήτε κηρυκτική, μήτε κοινωνική, μήτε 
φιλανθρωπική. Ὅλες οἱ ἄλλες δραστηριότητες εἶναι, καί πρέπει νά εἶναι, 
δευτερεύουσες στήν Ἱερατική διαδρομή τοῦ κάθε συνειδητοῦ ποιμένα. Ἡ 
πρώτη καί κορυφαία διακονία του εἶναι ἡ γνήσια λειτουργική προσευχή, 
μέσα στήν ὁποία συγκεντρώνει μέ ἔγνοια καί προσοχή, ὅλα τά προβλή-
ματα καί τίς ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν του –καί ὄχι μόνο- καί τά ἀναφέρει 
στό Ἐσφαγμένον Ἀρνίον (Ἀπ.5, 6). Ὅπως εὔχεται γιά «διόρθωσιν βίου» 
(Θ. Μετάληψις) ὅλων αὐτῶν, μή ἐξαιρουμένου καί τοῦ ἑαυτοῦ του. Γιατί 
στήν πινακοθήκη τῶν χαρακτήρων, πού μέ τά χρόνια συγκροτεῖ μέσα του, 
διακρίνει αὐτή τήν ἱερή ὥρα τά πρόσωπα ἐκεῖνα, πού ἔχουν ἀνάγκη νά τά 
προσέξει ὁ Θεός, ὥστε νά κατορθώσουν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τά πάθη τους. 
Πάθη τῆς πλεονεξίας, τῆς κενοδοξίας, τῆς χυδαιολογίας καί κατακρίσεως, 
τῆς ἀπιστίας καί τῆς ἱεροκατηγορίας, τῆς φιλαργυρίας καί τῆς τοκογλυ-
φίας, τῆς πορνείας καί μοιχείας καί  τόσα ἄλλα, στά ἀλήθεια, πάθη πού ὁ 
κάθενας μπορεῖ νά φέρει μαζί μέ τό ὑπόλοιπο φορτίο τῶν ἁμαρτιῶν του. 
Καί εἶναι αὐτή ἡ προσπάθεια τόσο ἐπίπονη, ἕνα ἀναίμακτο, στά ἀλήθεα, 
μαρτύριο. Γιατί κάποιες στιγμές βλέπει καί τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό ὁ ποι-
μένας,  νά ἔχει περιπέσει θῦμα σέ κάποιους ἀπό αὐτούς. Καί τότε μεγα-
λώνει ἡ ἀγωνία, ἀρχίζουν οἱ συγκρούσεις  νά αὐξάνονται μέσα του καί τό 
κυριώτερο, νά ἐλέγχεται...Γι᾿ αὐτό καί ἀναφέρθηκε, πώς ἡ ὥρα τῆς Προ-
σκομιδῆς εἶναι μιά ματωμένη ὥρα, ἕνας καθρέφτης, πού δείχνει στόν κάθε 
συνειδητό ποιμένα τό πραγματικό του πρόσωπο καί ὄχι τό προσωπεῖο, πού 
κάποτε-κάποτε, χρησιμοπεῖ ὁ καθένας μας, μή ἐξαιρουμένου καί τοῦ ἴδιου 
τοῦ ἱερέα... Ὅπως οἱ περισσότεροι συνειδητοί ἀγωνιστές, πού γνωρίζουν ὅτι 
ἡ πεπτωκυΐα φύση τους πολλές φορές ὁδηγεῖται στὴν ἁμαρτία. Γι᾿ αὐτό 
καί στήν μυστική τους μέ τό Θεό ἐπικοινωνία ἀναζητοῦν, ὡς ἀδύναμοι, τό 
ἔλεός Του. Παράλληλα, ἡ ὥρα τῆς Προσκομιδῆς, εἶναι ὁ ἀπόλυτος καιρός 
τῆς ἐλευθερίας πού βιώνει ὁ ποιμένας, καθώς μπορεῖ νά εὐχηθεῖ, δίχως κα-
νείς νά τοῦ τό ζητήσει, χωρίς ποτέ νά  γίνουν  γνωστές στούς ἀνθρώπους 
οἱ αἰτήσεις του. Καί μήτε πού τόν νοιάζει. Γιατί ξέρει Ποιός τόν ἀκούει,  
τίνος βιώνει τή συντροφιά Του, γεύεται τήν εἰρήνη πού τοῦ χαρίζει, εἰρήνη 
πού ἀργότερα θά μοιράσει στούς πιστούς, στό πλήρωμα τῆς ἐκκλησίας, σέ 
αὐτούς πού  μαζί του μοιράζονται τήν ἀναίμακτη Θυσία...

Ναί, τοῦ πικραμύγδαλου ἡ γεύση ξανάρχεται μετά ἀπό ὅλα αὐτά στό 
εἶναι τοῦ κάθε Ποιμένα,  ὅταν μέ τό «Δι᾿ εὐχῶν...» πάρει τό δρόμο γιά 
τά ἴδια. Γεύση καθημερινή, πού ἀναμένει νά τή γλυκάνει, ὅταν φθάσει ὁ 
«καιρός ποιῆσαι τῷ Κυρίῳ» καί μαζί νά  γευτεῖ ὅτι «χρηστός ὁ Κύριος»!  

Σκόπελος     π. Κων. Ν. Καλλιανός                
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Οἱ  «ἐργάται τῆς ἀνομίας» ἀποτελοῦν διαχρονικά  διαπλεκόμενη 
ἁλυσσίδα! Τό Ἵδρυμα Rockefeller, πού προανήγγειλε τήν “πανδημία”,  
χρηματοδότησε τόν παγκόσμιο διαφθορέα Alfred Kinsey!

Η  ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ  Η  ΙΣΤΟΡΙΑ                                                                                   
ΤΗΣ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ  ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕΩΣ!

Εὐλογεῖτε π. Βασίλειε!

Γ
ράφω μετά ἀπό τή διαδικτυακή ὁμιλία μας μέ τούς ἄλλους νέους. 
Σέ κάποιο σημεῖο τῆς ὁμιλίας, ἐλέχθη ὅτι ἔχετε προσέξει πώς παιδιά 

πολύ μικρῶν ἡλικιῶν προβαίνουν σέ ἄσεμνες χειρονομίες. Ἐπίσης στό ἐρώ-
τημα γιά ποιό λόγο θέλουν νά εἰσάγουν τή σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στά 
σχολεῖα, ἡ ἀπάντηση βρίσκεται πίσω στό 1948. Τό ἔτος 1948 ὁ λεγόμενος 
Alfred Kinsey, πατέρας τῆς σεξουαλικῆς ἐπανάστασης στίς ΗΠΑ, ἔγραψε 
δύο τόμους πού διαμόρφωσαν αὐτήν τήν κατάσταση πού παρατηρεῖται σήμε-
ρα. Οἱ δύο τόμοι εἶναι οἱ ἑξῆς: “Sexual behavior in the human male”(1948) 
πού σημαίνει “Σεξουαλική συμπεριφορά στόν ἄνδρα”, “Sexual behavior in 
the human female” (1953) “Σεξουαλική συμπεριφορά στή γυναίκα”. Μέχρι 
τότε δέν ὑπῆρχαν καταγεγραμμένα ἔγγραφα σχετικά μέ τήν ἀνθρώπινη σε-
ξουαλικότητα καί ἡ Ἀμερικανική κοινωνία εἶχε τίς Ἰουδαιοχριστιανικές ἀρχές 
πού ἀπαγόρευαν τίς προγαμιαῖες σχέσεις, τήν ὁμοφυλοφιλία, τίς ἐκτρώσεις. 
Τό Ἵδρυμα Rockefeller χρηματοδότησε τόν Alfred Kinsey γιά νά διεξάγει 
μελέτες στό Πανεπιστήμιο Indiana-Bloomington (Kinsey Institute). Ὁ ἴδι-
ος ὁ Kinsey ἦταν ὁμοφυλόφιλος καί σαδομαζοχιστής, καί ὁ θάνατός του 
προῆλθε ἀπό μιά ἀρρώστια πού λέγεται ὀρχίτιδα. Αὐτό τό ὁποῖο ἔκανε ἦταν 
νά χειραγωγήσει τά δεδομένα στίς ἐκθέσεις του καί νά παρουσιάσει ἀναληθῆ 
στοιχεῖα γιά τούς ἄνδρες ὥστε νά ἐξευτελιστοῦν στά μάτια τῶν γυναικῶν, 
καί νά ὑποβαθμίσει τίς γυναῖκες– μειώνοντάς τες στά μάτια τῶν ἀνδρῶν. Τά 
“ἀποτελέσματα” γιά τούς ἄνδρες ἦταν:

1.   Τό 50% τῶν ἀνδρῶν εἶναι μοιχοί 
2.   Τό 85% τῶν ἀνδρῶν εἶναι πόρνοι-σχέσεις πρό τοῦ γάμου
3.   Τό 95% τῶν ἀνδρῶν ἐπιδίδεται σέ αὐτοϊκανοποίηση 
4.   Τό 69% τῶν ἀνδρῶν ἐπισκέφθηκαν πόρνες γυναῖκες 
5.   Τό 10% τῶν ἀνδρῶν εἶναι ὁμοφυλόφιλοι 
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6.   Τό 37% τῶν ἀνδρῶν ἔρχεται σέ μέγιστο ὀργασμό σέ ὁμοφυλοφιλι-
κή σχέση μέ ἄλλον ἄνδρα

Φυσικά τά συμπεράσματα ἦταν λάθος, καθώς τό δεῖγμα πού ἀπάντησε 
στό ἐρωτηματολόγιο τοῦ Kinsey ἦταν ἀνδρικός πληθυσμός τῶν φυλακῶν, 
οἱ ὁποῖοι εἶχαν διαπράξει εἰδεχθῆ σεξουαλικά ἐγκλήματα καί πολλοί ἦταν 
ὁμοφυλόφιλοι καί παιδόφιλοι!  Ἡ ἴδια ἀλλοίωση ἔγινε καί στή μελέτη τῶν 
γυναικῶν (4,441 γυναῖκες ὡς δεῖγμα):

1. To 25% τῶν γυναικῶν μέσα στό γάμο εἶχε προβεῖ σέ ἔκτρωση 
2. Τό 87% τῶν γυναικῶν εἶχε προβεῖ σέ ἔκτρωση ἐνῶ ἦταν ἀνύπανδρες. 
3. Τό 50% τῶν γυναικῶν εἶχε προβεῖ σέ πορνεία 
4. Τό 62% τῶν γυναικῶν ἐπιδόθηκαν σέ αὐτοϊκανοποίηση 
5. Τό 26% τῶν γυναικῶν εἶχε προβεῖ σέ μοιχεία 
6. Τό 28% τῶν γυναικῶν εἶχε πραγματοποιήσει ὁμοφυλοφιλικές σχέσεις. 
7. Τό 69% τῶν γυναικῶν εἶχε παράσχει σεξουαλική ὑπηρεσία μέ ἀμοιβή.

Τά στοιχεῖα ἦταν ἐντελῶς χαλκευμένα, καθώς οἱ γυναῖκες πού συμ-
μετεῖχαν στήν ἔρευνα ἦταν ἱερόδουλες στήν πλειοψηφία! Προφανῶς μέ 
τέτοια “ἐπιστημονικά δεδομένα”, ἡ θέσπιση τοῦ πανσεξουαλισμοῦ, τοῦ αὐτο-
μάτου διαζυγίου, καί τῶν ἐκτρώσεων θά ἦταν ἀπόλυτα δικαιολογημένη. Βέ-
βαια, οἱ μελέτες του δέν περιορίστηκαν σέ ἄνδρες καί γυναῖκες ἀλλά ἐπεκτά-
θηκαν καί σέ παιδιά! Ὁ ἴδιος ἔλεγε ὅτι τά παιδιά εἶναι ἐκ γενετῆς σεξουαλικά 
ὄντα καί μποροῦν νά ἔρθουν σέ σαρκική ἐπαφή, καί μάλιστα ὑποστήριζε 
πώς τήν ἀπολαμβάνουν καί πώς θά τούς βοηθήσει στήν μετέπειτα ἀνάπτυξη 
τῆς σεξουαλικῆς τους ζωῆς!!! Ὁ ἴδιος μάλιστα ἔδινε ὁδηγίες σέ παιδοφίλους 
καί βιαστές παιδιῶν νά χρονομετροῦν τήν ἐπαφή καί νά καταγράφουν τούς 
“ὀργασμούς” τῶν παιδιῶν. Οἱ ἡλικίες: Ἀπό 2 μηνῶν βρέφη μέχρι 4 ἐτῶν– ὅλα 
ἀγόρια!!! Τά παιδιά καί τά βρέφη στήν οὐσία, ἦταν ἀντικείμενα γιά νά ἱκανο-
ποιοῦν οἱ παιδόφιλοι τίς “ὀρέξεις” τους καί αὐτό ἔγινε δεκτό ὡς ἐπιστήμη!!! 
Ὁ Kinsey διατηροῦσε μυστική ἀλληλογραφία μέ δύο ψυχοπαθεῖς, ὁ ἕνας 
ἦταν ναζιστής ὀνόματι Dr. Fritz van Balluseck καί ὁ ἄλλος λεγόταν Rex King 
ὁ ὁποῖος κακοποίησε 800 παιδιά καί κατέγραφε στό ἡμερολόγιό του τίς ἀντι-
δράσεις τους!!!  Ὑπολογίζεται ὅτι 2034 παιδιά βασανίστηκαν στά ὑποτιθέμε-
να ἐπιστημονικά πειράματα. Φυσικά, μέ τά δεδομένα αὐτά, ἡ λογική εἶναι ἡ 
ἑξῆς: Ἐφ’ ὅσον τά παιδιά εἶναι σεξουαλικά ἐκ γενετῆς, τότε χρειάζεται ἡ δια-
παιδαγώγησή τους γιά νά εἶναι “ἐνήμερα”. Ἰδού πῶς δικαιολογεῖται σήμερα ἡ 
ὕπαρξη τοῦ μαθήματος τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς. Ἀλλά αὐτό ἦταν μόνο ἕνα 
ἔναυσμα. Ὁ 22χρονος Hugh Hefner διαβάζοντας τή μελέτη τοῦ Kinsey ἔκανε 
τήν ἑξῆς σκέψη: “Οἱ γονεῖς καί οἱ παπποῦδες μας εἶναι σκέτοι ὑποκριτές. Ἐγώ 
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φυλάω τήν παρθενία μου γιά τή μελλοντική μου γυναῖκα καί οἱ ἄλλοι ἄνδρες 
καλοπερνοῦν”. Κάτι φυσικά πού ἦταν ψέμα, διότι ὅλοι οἱ νέοι ἦταν παρθένοι 
καί φύλαγαν τόν ἑαυτό τους μέχρι νά νυμφευθοῦν. Ὁπότε τό 1953, μετά τήν 
ἔκδοση τοῦ “Sexual behavior in the human female” ( 1953), ὁ Hugh Heffner 
ἵδρυσε τό μεγαλύτερο περιοδικό πορνογραφίας μέ τό ὄνομα Playboy, πού θά 
διέφθειρε καί θά ἐπηρέαζε τίς μελλοντικές γενιές τῶν ἀνδρῶν. Τό περιοδι-
κό ἀπέκτησε κῦρος καί σέ αὐτό ἔγραφαν εἰσαγγελεῖς, δικαστές, πρόσωπα μέ 
ἀνώτατα ἀξιώματα. Ποιά ἦταν τά ἀποτελέσματα μακροπρόθεσμα; Προωθή-
θηκαν οἱ ἐκτρώσεις, νομιμοποιήθηκε ἡ μοιχεία καί ἡ πορνεία καί ἐν τέλει 
διαφημίστηκε ἡ παιδοφιλία καί ἡ αἱμομιξία! Ὑπάρχουν 9000 φωτογραφίες 
παιδιῶν πού διαφημίστηκαν σέ αὐτό τό πορνογράφημα. 

Τί ἄλλα νοήματα πέρασαν ἀπό αὐτό τό χυδαιογράφημα: Ὅτι οἱ γυ-
ναῖκες θέλουν τούς ἄνδρες γιά τή φήμη καί τά λεφτά, ὅτι ἡ παρθενία στούς 
ἄνδρες ἰσοδυναμεῖ μέ ἀνικανότητα, καί πώς μέ ὅσες περισσότερες πηγαίνει 
ἕνας ἄνδρας τόσο πιό ἀρρενωπός εἶναι! Φυσικά ἄλλα δύο περιοδικά μέ πορ-
νογραφικό ὑλικό ἦρθαν στήν ἐπιφάνεια: Τό Ρenthouse καί τό Ηustler, ὅπου 
στό δεύτερο ὑπῆρχαν ἱστορίες (chester the molester) γιά τό πῶς ἕνας ὥριμος 
ἄνδρας ἀποπλανᾶ κορίτσια ἡλικίας 10-12 χρονῶν!!! Ἐπιπροσθέτως σέ ὅλα 
αὐτά τά περιοδικά, ὑπῆρχε βίαιο ὑλικό ἐναντίον τῶν γυναικῶν. Ποῦ ἀλλοῦ 
ἐμπλέκεται ὁ Kinsey; Φυσικά στά ἐγχειρίδια DSM καί στήν κλίμακα σεξου-
αλικότητας τοῦ Kinsey. Ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες ψυχικῆς ὑγείας, ἀναφέρουν τόν 
Kinsey! Αὐτό πού ἔγινε οὐσιαστικά, ἦταν νά διαμορφώσει τό ἦθος τῶν ΗΠΑ 
σύμφωνα μέ τίς δικές του διαστροφές! Τό τελικό μήνυμα πού ἤθελε νά περά-
σει εἶναι πώς ὅλες οἱ σεξουαλικές σχέσεις εἶναι ἀθῶες καί προσφέρουν μέγι-
στη ἀπόλαυση (ὁμοφυλοφιλία, αὐτοϊκανοποίηση, παιδοφιλία, κτηνοβασία, 
αἱμομιξία). Ὅμως αὐτή ἡ προσπάθεια εἶχε καί θρησκευτική χροιά. Ο Kinsey 
θαύμαζε τόν Aleister Crowley, ὁ ὁποῖος ἦταν σατανιστής καί ἀποκαλοῦσε 
τόν ἑαυτό του ὡς τό μακροπρόθεσμα “Θηρίο”. Ὁ Aleister Crowley, ἦταν πέρα 
γιά πέρα ἀνώμαλος, σαδιστής καί παιδόφιλος, καί τό σύνθημά του ἦταν «Do 
what thou wilt shall be the whole of the Law». (“Κάνε ὁτιδήποτε θέλεις, εἶναι 
τό σύνολο τοῦ νόμου”). Ἐν τέλει, τό νόημα εἶναι πώς ἕνας διεστραμμένος 
βιολόγος μέ χαλκευμένα δεδομένα κατάφερε νά καταστρέψει πέρα γιά πέρα 
ὅλο τό ἦθος τῶν ΗΠΑ.  Φυσικά οἱ κοινότητες LGBT πού ἐνθαρρύνουν τίς 
ἀλλαγές στό φῦλο, καθώς καί ἡ ρευστότητα τῆς σεξουαλικότητας ἔχουν τήν 
κατοχύρωση τοῦ Kinsey.

Πῶς ἐπιτεύχθηκε ὅλη αὐτή ἡ διαστροφή
Πρῶτα διεξάγεται ἡ ἔρευνα μέ τήν ἐποπτεία τοῦ ἱδρύματος Rockefeller.
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Ἐφ’ ὅσον ἡ ἔρευνα δείχνει μιά σεξουαλική ἐλευθεριότητα–αὐτομάτως 
τίθεται θέμα ἀλλαγῆς τοῦ ποινικοῦ κώδικα.

Ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει νομική κατοχύρωση οἱ ἀλλαγές προχωροῦν καί στήν 
κοινωνία. 

Ἐφ’ ὅσον εἶναι ἐπιτρεπτές ὅλες οἱ σχέσεις, τά ὁμόφυλα ζευγάρια μπο-
ροῦν νά υἱοθετοῦν παιδιά μέ τό ἴδιο φῦλο μέ αὐτούς.

Μπορεῖ νά ὑπάρχει ἐλεύθερη ἀγωγή γιά τά ἐρωτικά θέματα σέ μικρά 
παιδιά. 

Αὐτοί πού θά διδάσκουν τά παιδιά σεξουαλική ἀγωγή, εἶναι ἐκπαιδευ-
μένοι στά πρότυπα τοῦ Kinsey.

ΠΟΙΑ  ΕΙΝΑΙ  ΤΑ  ΙΔΡΥΜΑΤΑ  ΠΟΥ  ΕΡΕΥΝΟΥΝ
 ΤΗΝ ΑΝΡΩΠΙΝΗ   Σ ΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ;

Το ἵδρυμα Kinsey (Kinsey Institute) ὅπου ἐκεῖ συγκεντρώνεται ὑλικό 
παιδικῆς πορνογραφίας καί παιδικοῦ βιασμοῦ! Οἱ ἀνώτατες ἀρχές τῶν ΗΠΑ 
δέν ἔχουν δικαιοδοσία νά πραγματοποιήσουν ἔλεγχο!

Στήν ἐπιστημονική ὁμάδα τοῦ Kinsey, πραγματοποιοῦσαν σεξουαλικά 
ὄργια οἱ ἐπιστήμονες μεταξύ τους καί μέ τόν Kinsey καί, μάλιστα, διατηροῦν 
τίς κασέτες στίς ὁποῖες ἔχουν βιντεοσκοπηθεῖ ὡς ἐκπαιδευτικό ντοκουμέντο 
γιά τούς φοιτητές! Τό ἵδρυμα αὐτό χορηγεῖ μεταπτυχιακά καί διδακτορικά 
διπλώματα σπουδῶν καί τά παιδιά θά ἐκπαιδεύονται ἀπό αὐτούς τούς διε-
στραμμένους ἀνθρώπους.

Ὁ συνάδελφος καί ἐραστής τοῦ Kinsey, σεξολόγος Wardell Pomeroy 
ἵδρυσε τό Institute for Advanced Study of Human Sexuality (IASHS) στό 
Σάν Φρανσίσκο γιά περαιτέρω ἔρευνες τῆς ἀνθρώπινης σεξουαλικότητας. Ὁ 
ἄνθρωπος αὐτός δήλωσε στό βιβλίο του μέ τίτλο Boys and Sex τό ἑξῆς: “Ἡ 
αἱμομιξία μεταξύ ἐνηλίκων καί μικρότερων παιδιῶν μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ νά 
εἶναι μιά ἀπολαυστική καί πλούσια ἐμπειρία”!

Στούς παρακάτω συνδέσμους παραθέτω τή βιβλιογραφία. 
Ἡ καθηγήτρια Judith Reisman ἔχει μελετήσει τό θέμα ἐκτενῶς.

Dr. Reisman successfully spent much of her career laying the foundations for 
deconstructing both ‘soft pornography’ and ‘Kinsey myths’. Her work, uncovering and 
documenting systemic perversion by well-funded efforts in academia, politics, business and 
media, sheds light on what spawned the ‘sexual from birth’ dogma and helped to launch the 



89

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ Τεῦχος 222

Η  ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ  Η  ΙΣΤΟΡΙΑ                                                                                   ΤΗΣ  ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ  ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΕΩΣ!

global pollution of classrooms and institutions, our ...

http://www.drjudithreisman.com/archives/Kinsey_Sex_and_Fraud.pdf
http://www.drjudithreisman.com/archives/Soft_Porn_Plays_Hardball.pdf.
http://www.drjudithreisman.com/archives/Kinsey_Crimes_and_Consequences.pdf

By Judith A. Reisman, PhD. The Red Queen & The Grand Scheme In 1948, the 
Institute for Sex Research at Indiana University was led by eugenicist Alfred.

https://www.youtube.com/watch?v=FSUI1TzixOQ

Οι Ἐλίτ εἶναι Παιδεραστές - Τό  Σύνδρομο τοῦ Κίνσεϊ
Πῶς μιά σχέση μέ ἕνα μαλακό πορνό περιοδικό ὅπως τό Playboy καί τῆς κυβέρνη-

σης εἶναι αἰτία γιά ἀνησυχία καί πῶς μποροῦσε νά ἀφορᾶ τόν κόσμο ... 

Τί δείχνουν οἱ ἐπισυνάψεις:
Ὁ Kinsey πῆγε σέ ναό τοῦ σατανᾶ, ὅπου στή φωτογραφία κολλημένη στό τοῖχο, 

εἰκονίζεται ὁ ἀποκρυφιστής Aleister Crowley.

Ὁ πίνακας 34 περιέχεται στή μελέτη τοῦ Kinsey (link). Στήν πρώτη στήλη εἶναι ἡ 
ἡλικία τῶν ἀγοριῶν πού οὐσιαστικά βιάστηκαν. Ἀπό 5 μηνῶν μέχρι 10 ἐτῶν!!! 

Σέ μιά στήλη πρίν τό τέλος λέει πόσες φορές ἦρθαν σέ “ὀργασμό”! 
Οὐσιαστικά ὅταν ἀναφέρεται ἡ λέξη ὀργασμός, εἶναι οἱ βίαιοι σπασμοί, οἱ 
κραυγές, τά παρατεταμένα κλάματα, καί τά χτυπήματα γιά νά ξεφύγουν 
μακριά! Κατά τόν διεστραμμένο ἄνθρωπο, ὁ πόνος πού προκλήθηκε μετα-
φράστηκε σέ ὀργασμό!! 

Παρατηρῆστε λίγο στήν προτελευταία γραμμή, λέει ὅτι τό παιδί εἶχε 26 
ὀργασμούς σέ χρονομέτρηση 24 ὡρῶν, δηλαδή τό βασάνιζαν γιά 24 ὧρες!!!

Ἐν κατακλεῖδι, θά ἤθελα νά πῶ γιά τό γεγονός πού σᾶς κατέβασαν ὁμι-
λία σας, στό κανάλι «Ἐκδόσεις Ὑπακοή», ἐξ αἰτίας μιᾶς ὁμιλίας ,πού εἴχατε 
γιά τήν ὁμοφυλοφιλία. Ὅλη αὐτή ἡ προπαγάνδα, βασίζεται σέ αὐτή τή με-
λέτη τοῦ Kinsey, καί οἱ ἄνθρωποι πού θά διδάξουν τά παιδιά τοῦ κόσμου, 
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θέλουν νά τά βλάψουν διότι αὐτά θά καθορίσουν τό μέλλον.
Εἴχατε ἀνεβάσει καί ὁμιλίες γιά τό DSM, εἶχα παρακολουθήσει κάποιες 

ἀπό αὐτές. Ἔκανα μιά συνοπτική ἔρευνα τίς τελευταῖες μέρες γιατί μέ προβλη-
μάτισε ἡ ὁμιλία. Προφανῶς ὅλα αὐτά ἔχουν νά κάνουν μέ τή χαμένη ἀθωότη-
τα, ὑπάρχει αὐτή ἡ ὀργανωμένη ἐπίθεση πού ἔχει λάβει διεθνεῖς διαστάσεις.

Δεῖτε στούς συνδέσμους στήν Ἑλλάδα, ὅτι τήν σεξουαλικότητα τήν 
βασίζουν στόν Kinsey. Σέ ὅλα αὐτά τά Ἑλληνικά ἄρθρα θά βρεῖτε τή λέξη 
Kinsey-Kinsey institute.

Γλασκώβη.     Ἀλέξανδρος Κυριάκης   
                    Μαθηματικός

ΒΡΑΒΕΥΣΗ 
ΝΕΟΣΕΛΘΟΥΣΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Ο
πως κάθε χρόνο, στήν πλησιέστερη Κυριακή στήν ἑορτή τῶν 
Τριῶν Ἱεραρχῶν, ἔτσι καί φέτος, στίς 31 Ἰανουαρίου 2021, μετά 

τήν Θ. Λειτουργία, βραβεύσαμε δύο νέες κοπέλλες, πού εἶχαν ἐπι-
τυχία στίς σπουδές τους. 

Ἡ Ἀγγελική Διαμαντῆ

Πρόκειται γιά 
τίς δεσποινίδες 
Ἀγγελική Ἀ. Δια-
μαντῆ καί Ζωή Ν. 
Καρζῆ. 

Ἡ Ἀγγελική 
Διαμαντῆ εἰσήχθη 
στό Τμῆμα Μου-
σικῶν Σπουδῶν 
τοῦ Ἐθνικοῦ Κα-
ποδιστριακοῦ 
Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν καί ἡ 
Ζωή Καρζῆ εἰσή-
χθη στό Τμῆμα 
Διοίκηση Τουρι-
σμοῦ τοῦ Πανεπι-
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στημίου Δυτικῆς Ἀττικῆς.
Καί τά δύο αὐτά κορίτσια εἶναι παιδιά εὐσεβῶν οἰκογενειῶν τῆς 

Ἐνορίας μας, βαπτίσθηκαν στόν Ναό μας, μαθήτευσαν καί Κατηχήθηκαν 
σ’ αὐτόν καί ἀποτελοῦν ζωντανά μέλη τῆς Ἐνορίας μας.

Μαζί μέ τίς εὐχές τῶν Ἱερέων καί τοῦ Τιμητικοῦ Διπλώματος, πού 
τούς ἐδόθη ἐκ μέρους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, ἔλαβαν ἡ κα-
θεμιά καί χρηματικό ἔπαθλο τριακοσίων (300) εὐρώ, χορηγία εὐσεβῶν 
ἐνοριτισσῶν μας.

Εὐχηθήκαμε, καί εὐχόμεθα καί ἀπό τῆς θέσεως αὐτῆς στά βραβευμέ-
να παιδιά μας, θερμά συγχαρητήρια γιά τούς κόπους καί γιά τήν ἐπιτυ-
χία τους αὐτήν καί κάθε εὐλογία τοῦ Χριστοῦ μας καί τῆς Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου, ταῖς πρεσβείαις τοῦ Ἁγίου Νικολάου καί τῶν Ἁγίων Τριῶν 
Ἱεραρχῶν, γιά μιά λαμπρή συνέχεια στήν πνευματική τους ζωή καί στή 
σταδιοδρομία τους!         π. Β. Ε. Β.

Ἡ Ζωή Καρζῆ

«ΦΑΙΔΡΑ»
Η παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά 

καταδυθοῦμε στά κείμενά τους, νά ἀνασύρουμε μαργαριτάρια καί 
νά τά προσφέρουμε στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ μέ τά 
σχόλιά μας. Γράφοντας «μαργαριτάρια» δέν ἐννοοῦμε μόνον ἐνέργειες καί 
ρήσεις προσώπων ἀξιολογικά ὀρθές καί ἐποικοδομητικές σύμφωνα μέ τήν 
Πίστη μας, τήν Ἀποκεκαλυμμένη Ἀλήθεια. Ἐννοοῦμε καί λόγους καί ἐνέργειες 
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προσώπων θεατρικῶν ἔργων ἀξιολογικά ἀρνητικές πού ἐπισημαίνουν τίς 
συνέπειες τῶν ἐσφαλμένων ἐπιλογῶν μας. Τό θέατρο, καί ὄχι μόνον, πειστικά 
ἀναπαριστάνει (μίμησις πράξεως κατά τόν Ἀριστοτέλη) φάσεις ἀτομικῆς 
καί συλλογικῆς ζωῆς μέ θετικά καί ἀρνητικά στοιχεῖα. Λόγοι καί ἐνέργειες 
φέρουν στήν ἐπιφάνεια, προσφέροντας στήν παρατήρηση καί μελέτη μας, 
ψυχικές καταστάσεις, συναισθήματα, ἐπιθυμίες, ἰδέες, κριτήρια, ἀντιλήψεις, 
προθέσεις, κίνητρα, ἐπιδιώξεις, φιλοδοξίες.

Τό ἔργο «Φαίδρα» τοῦ Γάλλου συγγραφέα Ρακίνα (1639-1699) παίχθηκε 
τό φθινόπωρο στό θέατρο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ.

Ὁ Ἱππόλυτος, γιός τοῦ βασιλέα τῆς Ἀθήνας Θησέα καί τῆς ἀμαζόνας 
Ἱππολύτης, εἶναι ἀφοσιωμένος στή θεά τῆς παρθενίας Ἄρτεμη. Οἱ 
δραστηριότητές του (κυνήγι, ἱππασία κλπ) προστατεύουν τήν ἁγνότητά 
του ἀπό τίς κακίες τῆς ἀργίας. Προσφώνησή του πρός τήν θεά Ἄρτεμη 
ἀποκαλύπτει τήν φιλοσοφία τῆς ζωῆς του. Ἡ περιφρόνησή του πρός τήν θεά 
τοῦ ἔρωτα Ἀφροδίτη φθάνει μέχρι τήν μή ἀπόδοση τιμῆς. Στήν τραγωδία τοῦ 
Εὐριπίδη «Ἱππόλυτος» ὄχι μόνον δέν κάνει προσφορές, ἀλλά δέν ρίχνει οὔτε 
ματιά στό ἄγαλμα τῆς Ἀφροδίτης πού βρίσκεται μπροστά στό ἀνάκτορο τῆς 
Τροιζήνας. Ἡ Ἀφροδίτη τόν τιμωρεῖ χρησιμοποιῶντας ὡς ὄργανόν της τήν 
μητριά του Φαίδρα, γυναίκα τοῦ Θησέα, κόρη τοῦ Μίνωα καί τῆς Πασιφάης. 
Ἐμβάλλει στή Φαίδρα σφοδρό ἐρωτικό πάθος γιά τόν Ἱππόλυτο. Ἐκεῖνος τό 
ἀποκρούει. Ἡ Φαίδρα τόν συκοφαντεῖ στόν Θησέα πού ἐξορίζει τόν γιό του.

Καί στήν «Φαίδρα» τοῦ Ρακίνα διατηρεῖται ἡ οὐσία τοῦ μύθου, ἀλλά 
εἰσάγονται καί διαφορετικά πρόσωπα καί ἄλλα στοιχεῖα. Δέν ὑπάρχει Χορός. 
Ἡ ὑπόθεση διαφοροποιεῖται σέ σημαντική ἔκταση. Ἐνῶ εἶναι ἐρωτευμένη 
μέ τόν νεαρό πρόγονό της ἡ Φαίδρα, δείχνει ἐχθρότητα. Φαίνεται ὅτι τόν 
μισεῖ γιά πολιτικούς λόγους. Στόν «Ἱππόλυτο» ἡ Τροφός, γιά νά σώσει ἀπό 
τόν θάνατο τήν Φαίδρα, ἀποκαλύπτει στόν νέο τόν σφοδρό ἔρωτά της καί 
θέλει νά κανονίσει τήν ἐρωτική τους συνάντηση. Στό ἔργο τοῦ Ρακίνα ἡ ἴδια 
ἡ Φαίδρα ἐξομολογεῖται τόν ἔρωτά της στό Ἱππόλυτο.

Καί στά δύο ἔργα ὁ Θησέας ἀπουσιάζει γιά κάποιο διάστημα ἀπό τήν 
Τροιζήνα. Στήν «Φαίδρα» φθάνει ἡ εἴδηση ὅτι ὁ Θησέας ἀπέθανε. Ἐντελῶς 
ἀπροσδόκητα ἐπιστρέφει καί ἔχει ἐνεργό μέρος στήν ἐξέλιξη τῆς ὑποθέσεως 
τοῦ ἔργου. Ἐνῶ στόν «Ἱππόλυτο» ἡ ὑπερηφάνειά του καί ἡ περιφρόνησή του 
πρός τίς γυναῖκες ἐκφράζονται ἄμεσα (συμπεριφορά, λόγοι), στή «Φαίδρα» 
ἐπισημαίνονται ἀπό ἄλλα πρόσωπα. Ἐδῶ ἡ γνώμη πού ἔχουν οἱ ἄλλοι γιά 
τό ἄτρωτο τῆς καρδιᾶς τοῦ Ἱππόλυτου εἶναι ἐσφαλμένη, ἀφοῦ ὁ νέος ἔχει 
ἐρωτευθεῖ τῆ Ἀρικία, πολιτική ἀντίπαλο τῆς οἰκογένειας Θησέα.

Καί στά δύο ἔργα ἡ Φαίδρα θεωρεῖ ἁμαρτία τό ἐρωτικό πάθος της 
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γιά τόν πρόγονό της Ἱππόλυτο. Στήν τραγωδία «Ἱππόλυτος» ἡ Φαίδρα καί 
ὁ Ἱππόλυτος ἔχουν τραγικό τέλος. Ὁ Θησέας τιμωρεῖται γιά τήν εὐπιστία 
του. Στήν «Φαίδρα» τοῦ Ρακίνα ἀπουσιάζουν οἱ θεές Ἄρτεμης καί Ἀφροδίτη. 
Νέα στοιχεῖα στή «Φαίδρα» ἡ πολιτική ἐξουσία καί ἡ ἐρωτική ἀντιζηλία. 
Στόν «Ἱππόλυτο» τήν ἀθωότητα τοῦ νέου ἀποκαλύπτει καί βεβαιώνει ἡ θεά 
Ἄρτεμη. Στό ἔργο τοῦ Ρακίνα ἡ ἴδια ἡ Φαίδρα ἐπανορθώνει: «Ὄχι, Θησέα, 
τήν ἄδικη σιωπή μου πρέπει νά λύσω. Πρέπει νά ἐπιστρέψω στό γιό σου τήν 
ἀθωότητά του. Κανένα δέν ἔκανε κακό».

Συζητῶντας μέ τήν τροφό της Οἰνώνη ἡ Φαίδρα λέει γιά τόν ἑαυτόν 
της μετά τήν συνάντηση μέ τόν Ἱππόλυτο: «Ἄμυαλη. Ποιά εἶμαι, τί εἶπα; Ποῦ 
πάει ὁ πόθος τήν φρόνηση; Χαμένα τά ἔχω, οἱ θεοί τά λογικά μου πῆραν. 
Οἰνώνη, τά μάγουλα ἡ ντροπή τά κοκκινίζει. Πολλά σέ ἄφησα νά δεῖς καί 
εἶναι ἁμαρτωλά».

Ἡ Φαίδρα βλέπει καί ὁμολογεῖ αὐτό πού συμβαίνει σ’ ὅσους χωρίς 
πνευματική θωράκιση δέχονται τά βέλη τοῦ φτερωτοῦ γιοῦ τῆς Ἀφροδίτης. 
Καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος δέχεται ὅτι ὁ Θεός ἔδωσε τήν δυνατότητα 
στήν καρδιά μας νά γεννᾶ τόν ἔρωτα γιά πρόσωπο τοῦ ἄλλου φύλου. Ὁ 
ἔρωτας παροπλίζει τήν λογική. Ἀκραία περίπτωση ὁ Ρωμαίος καί ἡ Ἰουλιέτα 
στό ὁμώνυμο ἐρωτικό δρᾶμα τοῦ Σαίξπηρ. Εἶναι ἡ δύναμη πού ὑπερνικᾶ 
τήν μεταπτωτική ἐγωπάθειά μας στόν γάμο πού εὐλογεῖ ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι 
ἀπαραίτητο σ’ αὐτόν νά μπαίνει κανείς μέ κάποια πνευματική προῖκα πού 
πλουτίζεται ἀκόμη μέσα στόν γάμο ἐάν συνειδητά ἀγωνίζονται τά δύο μέρη. 
Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ εἶναι διαθέσιμη.

Ἡ Φαίδρα χαρακτηρίζει τά αἰσθήματά της «ἁμαρτωλά» γιατί εἶναι γιά 
τόν πρόγονό της Ἱππόλυτο καί εἶναι ἔγγαμη. Ἀξιοσημείωτο ὅτι ἡ πεποίθηση 
αὐτή ὑπάρχει στόν προχριστιανικό κόσμο. Καί στήν τραγωδία «Ἱππόλυτος» 
τοῦ Εὐριπίδη βλέπουμε τήν ἴδια πεποίθηση, ἀντίληψη. Ἡ ψυχή μας εἶναι 
πνοή τοῦ Θεοῦ. Ὅσο κι ἄν ἀμαυρώθηκε ἀπό τήν ζωή μας στήν ἁμαρτία δέν 
ἐξαλείφθηκε τό «κατ’ εἰκόνα».

Ἡ Οἰνώνη στή Φαίδρα: «Ἄκαρδα ζητᾶς τέλος νά βάλεις στή ζωή σου 
…Ποιό φίλτρο μαγικό καί ποιό φαρμάκι σέ τελειώνει; … ποιοί στοχασμοί 
ἁμαρτωλοί σκλαβώνουν τήν ψυχή σου; τήν θανή σου ποιός σοῦ ‘δωσε τό 
ἐλεύθερο νά ἀποζητᾶς; ἁμαρτάνεις στούς θεούς τούς πλάστες σου τόν 
σύντροφό σου ἀφήνεις, πού πίστη τοῦ ὁρκίστηκες. Ἀφήνεις τά παιδιά, τά 
δυστυχισμένα σου παιδιά. Μονάχη σου τά σπρώχνεις στή σκλαβιά».

Ἡ τροφός ἀφ’ ἑνός ἐπισημαίνει στή Φαίδρα τά ἀρνητικά στοιχεῖα, 
λογισμούς, αἰσθήματα, ἀπόφαση πού τῆς προκαλεῖ πολύπλοκο κακό 
πνευματικῆς καί σωματικῆς τάξεως καί ἀφ’ ἑτέρου κάνει ἔκκληση νά σκεφθεῖ 
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τίς ὑποχρεώσεις της ἀπέναντι στόν σύζυγό της καί στά παιδιά της. Ἐάν δώσει 
τέλος στή ζωή της, τά παιδιά της θά εἶναι δοῦλοι στόν διάδοχο τοῦ Θησέα 
Ἱππόλυτο.

Ὁ συγγραφέας μέ τό στόμα τῆς Οἰνώνης μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ 
προαιώνιος ἐχθρός μας μᾶς πολεμᾶ μέ λογισμούς, ἐπιθυμίες καί μέ τήν 
ὑποβολή ὀλέθριων ἀποφάσεων. Καί ἐμεῖς πιστεύουμε ὅτι δέν ἔχουμε τό 
δικαίωμα νά θέσουμε καθοιονδήποτε τρόπο τέρμα στήν ἐπίγεια ζωή μας. 
Ὑποσχόμενος ἐλευθερία, ὁ πλάνος μᾶς ὁδηγεῖ στήν σκλαβιά, ἔξω ἀπό τήν 
περιοχή τῆς ἐλευθερίας τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.

Στόν ἴδιο διάλογο ἡ Φαίδρα: «Χάρη στούς οὐρανούς δέν ἐγκλημάτισαν 
τά χέρια. Μακάρι οἱ θεοί καί τήν καρδιά νἄχαν κρατήσει ἔτσι καθαρή». Καί 
ἐμεῖς καί ἀλλοδαποί, κοινοί θνητοί καί συγγραφεῖς μέ τίς λέξεις «Οὐρανός» 
καί «Οὐρανοί» ἐννοοῦμε τόν Θεό. Πολύ σωστά ἡ Φαίδρα ἀποδίδει στόν 
Θεό τό γεγονός ὅτι τά χέρια της δέν διέπραξαν ἐγκληματική πράξη, τήν 
αὐτοκτονία πού σκεφτόταν. Βλέπει ὅτι ἡ καρδιά της δέν εἶναι καθαρή. Δέν 
μιλᾶ γιά τόν νοῦ, τόν κυβερνήτη πού μᾶς ἔχει δοθεῖ, τοῦ σώματος καί τῆς 
ζωῆς μας.

Ὁ Ἀκόλουθος στή Φαίδρα: «Τρώγονται οἱ Ἀθηναῖοι γιά τό ποιός 
θἄναι ὁ νέος ἄρχοντας. Μερικοί στό πριγκηπόπουλο τόν γιό σου δίνουν 
τήν ψῆφο τους. Κι’ ἄλλοι, κυρά, λησμονῶντας τοῦ κράτους τούς νόμους 
«τόν γιό τῆς ξένης» τολμάνε νά ζητωκραυγάζουν ἀκούγεται μάλιστα πώς 
κάποιοι ἄρχισαν καί τίς συνωμοσίες στήν ἐξουσία θέλουν νά βάλουν τήν 
Ἀρικία καί τό γένος τῶν Παλλαντινῶν τοῦτο τόν κίνδυνο ἔκρινα πώς 
πρέπει νά τόν γνωρίζεις καί κάτι ἀκόμα ἤ ὁ Ἱππόλυτος εἶναι ἕτοιμος νά 
φύγει ἀλλά κάποιος φοβᾶται ὅτι εἶναι πιθανόν μέ τήν καινούργια μπόρα 
μιά μερίδα νά κερδίσει τοῦ πανάθλιου ὄχλου».

Ἡ ἐξουσία δελεάζει. Ἕνας ἀπό τούς τρεῖς κύριους κορμούς τῆς 
πνευματικῆς μας παθογένειας ἡ φιλαρχία. Σ’ ὅσους εἶναι ἰσχυρό τούς ὠθεῖ 
πρός τήν κορυφή, ἐνῶ ἄλλους σέ πιό χαμηλά ἐπίπεδα, ἀλλά πάντος πρός τήν 
νομή τῶν «ἀγαθῶν» της. Οἱ πρωταγωνιστές μοιράζουν ἐλπίδες σ’ αὐτούς γιά 
νά κερδίσουν τήν ὑποστήριξή τους. Καί στά ἀπολυταρχικά καθεστῶτα καί 
στά λεγόμενα δημοκρατικά. Στόν χῶρο τῆς πολιτικῆς ἀρένας σημειώνονται 
ἀνταγωνισμοί καί στό ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ. Παντοῦ οἱ ἄνθρωποι παθιάζονται, ὄχι 
μόνον στήν πατρίδα μας. Ἐντάσεις ἐκδηλώνουν ἀκόμη καί πρόσωπα πού δέν 
ἔχουν οἱαδήποτε συμφέροντα. Δέν εἶναι λίγοι οἱ εὐάλωτοι στόν φανατισμό. 
Ὁ Ἀκόλουθος μιλᾶ γιά συνωμοσίες. Οἱ πολιτικοί ἀγῶνες δέν διέπονται ἀπό 
ἠθικές ἀρχές. Πᾶν μέσον πρός ἀπόκτηση τῆς ἐξουσίας χρησιμοποιεῖται. Ὁ 
Ἀκόλουθος χαρακτηρίζει τόν λαό «πανάθλιο ὄχλο». Ὅταν ὑποστηρίζει 
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ἐμᾶς εἶναι συνετός, ὤριμος. Στά ἔργα τοῦ Σαίξπηρ «Κοριολανός», «Ἰούλιος 
Καίσαρ» κ.ἄ. βλέπουμε τό ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ, δημαγωγία κλπ. γιατί ἔχει ρόλο 
στήν ἐξέλιξη τῆς ὑποθέσεως.

Ἡ Οἰνώνη στή Φαίδρα: «Ὁ Ἱππόλυτος γίνεται γιά σένα λιγότερο 
τρομερός. Μπορεῖς νά τόν κοιτάζεις χωρίς νά σέ τρυπάνε τύψεις». Πολύ 
ἐνοχλητικά τρυπήματα οἱ τύψεις τῆς συνειδήσεως. Ἡ λειτουργία της 
ἀποτρεπτική καί ἐπικριτική. Ὁ ἐχθρός προσφέρει ὑλικό γιά νά παραμερίζουμε 
τήν ἀποτρεπτική καί νά ἀγνοοῦμε τήν ἐπικριτική. Ἐπανειλημμένοι συμβιβασμοί 
τήν ὑποβαθμίζουν. Ἄφρονες ἀποδεικνυόμαστε ὅταν τήν νεκρώνουμε. 
Χειρότερη καί ἀπό βιολογικό θάνατο αὐτή ἡ νέκρωση. Σώφρονες ὅσοι τήν 
ἀκοῦν προσεκτικά, ὅσοι φροντίζουν νά τήν ἔχουν ἀκμαία καί φωτισμένη. 
Μεγάλο, ἀνεκτίμητο δῶρο τοῦ Πατέρα μας ἡ λειτουργία της. Γιατί συντελεῖ 
στήν μετάνοιά μας πρίν διαβοῦμε τό κατώφλι τοῦ θανάτου. Διότι ἐν τῷ Ἅδη 
οὐκ ἔστι μετάνοια.

Μιά ἰδέα γιά τήν ἔνταση τοῦ ἐρωτικοῦ πάθους τῆς Φαίδρας γιά τόν 
πρόγονό της Ἱππόλυτο μᾶς δίνει ὁ συγγραφέας μέ τίς ἀκόλουθες φράσεις: «…
κι’ εἶναι ὁλοζώντανη ἡ πληγή, ἀκόμα πιό μεγάλη καί ματώνει ἡ λάβα δέν χωράει 
νά κρυφτεῖ μέσα στίς φλέβες ἀπαιτεῖ μερτικό ἡ Ἀφροδίτη. Γιά τό ἁμάρτημά μου 
δίκαια φρίκη μέ ἔλουσε. Μέ τόν θάνατό μου θέλησα τήν τιμή νά περισώσω». 
Σκεφτόταν νά αὐτοκτονήσει. Ἡ αὐτοκτονία δέν ἐπανορθώνει τίς συνέπειες 
τῶν ἐσφαλμένων ἐπιλογῶν μας. Μόνον ἡ μετάνοια ἐπιφέρει διόρθωση καί 
μέσα μας καί στό περιβάλλον μας. Οὔτε θεραπεύει τήν συνείδηση. Ἀντιθέτως 
μάλιστα. Μετά τόν θάνατο ἡ συνείδηση ἀπελευθερωμένη γίνεται ἀσύλληπτα 
ἐπικριτική. Μιά ἰδέα μᾶς δίνει ὁ Αἰσχύλος στήν τραγωδία «Εὐμενίδες» ὅπου 
ἡ Κλυταιμνήστρα ἀποκαλύπτει τήν ὀδύνη πού βιώνει στόν Ἅδη. Καί μιά ἄλλη 
εἰκόνα ἔχουμε στό Εὐαγγέλιο τοῦ σκληρόκαρδου πλουσίου καί τοῦ φτωχοῦ 
Λαζάρου (Λουκᾶ 16, 19-31). Ὁ πλούσιος στόν Ἅδη βασανίζεται. Ἀποκαλύπτει: 
«ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογί ταύτῃ».

Ἡ Οἰνώνη στή Φαίδρα: «Γιατί, κυρά μου, κι’ ὅταν τιμωρεῖ ὁ πατέρας, 
πάντα πατέρας μένει». Ἑλβετός Χριστιανός ψυχίατρος μίλησε κάποτε γιά τό 
ἀριστερό χέρι τοῦ Θεοῦ. Μᾶς δίνει μέ αὐτό τά «δυσάρεστα». Ὅμως καί τό 
ἀριστερό χέρι τοῦ Θεοῦ, Πατέρα χέρι εἶναι!

      Νίκος Τσιρώνης
      Οἰκονομολόγος
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