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“Εδώ είναι το εμβόλιο,

εκεί είναι ο τάφος.
Διάλεξε και πάρε...”
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“ανάξιος...,

           ανάξιος...,
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Η τεκμηριωμένη επιστημονική απάντηση-αποδόμηση του 
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Διδάκτωρ Μοριακής Ανοσολογίας,
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Εγκύκλιος Δ.Ι.Σ. 3045 περί εμβολιασμού, 14.07.2021

Έντυπο Εκκλησίας “ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ”, Νο. 53, Ιούλ. 2021

Ἐμ-βολὴ πονηρὰ στὸ κατ’ εἰκόνα, π. Ιωάννης, 27.07.2021

Πραγματική βιωματική συγκλονιστική εμπειρία εν ενεργεία 
ιερέως μετά την πρώτη δόση εμβολίου της Pfizer, Ιούλ. 2021

Το εμβόλιο ειναι θέμα πίστεως και βιοηθικής... 
του π. Παύλου, 17.07.2021

Πρωτ. Στυλιανοῦ Καρπαθίου, Θεολόγου- Ψυχιάτρου,  
Δρ. Βιοηθικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν
α.  Οι δύο κατατεθείσες αναπάντητες επιστολές προς την 
Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος 
(15/1/2021) & (19/3/2021)
β.  Απάντηση στον δωδεκάλογο της Δ.Ι.Σ. “ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ” 
περί των κατά COVID-19 εμβολίων στις 25 Ιουλίου 2021
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Μεταμορφώσεως του Σωτήρως
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27.07.2021

Ὁ π.Ἰωάννης ἀπαντᾶ σὲ ἐρωτήσεις 
τοῦ Ἰουστίνου Καρνέιρο πού ἀφο-

ροῦν τὴ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας σὲ σχέ-
ση μὲ τὴν ὑφιστάμενη ἐπιδημία καὶ τὶς 
αἰτιάσεις τοῦ ἐπιστημονισμοῦ καὶ τοῦ 
κοσμικοῦ πνεύματος.

Στις μέρες μας, βλέπουμε την χορή-
γηση των εμβολίων που χρησιμο-

ποιούν νέες τεχνολογίες γενετικής θερα-
πείας, να εγκρίνεται ως χρήση έκτακτης 
ανάγκης. Γνωρίζουμε επίσης ότι τα εμ-
βόλια αυτά χρησιμοποιούν, με διαφορε-
τικούς τρόπους, κύτταρα που προέρχο-
νται από εκτρωμένα έμβρυα. Επιπλέον, 
βλέπουμε την αρχή ενός κοινωνικού δια-
χωρισμού ανάμεσα σε αυτούς που είναι 
εμβολιασμένοι και σε εκείνους που δεν 
είναι, με το νέο ψηφιακό πιστοποιητικό 
COVID. Από μια Ορθόδοξη προοπτική, 
είναι αυτό ένα αυστηρά ιατρικό θέμα, 
χωρίς καμμία σχέση με την πίστη και την 
πνευματικότητα; Υπάρχει πνευματική 
διάσταση στα εμβόλια αυτά;

Κοίταξε, είναι πολύ μεστές και πολυ-
επίπεδες αυτές οι ερωτήσεις, δεν εί-

ναι ένα το ερώτημα. Δεν ξέρω αν μπορώ 
να το θέσω σε ένα ενιαίο πλαίσιο αυτό 
που ρωτάς. Εγώ επιθυμώ να ξεκινήσω 
με μια, ας πούμε, διαβάθμιση στις απα-
ντήσεις μου και να ξεκινήσω από την 

Ἐμ-βολὴ πονηρὰ στὸ κατ’ εἰκόνα

κορυφή αυτή τη διαβάθμιση. Για μένα η 
κορυφή δηλαδή σε όλες τις απαντήσεις 
είναι θεολογική και πνευματική, που ση-
μαίνει ότι σ’ αυτήν την απάντηση και σε 
αυτήν την προσέγγιση δε θα σου πω κα-
νένα επιχείρημα.

Όπως ξέρεις -νομίζω πως το ξέρεις 
και προσωπικά αλλά μπορούμε να 

το πούμε και στους αδελφούς εκεί στην 
Πορτογαλία και σε όποιον άλλον- στη 
Θεολογία έχουμε τα ρητά και τα άρρητα, 
και έχουμε ένα σαφή διαχωρισμό μεταξύ 
γνώσης και έκφρασης. Υπάρχουν πράγ-
ματα που ξέρουμε αλλά δεν μπορούμε 
να τα πούμε. ΄Όπως υπάρχουν πράγ-
ματα που λέγονται και πράγματα που 
δεν λέγονται. Όχι οπωσδήποτε με την 
έννοια του μυστικού, αλλά με το ότι δεν 
εκφράζονται. Δηλαδή αυτά που ξέρουμε 
εκκλησιαστικά ας πούμε και θεολογικά, 
δεν μπορούμε πάντα να τα εκφράσουμε. 
Τα γνωρίζουμε όμως.

Έτσι λοιπόν, επίτρεψέ μου, εφόσον 
κάνουμε αυτήν την εισαγωγή, να 

σου πω ότι για μένα το ανώτερο επιχεί-
ρημα στην θεολογία και σε αυτά που με 
ρωτάς είναι η ύπαρξη μη επιχειρήματος. 
Για όποιον καταλαβαίνει. Θα μπορούσε, 
κάποιος να πει ότι ‘τάδε λέγει το Πνεύμα 
στις Εκκλησίες’ σύμφωνα με τον Απο-
καλυπτικό Λόγο. Δε θέλω να μιλήσω με 
αυτό το φρόνημα αλλά πιστεύω ότι μπο-
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ρώ να τροποποιήσω λίγο το Πατερικό 
λόγιο που έλεγε ότι γίνομαι άφρων δια 
την ωφέλεια των αδελφών. Να το τρο-
ποποιήσω και να πω ότι εγώ δεν γίνομαι 
άφρων για την ωφέλεια -αν μπορούσα 
να το κάνω θα ήταν καλό και άγιο-, εγώ 
αισθάνομαι ότι είμαι άφρων γενικότερα 
σε όλες τις υπόλοιπες ώρες εκτός από, 
βέβαια, όταν τελούμε τα Μυστήρια και 
εκτός από την στιγμή που θα απαντή-
σουμε τέτοια πράγματα. Γιατί αυτά εί-
ναι για την ωφέλεια των αδελφών.

Έτσι λοιπόν μπορώ να σου πώ ότι για 
μένα, η αρχή όλων των απαντήσε-

ων είναι ότι αυτή η σειρά η προτεινόμενη 
ας πούμε θεραπείας με τα εμβόλια όλων 
των ειδών, δηλαδή με τα εμβόλια mRNA, 
δεν είναι ευλογημένη από τον Θεό. Δεν 
είναι ευλογημένο αυτό να γίνει. Όχι μόνο 
από τους Χριστιανούς.. από όλους τους 
ανθρώπους. Ο Θεός δεν θέλει να κάνουν 
το εμβόλιο όχι μόνο οι Χριστιανοί αλλά 
και οι υπόλοιποι άνθρωποι. Για μένα 
αυτό είναι το ανώτερο που μπορώ να 
σου πω. Και εφόσον πούμε το ανώτερο 
και δεν το αιτιολογήσουμε μπορούμε να 
αρχίσουμε να το απαντάμε σε διάφορα 
επίπεδα.

Καταρχάς να πούμε ότι… είπες αν 
αυτό έχει σχέση με την πνευματι-

κή ζωή και ποιες είναι οι προεκτάσεις εν 
πάση περιπτώσει, και αν σχετίζονται. 
Ξέρεις πόσες απαντήσεις μπορούν να δο-
θούν πάνω σε αυτό; Όλων των επιπέδων. 
Αν είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια ερω-

τήματα σήμερα. Υπάρχει κάτι που σχε-
τίζεται με την ζωή του ανθρώπου και δεν 
έχει θεολογικό υπόβαθρο και θεολογική 
σημασία; Ποιος πιστεύει τέτοια πράγμα-
τα; Ποιος λέει τέτοια πράγματα σήμερα; 
Έχει σχέση με την ζωή του ανθρώπου, με 
το σώμα του έστω, εάν όχι με την ψυχή 
του, έχει έστω με το σώμα του, έχει με 
την υγεία του, έχει με την ασθένειά του, 
με την θεραπεία του, με την κοινωνική 
του παρουσία, με την ελευθερία του την 
ίδια και δεν είναι θεολογικό το ζήτημα 
και πνευματικό; Ποιος λέει τέτοια πράγ-
ματα;

Παρακαλώ τους αδελφούς να μην 
ακούνε… ούτε καν… να αδιαφορούν 

τελείως σε τέτοιους διαχωρισμούς. Εί-
ναι, πραγματικά, σχεδόν εξοργιστικό να 
ακούμε τέτοια πράγματα. Ότι δήθεν όλα 
αυτά τα θέματα δεν έχουν θεολογικό χα-
ρακτήρα και είναι καθαρά ιατρικά.

Υπάρχει κάτι που είναι καθαρά ιατρι-
κό; Θα ξεχάσουμε μήπως; Είναι σα 

να λακίζουμε -στα ελληνικά ας χρησιμο-
ποιήσω αυτή τη λέξη, δεν ξέρω πώς μπο-
ρεί να μεταφραστεί. Αλλά τόσο γρήγορα 
σαν τρομαγμένοι φεύγουμε από το πρό-
βλημα να κρυφτούμε;

Κοιτάξτε. Ο Θεός έδωσε μέσα στο 
Ιερατικό χάρισμα, εκτός από χάρι-

σμα της διδασκαλίας για όποιον το έχει, 
υπάρχει και το χάρισμα της θεραπείας 
των ασθενειών. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν 
έχουμε την αποκλειστικότητα σε αυτό 
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και εννοείται, λέω, -ας μιλήσω για εκεί-
νους που δεν ξέρουν- ότι φυσικά και η 
ιατρική, όπου υπάρχει αυτή εν πάση πε-
ριπτώσει και ασκείται αυθεντικά, είναι 
κάτι πολύ ευλογημένο και είναι δοσμέ-
νο από τον Θεό. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. 
Αλλά εμείς γιατί απεμπολούμε αυτή την 
ιδιότητα; Μήπως δεν την πιστεύουμε; Δε 
μας απέστειλε ο Ιησούς, όπως λέει το Ευ-
αγγέλιο, να κηρύξουμε και να θεραπεύ-
ουμε πάσα νόσο και πάσα μαλακία; Γιατί 
αυτό το αγνοούμε;

Υπάρχει, λοιπόν, στεγανό στην απο-
στολή μας; Είναι δυνατό να λέμε 

τέτοια πράγματα; Να αφαιρέσουμε όλες 
τις ευχές από το ευχολόγιο τότε. Να 
βάλουμε στεγανά. Να μικρύνουμε την 
αποστολή μας. Να κλειστούμε μέσα στο 
Ναό. Να μην κάνουμε τίποτε άλλο, εκτός 
από την Θεία Λειτουργία. Ούτε ευχές να 
διαβάζουμε, ούτε θέματα υπάρχουν που 
μας αφορούν, ούτε θέματα εγκυμοσύ-
νης, αμβλώσεως, ας πούμε, Θέματα που 
αφορούν…. δες πόσες ευχές έχουμε, ακό-
μα και την θεραπεία των ζώων, την θερα-
πεία της γης που νοσεί από τις δικές μας 
αμαρτίες. Δεν έχουμε ευχές, δεν έχουμε 
αγιασμούς, δεν έχουμε θέματα τέτοια 
πνευματικά; Τι λέμε τώρα; Λοιπόν αυτά 
είναι διλήμματα ας πούμε που μπαίνουν 
ως μη όφειλαν βέβαια… αλλά και είναι 
σχεδόν προκλητικά να τα λέμε.

Υπάρχει κάτι έξω από τη Θεολογία; 
Η Θεολογία δεν είναι προφητική, 

επιστήμη; Την λέξη επιστήμη την χρη-

σιμοποιώ πνευματικά όχι ακαδημαϊκά. 
Υπάρχει κάτι έξω από αυτό; Το Πνεύμα, 
όπου υπάρχει, ανακρίνει τα πάντα. Οι 
άνθρωποι του Θεού ανακρίνουν τα πά-
ντα. Και εμείς υποτίθεται ότι πρέπει να 
καταλάβουμε αυτά τα πράγματα. Αν εί-
ναι δυνατό να θεωρήσουμε ότι αυτό ση-
μαίνει μια αποκοπή μεταξύ Θεολογίας 
και ζωής. Μα τόσα χρόνια τι λέγαμε;

Ξέρεις, μου έρχεται στο νου πολλές 
φορές «το όραμα», αν μου επιτρέ-

πεις το λέω λίγο ειρωνικά, της μετά-κό-
βιντ εποχής όπου λοβοτομημένοι, κατά 
κάποιο τρόπο ας πούμε… γενετικώς 
τροποποιημένοι Χριστιανοί θα είναι σε 
αίθουσες και θα παρακολουθούν συνέ-
δρια θεολογικού, δήθεν, χαρακτήρα τα 
οποία θα μιλάνε για την σχέση της Θε-
ολογίας με την ζωή. Ξανά πάλι τα ίδια, 
και το πόσο πλήρης είναι η Θεολογία και 
το πού εκτείνεται και όλα αυτά. Και θα 
είναι όλοι χαμογελαστοί, χαρούμενοι και 
θα χειροκροτούν. Αυτό θα είναι το πιο 
τραγικό θέαμα. Θα είναι ας πούμε εσχα-
τολογικό θέαμα. Μακάρι να μη βρεθού-
με να το δούμε ποτέ κάτι τέτοιο.

Έτσι λοιπόν, δε μπορούμε να πού-
με τέτοια πράγματα, ότι δεν έχει 

πνευματικότητα το θέμα. Όλα έχουν 
πνευματικότητα φυσικά. Αυτά τα διλήμ-
ματα είναι…. εάν δεν ξέρουμε καθόλου 
την ζωή της Εκκλησίας, ούτε τα στοιχει-
ώδη της Θεολογίας.
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Αλλά, αν μου επιτρέπεις να συνεχί-
σω λίγο στο πνεύμα μου της πρώ-

της μου τοποθέτησης, να σου πω ότι η 
δική μου ας πούμε η….. να σου πω την 
λέξη γνώμη; να πω την λέξη φρόνηση; 
ας προσέξω τις λέξεις…. Ο δικός μου ο 
λόγος είναι ξεκάθαρα ότι τα προτεινό-
μενα αυτά εμβόλια, φυσικά ως γενετικώς 
τροποποιημένα προϊόντα, ως «γονιδια-
κή θεραπεία», σε εισαγωγικά, είναι κάτι 
τα οποία όχι απλώς θα έπρεπε να μας 
προβληματίζουν, θα έπρεπε ήδη εκ των 
πραγμάτων να τα έχουμε βγάλει έξω από 
τη συζήτηση. Σε επίπεδο, ας πούμε, δια-
λόγου, ως Θεολογία μιλάμε.

Ακόμα κι αν αγνοούσαμε ένα κομ-
μάτι, ένα τμήμα της επιστημονικής 

πραγματικότητας, πάλι θα έπρεπε να το 
απορρίψουμε θεολογικά. Είναι ξεκάθα-
ρο αυτό νομίζω. Ο άνθρωπος πρέπει να 
παραμείνει άνθρωπος, όπως είναι. Το 
όραμα της μετάλλαξης του ανθρώπου, 
δεν είναι, ξέρεις, ένα όραμα μιας, ας πού-
με ομάδας περιθωριακής. Είναι επίσημα 
πράγματα εδώ και δεκαετίες. Ας μην το 
αναπτύξω τώρα γιατί θέλω να σου πω 
περισσότερα, ίσως σε μια άλλη ερώτη-
ση που μπορεί να έχεις. Εμένα τώρα με 
ενδιαφέρει το πνευματικό και θεολογικό 
κομμάτι.

Για μένα, λοιπόν, τα προτεινόμενα εμ-
βόλια είναι μέρος, ας το πω… είναι 

μια γέφυρα, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης 
ο Χρυσόστομος, είναι ένα σφράγισμα. 
Είναι το σφράγισμα της εποχής. Δεν εί-

ναι το σφράγισμα το τελευταίο, το τε-
λικό του Αντιχρίστου. Είναι όμως το 
σφράγισμα της σημερινής εποχής. Έτσι; 
Είναι το σφράγισμα του σήμερα. Και το 
πρώτο σφράγισμα πάντοτε υπάρχει και 
μπορώ να στο δικαιολογήσω θεολογικά 
και πατερικά.

Το σφράγισμα καταρχάς υπάρχει 
μέσα μας, υπάρχει στις προϋποθέ-

σεις μας, υπάρχει στο νου του ανθρώ-
που. Είμαστε σφραγισμένοι πριν σφρα-
γιστούμε. Όποιοι είναι σφραγισμένοι. 
Απ’ τον τρόπον που σκεπτόμαστε – αν 
σκεπτόμαστε έτσι. Με ποια κριτήρια εν 
πάση περιπτώσει σκεπτόμαστε… εκεί 
είναι το σφράγισμα.

Αν δεις…. εγώ με όποιους ανθρώπους 
έχουν κάνει το εμβόλιο και έχω συ-

ζητήσει μαζί τους … βλέπω το σφράγισμα 
ήδη παρόν. Οι περισσότεροι άνθρωποι. 
Δείτε. Στις συζητήσεις μου δεν βλέπω 
κανένα ουσιαστικό κριτήριο. Ή, όποια 
υπάρχουν είναι για θρήνο. Είναι σα να μην 
υπάρχει η αξία της αλήθειας, ….η αξία της 
γνώσης των πραγμάτων ή το πνευματικό 
νόημα αυτής της ενέργειας. Είναι σα να 
μη μας ενδιαφέρει καθόλου να μάθουμε 
τίποτα. Είναι σα να θέλουμε απλώς να δι-
ασφαλίσουμε την ελεύθερη μετακίνησή 
μας, την δουλειά μας ή την διασκέδασή 
μας… αλλοίμονο... Ή το να πάνε οι άλλοι 
στο γήπεδο ας πούμε, να δουν την αγα-
πημένη τους ομάδα… Να βγουν να δια-
σκεδάσουν. Είναι το τελευταίο επίπεδο, 
ας πούμε, της παρούσας ζωής.
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Αυτό δεν είναι σφράγισμα ήδη; Αν δεν 
με ενδιαφέρει τίποτε άλλο εκτός 

από αυτά δεν είμαι ήδη σφραγισμένος 
σήμερα; Δε θα σφραγιστώ αύριο; Ας μην 
κάνουμε λοιπόν ότι μας τρομάζουν οι λέ-
ξεις. Το εμβόλιο λοιπόν, σου ξαναλέω, 
είναι το σφράγισμα το σημερινό.

Έχει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστο-
μος μια πολύ σπουδαία, όπως όλες 

του Χρυσοστόμου, ομιλία πάνω στο 
θέμα του Βαπτίσματος. Εκεί λοιπόν, 
όπως ξέρουμε -και ίσως είναι μια ευκαι-
ρία κατηχητική για τους αδελφούς στην 
Πορτογαλία-, ξέρουμε ότι δεν έχουμε 
ένα Βάπτισμα, έχουμε στην Θεολογία 
μας οκτώ Βαπτίσματα. Τα αναφέρει ο 
Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Και πριν 
φτάσουμε δηλαδή… μάλιστα ξεπερνάμε 
το σημερινό Βάπτισμα διότι είναι το Βά-
πτισμα του Κατακλυσμού, της θαλάσσης 
και της Νεφέλης, είναι το Βάπτισμα το 
Ιουδαϊκό, το Νομικό. Και είναι βέβαια 
το Βάπτισμα του Ιωάννου.

Τι είναι λοιπόν όλα αυτά μέχρι να 
φτάσουμε στον Ιωάννη; Είναι γέφυ-

ρες. Που η μία γέφυρα οδηγεί στο άλλο 
επίπεδο. Και ο Ιωάννης είναι η τελευταία 
γέφυρα πριν τον Χριστό. Και ξέρουμε ότι 
ο Ιωάννης βαπτίζει για να είναι σε θέση οι 
άνθρωποι να έχουν κοινωνία με το πνεύ-
μα του Χριστού. Για να μπορέσουν να 
αποδεχτούν τον Χριστό όταν έρθει.

Έτσι λοιπόν για μένα, αυτό το εμ-
βόλιο, τα εμβόλια, αυτή η σειρά εν 

πάση περιπτώσει, είναι η γέφυρα … οι 
άνθρωποι να μπορέσουν να έχουν κοι-
νωνία με το πνεύμα του Αντιχρίστου που 
ήδη το βλέπουμε να έχει χυθεί μέσα στην 
ανθρωπότητα. Είναι ξεκάθαρο, κοιτάξτε 
γύρω σας. Είναι το πνεύμα του Αντιχρί-
στου παντού αυτήν την στιγμή. Ειδικά 
τώρα μέσα σε αυτή την κρίση. Οι άνθρω-
ποι του Θεού το έβλεπαν ούτως ή άλλως.

Αλλά, κοιτάξτε τώρα, όλα αυτά και 
αυτά που έθιξες στην ερώτησή σου 

δεν είναι ήδη το πνεύμα του Αντιχρίστου 
μέσα στον κόσμο; Έτσι λοιπόν το εμβό-
λιο είναι η γέφυρα που θα μας οδηγήσει 
στο κανονικό σφράγισμα. Γιατί ανάλο-
γα και με τα κριτήρια. Δεν είναι όλοι οι 
άνθρωποι… Κάποιοι παραπλανήθηκαν, 
κάποιοι έτσι βρέθηκαν σε μια στιγμή 
αδυναμίας προσωπικής, χωρίς γνώση, 
χωρίς κανένα προβληματισμό, χωρίς μια 
σωστή συμβουλή, χωρίς κανένα αληθινό 
στήριγμα.

Είναι όμως γέφυρα, πραγματικά, που 
μας οδηγεί εκεί. Παίρνω αυτή την 

επικίνδυνη, να το πω έτσι, θέση εντελώς 
συνειδητά. Ξεκάθαρα. Και το λέω και 
στους αδελφούς και σε οποιονδήποτε 
άλλο. Αυτό είναι. Και δεν είναι μόνο αυτό. 
Αλλά αυτό είναι το πνευματικό κομμάτι. 
Μας εισάγει λοιπόν στο πνεύμα του Αντι-
χρίστου. Εισάγει την ανθρωπότητα, για 
να το πω πιο σωστά. Αυτό είναι και το 
πνευματικό νόημα, η πνευματική σημα-
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σία.

Μα δείτε το. Ποιος μπορεί να μι-
λήσει σήμερα για λογικότητα σε 

αυτό που γίνεται; Πρέπει να είσαι τελεί-
ως τυφλός. Έχει λογική αυτό που συμ-
βαίνει αλήθεια; Ή απλώς έχει γίνει μια 
παγκόσμια λοβοτομή;

Αυτήν την στιγμή ο διάλογος για τα 
εμβόλια είναι καθαρά μεταφυσι-

κός. Στο επίπεδο της φιλοσοφίας, που 
είναι και το πεδίο σου νομίζω και το πε-
δίο αρκετών αδελφών στην Πορτογαλία. 
Καθαρή μεταφυσική. Λείπει εντελώς η 
λογικότητα στα επιχειρήματα γιατί όλα 
έχουν καταρριφθεί. Ποιο επιχείρημα να 
πεις για να έχουμε τα εμβόλια; Όλη αυτή 
η εντατικοποίηση για να φτάσουμε ότι 
δήθεν η μετάλλαξη ήταν που έγινε [και 
είναι τα εμβόλια] τόσο αναγκαία. Έχει 
κάποια λογική βάση αυτήν την στιγμή; 
Δεν έχουν καταρριφθεί αυτά; Δεν ξέρουν 
ότι οι μεταλλάξεις είναι αυτονόητες αυ-
τήν την στιγμή έτσι όπως κινηθήκαμε; 
Δε θα ‘ρθουν καινούργιες; Είναι δυνατόν 
να μιλάμε για τείχος ανοσίας;

Ένα τείχος ανοσίας χρειαζόμαστε. 
Ανοσία στον φόβο, ανοσία στην 

τρομοκρατία από αυτή την καινούρια 
φράξια, την φρικτή φράξια του ιατρικού, 
ας πούμε της ιατρικής δυναστείας. Κα-
ταλαβαίνεις; Και δεν μιλάω φυσικά για 
το ιατρικό επάγγελμα, έτσι; Αλλά μιλάω 
για τον ιατροφασισμό. Για την βοήθεια 
της δήθεν ιατρικής σε αυτόν αναδυόμενο 

φασισμό. Είναι ξεκάθαρο αυτό.

Πότε ενδιαφέρθηκε κανείς για να πι-
έσει ανθρώπους, με τέτοιο τρόπο 

όπως σήμερα, να κάνουν ένα εμβόλιο; 
Πότε ενδιαφέρθηκε να τους πληρώσει 
ποτέ στην Ιστορία για να κάνουν ένα 
εμβόλιο; Είναι ξεκάθαρο γιατί γίνεται 
αυτό. Γίνεται για πάρα πολλούς λόγους. 
Ας πούμε όμως τον κύριο για εμάς που 
είναι πνευματικός.

Είναι λοιπόν μια μύηση αυτό που συμ-
βαίνει. Είναι μια μύηση που απευ-

θύνεται στον ψυχισμό, σε πιο εξωτερι-
κό επίπεδο, και στην ίδια την ψυχή των 
ανθρώπων. Η μεταφυσική ακριβώς που 
άρχισα να σου λέω, είναι ότι καταργείται 
η λογικότητα, καταργείται οποιοσδή-
ποτε διάλογος λογικός. Δεν υπερισχύει 
κανένα λογικό επιχείρημα για αυτή την 
πρόταση. Και [είναι] αυτονοούμενο ας 
πούμε… υπάρχει μια αόριστη νοούμενη 
βάση στην οποία καλούνται όλοι να στη-
ριχτούν. Ποιο είναι το νοούμενο; Είναι 
τόσο αόριστο. Είναι μεταφυσικό. Είναι 
η «θεραπεία» σε εισαγωγικά… πώς να το 
πω… ως υπακοή, όχι ως κάτι άλλο.

Είναι αυτονόητο. Σε λίγους μήνες, 
ακόμα και αν υπήρχε ανοσία στο 

εμβόλιο -ακόμα και αν υπήρχε που δεν 
υπάρχει και το ξέρουν όλοι πια, όλοι… 
όσοι θέλουν να το ξέρουν- θα λήξει. Ποια 
είναι η λογική βάση για αυτήν την εμμο-
νή; Δεν υπάρχει λογική βάση. Είναι κα-
θαρά μεταφυσική αυτό που συμβαίνει. 
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Και για όποιον δεν καταλαβαίνει τον όρο 
να πούμε -με την έννοια της φιλοσοφίας 
το εννοούμε αυτό- ότι η στέρηση ακρι-
βώς των λογικών επιχειρημάτων δημι-
ουργεί την μεταφυσική. Ή προσκύνηση 
μιας υπακοής σε έναν αόρατο κυβερνή-
τη. Καταλαβαίνεις; Αυτή είναι η μετα-
φυσική του εμβολίου. Δεν μπορούμε να 
μιλάμε για λογικότητα, για επιστήμη 
και τέτοια πράγματα, αν είναι δυνατόν. 
Εντάξει, κάποιοι τα πιστεύουν αυτά, 
αλλά ποιά επιστήμη; Όπως είπες και εσύ 
δεν υπάρχει ομοφωνία πάνω σε αυτό. 
Και για φαντάσου να υπήρχε ομοφωνία, 
πόσο προχωρημένα θα ήταν τα πράγ-
ματα. Πόσο αυτός ο αναδυόμενος φασι-
σμός θα είχε κυριαρχήσει στις συνειδή-
σεις όλων των ανθρώπων. Δεν μπορούμε 
λοιπόν να κάνουμε τέτοιες προσεγγίσεις 
νομίζω, καθόλου.

Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι τα εμβό-
λια έχουν αυτήν την πνευματική δι-

άσταση. Μας εισάγουν σε αυτό το πνεύ-
μα. Είναι τελείως επικίνδυνο να κάνουμε 
τέτοιους διαχωρισμούς μεταξύ Θεολογί-
ας και πνευματικής ζωής και επιστήμης. 
Δεν είναι καν τέτοιο το ζήτημα πια. Είναι 
πνευματικό καθαρά. Είναι γέφυρα προς 
αυτό το σκοτεινό μέλλον.

Επειδή είναι γέφυρα όμως και βέβαια 
μας εισάγει σε αυτό το χώρο, στο 

αύριο, έχει δύναμη αυτό που συμβαί-
νει, αλλά δεν μπορεί να είναι οριστικό. 
Γι΄ αυτό παρακαλώ όλους τους αδελ-
φούς, εγώ ως πρόσωπο, ως άφρων, ΝΑ 

ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΠΙΣΩ. Όποιος πέρασε τη 
γέφυρα να γυρίσει πίσω. Είναι δύσκολο 
να γυρίσεις πίσω όταν περάσεις την γέ-
φυρα, αλλά δεν είναι οριστική η γέφυρα. 
Πρέπει πρώτα να καταλάβει, να εξαλεί-
ψει το νοητό σφράγισμα από μέσα του. 
Να αλλάξει τα κριτήριά του. Να αλλάξει 
τα κριτήρια που τον έκαναν να μπει μέσα 
σε αυτό.

Υπάρχουν άνθρωποι που λένε δεν το 
ήθελα, με πίεσε η μάνα μου, ο πα-

τέρας μου, η οικογένειά μου, το παιδί 
μου. Δεν μπορούμε να μιλάμε έτσι. Δεν 
έχουμε καταλάβει την σοβαρότητα των 
πραγμάτων. Και εν πάση περιπτώσει 
τί ζωή είναι αυτή που κάποιοι σου υπο-
βάλουν τη θέλησή τους; Γιατί υπάρχει 
αυτή η βία; Που έχει φτάσει ακόμα και 
στο επίπεδο της οικογένειας. Κοιτάξτε, 
η βία είναι ορατή. Υπάρχει ωμή βία αυτή 
τη στιγμή στις κοινωνίες. Και δεν ξέρω 
τι συμβαίνει στην Πορτογαλία. Στην Ελ-
λάδα υπάρχει ωμή βία όμως. Ας μου πεις 
εσύ τι υπάρχει στην Πορτογαλία έστω 
και μετά την συνέντευξη κάποια στιγμή. 
Αλλά η βία είναι παρούσα.

Ο αναδυόμενος ολοκληρωτικός κό-
σμος, ο δυστοπικός κόσμος όπως 

λέμε είναι ήδη παρών. Είναι μέσα στις 
ψυχές των ανθρώπων. Δεν είναι πια το 
κράτος σε κάποια ελίτ απλώς. Είναι η 
κοινωνία μεταξύ του πνεύματος των 
πολιτών, κάποιας μερίδας πολιτών, με 
αυτήν την σκοτεινή πραγματικότητα. 
Έχουν αναλάβει οι άνθρωποι, όχι μόνο 
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επιδοτούμενοι άνθρωποι αλλά και μη 
επιδοτούμενοι, να είναι εργάτες αυτού 
του σκοτεινού παρόντος και του σκοτει-
νού μέλλοντος.

Αυτός είναι ο διαχωρισμός και όλα 
αυτά που είπες. Έτσι συμβαίνει 

αυτό. Ήδη συμβαίνει. Όμως οι άνθρω-
ποι, για να παραμείνουμε άνθρωποι, όχι 
για να γίνει το αποτέλεσμα οπωσδήπο-
τε, όχι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, 
ως μαρτυρία ζωής, δεν μπορούμε να εί-
μαστε άνθρωποι αλλιώς, αν δε μαρτυρή-
σουμε την αλήθεια στη ζωή μας. Πρέπει 
λοιπόν οι άνθρωποι να μαρτυρήσουν την 
αλήθεια. Πρέπει να έχουμε τέτοιο φρό-
νημα. Κυρίως οι Χριστιανοί. Αλλά νομί-
ζω γενικότερα η ανθρωπότητα. Σαν να 
εξέλειπε δηλαδή από την ανθρωπότητα 
η διάθεσή της να αγωνιστεί για οποιο-
δήποτε ζήτημα. Που δεν θα με έβρισκε 
οπωσδήποτε σύμφωνο σε μια άλλη στιγ-
μή της Ιστορίας, καταλαβαίνεις…. Αλλά 
εδώ έχουμε μια γενικότερη ύπνωση. Δεν 
είναι και αυτό μέσα στο πνεύμα του Αντι-
χρίστου; Μια γενική ακηδία έχει χυθεί. 
Μια παθητικότητα ανερμήνευτη σχε-
δόν.. Είναι ερμηνεύσιμη… γιατί; Επειδή 
έχει επικρατήσει η αμαρτία στον κόσμο 
το πρώτο αποτέλεσμα της αμαρτίας εί-
ναι ο σκοτισμός του νοός. Επειδή έχουμε 
προσκυνήσει την αμαρτία, τι να πούμε; 
Δε βλέπουμε ούτε τα ιστορικά, ούτε τα 
οριζόντια, ούτε τα κάθετα, ούτε τα πνευ-
ματικά. Γι’ αυτό υπάρχει τόσο σύγχυση.

Αν δεν είχαμε τους ανθρώπους του 
Θεού πού θα βρισκόμασταν; Αν δεν 

είχαμε τους Αγίους να κρατηθούμε ώς 
Ορθόδοξοι πού θα βρισκόμασταν σήμε-
ρα; Αν δεν είχαμε τη ζωντανή παρουσία 
του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία θα 
είχαμε ήδη προσχωρήσει μέσα σε αυτό 
το χάος.

Όμως το Πνεύμα το Άγιο είναι Πα-
ρόν στην Εκκλησία. Είναι ζωντα-

νό. Και ομιλεί στις Εκκλησίες όπως λέει 
στην Αποκάλυψη. Και δε θέλει το χαμό 
ουδενός. Είναι αγαθό το Πνεύμα το Άγιο. 
Και αυτή είναι η αγαθότητά του… να μη 
θέλει να χαθεί κανείς. Σε όλα τα επίπε-
δα. Και μας καλεί να γυρίσουμε πίσω. 
Υπάρχει χρόνος για τους ανθρώπους. Ας 
σταματήσουν εδώ όσοι έκαναν τα εμβό-
λια. Ας αγωνιστούν, ας καταλάβουν ότι 
υπάρχει ένα πνευματικό ζήτημα.

Και βέβαια μια και το έθιξες, ποιο 
είναι το πνευματικό ζήτημα πέραν 

του σφραγίσματος της ψυχής και του σώ-
ματος; Είναι το ζήτημα του μολυσμού, 
το οποίο εδώ στην Ελλάδα το έχουν θί-
ξει κάποιοι πατέρες πολύ σπουδαία, το 
έχουν ολοκληρώσει δηλαδή σαν ζήτημα 
κατά την γνώμη μου. Υπάρχει μολυσμός 
από το εμβόλιο; Φυσικά και υπάρχει μο-
λυσμός από τη στιγμή που ξέρουμε. Δεν 
υπήρχε μολυσμός, και για αυτό έγινε 
το ΄δια των κολλύβων’ θαύμα του Αγίου 
Θεοδώρου; Δεν υπήρχε τότε μολυσμός; 
Τώρα δεν υπάρχει όταν χρησιμοποιούμε 
κυτταρική σειρά εκτρωμένων εμβρύων;
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Ξέρετε πώς γίνεται αυτό; Είναι μια 
φρικτή συμπαιγνία. Ένα σενάριο 

πραγματικά μιας ταινίας τρόμου. Το πώς 
λαμβάνονται αυτά τα έμβρυα. Πώς γίνο-
νται αυτές οι εκτρώσεις; Γίνονται γι’ αυ-
τόν ακριβώς τον λόγο οι εκτρώσεις. Δεν 
είναι μια έκτρωση που έγινε. Μη λέμε 
τέτοια πράγματα. Πρέπει να ξέρουμε τι 
συμβαίνει. Κακόμοιρα πλάσματα, μέσα 
από ψυχιατρεία, απελπισμένοι άνθρω-
ποι που γίνονται πειραματόζωα, είτε εν 
γνώσει, είτε εν αγνοία τους κυρίως. Ζω-
ντανά πλάσματα που τα παίρνουμε για 
τέτοιους επιστημονικούς σκοπούς.

Μα τι κάνουμε; Δεν ξέρουμε τι γίνε-
ται στον κόσμο καθόλου; Τί δια-

βάζουμε; Βλέπουμε μόνο τηλεόραση; 
Αυτό είναι μια παγκόσμια μετάδοση 
ναρκωτικών ουσιών. Τι είναι αυτό; Έτσι 
θα φτιάξουμε συνείδηση και θέσεις σαν 
άνθρωποι;

Λοιπόν, φυσικά υπάρχει η πνευματι-
κή διάσταση στα πράγματα και όλα 

έχουν πνευματική διάσταση. Ακόμα και 
η «πολιτική», σε εισαγωγικά, διάσταση 
των πραγμάτων έχει πνευματική σημα-
σία για εμάς. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό 
σου απαντώ μέχρι στιγμής αλλά επειδή 
νομίζω ότι αν το αρχίσουμε αυτό δε θα 
το τελειώσουμε… Αν θέλεις κάνε μου κά-
ποιες παρεμβάσεις, κάποιες άλλες ερω-
τήσεις μήπως βοηθηθείς περισσότερο.

Είναι το εμβόλιο «ευλογία Θεού»;

Είναι λοιπόν το εμβόλιο ευλογία 
Θεού; Ύστερα από όλα αυτά είναι 

δυνατόν όλη αυτή η απάτη, όλο αυτό το 
οργανωμένο έγκλημα να είναι ευλογία 
Θεού; Αυτή είναι η αντιστροφή των πά-
ντων. Σου λέω λοιπόν ξεκάθαρα. ΤΟ ΕΜ-
ΒΟΛΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΘΕΟΥ. 
Όχι απλώς δεν είναι ευλογία, τα εμβόλια 
είναι ΓΕΝΝΉΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ.

Αν πούμε ότι είναι ευλογία πέφτου-
με στην ΒΛΑΣΦΉΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, η οποία όπως ξέρετε και 
αν ξέρετε είναι ασυγχώρητη αμαρτία. 
Αυτή η αντίστροφή είναι ευλογημένη; 
Δηλαδή είναι ευλογία, ας πούμε, αυτό το 
σκοτάδι; Και όποιοι δεν κάνουν το εμ-
βόλιο τι θα είναι δηλαδή; Καταραμένοι; 
Αυτό το λέει το Πνεύμα του Θεού στις 
Εκκλησίες;

…Και εν πάση περιπτώσει να το πάμε και 
λίγο διαφορετικά το θέμα. Έχουμε τον 
ιατρικό φασισμό, που ίσως παρερμηνευ-
τεί αλλά αν θέλεις μπορώ να στο εξηγή-
σω, έχουμε ξεκάθαρα τον πολιτικό, θα 
έχουμε και έναν εκκλησιαστικό τώρα; 
Δηλαδή θα ξεχωρίσουν τους πιστούς σε 
εμβολιασμένους και όχι; Και οι εμβολια-
σμένοι είναι αυτοί που θα μπαίνουν στο 
Ναό και οι άλλοι έξω; Αυτή θα είναι η Εκ-
κλησία του Χριστού ή του Αντιχρίστου; 
Πώς την βλέπουμε από μακριά;

Σε μια τέτοια Εκκλησία, θέλω να πω 
στους αδελφούς στην Πορτογαλία 

και όπου αλλού, όχι μόνο δεν πρέπει να 
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μπαίνουμε μέσα, αλλά πρέπει να φεύ-
γουμε μακριά. Καλύτερα στα σπίτια μας.

Αν η Εκκλησία μας πει ότι για να 
μπούμε πρέπει να είμαστε εμβο-

λιασμένοι, πρέπει να τρέξουμε μακριά. 
Καλύτερα στα σπίτια μας. Να ανοίγουμε 
το στόμα μας μετά από μια Παράκληση, 
μια Ακολουθία, μια προσευχή και να μας 
κοινωνούν οι Άγιοι και οι Άγγελοι νοε-
ρώς, παρά μέσα σε αυτό, που δεν ξέρω 
πώς να το ονομάσω.

Θυμάμαι τώρα έναν Βόρειο Ηπει-
ρώτη νομίζω …τον είχα συναντήσει 

κάποτε, είχε γίνει και νεωκόρος αυτός 
σε μία εκκλησία. Και επειδή κάπως εί-
χαμε γνωριστεί… τον συνάντησα λοιπόν 
μια μέρα τυχαία πριν από πάρα πολλά 
χρόνια -ήμουν διάκονος- σε ένα λεωφο-
ρείο και αρχίσαμε να συζητάμε, και μου 
περιέγραφε τι γινότανε στην Αλβανία 
εκείνα τα χρόνια. Και γινόταν ακριβώς 
αυτό. Άκουγαν κρυφά την Λειτουργία 
στην Ελλάδα και την ώρα της Θείας Κοι-
νωνίας άνοιγαν το στόμα τους, έπαιρναν 
νοητά το αντίδωρο. Έτσι θα κάνουμε και 
εμείς. Νοητά θα παίρνουμε το αντίδωρο, 
νοητά θα κοινωνούμε και θα κοινωνού-
με, αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να λει-
τουργήσουμε.

Αυτό δεν θα είναι Εκκλησία του Χρι-
στού και φυσικά δεν σχετίζεται με 

καμία ευλογία. Το σκοτάδι δεν είναι ευ-
λογία ποτέ. Η μετάλλαξη η ανθρώπινη 
είναι δυνατόν να είναι ευλογία; Ή καθυ-

πόταξη του ανθρώπου σε τέτοιο βαθμό, 
ηλεκτρονικό, που αν θες το αναπτύσσου-
με αργότερα, θα είναι ευλογία; Θα βαφτί-
σουμε ευλογία αυτό το πράγμα;; Ευλογία 
και ο φασισμός; Ευλογία ο διαχωρισμός 
των ανθρώπων; Ευλογία όλα αυτά τα 
τείχη που ανορθώνονται; Ευλογία αυτοί 
που δεν έχουν αυτήν την γνώμη και που 
στηρίζεται και σε πολύ λογικά και σε 
επιστημονικά ακόμα -όχι σε πνευματι-
κά- επιχειρήματα να αποκλείονται;

Με τι μοιάζει αυτό; Να αποκλει-
στούν τα παιδιά από το σχολείο; 

Να αποκλειστούν οι εργαζόμενοι από 
τις εργασίες τους; Να αποκλειστούν οι 
πιστοί δηλαδή από την Εκκλησία; Αυτή 
είναι η ευλογία; Μα δεν ξέρουμε τι γί-
νεται καθόλου; Δεν ξέρει κανείς μας τα 
πνευματικά, ούτε εγώ. Δεν ξέρουμε ούτε 
τα ιστορικά; Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό; 
Υπάρχει άραγε τεχνολογία νανοσωμα-
τιδίων; Και εμείς είμαστε σίγουροι ότι 
δεν υπάρχει μέσα στο εμβόλιο; Και τι 
θα πούμε αύριο στους ανθρώπους όταν 
αρχίζουν να εμφανίζονται… και ποιος θα 
τα καταγράψει και ποιος τα καταγράφει 
σήμερα. Ποιος καταγράφει, εδώ τουλά-
χιστον σε μας δεν ξέρω στην Πορτογα-
λία, ποιος καταγράφει τα αποτελέσματα 
του εμβολίου; Τις επιπλοκές; Ποιος κα-
ταγράφει τους θανάτους που προέρχο-
νται από αυτές τις επιπλοκές; Τι θα πού-
με αύριο; Τι θα πούμε ακόμα και στην 
επόμενη γενιά;
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Όπως ξέρουμε, και η Ιατρική το δι-
δάσκει, υπάρχουν αποτελέσματα 

από φάρμακα απλά όχι από γενετικές 
παρεμβάσεις, τα οποία εμφανίζονται 
μια γενιά αργότερα. Τρέχουμε εμείς να 
πούμε ευλογία κάτι που δεν ξέρουμε ούτε 
καν τι είναι; Που δε θα μου έλεγε προσω-
πικά τίποτα ακόμα κι αν ήταν εγκεκρι-
μένο… και άλλα είναι εγκεκριμένα… και 
άλλα εγκρίθηκαν και αργότερα καταλά-
βανε ότι ήταν θανατηφόρα. Μα η εποχή 
μας είναι γεμάτη από πληροφορίες αν 
θέλουμε να μάθουμε. Τι είναι αυτό; Δεν 
ξέρουμε; Δε θέλουμε να μάθουμε; Ή είναι 
κάτι άλλο;

Είναι φανερό ότι οι κυβερνήσεις θέ-
λουν να αφομοιώσουν την Εκκλησία 

-ας μιλήσουμε μόνο εκκλησιαστικά- θέ-
λουν να αφομοιώσουν την Εκκλησία, την 
Ιεραρχία της, το Σώμα της. Θέλουν να 
το εντάξουν στους δικούς τους σκοπούς. 
Θέλουν να μας κάνουν εργάτες όλων αυ-
τών των σκοτεινών πρακτικών και της 
θεωρίας τους, του οράματός τους για τον 
κόσμο. Να μας βάλουν να υπηρετήσουμε 
τον πονηρό αντί για τον Χριστό που υπη-
ρετούμε.

Να πείσουμε εμείς τους ανθρώπους 
να κάνουν τα εμβόλια;… Θεέ μου… 

Πώς θα τους αντικρύσουμε; Όταν θα 
αρχίσουν να φαίνονται πολύ πιο ορατά 
αυτά που θα φανούν, τότε τί θα κάνουμε;

Όμως, για να ολοκληρώσουμε και το 
θέμα το πνευματικό. Αν λοιπόν τα 

κράτη.. οποιοδήποτε κράτος, οποιαδή-
ποτε κυβέρνηση, θέλει να κάνει κάτι τέ-
τοιο, αν θέτει τους όρους της λατρείας, αν 
θέτει τους όρους της εισόδου μέσα στον 
Ναό, αν θέτει τους όρους της Λειτουργίας 
της εκκλησιαστικής, αν θέτει τους όρους 
του κηρύγματος όπως έχουμε δει, δεν θα 
θέσει και τους όρους του εμβολιασμού 
των πιστών;

Και τότε τι θα κάνουμε; Ήδη έχουν 
σπεύσει κάποιοι να το θεωρήσουν 

σχεδόν επιβεβλημένο.

Αλλοίμονο. Αλλοίμονο.

Όμως αυτό που λέγαμε δεν είναι 
πνευματικό θέμα; Όταν οι πο-

λιτείες θέτουν αυτούς τους όρους, και 
να στο πω πιο συγκεκριμένα, δεν είναι 
θέμα Κανονικού Δικαίου; Όταν παύει η 
Εκκλησία να έχει την κυριαρχία στους 
όρους της ζωής της, αυτό δεν είναι θέμα 
Κανονικού Δικαίου;

Δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ιστολόγιο: 
https://tasthyras.wordpress.com/
2021/07/27/%e1%bc%90%ce%bc-%ce%
b2%ce%bf%ce%bb%e1%bd%b4-%cf%
80%ce%bf%ce%bd%ce%b7%cf%81%
e1%bd%b0-%cf%83%cf%84%e1%bd%
b8-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%
e1%bc%b0%ce%ba%cf%8c%ce%
bd%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%
81%ce%bf/
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Εκ μέρους του συνεφημερίου του Πα-
τρός Βασιλείου

Ιερεύς της εν Ελλάδι Εκκλησίας υπό τον 
Αρχιεπίσκοπον κ. Ιερώνυμον.

Η προσωπική μαρτυρία του παθόντος 
Ιερέως «......»

Θα σας αναφέρω με λίγα λόγια την 
εμπειρία μου από τον εμβολιασμό 

μου με την πρώτη δόση της Pfizer. Με 
διάφορα σημεία ο Θεός με εμπόδιζε να 
κάνω το εμβόλιο που για συντομία δεν θα 
τα αναφέρω. Πλησιάζοντας το εμβολια-
στικό κέντρο, λίγο πριν πάρω τη σειρά 
μου, σαν κάτι να με εμπόδιζε να πλησιά-
σω και μάλιστα πλησιάζοντας αισθανό-
μουν μια δυσωδία, από τη μόνη που με 
παραξένεψε. Αφού έκανα το εμβόλιο, ο 
κόσμος περίμενε έξω, εγώ φεύγοντας 
δεν μπορούσα να φορέσω το καλιμαύχι 
του ιερέα, μια μεγάλη ντροπή αισθανό-
μουν μέσα μου και έφυγα κρατώντας το 
στο χέρι. 

  Φτάνοντας στο σπίτι μου πήγα στην 
τουαλέτα να πλύνω το πρόσωπό 

μου και αντικρίζοντας στον καθρέφτη το 
πρόσωπό μου τρόμαξα από την έκφρα-
ση που είχα. Την επόμενη ημέρα πήγα 
να ψωνίσω στο σούπερ Μάρκετ και 

Ιερέας έχασε την χάρη μετά από την
πρώτη δόση του εμβολίου Pfizer

Προσοχή μηνύμα εξ Αγίου Όρους.                                                                   Ιούλιος 2021
Τα δύο πρόσωπα των Ιερέων είναι υπαρκτά.
Από Ι. Μητρόπολη της Ορθοδόξου Ελλαδικής Εκκλησίας

επειδή ήταν περίοδος που δεν είχε γίνει 
η απόδοση του Πάσχα, πάντα μίλαγα με 
το Χριστός Ανέστη – Αληθώς Ανέστη στις 
πωλήτριες. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι 
ντρεπόμουν υπερβολικά να πω το Χρι-
στός Ανέστη στις πωλήτριες, κάτι που με 
ξίνισε βαθύτατα!  

Μετά από μια μέρα πηγαίνω να εκ-
κλησιαστώ σε μια γνωστή ενορία, 

όχι να λειτουργήσω και μπαίνοντας στο 
ιερό κατάλαβα ότι ήμουν σα νεκρός. Η 
χαρά που ένιωθα άλλες φορές, η χαρά 
της Θ. Λειτουργίας είχε χαθεί… Σα να μην 
έμπαινα σε Ιερό Εκκλησίας αλλά σαν ένα 
δωμάτιο σπιτιού. Να βλέπω γνωστούς 
ανθρώπους και να γυρνάν το πρόσωπό 
τους. Την επόμενη ημέρα διαπίστωσα 
ότι με πόναγε φοβερά η συνείδησή μου, 
σα να είχε περάσει ένα βελόνι την καρ-
διά μου, με ένα πόνο που ποτέ δεν είχα 
δοκιμάσει στη ζωή μου. Το είπα σε ένα 
γνωστό μου αρχιμανδρίτη αυτό που αι-
σθανόμουν και με παρηγόρησε, μου είπε 
κάποια λόγια ότι δεν είναι τίποτα αυτό 
που αισθανόμουν και φεύγοντας διαπί-
στωσα ότι αυτός ο φοβερός πόνος στη 
συνείδησή μου ήταν αμείωτος και είχε 
επιδεινωθεί περισσότερο. Από εκείνη 
την ημέρα με έπιασε μια ταραχή η οποία 
διήρκησε περίπου 13 ημέρες. Δεν μπο-
ρούσα να κοιμηθώ και να ησυχάσω. 

Ε'
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   Τώρα επιτρέψτε μου να σας πω το πιο 
φοβερό: έβλεπα μπροστά μου το σα-
τανά, το πρόσωπό του σε απόσταση 
περίπου 20 εκατοστά από το δικό μου 
συνεχώς ημέρα – νύχτα. Πήγαινα να κοι-
μηθώ το βράδυ και αισθανόμουν ότι με 
αγκάλιαζε και πάγωνα ολόκληρος. Διά-
βαζα τους Χαιρετισμούς της Παναγίας 
και αισθανόμουν ότι έκαιγε το αίμα στις 
φλέβες μου. Αισθανόμουν μια ύπαρξη 
ξένη μέσα μου που με έλεγχε, αισθανό-
μουν μια φρίκη και σαν κάποιος να μου 
λέει ότι ‘’τώρα μου ανήκεις’’…. Μόλις 
επέστρεψα από το σπίτι μου το πατρικό 
που είχα μείνει λίγες ημέρες για πιθα-
νές παρενέργειες, στην Ιερά Μονή όπου 
διαμένω, διαπίστωσα ότι στη Θ. Λει-
τουργία δεν καταλάβαινα τίποτα, σα να 
ήμουν νεκρός, συνεχώς να βιάζομαι στις 
αιτήσεις, ένα τεράστιο άγχος, να μην αι-
σθάνομαι ίχνος χαράς και να νιώθω ότι 
δεν είμαι ιερέας, ούτε καν βαπτισμένος 
Χριστιανός! Έφτασα σε σημείο να μην 
μπορώ να μιλήσω, σα να έχω χάσει τη 
φωνή μου, όλη η ζωή μου να είναι μαύρη 
και μια διαρκή απελπισία. 

Σε αυτήν την κατάσταση που βρισκό-
μουν ήρθε στο μοναστήρι μια γνω-

στή οικογένεια και μίλησα λίγο με τη 
μητέρα και μου είπε: πάτερ πως κάνεις 
έτσι, πολλοί άνθρωποι που κάνουν την 
πρώτη δόση του εμβολίου δεν κάνουν 
την δεύτερη, μην κάνεις καθόλου την 
δεύτερη δόση. Όπως μου είπε αυτά τα 
λόγια η κοπέλα αυτή ένιωσα να μπαίνει 
μια δροσιά στην ψυχή μου, να με πα-
ρηγορεί η Χάρις του Θεού. Έτσι έδωσα 
υπόσχεση και είπα “Θεέ μου δεν θα κάνω 
τη δεύτερη δόση αυτού του εμβολίου“. 
Από εκείνη την ώρα σιγά – σιγά άρχισε 

να βελτιώνεται η κατάστασή μου και να 
αισθάνομαι μια μικρή χαρά στην ψυχή 
μου να με παρηγορεί. 

   Περιττό να σας αναφέρω την στεναχώ-
ρια που πέρασα και τα κλάματα που 
έκανα. 40 ημέρες ακριβώς μετά την 
πρώτη δόση του εμβολίου άρχισα να αι-
σθάνομαι τη Χάρη του Θεού, να νιώθω 
μια ηρεμία και μια παρηγοριά ότι ο Θεός 
με συγχώρησε γι’ αυτό που είχα κάνει, 
αν και δεν είχα γνώση τι ήταν αυτό το 
εμβόλιο. Δεν θέλω και δεν τολμώ να σκε-
φτώ τι θα είχα πάθει αν είχα κάνει και 
τη δεύτερη δόση του εμβολίου. Το μόνο 
που μπορώ να πω είναι ότι με λυπήθηκε 
ο Άγιος Θεός. Τώρα, αν και νιώθω καλύ-
τερα, δεν επανήλθα στην πρότερη κατά-
σταση πριν από τον εμβολιασμό. Κατά 
την ταπεινή μου γνώμη το εμβόλιο αυτό 
της Pfizer που έκανα εγώ είναι σφράγι-
σμα, όχι το τελικό, ίσως πρόδρομος του 
οριστικού σφραγίσματος. Πρέπει, όμως, 
ο κόσμος να ενημερωθεί για το τι φοβερό 
πράγμα είναι αυτό το εμβόλιο, τι φοβε-
ρές επιπτώσεις έχει στον ψυχικό, σωμα-
τικό και πνευματικό κόσμο του ανθρώ-
που……

Δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ιστολόγιο: 
http://www.video-afipnisis.gr/index.
php/2021/07/26/%ce%b9%ce%
b5%cf%81%ce%ad%ce%b1%cf%82-
%ce%ad%cf%87%ce%b1%cf%83
%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%
cf%87%ce%ac%cf%81%ce%b7-%ce
%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac-%ce%b1
%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce
%bd-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84/
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27 Ιουλίου, 2021

Ὁ Δρ. Στάνλεϊ Πλότκιν, «πατριάρ-
χης» τῶν ἐμβολίων καί «σφαγέας» 

τῶν ἐμβρύων, δίνει ἠχηρή ἀπάντηση 
στόν Μητροπολίτη Μεσογαίας καί Λαυ-
ρεωτικῆς κ. Νικόλαο, τόν Ἀρχιμανδρίτη 
Νεκτάριο Μουλατσιώτη, τόν Καθηγητή 
Λοιμωξιολογίαςκ. Σωτήρη Τσιόδρα καί 
τόν Καθηγητή Γενετικῆς κ. Κων/νο Τρι-
ανταφυλλίδη, γιά τά ἐμβόλια.

Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ, 
Ἱεροκήρυκος

Ἀγρίνιο, 17/07/2021

Στίς 11 Ἰανουαρίου 2018, ὁ Dr. Stanley 
Plotkin, σύμβουλος τῆς φαρμακευ-

τικῆς ἑταιρείας Moderna, καί «πατρι-
άρχης» τῆς βιομηχανίας τῶν ἐμβολίων, 
κατά τή διάρκεια μιᾶς ἀστικῆς διαμά-
χης ἑνός ζευγαριοῦ στήν Πενσυλβάνια 
τῶν ΗΠΑ- ἐξαιτίας τῆς διαφωνίας τους 
γιά τόν ἐμβολιασμό ἤ μή τοῦ τέκνου 
τους ....
 «ακολουθεί διάλογος»
......ομολογία τοῦ ἴδιου τοῦ Dr. Plotkin, 
καθώς καί οἱ βαρύνουσες ἐπισημάνσεις 
τοῦ Τοbi Κundid σχετικά μέ τίς ἀπάν-
θρωπες διαδικασίες πού ἀκολουθεῖ ὁ 
Plotkin καί ἄλλοι παραγωγοί ἐμβολί-
ων,δίνουν ἠχηρή ἀπάντηση στόν Σεβα-
σμιώτατο Μητροπολίτη Μεσογαίας καί 
Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαο, τόν Καθηγητή 
Λοιμωξιολογίας κ. Σωτήρη Τσιόδρα καί 

Το ἐμβόλιο εἶναι θέμα Πίστεως καί Βιοηθικῆς

τόν Καθηγητή Γενετικῆς κ. Κων/νο Τρι-
ανταφυλλίδη, οἱ ὁποῖοι προσκλήθηκαν 
νά μιλήσουν γιά τό θέμα τῶν ἐμβολίων, 
στήν «ΤρίτηΔιαδικτυακή Ἱερατική Σύ-
ναξη τῆς Μητροπόλεως Νεαπόλεως καί 
Σταυρουπόλεως», στίς 24 Ἰανουαρίου 
2021.

Πρῶτος ὁ Μητροπολίτης Μεσογαί-
ας, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς 

Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας, δήλωσε στήν 
ἐν λόγῳ Σύναξη τά ἑξῆς:

Πρῶτον, ὅτι: «…Στά δύο ἐν χρήσει 
ἐμβόλια γιά τή δική μας χώρα, τῆς 

Pfizer καί τῆς Moderna,δέν ὑπάρχουν 
τέτοια παράγωγα κἄν κυτταρικῶν σει-
ρῶν, ἀφοῦ, βέβαια, ἀναλύσαμε τό ὅλο 
θέμα». (Ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ κατασκευαστής 
ἐμβολίων -τῆς Moderna- ὁμολογεῖ ὅτι 
χρησιμοποιεῖ ἐκτρωμένα ἔμβρυα γιά 
τήν παραγωγή τους).

Δεύτερον, ὅτι: «…Δέν σκοτώνονται 
ἔμβρυα. Εἶναι ἀρχικά κύτταρα, 

ἤτανε κύτταρα ἀπό ἐμβρυικό ἱστό ἤδη 
νεκρωμένων ἐμβρύων, τά ὁποῖα δέν 
προσκρούουν σέ κάποιο ἠθικό ἐμπό-
διο, γιατί δέν ὑπάρχει ἡ σκοπιμότητα 
πού ὁδηγεῖ στήν ἔκτρωση, ἀλλά εἶναι 
ἐντελῶς ἀνεξάρτητο γεγονός τό ἕνα ἀπό 
τό ἄλλο». (Ἐνῶ ὁ ἴδιος ὁ κατασκευα-
στής ἐμβολίων -τῆς Moderna- ὁμολογεῖ 
ὅτι ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ καί ζωντανά 
-ἐκτρωμένα ἤ μή- ἔμβρυα, μωρά καί 

Στ'
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παιδιά ἀκόμα, στήν μελέτη καί παρα-
γωγή ἐμβολίων).

Τρίτον, ὅτι: «…Ἡ Ἐκκλησία δέν θά 
ἔπρεπε νά μπεῖ σέ ἕναν τέτοιο διά-

λογο σχολαστικοῦὑποβάθρου, ὁ ὁποῖος 
εἶναι ἀρκετά ἕωλος…».

Σέ αὐτό τό σημεῖο, πράγματι ἐξανί-
σταται ὁ κάθε λογικός ἄνθρωπος, 

γιατί, ἐνῶ λέει ὅτι δέν σκοτώνονται ἔμ-
βρυα, ὡστόσο, ὁμιλεῖ γιά κύτταρα τά 
ὁποῖα προέρχονται ἀπό νεκρωμένα ἔμ-
βρυα. Ἀλήθεια, αὐτά δέν εἶναι «Εἰκόνες 
Θεοῦ»; Ἀπό τή στιγμή τῆς σύλληψης δέν 
ἔχουμε ὁλοκληρωμένο ἄνθρωπο; Τότε, 
τί σημαίνει «νεκρωμένα ἔμβρυα»; Δέν 
μιλᾶμε γιά ἀνθρώπινο φόνο; Ἐπιτρέ-
πεται ἡ ἔκτρωση; Μᾶς κάνει ἐντύπω-
ση τό γεγονός, πώς ὁ Σεβασμιώτατος 
χαρακτηρίζει τήν ἔκτρωση «διακοπή 
κυήσεως», ἐνῶ πρόκειται ξεκάθαρα γιά 
φόνο, καί μάλιστα ἐκ προμελέτης. Εἶναι 
ἔκτρωση, καί εἶναι θανάσιμο ἁμάρτη-
μα.

Στήν συνέχεια, στή δήλωσή του ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσο-

γαίας, ἐνῶ ἀρχικά ἀναφέρει, πώς «ἔγινε 
μιά βιαστική μελέτη» γιά τό ζήτημα, 
λόγω ἔλλειψης χρόνου, στή συνέχεια 
συνεχίζει λέγοντας, πώς «ἀναλύσαμε τό 
ὅλο θέμα», διαψεύδοντας κυριολεκτικά 
τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό. Γιά ἕνα τόσο σο-
βαρό θέμα ὅμως, σέ καμία περίπτωση 
δέν θά ἔπρεπε νά ὑπάρξει βιασύνη. Οἱ  
ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας πρέπει νά 
ἔχουν σωφροσύνη καί συμβουλευτικό 

χαρακτήρα, ὥστε νά ξέρουν οἱ ἄνθρω-
ποι ποιό εἶναι τό σωστό νά πράξουν, 
χωρίς βιασύνες. Μήν ξεχνᾶμε τί λέει ὁ 
σοφός λαός: «Ὅποιος βιάζεται, σκοντά-
φτει».

Ἡ σύγχυση στά λεγόμενά του συ-
νεχίζεται, καθώς, ἀπό τή μιά 

λέει πώς γνώριζε γιά τό ἐμβόλιο ἀπό 
τόν Μάρτιο τοῦ 2020 καί ἀπό τήν ἄλλη 
πώς δέν γνώριζε περί χρήσης ἐμβρυι-
κῶν κυττάρων. Εἶναι ἀνεπίτρεπτη ἡ 
προχειρότητα καί ἡ ἀδιαφορία σέ τόσο 
σοβαρά ζητήματα, πού ἀποβλέπουν 
στήν σωτηρία τῆς ψυχῆς καί τήν ὑγεία 
τοῦ σώματος τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι 
εἶναι πλασμένοι «κατ’ εἰκόνα καί καθ’ 
ὁμοίωσιν Θεοῦ». Τήν ἴδια στιγμή πρέ-
πει νά σκεφτοῦμε, μήπως φτάσαμε στό 
σημεῖο νά θεοποιεῖται ἡ γνώση καί ἡ 
ἐπιστήμη (;). Ἡ ἔκτρωση γιά τούς Χρι-
στιανούς εἶναι ἠθικά μεμπτή πράξη, δι-
ότι τά ἐμβρυικά κύτταρα ἦταν κάποτε 
ζωντανά καί εἶχαν «ψυχήν ζῶσαν». (Γέν. 
2, 7) Ἦταν  ἄνθρωποι, πού τούς ἔκοψαν 
τό νῆμα τῆς ζωῆς.

Ὁ χαρακτηρισμός πού ἀκολουθεῖ 
στή δήλωσή του «ἕωλος» – γιά 

τόν σχολαστικό διάλογο πού ἀπόφυγε 
ἡ Ἐκκλησία, σχετικά μέ τίς λεπτομέ-
ρειες τῆς δημιουργίας τῶν ἐμβολίων – 
μᾶς ὑπογραμμίζει τήν ἐλαφρότητα μέ 
τήν ὁποία ἀντιμετωπίστηκε τό ζήτημα. 
Ὅταν τήν ἴδια στιγμή, μέ τά ὅσα γνω-
ρίζουμε, ἐπιστήμονες πού δέν ἔχουν 
καμία ἰδιοτέλεια, ἰσχυρίζονται, πώς ἡ 
παραγωγή τῶν ἐμβολίων βασίζεται σέ 
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νεκρωμένα ἔμβρυα καί ὁ ἴδιος ὁPlotkin 
παραδέχεται, πώς χρησιμοποιήθηκαν 
ἀκόμη καί ζωντανά ἔμβρυα, ἀλλά καί 
μικρά παιδιά.

Κατόπιν ὁ Μητροπολίτης Μεσογαί-
ας καταθέτει τήν προσωπική του 

ἄποψη: «Ἐγώ προσωπικά, ἄν μέ ρω-
τήσετε, δέν πιστεύω ὅτι κάποιος οὔτε 
σώζεται οὔτε κολάζεται, ἄν δέν κάνει 
τό ἐμβόλιο, ὅπως καί ἄν τό κάνει…», 
θέτοντας τό ἑξῆς ἐρώτημα: «Μέ ποιά 
λογική νά ἐμποδίσουμε τόν ἄνθρωπο νά 
κάνει τό ἐμβόλιο καί γιά ποιό λόγο νά 
σπείρουμε φόβους, ἀμφισβητήσεις (;). 
Σκοπός εἶναι νά ἐλευθερωθοῦμε, καί ἡ 
Ἐκκλησία ἔχει ὡς στόχο νά ἐλευθερώνει 
τήν ἀλήθεια». Ὁ λόγος του ἐδῶ, χρησι-
μοποιεῖται ἐργαλειακά καίοἱ λέξεις του 
στεροῦνται τοῦ πραγματικοῦ νοήματος, 
πού ἔχουν.

Πραγματικά λυπᾶμαι, γιατί ὁ Μη-
τροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικό-

λαος ἐδῶ, ἀπ’ ὅ,τι φαίνεται ταυτίζεται 
μέ τήν Κυβέρνηση, ἡ ὁποία ὀνομάζει τό 
ἐμβολιαστικό κίνημα «Ἐλευθερία». Τήν 
στιγμή μάλιστα πού καθημερινά διαπι-
στώνουμε πολλούς θανάτους καί ἀκόμα 
περισσότερες παρενέργειες, ἀπό τό ἐν 
λόγῳ ἐμβόλιο. Ἀλήθεια, σέ ποιά «ἐλευ-
θερία» ἀναφέρεται ὁ Σεβασμιώτατος; 
Γιατί, μόνον ἡ Ἐκκλησία, μόνον ὁ Χρι-
στός μας,ὂντως καί θέλει καί δύναται 
νά ἐλευθερώσει τόν ἄνθρωπο, «ἀπό τήν 
δουλεία τῆς ἁμαρτίας, τοῦ διαβόλου καί 
τοῦ θανάτου», ὅμως, ὅπως ὀρθότατα 
λέει ὁ  Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς.  Σέ 

καμία περίπτωση δέν μπορεῖ ὁ Χρι-
στιανός στό ὂνομα μιᾶς ὑποτιθέμενης 
«ἐλευθερίας» νά ταυτιστεῖ μέ ὅ,τι ἀντί-
κειται στήν ἠθική του, τήν ζωή του καί 
τήν πνευματική του πρόοδο. Γιά μᾶς 
τούς Χριστιανούς, ἡ «ἀλήθεια» δέν εἶ-
ναιμιά ἀφηρημένη ἔννοια. Ἡ «Ἀλήθεια» 
εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Χριστός, τό Θεανδρικό 
Του πρόσωπο.  Γι’ αὐτό καί διακήρυξε: 
«Ἐγώ εἰμί ἡ ὁδός, καί ἡ ἀλήθεια, καί 
ἡ ζωή». «Γνώσεσθε τήν ἀλήθειαν, καί 
ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰω. η΄, 
32).......

Δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ιστολόγιο:      
https://tasthyras.wordpress.com/
2021/07/27/%cf%84
%ce%bf-%e1%bc%90%ce%bc%ce%
b2%cf%8c%ce%bb%ce%b9%ce%
bf-%ce%b5%e1%bc%b6%ce%bd%ce%
b1%ce%b9-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%
ce%b1-%cf%80%ce%af%cf%83%cf%
84%ce%b5%cf%89%cf%82-%ce%ba
%ce%b1%ce%af-%ce%b2%ce%b9%
ce%bf/
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....“ Συμπερασματικῶς, τὸ κείμενο τῆς North Dakota Health, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν βασικώτε-
ρη βιβλιογραφικὴ πηγὴ πληροφόρησης, τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικής, ἐφ’ 
ὅσον δὲν ἀκρωτηριασθεῖ, δίνει τὴν σαφέστατη ἀπάντηση ὅτι χρησιμοποιήθηκαν ἀνθρώπι-
να ἐμβρυϊκὰ κύτταρα. Τὸ κυρίως, ὅμως, πρόβλημα προκύπτει ἀφ’ὅτου ἡ ΔΙΣ ἐξαπέλυσε ἕνα 
ἀβασάνιστο ἰατρικὰ καὶ θεολογικὰ Ἱεροσυνοδικὸ κείμενο, γιὰ τὴν πάση θυσία στήριξη τοῦ 
ἐμβολιασμοῦ, μὲ τὰ συγκεκριμένα ἐμβόλια νέας τεχνολογίας.” (2η  Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ 
Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος (19/3/2021)).

Πρωτ. Στυλιανοῦ Καρπαθίου, Θεολόγου-Ψυχιάτρου, 
Δρ. Βιοηθικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν 
Οι κατατεθείσες αναπάντητες επιστολές προς την 

Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

1η  Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος (15/1/2021) 
2η  Ἐπιστολὴ πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος (19/3/2021)

Ζ'

ΑΠΑΝΤΉΣΉ
                 ΣΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟ ΤΉΣ Δ.Ι.Σ.  ‘’ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ’’ 
       ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ COVID-19 ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΤΙΣ  25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Δίκτυο Ἑλληνισμοῦ
                                                                Ἀπὸ τὸν π. Στυλιανὸ Ἐμμ. Καρπαθίου

01 Αυγούστου 2021

   Τὴν παρελθοῦσα Κυριακή, 25 Ἰουλίου 2021, στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς χώρας μας ἀναγνώ-
σθηκε ἐγκύκλιος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου καί, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, 
διανεμήθηκε ἕνα τετρασέλιδο κείμενο μὲ τίτλο: ‘’Οἱ Χριστιανοὶ μᾶς ρωτοῦν γιὰ τὸ ἐμβόλιο 
καὶ οἱ γιατροὶ ἀπαντοῦν’’, διαρθρωμένο σὲ δώδεκα μικρὲς ἑνότητες .
   Τὸ περιεχόμενο καὶ τῶν δύο Ἱεροσυνοδικῶν παρεμβάσεων ἀφοροῦσε τὰ, κατὰ τοῦ 
covid-19, κυκλοφορούμενα ἐμβόλια καὶ σκοποῦσε στὴν ἔκθυμη παρότρυνση τοῦ λογικοῦ 
ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας, νὰ ἀποδεχθεῖ ἄνευ ἐπιφυλάξεων, τὸν μαζικὸ ἐμβολιασμό του.
   Ἡ σύνταξη τοῦ διανεμηθέντος φυλλαδίου, σύμφωνα μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Ἐκπρόσωπο 
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, Μητροπολίτην Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρα, ἀνετέθη στὴν ἐπιστημονικὴ ὀμάδα 
τοῦ κρατικοῦ λοιμωξιολόγου κ. Σωτηρίου Τσιόδρα, προστατευόμενη ἀπὸ τὸ ‘’ἀκαταδίω-
κτο’’,  ἡ  ὁποία  συνέταξε ἀπαντήσεις, σὲ 12 ἐρωτήματα, μέσα ἀπὸ ἀντίστοιχες ἑνότητες, 
ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε.
   Οἱ ἀνακρίβειες ποὺ περιέχονται στὸ ἐν λόγῳ φυλλάδιο, περίληψη τοῦ ὁποίου ἀποτελεῖ καὶ 
ἡ ἀναγνωσθεῖσα Ἐγκύκλιος, μᾶς ἀναγκάζει, μὲ βάση πάντοτε τὸν ἐνδεικνύμενο σεβασμὸ 
πρὸς τοὺς Συνοδικοὺς Ἀρχιερεῖς, νὰ ὑψώσουμε φωνὴ ἀντιστάσεως, θεμελιωμένη στὴν ὀρ-
θοτομοῦσα τὸν λόγο τῆς Ἀληθείας Ἐκκλησία, ὅπως αὐτὴ ἐκδιδάσκεται καὶ μαρτυρικῶς βε-
βαιώνεται, ὑπὸ τῆς Ἁγίας Γραφὴς καὶ τῆς κοινῆς συμφωνίας τῶν Ἁγίων Πατέρων. Παραλλή-
λως, ὅμως, ἔχουμε καὶ ὑποχρέωση νὰ διαφωτίσουμε τοὺς συμπολίτες ἀδελφούς μας μέσα 
ἀπὸ τὰ σύγχρονα ἐπιστημονικὰ δεδομένα, τὰ ὁποῖα οἱ ’’εἰδικοί’’ ἐπιμελῶς ἀποσιωποῦν, 
παρ’ ὅτι αὐτὰ φέρουν τὶς ὑπογραφὲς τῶν πρυτάνεων τῆς ἰολογίας καὶ τῆς λοιμωξιολογίας.
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   Μὲ ἐντιμότητα ἀπέναντι στὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ  καὶ στοιχημένοι στὶς εὐαγγελικές, ἀλλὰ 
καὶ ἐν πολλοῖς φιλοσοφικὲς βιοηθικὲς ἀρχές, θὰ προσπαθήσουμε νὰ δείξουμε μὲ συντομία, 
τὴν λανθασμένη πορεία τῶν συντακτῶν τοῦ κειμένου, ποὺ Θεὸς οἶδεν, γιὰ ποιὸ λόγο υἱοθε-
τήθηκε  καὶ διακηρύχθηκε  ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο.

1η -2α -3η  ἑνότητα
   Στὴν 1η, τὴν 2η καὶ τὴν 3η ἑνότητα τοῦ δι-
ανεμηθέντος φυλλαδίου οἱ ἀπαντήσεις, 
ἀφ’ἑνὸς μὲν πλειοδοτοῦν πάνω στὴν ex 
cathedra, κρατικὴ προπαγάνδα περὶ τῶν 
ἐμβολίων, ἀφ’ ἑτέρου δέ, μὲ ἀντιμεθοδο-
λογικὸ τρόπο, δὲν ἀπαντοῦν στὰ ἀκόλουθα 
καίρια ἐρωτήματα: εἶναι συνθετικὸ ἢ ὄχι 
τὸ ἐμβόλιο, ὑπὸ ποιὲς προ-ϋποθέσεις πα-
ράγεται, ποιὲς οἱ παρενέργειές του, γιατὶ 
δὲν κοινοποιοῦνται οἱ θάνατοι καὶ οἱ βα-
ρεῖες παρενέργειες, τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν 
ὁποία, γιὰ ὅλα αὐτὰ, ἄλλες εὐρωπαϊκὲς 
χῶρες ἐπιλέγουν περισσότερο διαφανῆ 
πολιτικὴ ἐνημέρωσης; Πάνω σὲ ποιὰ βι-
βλιογραφία στηρίζονται τὰ διαλαμβανό-
μενα στὸ φυλλάδιο ‘’Πρὸς τὸν Λαό’’; 
   Ἤδη τὸ  EudraVigilance καὶ ἡ EMA 
(Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Φαρμάκων) μὲ 
σχετική ἐπικαιροποίηση τὴν 3η Ἰουλίου 
2021 ἀριθμεῖ 17.503 θανάτους καὶ 1.687.527 
παρενέργειες, στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐκ 
τῶν ὁποίων τὸ 50% ἀφοροῦν πολὺ σοβαρὰ 
προβλήματα. Δυστυχῶς ὁ ἀριθμὸς τῶν θα-
νάτων αὐξάνει καθημερινά, καθώς καὶ ὁ 
ἀριθμὸς τῶν βαρέως πασχόντωνi.
    Ἐνημερώθηκε ἐπ’ αὐτοῦ ἡ Δ.Ι.Σ., ἡ 
Ὁποία ἐμπιστεύθηκε τὴν ὁμάδα Τσιόδρα 
μὲ Ἐγκυκλίους τὴν 25-07-2021, εἴκοσι καὶ 
πλέον ἡμέρες ἀργότερα ἀπό τὴν παραπά-
νω ἀνακοίνωση τῶν στοιχείων τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης;  Ἄγνωστον.

4η  ἑνότητα
   Ἡ 4η ἑνότητα ἀποτελεῖ μνημεῖο ψεύδους, 
παραπλάνησης καὶ αἱρετίζουσας διδασκα-
λίας.
α. Ἀναφέρεται ψευδῶς, ὅτι τὰ κυκλοφο-
ροῦντα στὴν χώρα μας ἐμβόλια δὲν κυ-
οφορήθηκαν σὲ ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς 
κυτταρικὲς σειρές, οἱ ὁποῖες προῆλθαν, 
ἀπὸ πραγματοποιηθεῖσες ἀμβλώσεις ἐπὶ 
τούτου. Ἀντιθέτως, ΟΛΑ τὰ ἐμβόλια τὰ 

ὁποῖα κυκλοφοροῦν σήμερα στὴν Ἑλλάδα, 
(Moderna, Pfizer/BioNTech, καὶ Astra-
Ζeneca (Oxford), η ὁποία συνεργάζεται 
μὲ τὴν Sputnik, καὶ Johnson & Johnson), 
παράγονται προκλινικὰ μὲ ἀνήθικες καὶ 
ἀπάνθρωπες διαδικασίες, παρὰ τὸ γεγο-
νός, ὅτι στὴν παγκόσμια φαρμακευτικὴ 
ἀγορὰ κυκλοφοροῦν  ἐμβόλια χωρὶς νὰ 
ἐμπλέκεται ἡ ὅλη διαδικασία παραγωγῆς 
τους, σὲ ἀποτρόπαιες κατὰ τοῦ ἀνθρωπί-
νου γένους πράξεις, στὴν κυριολεξία, φο-
νικὲς κατὰ τῆς ἔμψυχης εἰκόνας τοῦ Χρι-
στοῦ. 
   Ἐνδεικτικὰ παραπέμπουμε στὸν ἐπί-
σημο κατάλογο τοῦ Institute Loisier 
Charlotte, ὅπου καὶ κωδικοποιοῦνται ἀνὰ 
κατηγορία μηχανισμῶν, ὅλα τὰ παραχθέ-
ντα καὶ ἐν δυνάμει παραγόμενα ἐμβόλια 
κατὰ τοῦ covid-19ii.

β. Ὑποστηρίζουν, ὅτι τὰ ἐμβόλια αὐτά, δὲν 
περιέχουν κυτταρικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν 
κυτταροσειρὰ ποὺ προῆλθαν. Τοὺς δια-
ψεύδει ὅμως ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς 
Ὑγείας, ὁ ὁποῖος θέτει ὅριο, γιὰ τὸ ἐπιτρε-
πτὸ ποσοστὸ τέτοιων στοιχείων, στὸ περι-
εχόμενο τῶν ἐμβολίων.

γ.  Διατείνονται, ὅτι τὰ κύτταρα τῶν ἐμ-
βρυϊκῶν σειρῶν ἀναπαράγονται στὸ ἐργα-
στήριο, ἀφήνοντας τὴν ἐντύπωση, ὅτι δὲν 
ἔχουν καμμιά σχέση μὲ τὰ πρωτογενῆ ‘’μη-
τρικά’’ ἐμβρυϊκὰ κύτταρα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 
παρήχθησαν οἱ κυτταροσειρές. Ὅμως, 
ὅλα σχεδὸν τὰ κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ 
μας ‘’ἀναπαράγονται’’ στὴν διαδρομὴ τῆς 
ζωῆς μας. Συνεπῶς, ὅπως στὴν φυσιολογι-
κὴ ἐξέλιξη κάθε ὀργανισμοῦ ἀνανεώνονται 
συνεχῶς τὰ κύτταρά του, ὁμοίως καὶ στὶς 
κυτταροσειρὲς δημιουργεῖται μιὰ οἰονεὶ 
‘’ἀνανέωση’’ μὲ τεχνητὸ τρόπο, πέρα ἀπὸ 
τὸ φυσιολογικὸ ὅριο γήρανσης (Ηayflick), 
ἀφοῦ προηγουμένως τὰ καταστήσουν 
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‘’καρκινικάiii.’’ Κατὰ συνέπεια, παραπλα-
νοῦν καὶ δὲν ἀληθεύουν. 

δ.  Παραπλανοῦν τὸν ἀναγνώστη ὑπο-
στηρίζοντας, ὅτι δὲν χρησιμοποιεῖται 
ἐμβρυϊκὸς ἰστός, ἀλλὰ μόνον τὰ κύτταρα 
τοῦ ἐμβρυϊκοῦ ἰστοῦ, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προ-
φανῶς προέρχονται οἱ κυτταρικὲς σειρές. 
Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι τὰ κύτταρα αὐτά, ποὺ 
χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐμ-
βολίων, προέρχονται ἀπὸ συγκεκριμένο 
ἱστὸ καὶ εἰδικά,  γιὰ τὴν σειρὰ ΗΕΚ 293, 
προέρχονται ἀπὸ τὸν νεφρικὸ ἱστό ἀμ-
βλωθέντος θήλεως ἐμβρύου. Πιὸ ἁπλά, 
καταστρέφεται ὁ ἱστὸς γιὰ νὰ ἀποκτήσουν 
τὰ ἐπιθυμητὰ κύτταρα, ἀφοῦ διαμελίσουν 
τὸ ἔμβρυο, ἐνῶ εἶναι ἀκόμη ζωντανό. Στὸ 
Λύκειο μαθαίνουμε ὅτι ὁ ὀργανισμὸς ἀπο-
τελεῖται ἀπὸ κύτταρα, σύνολα τῶν ὁποίων 
συνιστοῦν τοὺς ἱστούς.
   Τὰ κύτταρα λοιπὸν ποὺ χρησιμοποιοῦ-
νται ἀνήκουν σὲ κάποιο καταστραφέντα 
ἱστὸ καὶ ὁ ἱστὸς σὲ κάποιο ἔμψυχο ἀνθρώ-
πινο ὄν, ποὺ δολοφονήθηκεiv. 
   Τὶ λοιπὸν δὲν κατανοεῖ ὁ συντάκτης τοῦ 
κειμένου αὐτοῦ καὶ ἀποφαίνεται ὅτι τὰ ἐμ-
βόλια δὲν προσκρούουν στὴν χριστιανικὴ 
ἠθική; 
   Τέτοια κυλώνεια ἄγη δὲν χωροῦν στὴν 
Ἐκκλησία, εἶναι ξένα πρὸς Αὐτήν, καὶ συ-
νεπῶς ἀποβλητέα.

ε.  Τὸ φυλλάδιο, ποὺ διανεμήθηκε ἐνέχει 
σοβαρὴ αἱρετίζουσα διασκαλία, ἀπολύ-
τως ἀσύμβατη μὲ τὴν πίστη καὶ τὸ ἦθος 
τῆς Ἐκκλησίας, συμφώνως πρὸς τὰ διατε-
τεταγμένα ἡμῖν, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου 
καὶ  τεσσάρων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, μὲ 
κορυφαία τὴν Δ’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ 
ὄχι μόνον.
   Ἐκεῖ ὀμολογεῖται, ὅτι, ὅπως ὁ Χριστὸς 
εἶναι ὁμοούσιος μὲ τὸν Πατέρα κατὰ τὴν 
Θεότητα, εἶναι ἀπολύτως ὁμοούσιος καὶ 
μὲ μᾶς κατὰ τὴν ἀνθρωπότηταv. Σκοτώνο-
ντας ἕνα παιδὶ, σκοτώνουμε τὴν ζωντανὴ 
εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ καὶ διολισθαίνου-
με στὴν χειρότερη μορφὴ εἰκονομαχίας. 
Ἡ ἀσέβεια τῶν συντακτῶν τοῦ κειμένου 

‘’κτυπάει κόκκινο’’, ὅταν προσπαθοῦν νὰ 
ἀπενοχοποιήσουν τὸ ἀποτρόπαιο ἔγκλη-
μα τῶν ἐκτρώσεων, τὸ ἰσόκυρο σατανιστι-
κῆς τελετῆς.
  Ταὐτόχρονα δέ,  τὸ κείμενο γίνεται ἀπε-
χθέστερο, διότι ἐπιχειρεῖ νὰ ἀμβλύνει τὴν 
συνείδηση τῶν Χριστιανῶν, μὲ ξεκάθαρη 
ἀποδοχὴ τῆς λεγομένης  ‘’θεραπευτικῆ ἄμ-
βλωσης.’’   
    Δὲν ὑπῆρξε οὔτε ἕνας ἐκ τῶν παρατρε-
χάμενων στὰ Συνοδικὰ Γραφεῖα νὰ ἐνημε-
ρώσει τοὺς Συνοδικοὺς Ἱεράρχες, γιὰ τὴν 
φρικτὴ αὐτὴ ἑτεροδοδιδασκαλία;
   Ἡ ἑνότητα αὐτή, ἀποτελεῖ μικρογραφία  
τοῦ εἰσηγητικοῦ κειμένου τῆς Ἐπιτροπῆς 
Βιοηθικῆς πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, μὲ βάση 
τὸ ὁποῖο  ἀπό τὶς 13 Ἰανουαρίου καὶ ἑξῆς, 
ἐκδίδονται ὅλες οἱ Συνοδικὲς ἀποφάσεις  
περὶ τῶν ἐμβολίων κατὰ τοῦ  covid-19. Τὸ 
εἰσηγητικὸ αὐτὸ κείμενο δὲν ἔχει δοθεῖ μέ-
χρι σήμερα ἐπισήμως στὴν δημοσιότητα. 
Συνεπῶς, στὴν συγκεκριμένη περίπτωση,  
ἡ ἐνοχὴ βαρύνει κυρίως τὴν Ἐπιτροπὴ Βιο-
ηθικῆς, χωρὶς νὰ ἀθωώνει τὴν Δ.Ι.Σ. 

5η  ἑνότητα
   Στὴν 5η ἑνότητα τίθεται τὸ ἐρώτημα, 
γιὰ τὸ κατὰ πόσον ‘’ὑφίσταται ἔλεγχος 
τῆς προσωπικότητας ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο’’. Ἡ 
ἀπάντηση ποὺ δίδεται στὸ φυλλάδιο εἶναι 
ἀρνητική.
  Ἀντιθέτως ὅμως, πρὸς αὐτὴν τὴν ἀπά-
ντηση, εἶναι ἤδη παρατηρημένες ποικίλες 
ὅσες παρενέργειες, οἱ ὁποῖες προέρχονται 
ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο καὶ παρατηροῦνται ἤδη σὲ 
καθημερινὴ βάση, ὅπως ἐπιδείνωση τῶν 
ψυχιατρικῶν νοσημάτων, πρώιμη ἀφύπνι-
ση νευροεκφυλιστικῶν νόσων (Parkinson, 
Alzheimer κλπ) καὶ ἡ ἐμπλοκὴ παθολογι-
κῶν πρωτεϊνῶν (prion), ἡ παρουσία τῶν 
ὁποίων χαρακτηρίζει θανατηφόρες καὶ με-
ταδοτικὲς νευροεκφυλιστικὲς ἀσθένειες. 
   Κατὰ συνέπεια, ἡ ἀληθινὰ ἐπιστημο-
νικὴ ἀπάντηση στὸ παραπάνω ἐρώ-
τημα εἶναι, ὅτι -ΝΑΙ- τὰ ἐμβόλια κατὰ 
τοῦ covid-19 ἐπενεργοῦν ἀρνητικὰ στὸν 
ἐγκέφαλο καὶ ἀλλοιώνουν τὴν προσωπι-
κότητα τοῦ ἀνθρώπουvi.
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6η  ἑνότητα
   Στὴν 6η ἑνότητα, ὅπου γίνεται λόγος γιὰ 
τὴν ὕπαρξη μαγνητισμοῦ ἢ νανοσωμα-
τιδίων ἢ ‘’τσιπάκι’’, οἱ ἴδιοι ὀμολογοῦν, 
ὅτι ὄντως ἡ ἀκίδα στὸ ἐμβόλιο τῆς Pfizer 
καλύπτεται ἀπὸ λιπιδικὸ νανοσωματίδιο. 
Ἐὰν μάλιστα σκεφθοῦμε ὅτι στὰ νανοσω-
ματίδια ὑπάρχει ἡ δυνατότητα δημιουρ-
γίας καὶ σωληνώσεων ἐντὸς αὐτῶν, τότε 
ὅλα εἶναι πιθανὰ καὶ καθόλου μακρυὰ ἀπὸ 
τὴν αὐριανή, ἴσως καὶ σημερινή, ἐν ἀγνοίᾳ 
μας, πραγματικότητα. 
   Γιὰ τοὺς ἐν γένει προβληματισμοὺς περὶ 
νανοσωματιδίων, καὶ τῶν κινδύνων ποὺ 
ἐγκυμονοῦνται ἀπ’ αὐτά, παραπέμπουμε 
σὲ σχετικὴ ἐπερώτηση πρὸς τὴν Εὐρωπα-
ϊκὴ Βουλὴ, τῆς κ. Elena Oana Antonescu 
ἀπὸ τὸ ἔτος 2012vii.

7η  ἑνότητα
   Στὴν 7η ἑνότητα ἐγείρεται τὸ ἐρώτημα γιὰ 
τὶς θανατηφόρες παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου.  
  Δυστυχῶς, ἡ ἑλληνικὴ ἐπιτροπὴ φαρμα-
κοεπαγρύπνησης ἀποσιωπᾶ πλήρως τὸ 
πλῆθος τῶν θανάτων ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο καὶ 
τὶς ἀπειράριθμες ἄλλες παρενέργειές του. 
Ὁ καθηγητὴς κ. Π. Βλαχογιανόπουλος, 
μέλος τῆς ἐπιτροπῆς φαρμακοεπαγρύπνη-
σης, ἀναγκάσθηκε νὰ παραιτηθεῖ ἕνεκα 
τῆς ἀπροθυμίας τῆς ἐπιτροπῆς νὰ συσχετί-
σει χρονικὰ καὶ αἰτιολογικὰ τὸν ἐπώδυνο 
θάνατο ἑξηντάχρονης γυναίκας, μετὰ τὸν 
ἐμβολιασμό της. 
   Διαχωρίζει τὴν θέση του ἀπὸ τὰ ἄλλα 
μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, καταγγέλοντας, ὅτι οἱ 
πρακτικὲς ποὺ ἀκολουθοῦνται, ἀποτελοῦν 
‘’ἐθελοδουλία καὶ ὄχι ἐλεύθερη ἐπιστημο-
νικὴ σκέψηviii.’’

8η  ἑνότητα
   Στὴν 8η ἑνότητα ἀθωώνεται τὸ ἐμβόλιο 
ἀπὸ κάθε ἐνδεχόμενο παρενεργειῶν σὲ 
μέλλουσες, ἢ ἤδη ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες.
   Στὴν μονογραφία τῆς Pfizer γιὰ τὸ ἐμ-
βόλιο, δηλώνεται ἀπερίφραστα, ὅτι ἡ πο-
λυεθνικὴ αὐτὴ ἑταιρεία δὲν ἔχει ἐμπειρία 
ἐπ’ αὐτοῦ. Παραλλήλως, νεώτερες μελέτες 
μᾶς πληροφοροῦν γιὰ σοβαρὲς παρενέρ-

γειες, ποὺ ἀκολουθοῦν τὸν συγκεκριμένο 
ἐμβολιασμὸ σὲ ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες.
  Σὲ ἀνακοίνωση τοῦ, CDC σήμερα  
01-08-2021, ἀναφέρονται 1175 ἀγέννητα 
ΝΕΚΡΑ βρέφη, μετὰ τόν κατὰ, covid-19, 
ἐμβολιασμὸ τῶν  μητέρων τουςix.
   Ἄς θυμηθοῦμε, ὅμως, καὶ τὰ προβλήμα-
τα τῶν δυσπλασιῶν σέ νεογέννητα παιδιὰ 
(φωκομελία) καὶ τῶν θανάτων (5.000), ποὺ 
προέκυψαν τὸ 1957 ἀπὸ τὴν θαλιδομίδη,  
ἀλλὰ καὶ τοὺς καρκίνους ποὺ ἀνέπτυξαν οἱ 
λῆπτες τοῦ γνωστοῦ Zantac, τὸ ὁποῖο καὶ 
ἀποσύρθηκε τὸ ἔτος 2019, μετὰ ἀπὸ χρή-
ση δεκαετιῶν.

9η  ἑνότητα
   Στὴν 9η  ἑνότητα δὲν ἀπαντοῦν εὐθέως, 
στό, ἐὰν τὸ ἐμβόλιο βρίσκεται σὲ πειραμα-
τικὸ ἢ ὄχι στάδιο. Τὸ ἀληθὲς εἶναι, ὅτι ὅλα 
τὰ ἐμβόλια ποὺ χρησιμοποιοῦνται κατὰ 
τοῦ covid-19, δὲν ἔχουν κανονικὴ ἄδεια 
κυκλοφορίας, ἀποτελεῖ δὲ κοινὸ τόπο, ὅτι 
ἐκτελεῖται ἕνα παγκόσμιο πείραμα, γιὰ 
πρώτη φορὰ στὰ ἰατρικὰ χρονικὰ. 
   Γι’ αὐτὸ καὶ τὸ Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, 
σεβόμενο τὴν αὐτοδιάθεση τοῦ κάθε ἀν-
θρώπου, ὁρίζει, ὅτι τὰ μέλη κράτη πρέπει 
νὰ διασφαλίζουν ‘’ὅτι οἱ πολῖτες ἐνημερώ-
νονται, ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς δὲν εἶναι ὑπο-
χρεωτικός.’’ (Ψήφισμα 2361 / Ἰανουάριος 
2021 παράγραφος 7.3.1.)  Μὲ βάση τὸ ψή-
φισμα αὐτό, διαφαίνεται, ὅτι οἱ πολῖτες, 
ποὺ ἐμβολιάζονται, συμμετέχουν οἰκειο-
θελῶς στὸ παγκόσμιο αὐτὸ πείραμα.

10η  ἑνότητα
   Στὴν 10η  ἑνότητα προσπαθοῦν μὲ πα-
ρελκυστικὸ τρόπο νὰ ἀπαντήσουν στὸ 
ἐρώτημα περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν παρα-
δοσιακῶν ἐμβολίων καὶ τῶν ἐμβολίων 
mRNA (Pfizer-Moderna) καὶ Viral vector 
(AstraZeneca καὶ Johnson and Johnson), 
μέσα στὸν ὀργανισμό. 
    Παρασιωποῦν τὸ γεγονὸς, ὅτι βασικὴ 
διαφορὰ τῆς συμπεριφορᾶς μεταξύ τῶν 
παραδοσιακῶν ἐμβολίων καὶ τῶν ἐμβολί-
ων mRNA καὶ Viral vector, εἶναι, ὅτι τά μέν 
παραδοσιακὰ  δὲν εἰσέρχονται στὰ κύτ-
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ταρά μας, ἐνῶ τὰ mRNA καὶ Viral vector 
κατευθύνονται μέσα στὰ κύτταρά μας, πού 
εἶναι ὁ θεμέλιος λίθος τῆς βιολογικῆς μας 
ζωῆς, τὰ ὁποῖα καὶ μποροῦν νὰ ἀλλοιώ-
σουν. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου προκύπτουν καὶ 
οἱ ἄμετρες παρενέργειες καὶ θάνατοι, πού 
ἤδη ἀναφέρθηκαν.

11η  ἑνότητα
   Στὴν 11η  ἑνότητα θέλουν νὰ δώσουν  ἀπά-
ντηση, γιὰ τὸ πῶς ἦτο δυνατὸν σὲ μικρὸ 
χρονικὸ διάστημα νὰ παραχθεῖ ἕνα ἐμ-
βόλιο. Ἀποφαίνονται λοιπόν, ὅτι ὑπῆρξε 
διακρατικὴ ἐρευνητικὴ συνεργασία πρὸς 
αὐτό.
   Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι τὰ ἐμβόλια βγῆκαν 
στὴν ἀγορά, πρίν ὁλοκληρωθεῖ ὁ χρόνος 
τῶν δοκιμῶν. Τὸ καίριο ἐρώτημα εἶναι: ‘’τὰ 
ἐμβόλια μὲ τὴ χρησιμοποίηση τῆς γενε-

τικῆς μηχανικῆς εἶναι ἐμβόλια μὲ τὴν ἔν-
νοια ποὺ γνωρίζουμε μέχρι σήμερα  ἢ κάτι 
ἄλλο;’’

12η  ἑνότητα
   Στὴν 12η ἑνότητα ἐπιχειροῦν νὰ πληρο-
φορήσουν τὸν λαό, περὶ τῆς θεραπείας τοῦ 
Covid-19 μὲ γ- σφαιρῖνες καί μονοκλωνικὰ 
ἀντισώματα. Η απάντηση είναι θολή και 
ασαφής. 
   Πολὺς ὅμως κόσμος γνωρίζει, ὅτι γιατροί, 
ποὺ σέβονται τὸν ὅρκο τους, βοήθησαν 
πλῆθος ἀσθενῶν μὲ τὸν συνδυασμὸ  κυκλο-
φορούντων, στὴν ἀγορὰ, σκευασμάτων, ἐπὶ 
ἔτη, καὶ μὲ βάση τὶς στέρεα ἐμπεδωμένες 
γνώσεις τους πάνω στὴν παθοφυσιολογία. 
Εἶναι αὐτοί, ποὺ στάθηκαν ὅσο μποροῦσαν 
ὡς ἀνάχωμα στὶς ἄκριτες νοσηλεῖες καὶ τὶς 
θανατηφόρες εἰσαγωγὲς  σὲ ΜΕΘ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
   Συμπερασματικά, ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἔπεσε θῦμα συνειδητῆς παραπληροφόρησης ἐκ 
μέρους τῆς ὁμάδας Τσιόδρα, στὴν ὁποία ἀνετέθῃ ἡ σύνταξη τῶν ἀπαντήσεων πάνω στὰ δώ-
δεκα ἐρωτήματα ποὺ τῆς δόθηκαν, καὶ μὲ τὸ διανεμηθὲν φυλλάδιο ἔγινε συνεργὸς σὲ μιὰ θλι-
βερὴ ἱστορία.
   Πατέρες καὶ Ἐπίσκοποι, προσπίπτουμε στὴν ἁγιότητά Σας καὶ παρακαλοῦμε ἐκ μέσης 
καρδίας: ἀνακαλέστε τὸν Δωδεκάλογο τῆς ὁμάδας Τσιόδρα καὶ ὀρθοτομεῖστε τὸν Λόγο τῆς 
τοῦ Χριστοῦ Ἀληθείας.
    Ἀδελφοί, στῶμεν καλῶς.   
   Αὐτὴν τὴν στιγμὴ γράφεται Ἱστορία. Θὰ εἶναι θλιβερό, ὁ ἱστορικός τοῦ αὔριον, νὰ διαζω-
γραφίσει τὴ στάση τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, στὰ σημερινὰ δρώμενα, μὲ χρώματα μελανά. 

    «διά τήν ἀλήθειάν ἐστιν ἡ ἀρετή, 
                                                                            ἀλλ᾿ οὐ διά τήν ἀρετήν ἡ ἀλήθεια»

                                                                                    (Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, P.G. 90, 369 Α)

Πρωτ. Στυλιανοῦ Καρπαθίου, Θεολόγου - Ψυχιάτρου, 
Δρ. Βιοηθικῆς στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

ihttps://vaccineimpact.com/2021/17503-dead-1-7-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-
covid-19-shots/
iiUpdate: COVID-19 Vaccine Candidates and Abortion-Derived Cell Lines - www.health.nd.gov μὲ ἀναζήτηση, μέσῳ λέξεων-κλειδιῶν, ὅπως π.χ. fetal cell 
κλπ. – Ὁμοίως στὸ Nebraska Medicine  - Στ. Καρπαθίου, Δευτέρα  Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ  πρὸς τὴν  Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς   Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος  κ. ἄ. 
iiiWatts, Geoff (2011). «Leonard Hayflick and the limits of ageing». The Lancet. 377 (9783): 207 -  Harley, Calvin B.; Futcher, A. Bruce; Greider, Carol W. (1990). 
«Telomeres shorten during ageing of human fibroblasts». Nature. 345 (6274): 458–60.
ivΓια πλήρη ενημέρωση βλ. Pamela Acker M.S., Vaccination, A Catholic Perspective, December, 12th 2020.
vΚαρμίρη Ἰ., Τά Δογματικά καί Συμβολικά  Μνημεῖα, Τόμος Ι, Ἐν Ἀθήναις 1960,  σελ. 175. Μαρτζέλου Γ., Γέννηση καί πηγές τοῦ Ὅρου τῆς Χαλκηδόνος. Θεσσα-
λονίκη, 1986. Ξεξάκη Νικολάου, Ἡ θεολογία τοῦ ὁμοουσίου,Ἀθῆναι  2003,  σελ. 236 κ. ἑ.
viἬδη ἔχουν ἀποσταλεῖ καὶ ἀποστέλλονται συνεχῶς στὴν Ἐπιτροπὴ φαρμακοεπαγρύπνησης,  τὰ σχετικὰ στοιχεῖα ἀπὸ πλειάδα μαχίμων κλινικῶν ἰατρῶν.
viiElena Oana Antonescu, 6-05-2012  E-3147/10 (PPE)  Βλ. ἐπίσης, Magnetically enhanced nucleic acid delivery. Ten years of magnetofection - Progress and 
prospects https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169409X11002250.
viiiTA NEA Team 1 Απριλίου 2021. «Ἐπιστολὴ παραίτησης ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ φαρμακοεπαγρύπνησης του Ε.Ο.Φ.»
ixhttps://vaccineimpact.com/2021/cdc-11940-dead-618648-injuries-and-1175-unborn-babies-dead-following-covid-19-shots/
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στην ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ... WEB tv...11.3.2020 https://youtu.be/C9AN9x7CQU
η δημοσιογράφος ΒΙΚΥ ΦΛΕΣΣΑ (58.59’)

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ και ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ κάνει το σύμβολο του “ΕΞΩ ΑΠ’ΕΔΩ...” 21 φορές
“όλως τυχαίως...”

Παραπέμπουμε σε ορισμένες χρονικές στιγμές
25’.29”    27’.01”    27’.32”    28’.58”    35’.09”    44’.25”    55’.47”

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής
της Εκκλησίας της Ελλάδος

είπε: “…Δέν σκοτώνονται ἔμβρυα. Εἶναι ἀρχικά κύτταρα, 
ἤτανε κύτταρα ἀπό ἐμβρυικό ἱστό ἤδη νεκρωμένων ἐμβρύων, 

τά ὁποῖα δέν προσκρούουν σέ κάποιο ἠθικό ἐμπόδιο, γιατί δέν 
ὑπάρχει ἡ σκοπιμότητα πού ὁδηγεῖ στήν ἔκτρωση, ἀλλά εἶναι 

ἐντελῶς ἀνεξάρτητο γεγονός τό ἕνα ἀπό τό ἄλλο...”

Και ο Λαός απάντησε:
“ανάξιος...,

           ανάξιος...,
                        ανάξιος...!!!”

Το Χριστεπώνυμο πλήρωμα
της Ορθοδόξου Ελλαδικής Εκκλησίας
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