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ἶναι ἀπὸ ὅλους, μᾶλλον, ἀντιληπτό ὅτι βρισκόμαστε στὰ πρόθυρα ἑνός ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν σχεδιαζομένου παγκοσμίου πολέμου.
Εἶναι ἐπίσης γνωστό ὅτι στοὺς πρόσφατους πολέμους, ὁ πόλεμος
πῆρε καί μιά ἰδιαίτερη μορφή μὲ τὴν χρήση βιολογικῶν ὅπλων. Αὐτή
εἶναι μία πραγματικότητα πού κανείς δέν μπορεῖ νά τήν ἀμφισβητήσει. Ἀφοῦ, λοιπόν, τὸ βλέπουμε καὶ τὸ συνειδητοποιοῦμε, ὅτι πλησιάζει ἡ ἡμέρα ποὺ θὰ ἀνοίξουν οἱ ἀσκοί τοῦ Αἰόλου τοῦ παγκοσμίου
πολέμου, δέν πρέπει νά ἐξετάσουμε τί ἔγινε ἀλλά καί τί ἤδη γίνεται
σέ ἐπίπεδο βιολογικοῦ πολέμου;
Σέ χρόνους παλαιούς, γιά νά ὑποκύψει στήν ἐπίθεση τοῦ ἐχθροῦ
μιά πόλη πού ἀντιστεκόταν, ὁ ἐχθρός τήν περιεκύκλωνε, γιά νά τῆς
στερήσει τρόφιμα καί νερό. Κάτω ἀπό τίς συνθῆκες αὐτές, ἡ τυχόν
ἐξάπλωση μέσα στήν πόλη κάποιας ἐπιδημίας θά ἦταν εὔκολη. Μέ
τόν τρόπο αὐτό, διευκολυνόταν ἡ κατάρρευση τοῦ ἀμυνόμενου. Σάν
πόλη ἄς θεωρήσουμε τό ἴδιο μας τό σῶμα καί ἄς ἐξετάσουμε ἄν τά
μέτρα τά ὁποῖα ἐπιβάλλονται γιά τήν τάχα προστασία μας ἀπό τόν
κορωνοϊό, ἄν ἐνισχύουν τήν ἄμυνα τοῦ σώματός μας ἤ ἀντίθετα, τό
καθιστοῦν εὐάλωτο στήν ἐπιδημία.
Στόν βιολογικό πόλεμο τά δεδομένα εἶναι δύο: Τό βιολογικό ὅπλο
πού θά χρησιμοποιηθεῖ, π.χ. ἕνας ἰός, καί ἡ ἄμυνα τήν ὁποία μπορεῖ
νά προβάλλει ὁ ἄνθρωπος. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τίς προϋποθέσεις γιά νά
ἀναπτύσσει τήν ἄμυνά του σέ ἕνα εἰσβολέα τοῦ σώματός του.
Γιά νά τό καταλάβουμε αὐτό, πῶς ἀντιδρᾶ ὁ ὀργανισμός ἀμυνόμενος ἀπέναντι σέ ἕνα ἰό, ἄς δοῦμε τί συμβαίνει μέ τόν κορωνοϊό. Ὁ
ἰός αὐτός, ὅταν μπεῖ μέσα στὸ σῶμα μας, ἐπιδιώκει νά φθάσει μέσα
στά κύτταρα. Ὅπως σὲ μιά ἀρχαία πόλη τά τείχη της τήν προάσπιζαν,
ὅμοια λειτουργοῦν καί μέσα στό σῶμα μας οἱ κυτταρικές μεμβράνες.
Ἀποτελοῦν ἕνα ἑνιαῖο τεῖχος τό ὁποῖο ἐμποδίζει τόν εἰσβολέα, τόν
ὁποιοδήποτε ἰό, νά εἰσέλθει.
Στό παράδειγμα τοῦ κορωνοϊοῦ, οἱ μεμβράνες τῶν κυττάρων
ἀποτρέπουν τήν εἴσοδο τοῦ κορωνοϊοῦ στά κύτταρα, ἐκτός ἄν αὐτός
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μπορέσει νά «ξεκλειδώσει» τούς ὑποδοχεῖς τῆς ἀγγειοτενσίνης II
πού βρίσκονται στὴν κυτταρική μεμβράνη.
Ὁ κορωνοϊός, δηλαδή, ἔχει τή δυνατότητα νά συνεργασθεῖ μέ ἕνα
στοιχεῖο τοῦ ὀργανισμοῦ πού εἶναι πάνω στήν κυτταρική μεμβράνη
ὁρισμένων κυττάρων. Ἄν τό βρεῖ αὐξημένο, τότε μόνο μπορεῖ νά μπεῖ
στά κύτταρα. Ἄν ὄχι, μένει ἔξω ἀπό τά τείχη, ὅσο κι ἄν ἔχει φθάσει
ἔξω ἀπό αὐτά. Γνωρίζουμε λοιπόν ὅτι ἡ D3 ἔχει τήν ἰδιότητα νά ἀναχαιτίζει ἐκείνη τήν οὐσία πού αὐξάνει τήν ἀγγειοτενσίνη II, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀναχαιτίζεται χάρη στήν D3 ἡ εἴσοδος τοῦ κορωνοϊοῦ
στά κύτταρα.
Γνωρίζουμε γιά τόν κορωνοϊό ὅτι ἐνῶ ἀπό τούς δύο συζύγους ὁ
ἕνας ἐνόσησε, δέν ἐνόσησε ὁ ἄλλος, ἐνῶ βρισκόταν συνεχῶς μαζί.
Αὐτό ἐπιβεβαιώνει ὅ,τι ἀναλύσαμε προηγουμένως. Ἀπό τόν ἄνθρωπο καί τήν ἄμυνά του ἐξαρτᾶται, ἄν θά εἶναι ἐπιδεκτικός στήν προσβολή τοῦ ἰοῦ. Ὅποιος ἑπομένως ἐνεργεῖ ἔτσι πού ρίχνει τήν ἄμυνά
μας, δέν θέλει νά προστατευθοῦμε ἀπό τόν ἰό.
Κάτι ἀκόμη πού θά μᾶς βοηθήσει νά ἀντιληφθοῦμε καλύτερα μέ
ποιό τρόπο προστατευόμαστε ἀπό τόν ἰό, εἶναι ἡ γνωστή σέ ὅλους
ἔξαρση τῶν ἰώσεων ὅταν μπεῖ ἡ ἄνοιξη. Οἱ ἰοί μέ τούς ὁποίους πρίν
ἀκόμη ἀρρωστήσουμε, συμβιώναμε, ὅταν ἀρχίζει ἡ ἄνοιξη παραμένουν οἱ ἴδιοι πληθυσμιακά. Αὐτό πού συμβαίνει στήν ἀρχή τῆς ἀνοίξεως εἶναι ὅτι ἡ ἄμυνά μας πέφτει στά χαμηλότερα ἐπίπεδά της. Γιατί;
Ἐπειδή στήν διάρκεια τοῦ χειμῶνα, κλεισμένοι στά σπίτια κύρια ἀπό
τό κρύο, στερηθήκαμε τή δυνατότητα νὰ ἐκτεθεῖ τό δέρμα μας στόν
ἥλιο.
Ὅταν τό δέρμα μας ἐκτίθεται στόν ἥλιο, ἐκκρίνει μία ὁρμόνη πού,
ἔχει ὀνομασθεῖ βιταμίνη D3. Ὅταν τά χέρια σου τά βλέπει ὁ ἥλιος,
ὅταν τό πρόσωπό σου τό βλέπει ὁ ἥλιος, ἐκκρίνεται ἀπό τό δέρμα
σου ἡ ἀπαραίτητη γιά τόν ὀργανισμό σου ὁρμόνη D3. Εἶναι παρανόηση νά θεωροῦμε βιταμίνη τήν ὁρμόνη D3, διότι εἶναι ὁρμόνη, ἀφοῦ
προέρχεται ἀπό κύτταρα τοῦ δέρματός μας πού τήν ἐκκρίνουν.
Γιατί πρέπει νά προσέξουμε τό ὅτι ἡ D3 εἶναι ὁρμόνη; Ὅταν μᾶς
λείπει μία ὁρμόνη, π.χ. ἡ ὁρμόνη τοῦ θυρεοειδοῦς, πρέπει νὰ τὴν
προσλάβουμε ἀπέξω, διότι εἶναι ἀπαραίτητη σέ πολλές λειτουργίες.
Ὅμοια καὶ μέ τήν D3. Εἶναι ἀπαραίτητη στόν ὀργανισμό μας, ἰδίως
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στίς ἀμυντικές διεργασίες του ἀπέναντι στούς ἰούς καί τά μικρόβια.
Ἄν δέν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νά παραχθεῖ ἐπαρκῶς ἀπό τό δέρμα
μας, ἐπιβάλλεται ἡ ἐξωτερική πρόσληψή της. Ἐπειδή ἡ D3 παράγεται
ἀποκλειστικά καί μόνον ἀπό τό δέρμα, τότε μόνον ὅταν ἐκτίθεται
στόν ἥλιο, στήν περίπτωση πού τό δέρμα μας δέν τό βλέπει ὁ ἥλιος,
τότε πρέπει ἀπαραιτήτως νά ἀναπληρώνεται ἐξωτερικῶς, διότι διαφορετικά ἔχουμε μέσα μας σοβαρή ἔλλειψη τῆς D3.
Ὅταν λοιπόν ἀναγκάζουν τούς ἀνθρώπους νά στεροῦνται τόν
ἥλιο ἤ ἀκόμη περισσότερο ἐμποδίζουν καί τήν ἐλεύθερη ἔκθεση τοῦ
προσώπου τους στόν ἥλιο, ὅταν, ἐνῶ οἱ ἄνθρωποι εὑρίσκονται σέ
ἐξωτερικούς ὑπαίθριους χώρους τούς ἀναγκάζουν καί τότε νά σκεπάσουν τό δέρμα τοῦ προσώπου τους, τότε δηλαδή πού δέν ὑπάρχει
ἀνάγκη καμία νά τό σκεπάσουν, δέν εἶναι προφανές ὅτι ὁδηγοῦν τό
ἀμυντικό σύστημα τοῦ σώματος σέ ἀδυναμία νά ἑτοιμαστεῖ ἐπαρκῶς
καί νά ἀντιμετωπίσει ἐπιτυχῶς τήν εἰσβολή τοῦ ἰοῦ;
Τί θά ἔπρεπε νά λένε τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ἄν ὄντως
ἤθελαν νά ἀποφύγει κάποιος νά νοσήσει ἀπό τόν κορωνοϊό; Ἔπρεπε νά ἐνημερώνουν γιά τήν ἀνάγκη τοῦ ὀργανισμοῦ νά παράγει σέ
ποσότητα ἐπαρκῆ τήν ὁρμόνη D3. Καί ἔπρεπε νά λένε ὅτι ἀξιοποιώντας τήν ἡλιοφάνεια τῆς πατρίδος μας, θά ἐνισχύσουμε τήν ἄμυνα
τοῦ σώματος ἐναντίον τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἔξω λοιπόν ὅλοι στή χαρά
τοῦ Θεοῦ, στόν ἥλιο, στό φῶς. Ὄχι μπροστά στίς ὀθόνες τῶν τηλεοράσεων πού μᾶς στεροῦν τό φυσιολογικό περπάτημα στόν καθαρό ἀέρα καί στόν ἥλιο, πού μέ τίς ἐκπομπές τους, τίς λυπηρές καί
καταθλιπτικές καί τροφοδοτικές τοῦ φόβου, προκαλοῦν περαιτέρω
κατάρευση τοῦ ἀμυντικοῦ συστήματος. Διότι ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι
χαρούμενος καί ἔχει ἐλπίδα καί εἶναι εἰρηνικός, ἡ ἄμυνά του λειτουργεῖ καλύτερα. Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὅταν ἕνας ἄνθρωπος περάσει μιά
βαθειά λύπη, πέφτει ἡ ἄμυνά του καί π.χ. ἐμφανίζεται τό δερματικό
ἐξάνθημα πού προκαλεῖ στήν ἐπιφάνεια τοῦ δέρματος ὁ ἰός τοῦ ἕρπητος. Ἤ πόσοι ὕστερα ἀπό ἕνα λίαν λυπηρό γεγονός, ἐμφάνισαν
καρκίνο ἤ μιά ἄλλη πάθηση. Ἄρα προέχει γιά νά μένουμε ὑγιεῖς, νά
εἴμεθα χαρούμενοι καί εἰρηνικοί. Ποῖον λοιπόν ἐξυπηρετεῖ ἡ διάδοση
λυπηρῶν εἰδήσεων, παρά μόνον ὅποιον θά ἤθελε νά ἔχουμε καταβεβλημένο τό ἀμυντικό μας σύστημα, ἀνίκανο νά ἀντιμετωπίσει ἕνα ἰό;
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Ἐπειδή εἶναι πολύ σημαντικό ὑπενθυμίζουμε αὐτό πού ἤδη ἀναφέραμε, ὅτι δέν μπορεῖ νά μπεῖ ὁ κορωνοϊός στά κύτταρα, ἄν δέν βρεῖ
κλειδαριά γιά νά βάλει μέσα σ᾿ αὐτήν τό κλειδί πού τοῦ ἐπιτρέπει νά
ἀνοίξει τήν κλειστή γι᾿ αὐτόν κυτταρική μεμβράνη καί νά μπεῖ μέσα
στό κύτταρο. Γιά τόν κορωνοϊό ἡ κλειδαριά τήν ὁποία ψάχνει νά βρεῖ
προσκολλημένη στήν κυτταρική μεμβράνη εἶναι ἡ ἀγγειοτενσίνη II.
Καί ποιός τήν μειώνει; Ἡ ὁρμόνη D3, ἡ ὁποία, ἀνάμεσα στίς ἄλλες
λειτουργίες πού κάνει, κάνει καί αὐτό: Μειώνει τήν ἀγγειοτενσίνη
II, καί ἑπομένως δέν ἀφήνει τόν κορωνοϊό νά εἰσέλθει στά κύτταρα.
Πότε ἄρχισε νά διαδίδεται εὐρύτερα ὁ κορωνοϊός; Τόν Μάρτιο
τοῦ 2020. Τότε δηλαδή πού τό ἀμυντικό σύστημα τῶν ἀνθρώπων
εἶχε ἐξαντληθεῖ, διότι λόγω τοῦ προηγηθέντος χειμῶνος, ἡ ὁρμόνη τους D3 βρισκόταν στά πιό χαμηλά της ἐπίπεδα. Διότι ἡ ὁρμόνη
αὐτή ἐκκρίνεται ἀπό τά κύτταρα τοῦ δέρματος, ὅταν, ὅπως εἴπαμε,
αὐτά ἐκτίθενται ἐλευθέρως στήν ἡλιακή ἀκτινοβολία.
Καὶ θά ρωτοῦσε κανείς: Καί πῶς ἔγινε στήν Κίνα, στήν πόλη της
Γιουχάν, ὅπου ὁ κορωνοϊός ἐξαπλώθηκε, πρίν ἔρθει ἡ ἄνοιξη, ἐνῶ
ἦταν ἀκόμη χειμώνας; Ἐξαπλώθηκε ὁ κορωνοϊός στήν πόλη Wuhan,
διότι ἡ ἄμυνα τοῦ ὀργανισμοῦ δέν καταρέει μόνο μέ τήν ἔλλειψη τῆς
ὁρμόνης D3. Ὑπάρχει καί ἄλλος τρόπος νά καταρεύσει ἡ ἀντίστασή
μας, τό ἀνοσολογικό μας σύστημα. Τόν τρόπο αὐτό τόν ξέρουμε ὅλοι
μας. Ἴσως, ὅμως, δέν τόν συνειδητοποιοῦμε ἐπαρκῶς. Γιατί ὅσοι βρίσκονταν στήν ἐγγύς περιοχή γύρω ἀπό τό Τσέρνομπιλ, ὅταν ἔγινε ἡ
διαρροή ἐκεῖ τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας, ἔπαθαν καρκίνους καί λευχαιμίες;
Διότι ἡ ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία πού διέρευσε ἀπό ἐκεῖ καί
τήν ὁποία δέχθηκε ὁ ὀργανισμός τῶν ἀνθρώπων πού βρέθηκαν ἐκεῖ,
ὑπερέβη τά ὅρια ἀντοχῆς πού ἔχουμε ὁ κάθε ἄνθρωπος, καί ἡ ἄμυνά τους κατέρευσε. Βλέπουμε, λοιπόν, πῶς μέ ἀόρατο τρόπο, μποροῦν νά ἐπηρεάσουν τό ἀμυντικό μας σύστημα καί νά ἐμφανίσουμε
ὄγκους, λευχαιμίες, καρκίνους, παθήσεις δηλαδή ἀνοσολογικές;
Τό ἀνοσοποιητικό σύστημα λέγεται ἔτσι, ἐπειδή εἶναι φτιαγμένο
γιά νά προστατεύει τό σῶμα μας ἀπό τό νά νοσήσει: Τό«α»τῆς λέξης
ἀνοσοποιητικό εἶναι στερητικό. Ἀποκτῶ ἀνοσία, σημαίνει δέν μπορῶ
νά ἀρρωστήσω. Ὁ καρκίνος εἶναι διαταραχή τῆς ἀνοσίας, τοῦ ἀνο8

σοποιητικοῦ συστήματος τοῦ ἀνθρώπου. Καί ἡ λευχαιμία εἶναι ἀνοσολογική πάθηση τοῦ αἵματος, καρκίνος τοῦ αἵματος. Τά κύτταρα
τοῦ αἵματος εἶναι ποὺ ἀναλαμβάνουν τήν ἄμυνα τοῦ σώματος. Ὅταν
ἐμεῖς ἐκτιθέμεθα στήν ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία, μειώνονται
τά λευκά αἱμοσφαίρια, ἐξασθενεῖ ὁ στρατός μας, μειώνονται οἱ στρατιῶτες τοῦ ἀμυντικοῦ μας συστήματος, αὐτοί πού, ἄν εἶναι ἐπαρκεῖς,
ἀναλαμβάνουν νά πολεμήσουν τόν ἐχθρό καί νά τόν καταστρέψουν.
Τί ἔγινε λοιπόν στήν πόλη Wuhan τῆς Κίνας; Μέ ποιό τρόπο ὅταν
διασπάρηκε ὁ ἰός, σκότωνε τούς ἀνθρώπους; Διότι, ἁπλούστατα
βρῆκε τό ἀνοσολογικό τους σύστημα κατεστραμμένο. Τό σῶμα μας
διαθέτει ἕνα δικό του ἠλεκτρομαγνητικό πεδίο. Ὅταν λοιπόν ἕνα
ἄλλο ἠλεκτρομαγνητικό πεδίο ἔρθει νά διαπεράσει τό δικό μας πεδίο, τότε, ἀνάλογα πόσο εἶναι ἰσχυρό αὐτό τό ξένο πεδίο, τό δικό μας
καταρέει. Στήν πόλη αὐτή εἶχαν τοποθετηθεῖ καί τεθεῖ σέ λειτουργία 10.000 σταθμοὶ βάσης 5G, δηλαδή σταθμοί ὑψηλῆς ἠλεκτρικῆς
τάσης. Προϊόντος τοῦ χρόνου, καθώς οἱ ἄνθρωποι τῆς Γιουχάν δέχονταν πάνω τους, πάνω στό σῶμα τους ὅλο καί περισσότερη ἀκτινοβολία, διότι ἡ ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία ἀθροίζεται, ἦρθε
κάποια στιγμή πού τό ἀνοσολογικό τους σύστημα κατέρευσε. Ἐκείνη τήν στιγμή πού τό ἀνοσολογικό τους σύστημα εἶχε καταρεύσει,
ἄρχισε ἡ διασπορά τοῦ ἰοῦ.
Εἶναι πολλαπλές οἱ αἰτίες ἐξαιτίας τῶν ὁποίων, καθώς ἄρχισε ἡ
ἄνοιξη τοῦ 2021, ἐξαπλώνεται ὁ ἰός. Ἄλλες ὀφείλονται στήν ἐμφάνιση στελεχῶν τοῦ ἰοῦ μεταλλαγμένων καί πιό μεταδοτικῶν, ὅπως
αὐτό προβλεπόταν ὅτι θά γίνει, μετά τήν ἔναρξη τῶν ἐμβολιασμῶν.
Ἄλλες ὀφείλονται στήν κατάρευση τοῦ ἀμυντικοῦ συστήματος. Μία
ἀπό τίς τρέχουσες καί ἄκρως ἐπικίνδυνη γιά τό μέλλον αἰτία ἐξαπλώσεως τοῦ ἰοῦ, εἶναι τό γεγονός ὅτι, χωρίς νά ἐρωτήσουν κανένα,
τοποθέτησαν καί ἤδη ἔθεσαν σέ λειτουργία σέ μεγάλες πόλεις τῆς
Ἑλλάδος τό σύστημα 5G.
Τί εἶναι τό 5G; Εἶναι ἀκρωνύμιο τῆς λέξης 5ης γενεᾶς, 5ης
Generation: Γνωρίζουμε ὅτι τά μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενα κινητά ὅλο καί ἀνέβαζαν τίς ραδιοσυχνότητές τους: Ἀπό τήν 2η γενεά
φθάσαμε στήν 3η, ἔπειτα στήν 4η καί τώρα στήν 5η. Θεωρήθηκε τό
κινητό γιά ὅλους ἀπαραίτητο. Γνώριζε κανείς ὅτι ὑπῆρχε μιά κάποια
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βλάβη στήν ὑγεία του ἀπό τά κινητά, ἀλλά δέν τήν ὑπολόγιζε. Συγχρόνως σκεπτόταν ὅτι ἀφοῦ ὑπάρχουν καί τόσες ἄλλες πηγές ἀκτινοβολίας, ποιά θά κόψω; Μέ τό σκεπτικό αὐτό ἐπεδίωκε ὁ καθένας
νά χρησιμοποιεῖ κινητά ὅλο καί μεγαλύτερης ἀκτινοβολίας. Καί ἐπειδή μοιάζει σάν ἡ μετάβαση ἀπό τήν 4G τεχνολογία στὴν 5G τεχνολογία νά διαφέρει μόνο κατά μία μονάδα, δέν δημιουργεῖ καί καμιά
ἀνησυχία!
Ἡ τεχνολογία ὅμως τῶν ραδιοσυχνοτήτων 5G δέν διαφέρει, ὅπως
θά ὑπέθετε κάποιος πού δέν γνωρίζει, ἀπό τά 4G, κατά ἕνα, κατά μία
καί μόνον μονάδα, διότι οἱ ραδιοσυχνότητες πού χρησιμοποιοῦνται
ἀπό τό σύστημα 5G, ἔχουν τεράστια ἐκπομπή ἀκτινοβολίας, 6-12
φορές πιό μεγάλη ἀπό ὅ,τι ἐκπέμπουν οἱ κεραίες 4G.
Φθάνουμε δηλαδή μέ τήν ἀκτινοβολία 5G στά κριτικά ἐκεῖνα ὅρια
ποὺ ἡ ἄμυνα τοῦ σώματος ἀδυνατεῖ πλέον νά ἀνταπεξέλθει στίς ἠλεκτρομαγνητικές ἀκτινοβολίες μέ τίς ὁποῖες βομβαρδίζεται, καί τό
ἀμυντικό, τό ἀνοσοποιητικό μας σύστημα σταδιακά καταρέει. Ὅλοι
δέν ἔχουν τίς ἴδιες εὐαισθησίες. Ἄλλοι εἶναι περισσότερο καί ἄλλοι
λιγότερο εὐαίσθητοι. Σέ ὅλους τό ἀμυντικό σύστημα βλάπτεται.
Ἀλλά μέ ποιό τρόπο καί σέ ποιό βαθμό καί σέ ποιό χρόνο θά ἐμφανιστεῖ ἡ βλάβη, ἐξαρτᾶται ἀπό τόν καθένα.
Ἡ βλάβη τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος κατανοεῖται μέ δύο
τρόπους: Ὡς ἐξασθένηση τῆς ἄμυνας τοῦ ὀργανισμοῦ ἀπέναντι σέ
ἐξωτερικούς εἰσβολεῖς, μικρόβια, ἰούς κλπ., καί ὡς ἐξασθένηση τῆς
ἄμυνας τοῦ ὀργανισμοῦ ὑπό τήν μορφή τῆς δημιουργίας καρκίνων.
Στήν λευχαιμία, πού εἶναι καρκίνος τοῦ αἵματος, βλέπουμε πιό καθαρά ὅτι στήν ἴδια νοσολογική ὀντότητα τῆς λευχαιμίας ὁ καρκίνος
ὑπάρχει ταυτόχρονα καί ὡς ἀνεπάρκεια τῆς ἄμυνας τοῦ ὀργανισμοῦ
νά θέσει ὑπό ἔλεγχον τά καρκινικά κύτταρα καί ὡς ἐξασθένηση τοῦ
ὅλου ἀμυντικοῦ συστήματος πού συγκροτεῖται διά τοῦ αἵματος.
Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι τίς ἑπόμενες δεκαετίες μετά τό ἀτύχημα στό
Τσερνομπίλ, ὅτι προκλήθηκε ἔξαρση τοῦ καρκίνου ὄχι μόνο σέ ὅσους
κατοικοῦσαν στίς πόλεις γύρω ἀπό τό Τσέρνομπιλ, ἀλλά καί στήν
Ἐλλάδα. Γνωρίζουμε ὅτι ὁρισμένοι τύποι καρκίνου, τῶν μαστῶν καὶ
τοῦ θυρεοειδοῦς, ἦσαν πού ἐμφάνισαν ἰδιαίτερη ἔξαρση. Καί γνωρίζουμε ὅτι ἀπό τό 1986 καί ἔπειτα, οἱ καρκίνοι ὅλο καί αὐξάνονται.
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Ἄν αὐτό τό μεταφέρουμε στήν Ἑλλάδα στήν νέα πραγματικότητα
πού δημιουργήθηκε, μετά τήν ἐγκατάσταση καί ἐνεργοποίηση τῶν
ραδιοσυχνοτήτων τοῦ 5G, μποροῦμε νά γνωρίζουμε μέ ἀπόλυτη βεβαιότητα δύο πράγματα. Πρῶτον, ὅτι προϊόντος τοῦ χρόνου, ὅλο καί
περισσότερο θά ἀναδεικνύεται ἡ βαθειά ἀλλοίωση πού θά ἔχει ἐπέλθει στόν ὀργανισμό μας ἀπό τήν πολλαπλή ἔκθεσή του στίς τρομερές αὐτές ραδιοσυχνότητες τοῦ 5G, καί θά αὐξάνονται οἱ λευχαιμίες,
οἱ καρκίνοι, οἱ καταθλίψεις, οἱ συγχυτικές καταστάσεις τοῦ νοῦ. Καί
δεύτερον, ὅτι ἔρχεται ἡ ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία 5G νά χτυπήσει ἕνα ἤδη πολλαπλῶς διαταραγμένο ἀνοσολογικό σύστημα, ἕνα
ἐξασθενημένο σῶμα, μέσα στό ὁποῖο ἤδη ἔχει συσσωρευθεῖ ἐπιβλαβέστατη ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία.
Καί ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ ἀκτινοβολία ἔχει ἀθροιστικές ἰδιότητες.
Δηλαδή, ἡ νέα ποσότητα ἀκτινοβολήσεώς σου μέ ἠλεκτρομαγνητικές ραδιοσυχνότητες, προστίθεται στήν ποσότητα τήν ὁποία ἤδη εἶχες ἀποταμιεύσει μέσα σου. Ὁπότε, αὐτοί πού ἀπό τήν παιδική τους
ἡλικία ἀθροίζουν μέσα τους ἐξωγενοῦς προέλευσης ἠλεκτρομαγνητικές ἀκτινοβολίες, προϊόντος τοῦ χρόνου, ὅλο καί πλησιάζουν στό
κριτικό ἐκεῖνο σημεῖο πού τὸ ἀνοσοποιητικό τους θά ὑποκύψει, διότι
δέν ἀντέχει ἄλλο.
Οἱ παλαιές γενεές πρόλαβαν νά μήν ἐκτεθοῦν ἀπό παιδιά στήν
ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία καί ὅμως ἔχουν τόσους καρκίνους.
Οἱ νέοι, ὅσοι ἀπό παιδιά, μεγάλωσαν μέ ἕνα κινητό στό χέρι, τί πρόκειται νά εἶναι ἡ ζωή τους στό μέλλον; Τό σῶμα μας ἔχει τήν δική του
ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία. Καί ἡ ἐλάχιστη ἔκθεση μιᾶς ἐξωγενοῦς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας πάνω στό σῶμα μας τό προκαλεῖ καί ἀποτελεῖ ἐχθρική παρέμβαση πάνω του.
Πρέπει, δηλαδή, πρωτίστως νά καταλάβουμε ὅτι αὐτό πού ἐπεβλήθη στή ζωή μας, ἡ τεχνολογία 5G, εἶναι τρελό, προσκρούει στήν
ἴδια τή λογική μας, διότι εἶναι ἀντίθετο πρός τήν τάξη τοῦ σώματος,
ἀναιρεῖ τήν ὑγεία μας, ἔρχεται νά καταστρέψει τήν φυσιολογική λειτουργία τοῦ σώματός μας. Μέ ποιό δικαίωμα, χωρίς νά μᾶς ἐρωτήσουν, μᾶς τοποθετοῦν μέσα σέ φούρνους ὑψηλῆς τάσης;
Τό θέμα εἶναι ὅτι μέ τό 5G μπήκαμε σέ ζῶνες θανάτου, καί εἶναι
πλέον θέμα χρόνου ἡ πορεία πολλῶν πρός τόν διά καρκίνου θάνα11

το, πού γιά πολλούς θά εἶναι ἐπώδυνος θάνατος, διότι φθάσαμε στά
κριτικά ὅρια τοῦ σώματός μας. Τό πρόβλημα δέν θά εἶναι μόνον οἱ
ἀνοσολογικῆς βάσης ἀσθένειες, οἱ λευχαιμίες, ὁ καρκίνος, πού θά
ἐξαπλωθοῦν, ἀλλά καί τό ὅτι θά διαθέτει ὁ καθένας ἕνα ἀσθενές
ἀνοσολογικό σύστημα, ἕτοιμο νά ὑποκύψει εἴτε στόν κορωνοϊό εἴτε
σέ μιά ἄλλη ἐπιδημία.

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ, ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ 5G.
Ὕστερα ἀπό αὐτά τά ἐνημερωτικά στοιχεῖα, ἄς ἔρθουμε νὰ δοῦμε
τί ἔγινε ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2020 μέχρι σήμερα, γιά νά δοῦμε ὅτι τό
ἴδιο πρωτόκολλο πού ἐφαρμόστηκε στήν πόλη Wuhan ἔχει τεθεῖ σέ
ἐφαρμογή καί στήν Ἑλλάδα. Στήν πόλη Wuhan τῆς Κίνας, οἱ 10.000
σταθμοὶ βάσης 5G βρίσκονταν σέ λειτουργία. Τά σώματα τῶν ἀνθρώπων ἀντί νὰ ζοῦν σὲ ἕνα φυσικό περιβάλλον, βρέθηκαν πλέον νά
ζοῦν σὲ ἕνα περιβάλλον ὑψηλῆς τάσης, τό ὁποῖο ἄρχισε νά ἐπενεργεῖ
βαθειά καί σταθερά μέσα στό εὐαίσθητο ἀνθρώπινο ἀνοσοποιητικό
σύστημα. Ὅπως ὅλοι γνωρίζουμε, ἡ ἀκτινοβολία πρωτίστως ἑστιάζει τίς καταστρεπτικές της ἐνέργειες στήν ἐγκεφαλική λειτουργία. Ἡ
ἀκτινοβολία τούς χτύπησε πρῶτα-πρῶτα στό κεφάλι. Παράλληλα,
ἡ ἄμυνά τους κατάρευσε, καί ἐνῶ περπατοῦσαν στούς δρόμους, ἄρχισαν νά πέφτουν κάτω, ἐνῶ ἤδη ζοῦσαν μέσα τους μιά κατάσταση
ζάλης, σύγχυσης, ζέστης στό σῶμα, ναυτίας, ἀνορεξίας, δυσφορίας
ψυχικῆς.
Αὐτά εἶναι συμπτώματα τοῦ 5G. Μπορεῖ λοιπόν κανείς νά ὑποφέρει, διότι ἔχει συμπτώματα πού ὀφείλονται στό 5G, νομίζοντας ὅτι
ὀφείλονται σέ ἄλλη αἰτία, διότι τά προαναφερθέντα συμπτώματα
μπορεῖ νά τά ἔχει καί ἕνας πού νοσεῖ ἀπό κορωνοϊό. Ὅπως ἀποδεικνύεται ἐπιστημονικά, καί θά τό ἐξηγήσουμε αὐτό ἀναλυτικά στή
συνέχεια, δέν εἶναι ὁ κορωνοϊός αὐτός καθεαυτός πού μπορεῖ νά
προκαλέσει θάνατο, ἀλλά ἡ ὑπερβολική ἀνοσολογική ἀπόκριση πού
προκαλεῖ στό βεβλαμμένο ἀμυντικό σύστημα.
Χρησιμοποιήθηκε, λοιπόν, ἡ ὁμοιότητα τῶν συμπτωμάτων πού
προκαλεῖ ὁ κορωνοϊός μέ τά συμπτώματα 5G, γιά νά κρυφτοῦν πίσω
ἀπό τόν κορωνοϊό οἱ θάνατοι πού τό 5G προκάλεσε στούς ἀνθρώ12

πους πού δέχθηκαν σάν πειραματόζωα τήν ἀκτινοβολία αὐτή. Ἔτσι,
πέτυχαν νά ἐμφανίσουν τόν κορωνοϊό ὡς ἐπιδημία τρομακτική.
Ὅπως τότε μέ τό σύστημα 5G προκλήθηκαν οἱ θάνατοι πού ἀποδόθηκαν στόν κορωνοϊό, τό ἴδιο καί τώρα στήν Ἑλλάδα θά ἀκοῦμε
ὅτι αὐξάνονται οἱ θάνατοι πού προκάλεσε ὁ κορωνοϊός, ἐνῶ θά προέρχονται ἀπό τό 5G. Ὄχι μόνον οἱ θάνατοι θά εἶναι πλέον πραγματικότητα, ἀλλά καί τό ἀνοσοποιητικό σύστημα τῶν ἀνθρώπων θά ἔχει
καταστεῖ εὐάλωτο στήν γρίππη τοῦ κορωνοϊοῦ καί σέ κάθε γρίππη
καί μικρόβιο καί ἰό.
Εἶναι γνωστό ὅτι στήν διάρκεια τοῦ ἔτους 2020 σέ σχέση μέ τό
ἔτος 2019, στήν Ἑλλάδα οἱ θάνατοι δέν αὐξήθηκαν. Δηλαδή, δέν
προκάλεσε ὁ κορωνοϊός αὔξηση τῶν θανάτων στήν Ἑλλάδα, προφανῶς διότι βρῆκε τό ἀμυντικό σύστημα τῶν ἀνθρώπων ἰσχυρό ἀπέναντί του. Ὄχι ὅτι δέν πέθαναν ἄνθρωποι, ἀλλά πέθαναν ἐκεῖνοι πού
θά πέθαιναν, διότι ἦταν ἡ ὥρα τους νά πεθάνουν.
Ὅμως ἀπό τότε μέχρι σήμερα, τά πράγματα ἔχουν ἀλλάξει. Διότι χρησιμοποίησαν τόν κορωνοϊό ὡς ἀφορμή γιά νά κλείσουν μέσα
στά σπίτια τους τούς ἀνθρώπους ὄχι μόνον γιά νά μήν τούς βλέπει ὁ
ἥλιος καί νά ἀποδυναμώσει τό ἀμυντικό τους σύστημα, ἀλλά καί γιά
νά μπορέσουν ἀνεμπόδιστα, μή ὑπαρχούσης ἀντιστάσεως, νά ἀνασκάψουν ὑπογείως τούς δρόμους τῆς Ἑλλάδος καί νά τοποθετήσουν
τίς ὀπτικές ἴνες, τά καλώδια πού ἐπιτρέπουν τήν ἀγωγή τοῦ συστήματος 5G. Ἀπό ἐκείνη τήν ὥρα καί στή συνέχεια, ἡ κατασκευή τοῦ
συστήματος 5G προχώρησε ὥστε νά μπεῖ σήμερα σέ λειτουργία στίς
μεγάλες πόλεις, Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη, ὅπου τοποθετήθηκαν καί
οἱ σταθμοί βάσης σέ ἐξαιρετικά μεγάλη πυκνότητα.
Ἀφοῦ ὅλα ἔγιναν ὅπως στήν πόλη Γιουχάν τῆς Κίνας, ἦρθε λοιπόν
ἡ ὥρα γιά τήν πραγματική ἐπιδημία, ὄχι τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀλλά τοῦ
5G, πού ἀποδυναμώνει τό ἀμυντικό σύστημα, πού προκαλεῖ λευχαιμίες καί δημιουργεῖ καρκίνους κύρια τοῦ ἐγκεφάλου. Μπήκαμε
πλέον σέ φοῦρνο μικροκυμάτων, μπήκαμε σέ ζῶνες θανάτου, λένε οἱ
ἐπιστήμονες πού περιγράφουν τό τί σημαίνει νά βομβαρδιζόμαστε
μέ ἠλεκτρομαγνητικές ἀκτινοβολίες θανατηφόρες.
Τό 5G εἶναι ἕνας καβαλλάρης θανάτου ὀδυνηροῦ, διότι οἱ ἠλεκτρομαγνητικές ἀκτινοβολίες προκαλοῦν τίς φοβερότερες διαταρα13

χές τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος, τίς πιό ἐπώδυνες, ὅπως καί τό
βλέπουμε σέ videos πού ἔχουν κυκλοφορήσει μέ παιδάκια κοντά στό
σχολεῖο τῶν ὁποίων εἶχε τοποθετηθεῖ κεραία 5G. Ἔπαθαν λευχαιμία,
ἔπαθαν καρκίνο τοῦ ἐγκεφάλου, ἡ πορεία πρός τόν θάνατο ἦταν
ἐπώδυνη γιά τά παιδιά αὐτά, διότι εἶχε καταρεύσει ὅλο τὀ ἀνοσοποιητικό τους σύστημα.
Τό ἐμβόλιο εἶναι ἕνα πολύ σοβαρό θέμα, ὅμως δέν πρέπει νά ἐπικεντρωθοῦμε μόνο στά ἐμβόλια καί νά ξεχάσουμε τόν καββαλάρη
τοῦ θανάτου πού δέν κάνει διάκριση σέ κανένα, οὔτε σ᾿ αὐτούς πού
ἀνεύθυνα συνήργησαν στήν ἐγκατάσταση τοῦ 5G, ἀλλά πού τρέχει
ἀκάθεκτος γιά νά ἀφαιρέσει ἀπό ὅλους τήν ζωή καί τήν ὑγεία.

Η ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ
Μέχρι σήμερα, τό πρόβλημα γύρω ἀπό τόν ἰό ἦταν οὐσιαστικό
νομικό. Ὅπως ἐξηγεῖ σέ εἰδική νομική ἔκθεσή της μία εἰρηνοδίκης,
ἡ κ. Τέγουτζικ, τά μέτρα πού μέ πρόφαση τόν ἰό, ἐπιβλήθηκαν, εἶναι
ὅλα ἀντισυνταγματικά. Ἐπειδή, ὅμως, δέν λειτουργεῖ ἡ διάκριση τῶν
ἐξουσιῶν, πού λειτουργώντας ἐμποδίζει τήν κρατική αὐθαιρεσία, τά
πράγματα ἐξελίσσονται ὅπως τά περιγράφει ἡ κ. εἰρηνοδίκης:
«Μέχρι σήμερα ἐδῶ καὶ ἕνδεκα (11) μῆνες σχεδὸν, ἡ Κυβέρνηση (ὡς Κράτος) προβαίνει σὲ λήψη μέτρων (κατὰ covid) καὶ ἀσκεῖ
τὴ διοίκηση (τὴν κατὰ covid), προφασιζόμενη ἐδῶ καὶ 11 συναπτοὺς μῆνες τὸ ἐξαιρετικὸ καὶ ἐπεῖγον τῆς κατάστασης [...] Ἡ ἐν
ἀμφιβόλῳ καὶ ἐν πλήρει συγχύσει ἐξαιρετικὰ ἐπείγουσα κατάσταση, ἐξακολουθεῖ νὰ μᾶς περιορίζει καὶ νὰ μᾶς ἀπογυμνώνει. Ἡ ζωὴ
πλέον ὅλον αὐτὸν τὸν καιρὸ ἔχει μειωθεῖ στὸ ἐπίπεδο μίας καθαρὰ
βιολογικῆς συνθήκης κι ἔχει χάσει ὄχι μόνο τὴν πολιτικὴ τῆς διάσταση, ἀλλὰ κι ὁποιαδήποτε ἀνθρώπινη διάσταση. Μία κοινωνία ἡ ὁποία ζεῖ σὲ μία μόνιμη κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης δὲν
μπορεῖ ν΄ ἀποτελεῖ μία ἐλεύθερη κοινωνία. Ζοῦμε σὲ μία κοινωνία
ἡ ὁποία ἔχει θυσιάσει τὴν ἐλευθερία της ὑπὲρ τῶν ὑποτιθέμενων
λόγων «ἀσφαλείας» κι ἔτσι καταδικάζεται νὰ ζεῖ ἀδιάκοπα μέσα
σὲ μία κατάσταση φόβου καὶ ἀνασφάλειας. Τί εἶναι μία κοινωνία ἡ
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ὁποία πιστεύει μόνο στὴν ἐπιβίωση; Μία ζωὴ γυμνὴ ποὺ θυσιάζει
ὅλες τὶς κανονικὲς συνθῆκες, κοινωνικὲς σχέσεις, συναισθήματα,
πνευματικότητα, μπροστὰ στὸν κίνδυνο μόλυνσης. Βιώνουμε μία
ἔκνομη κατάσταση ἄπ΄ ὅπου ἐλλείπει ὁ πολιτισμός, ἡ ἐλευθερία
καὶ ἡ ἀξιοπρέπεια. «Οὐ δεῖ ἕνεκα τοῦ κινδύνου πράττειν τί ἀνελεύθερον (Πλάτων)». [...] Ἐλλοχεύει ἔτσι, ὁ κίνδυνος ὑποκατάστασης
τῆς δημοκρατικῆς διαβούλευσης ἀπὸ τὴν «αὐταπόδεικτη» ἀποτελεσματικότητα. Ἀποκρύπτεται βέβαια, τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν πρόκειται γιὰ ὁμοφωνία ὅλων τῶν λοιμωξιολόγων σὰν νὰ πρόκειται γιὰ
φυσικὸ φαινόμενο, ἀλλὰ γιὰ συνθῆκες πρωτοφανοῦς ἐπιστημονικῆς ἀβεβαιότητας καὶ κατὰ πλειοψηφία κρίση τῶν συγκεκριμένων
λοιμωξιολόγων ποὺ ἔχουν ἐπιλεγεῖ ἀπὸ τὴν πολιτικὰ ὑπεύθυνη κυβέρνηση. Ἔτσι περαιτέρω, τὰ πορίσματά τους, ἂν καὶ ἀξιοποιοῦνται ὡς ἡ βασικὴ αἰτιολόγηση τῶν ρυθμίσεων τῆς κανονιστικῶς
δρώσας διοίκησης, δὲν δημοσιεύονται, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἐξάγονται
ἀσφαλῶς καὶ τεκμηριωμένα (καθόσον ὑπάρχουν ἐλλειπῆ καὶ ἀνακριβῆ στοιχεῖα ἀμφιβόλου ἐγκυρότητας ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς τοῦ
ΕΟΔΥ, ὡς προεῖπα) μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐξασθενεῖ ἡ λογοδοσία τῶν
κυβερνώντων ἀπέναντι στοὺς πολίτες. [...] Ὅπως ρητὰ ὁμολογήθηκε κατὰ τὴ σχετικὴ συζήτηση τοῦ ἄρθρου στὴ βουλὴ (ἄρθρ.44
παρ.1 Σ), ἡ διάταξη αὐτὴ ἐπιχειρεῖ νὰ συγκαλύψει καὶ νὰ νομιμοποιήσει μία ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ».
Ἔτσι, τά παράλογα αὐτά μέτρα ἔχουν πλήξει ὅλους τούς τομεῖς
τοῦ θρησκευτικοῦ, τοῦ δημόσιου καί τοῦ ἰδιωτικοῦ βίου, χωρίς νά
ἐρωτᾶται ὁ πολίτης. Χρησιμοποιοῦνται ὅμως τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως γιά νά ἀποδεχθεῖ ὁ πολίτης ὡς ἀναγκαῖα καί σωστά τά
ἐπιβαλλόμενα μέτρα, τά ὁποῖα τόν ὁδηγοῦν στήν προσωπική καί
κοινωνική του καταστροφή.
–ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ.
Πηγή:ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΛΟΓΟΙ Β΄
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ,
ΕΚΔΟΣΙΣ: ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ»,
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ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, σελ. 101
«–Πῶς ξέρουν καί βάζουν αὐτόν τόν ἀριθμό, Γέροντα;
– Ἤξερε ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης τί θά κάνη ὁ διάβολος, ὅπως καί
οἱ Προφῆτες προφήτευσαν ὅτι θά πωλήσουν τόν Χριστό γιά «τριάκοντα ἀργύρια», ὅτι θά Τόν ποτίσουν ξύδι, θά διαμερίσουν τά ἱμάτιά
Του. Πρίν ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια ἔγραψε στήν Ἀποκάλυψη ὅτι οἱ
ἄνθρωποι θά σφραγίζωνται μέ τόν ἀριθμό 666. «Ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου· ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστί· καί ὁ
ἀριθμός αὐτοῦ χξς΄». Τό 666 γιά τούς Ἑβραίους εἶναι σύμβολο οἰκονομίας. Οἱ Ἑβραῖοι, ὅπως ἀναφέρεται στήν Παλαιά Διαθήκη, ἐπέβαλαν μία συγκεκριμένη φορολογία στά ἔθνη πού ὑποδούλωσαν μέ διάφορους πολέμους. Ἡ ἐτήσια φορολογία ἦταν 666 τάλαντα χρυσοῦ.
Τώρα, γιά νά ὑποτάξουν ὅλον τόν κόσμο, βάζουν πάλι αὐτόν τόν παλιό φορολογικό ἀριθμό, πού συνδέεται μέ τό ἔνδοξο παρελθόν τους.
Γι’ αὐτό δέν θέλουν νά τόν ἀντικαταστήσουν μέ ἄλλο ἀριθμό. Τό 666
δηλαδή εἶναι τό σύμβολο τοῦ μαμωνᾶ. Τό πῆραν ἀπό τά σταθμά τοῦ
χρυσοῦ-δέν ἤξεραν αὐτό πού ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης στήν Ἀποκάλυψη-, ἀλλά δέν παύει νά εἶναι μαμωνᾶς. Τό Εὐαγγέλιο ὅμως λέει
«ἤ Χριστό ἤ μαμωνᾶ». «Οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καί μαμωνᾷ».
Τά πράγματα προχωροῦν κανονικά. Στήν Ἀμερική τά σφραγισμένα σκυλιά ἐκπέμπουν μέ τόν πομπό καί, τάκ, τά βρίσκουν. Ἔτσι ξέρουν τό κάθε σκυλί πού βρίσκεται. Ὅσα σκυλιά δέν ἔχουν τήν μάρκα
τους καί εἶναι ἀδέσποτα τά σκοτώνουν μέ ἀκτῖνες λέιζερ. Μετά θά
ἀρχίσουν νά σκοτώνουν καί τούς ἀνθρώπους. Τόνους ψάρια ἔχουν
σφραγίσει καί τά παρακολουθοῦν ἀπό τό δορυφόρο σέ ποιό πέλαγος
εἶναι!
Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μία ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν
ἕνα ἐμβόλιο πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό καί, γιά νά τό κάνη κανείς,
θά τόν σφραγίζουν . Πόσοι ἄνθρωποι ἐκεῖ εἶναι ἤδη σφραγισμένοι
μέ ἀκτῖνες λέιζερ, ἄλλοι στό μέτωπο καί ἄλλοι στό χέρι! Ἀργότερα,
ὅποιος δέν εἶναι σφραγισμένος μέ τόν ἀριθμό 666 δέν θά μπορεῖ οὔτε
νά πουλᾶ, οὔτε νά ἀγοράζη, ἤ νά παίρνη δάνειο, νά διορίζεται κ.λπ.
Μοῦ λέει ὁ λογισμός ὅτι ὁ Ἀντίχριστος μέ αὐτό τό σύστημα θέλησε
νά πιάση ὅλο τόν κόσμο καί, ἅμα δέν εἶναι κανείς στό σύστημα, δέν
θά μπορῆ νά δουλέψη κ.λπ. εἴτε κόκκινος εἴτε μαῦρος εἴτε ἄσπρος,
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ὅλοι δηλαδή. Θά ἐπιβληθῆ ἔτσι μέ ἕνα οἰκονομικό σύστημα πού θά
ἐλέγχη τήν παγκόσμια οἰκονομία, καί μόνον ὅσοι θά ἔχουν δεχθῆ
τό σφράγισμα , τό χάραγμα μέ τόν ἀριθμό 666 , θά μποροῦν νά ἔχουν
ἐμπορικές συναλλαγές.
Τί θά πάθουν ὅμως οἱ ἄνθρωποι πού θά σφραγίζωνται!….Μοῦ
ἔλεγε κάποιος εἰδικός ὅτι μέ τίς ἀκτῖνες λέιζερ παθαίνει κανείς βλάβη. Οἱ ἄνθρωποι πού θά σφραγιστοῦν θά τραβοῦν τίς ἀκτῖνες τοῦ
ἥλιου καί θά πάθουν τέτοια ζημιά, πού θά μασοῦν τήν γλῶσσα τους
ἀπό τόν πόνο. Ὅσοι δέν σφραγιστοῦν, θά περάσουν καλύτερα ἀπό
τούς ἄλλους, γιατί ὁ Χριστός ὅσους δέν σφραγιστοῦν θά τούς βοηθήση. Δέν εἶναι μικρό πρᾶγμα αὐτό!
– Γέροντα, πότε θά τούς βοηθήση; Μετά;
– Ὄχι, τότε.
– Ἀφοῦ Γέροντα, δέν θά μποροῦν νά πωλοῦν καί νά ἀγοράζουν,
πῶς θά περάσουν καλύτερα;
– Νά δῆς, ὁ Θεός ξέρει ἕναν τρόπο, τόν ξέρω καί ἐγώ αὐτόν. Λοιπόν…, μέ ἀπασχόλησε πολύ αὐτό τό θέμα καί μοῦ ἔστειλε μετά τό
…..τηλεγράφημα. Ὁ Θεός πῶς μᾶς οἰκονομάει, πῶ! πῶ!»

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ-ΠΩΣ ΕΝΕΡΓΟΥΝ
Πρίν ἀναπτύξουμε τό θέμα τί εἶναι ὁ κορωνοϊός καί πῶς ἐνεργοῦν
τά σχετικά ἐμβόλια, θά ἦταν καλό νά γίνει μία ἐπισήμανση γιά τό
ἀνοσολογικό μας σύστημα πῶς ἀντιδρᾶ στόν κορωνοϊό καί πῶς στά
ἐμβόλια. Ὅταν ὁ κορωνοϊός εἰσέλθει σέ κύτταρα τοῦ σώματός μας
γιά νά πολλαπλασιαστεῖ, χρησιμοποιεῖ τό γενετικό ὑλικό τοῦ κυττάρου στό ὁποῖο εἰσῆλθε. Τότε τό σῶμα μας ἐνεργοποιεῖ τήν ἄμυνά του
γιά νά ἐξοντώσει ὅσα κύτταρά του μολύνθηκαν.
Θά λέγαμε ὅτι ὁ ἰός πού προκάλεσε τήν μόλυνση ἔχει μιά ταυτότητα, πού προσδιορίζεται ἀπό τά ἀντιγόνα τά ὁποῖα φέρει. Ἐνεργοποιώντας ὁ ὀργανισμός τήν ἄμυνά του, διαπιστώνει τήν ταυτότητα
τοῦ κακοποιοῦ ἰοῦ, καί διαμορφώνει ἀνάλογα τούς δικούς του στρατιῶτες, τά λεμφοκύτταρα, ἔτσι ὥστε νά ἔχουν ἐξειδικευμένες ἰδιότητες: Νά μποροῦν νά ἐντοπίσουν τά ἀντιγόνα τῶν κακοποιῶν ἰῶν
καί σέ ὅποιο κύτταρο δοῦν τήν εἰκόνα τοῦ ἐχθρικοῦ ἀντιγόνου νά
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προσκολλῶνται σ᾿ αὐτό καί νά τό ἐξοντώνουν. Ἔτσι κάνοντας ἐπιστράτευση ὁ ὀργανισμός μας, καθαρίζει τό σῶμα ἀπό τά μολυσμένα
του κύτταρά καί ἔτσι ἐπανακτᾶ τῆν ὑγεία του.
Ὅπως καταλαβαίνει ὁ καθένας, ὅλο τό θέμα εἶναι νά διατίθεται
ἱκανοποιητικός ἀριθμός στρατιωτῶν, δηλαδή λεμφοκυττάρων, τά
ὁποῖα θά καθαρίσουν τό μολυσμένο τοπίο. Τά λεμφοκύτταρα γιά νά
δράσουν στά σημεῖα ὅπου ἔγινε ἡ μόλυνση, πρέπει νά λάβουν τήν
σχετική εἰδοποίηση. Ἡ πρόσκληση τῶν λεμφοκυττάρων στά σημεῖα
πού ἔχει γίνει ἡ μόλυνση, γίνεται μέ τήν βοήθεια κάποιων εἰδικῶν
οὐσιῶν πού εἰδοποιοῦν τά λεμφοκύτταρα νά προσέλθουν ἐκεῖ ὅπου
πρέπει νά ἀναλάβουν τό ἐκκαθαριστικό ἔργο τους.
Ὅταν, ὅμως, δέν ὑπάρχουν λεμφοκύτταρα γιά νά προσέλθουν στό
σημεῖο τῆς φλεγμονῆς, οἱ εἰδικές αὐτές οὐσίες, οἱ κυτοκίνες, ὑπερπαράγονται στά σημεῖα τῆς φλεγμονῆς σέ μιά ἀπέλπιδα ὅπως ἀποδεικνύεται προσπάθειά τους νά προσκαλέσουν τά λεμφοκύτταρα.
Τελικά, αὐτές οἱ κυτοκίνες πού ὑπερπαράγονται στήν ἀπέλπιδα
προσπάθειά τους νά εἰδοποιήσουν τά λεμφοκύτταρα νά προσέλθουν
στόν τόπο τῆς φλεγμονῆς, καθώς ἐκρήγνυνται πληθυσμιακά, προσβάλλουν οἱ ἴδιες τούς ἱστούς στό σημεῖο τῆς φλεγμονῆς καί προκαλοῦν τόν θάνατο τοῦ ἀσθενοῦς. Δηλαδή, δέν εἶναι ὁ κορωνοϊός ὁ
ἴδιος αἴτιος τοῦ θανάτου τοῦ ἀσθενοῦς, ἀλλά ἡ ἀδυναμία τοῦ σώματος νά ἀποστείλει λεμφοκύτταρα στό σημεῖο τῆς φλεγμονῆς.
Ὅλα αὐτά λέχθηκαν γιά νά καταλάβουμε ὅτι τό πρόβλημα πού
προέρχεται ἀπό τήν ἐμφάνιση τοῦ κορωνοϊοῦ, εἶναι πρωτίστως πρόβλημα τοῦ ἀμυντικοῦ συστήματος τοῦ ὀργανισμοῦ. Ἡ δημιουργία
τοῦ πανικοῦ ἀπέναντι στόν κορωνοϊό, μέ λήψη μέτρων πού ἐξασθενοῦν τό ἀμυντικό σύστημα τοῦ σώματος, θά πρέπει ὅλους νά τούς
προβληματίσει γιά ποιό λόγο γίνονται καί μεθοδεύονται ὅλα ὅσα
πείθουν τούς ἀνθρώπους ἤ τούς ἀναγκάζουν νά κάνουν τά ἐμβόλια.
Ἐφόσον ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νά ἐνισχυθεῖ ἡ ἄμυνά μας, γιατί
ἐπείγονται νά ἐπιβάλουν τούς ἐμβολιασμούς μέ τήν συνοδό ἀπαίτηση νά ὑπάρχει πιστοποίηση γιά τό ἄν κάποιος ἔχει ἐμβολιαστεῖ; Ἀφοῦ
ὁ Ἅγιος Παΐσιος σαφῶς προεφήτευσε ὅτι διά μέσου ἐμβολίου θά ἐπιδιώξουν νά σφραγίσουν τούς ἀνθρώπους, πῶς ἀποφασίζει κανείς νά
ἀκούσει τίς ὑποδείξεις ἀνθρώπων ἀγνοώντας τά προφητικά λόγια
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τοῦ Ἁγίου Παϊσίου; Δέν προειδοποιεῖ ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιά τό ἐχθρικό
σχέδιο, γιά νά προλάβει ὅποιον θά ζεῖ τότε, ὥστε νά μήν ἀποδέχεται
ἀφελῶς ὅσα τοῦ λέγουν ὅσοι δέν γνωρίζουν τήν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ
ἀλήθεια, ὅπως μᾶς τήν περιγράφει ὁ Ἅγιος Παΐσιος; Αὐτός, λέγει ὁ
Ἅγιος, πού θά τό κάνει, θά μασάει τήν γλῶσσα του ἀπό τόν πόνο.
Ὅποιος ἔχει νοῦν, ἀντιλαμβάνεται ὅτι ὁδηγοῦνται οἱ ἄνθρωποι
ὄχι σέ ἕνα καί μόνον ἐμβόλιο, ἀλλά σέ μιά σειρά ἐμβολιασμῶν. Καί
ὅποιος πάλι ἔχει νοῦν, ἀντιλαμβάνεται ὅτι τά πράγματα ἐξελίσσονται
ὄχι ὅπως θά περίμενε κανείς, ἀλλά ἀπροσδόκητα καί αἰφνιδιαστικά.
Βλέπει κανείς ὅτι δημιουργοῦνται ἀπρόσμενες καταστάσεις, πού λειτουργοῦν γιά τούς ἀνθρώπους ἔτσι ὥστε νά μήν τούς ἀφήνουν διέξοδα διαφυγῆς. Πόσο πρέπει, ἑπομένως, νά ἐκτιμᾶ κανείς τά πράγματα ὄχι μέσα ἀπό αὐτά πού βλέπει τώρα, ἀλλά μέ κριτήριο αὐτό τό
ὁποῖο θά γίνεται μετά, τό ὁποῖο τό εἶδε προφητικά ὁ Ἅγιος Παΐσιος
καί μᾶς τό λέγει ἐγκαίρως, γιά νά προσέξουμε τί θά κάνουμε.
Συνήθως, οἱ γιατροί πού τό ἔκαναν τό ἐμβόλιο, προτρέπουν καί
τούς ἄλλους νά ἐμβολιασθοῦν. Δέν διαπιστώνουμε ὅτι στήν κοινωνία πού ζοῦμε, στούς χώρους ἐργασίας, ὑπάρχει ἐλάχιστη ἐλευθερία;
Οἱ ἀνώτεροι πιέζουν τούς κατωτέρους νά λένε καί νά κάνουν ὅ,τι
αὐτοί τούς διατάζουν; Ἑπομένως, ὅταν ὑπακοῦς στόν γιατρό σου πού
σοῦ λέει ὅπως ἐκεῖνος ἐμβολιάστηκε νά ἐμβολιαστεῖς κι ἐσύ, οὐσιαστικά ὑπακοῦς στό ἴδιο σύστημα στό ὁποῖο ὑπάκουσε ὁ γιατρός σου
καί ἔκανε τό ἐμβόλιο. Νομίζεις γιά τόν γιατρό σου ὅτι ἔχει γνώμη
ἐλεύθερη, προσωπική καί αὐτοτελῆ, ἤ ὅτι ἀποδέχεται, πιστεύει, λέει
καί ὑποδεικνύει ὅ,τι τό σύστημα τόν ἔπεισε νά πιστεύει, νά κάνει καί
νά λέει; Ἐσύ τήν φωνή τῆς λογικῆς θά ἀκούσεις, στόν Ἅγιο Παΐσιο θά
ὑπακούσεις, ἤ θά συμμορφωθεῖς πρός ὅ,τι τό σύστημα ἀπαιτεῖ ἀπό
ὅλους νά κάνουν χρησιμοποιώντας ἀπειλές καί ἐκβιασμούς;
Δύσκολο εἶναι νά ἀντιληφθεῖ κανείς ὅτι οἱ εἰδήσεις εἶναι ἐλεγχόμενες, ὅτι π.χ. ἀπαγορεύουν νά ἀποδοθεῖ ἕνας θάνατος στήν δράση
τοῦ ἐμβολίου; Ἔτσι, λοιπόν, καί γιά τούς καρκίνους, τίς λευχαιμίες
καί ὅποιες ἄλλες παθήσεις, θά ἐμφανίζονται καθώς θά προχωρεῖ ἡ
λειτουργία τοῦ 5G, θά ἰσχυρίζονται ὅτι εἴχαμε καρκίνους καί λευχαιμίες καί πρίν ἀπό τό 5G. Καί γιά τήν ἐξάπλωση τῶν ἰώσεων, θά
ἀρνοῦνται ὅτι αὐτό ὀφείλεται στήν κατάρευση τῆς ἄμυνάς ἕνεκα
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τοῦ 5G καί στήν ἐφαρμογή τῶν ἐμβολιασμῶν. Καί θά λένε ὅτι φταῖνε
ὅσοι δέν τηροῦν τά μέτρα ἀσφαλείας καί ὅτι εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη
καί ἐπιβάλλεται νά κάνουν ὅλοι τό ἐμβόλιο.
Καλόν εἶναι νά γνωρίζει κανείς ὅτι ἀπό πλευρᾶς μεγέθους ὁ ἰός
τοῦ κορωνοϊοῦ ἀνήκει στούς ἰούς μετρίου μεγέθους καὶ εἶναι ἕνα
πρός ἑκατό ἑκατομμύρια φορές μικρότερος ἀπό τό μέγεθος τῶν κυττάρων. Ὅποιος σκέπτεται λογικά, καταλαβαίνει ὅτι ὁ ἡ μάσκα εἶναι
διαπερατή στόν ἰό, ἀφοῦ ἔχει μέγεθος πολύ μικρότερο ἀπό τά διάκενα τῆς ὕφανσης μιᾶς μάσκας. Ἀφοῦ δηλαδή ὁ ἰός εἶναι τόσο μικρός,
ἡ μάσκα γιά τόν ἰό εἶναι διάτρητη. Τήν διαπερνᾶ ἄνετα.
Ποιά εἶναι ἡ λύση; Ἡ λύση τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι τὸ νά μπορεῖ
νά λειτουργήσει τό ἀνοσοποιητικό μας σύστημα ὑγιῶς. Καί τί διαπιστώνεται ἰατρικῶς; Ὅτι τά ἐπιβληθέντα ἐδῶ καί ἕνα ἔτος μέτρα,
ἐξαθλιώνουν τό ἀμυντικό σύστημα τοῦ ἀνθρωπίνου ὀργανισμοῦ, μέ
ἀποκορύφωμα τήν ἐνεργοποίηση τοῦ 5G. Τί εἶναι προτιμότερο; Νά
ἐνισχύσει κανείς τήν ἄμυνά του ὅσο μπορεῖ περισσότερο καί νά ὑπομείνει γιά λίγο τόν κορωνοϊό, ἤ νά ἐμβολιαστεῖ; Εἶναι καλύτερα νά
ὑπομείνει κανείς μία γρίππη πού ἔχει ἐπιβίωση πάνω ἀπό τό 99%, καί
νά ἀναπτύξει ἔπειτα φυσική ἀνοσία, ἤ νά μπεῖ στήν διαδικασία τῶν
ἐπανειλημμένων ἐμβολιασμῶν, μέ ἐμβόλια γιά τόν κορωνοϊό πού δέν
ἐλέγχθηκαν γιά τίς μελλοντικές παρενεργειές τους καί τῶν ὁποίων
τά ἄμεσα ἀποτελέσματα, τοὐλάχιστον στή χώρα μας, συστηματικά
ἀποκρύπτονται;
Πρίν ὅμως ἀναφερθοῦμε ἐκτενῶς στά ἐμβόλια, ἄς προσέξουμε τό
ὅτι μέ πολύ ἔντεχνο τρόπο, πρίν ἀκόμη γίνει ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ
5G, ἤδη βομβαρδίζονται μέ βλαβερές ραδιοσυχνότητες οἱ εὐπαθεῖς
νεαρές ἡλικίες πού ἀναγκάστηκαν νά κάνουν τά μαθήματά τους διαδικτυακά. Ἀναγκάστηκαν καί τοῦ δημοτικοῦ ἀκόμη σχολείου τά παιδιά νά βρίσκονται μπροστά σέ ὑπολογιστή καί νά δέχονται ἄμεσα
μιά ὄχι ἀκίνδυνη ἀκτινοβολία. Παράλληλα, ὅσοι βρίσκονται στά διαμερίσματά τους, ἀκόμη καί αὐτοί πού εἶναι στά χωριά τους, ὑποχρεώθηκαν νά βρίσκονται μέρα καί νύχτα μέσα σέ ἕνα συνήθως ἀσύρματο δίκτυο ραδιοσυχνοτήτων, ὥστε ὁ καθένας νά ἐπιβαρύνεται ὄχι
μόνο ἀπό τό δικό του δίκτυο ἀλλά καί ἀπό τά γειτονικά. Ὁπότε κι
ὅταν κανείς κλείσει τό προσωπικό του δίκτυο, τά ἀσύρματα δίκτυα
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τῶν γειτονικῶν διαμερισμάτων τόν ἀκτινοβολοῦν, εἴτε βρίσκονται
δίπλα του, εἴτε πιό πάνω εἴτε πιό κάτω.
Τώρα, μάλιστα μέ τό 5G, τοῦ ὁποίου οἱ κεραῖες μέ τήν τεράστια
ἠλεκτρομαγνητική ἀκτινοβολία τοποθετοῦνται πολύ κοντά μεταξύ τους, ἐνῶ θά κοιμᾶται κανείς ἀμέριμνος, θά δέχεται μεγάλη καί
ἐπιβλαβέστατη ἀκτινοβολία πάνω του χωρίς νά τό γνωρίζει. Αὐτός
πού ἐνεργοποιεῖ τό κινητό του ὥστε νά ἔχει ἄμεση σύνδεση μέ τήν
κεραία τοῦ 5G, δέχεται βέβαια στό σῶμα του ἀκτινοβολία τεράστια.
Ἀφοῦ ἔχουν ἤδη τοποθετήσει δίπλα σέ σχολεῖα κεραῖες 5G, καί ἀφοῦ
τά παιδιά πού εἶναι μέσα στό σχολεῖο θά ἐνεργοποιοῦν τά κινητά
τους, γιά νά ἔχουν σύνδεση μέ τίς κεραῖες τοῦ 5G, ἀγνοώντας τόν
κίνδυνο, τί μπορεῖ νά πάθουν αὐτά τά παιδιά; Ἐκτός ἀπό τήν ζημιά
τήν ὁποία μπορεῖ τά ἴδια νά ἐμφανίσουν προσωπικά, ὅταν τεκνοποιήσουν, πόσο ὑγιῆ παιδιά θά γεννήσουν;
Ἐνῶ, λοιπόν, αὐτά εἶναι τά πραγματικά προβλήματα, βλέπουμε ὅτι
πλήρως ἀποκρύπτονται καί ὅτι ἡ πίεση πού σέ ὅλους ἀσκεῖται εἶναι ὅτι πρέπει νά κάνουν τό ἐμβόλιο; Δέν διερωτᾶται κανείς μήπως
ὁ τρόπος πού λειτουργοῦν τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, πρέπει
νά τοῦ δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις ὥστε νά γίνει προσεκτικός;
Διότι βλέπουμε ὅτι ὅπως διαφημιζόταν τά ἐμβόλια, ἔτσι τώρα διαφημίζεται καί τό 5G. Πρέπει κανείς νά ἐμπιστευθεῖ τήν διαφήμιση
αὐτή, ἤ πρέπει νά ἀναρωτηθεῖ μήπως τόν πείθουν νά συμμετέχει του,
θά μποροῦσαν νά ἀρκοῦν ὡς ἕνα σύστημα γιά νά πεισθεῖ ὁ λαός νά
συμμετέχει ὁ ἴδιος σέ ἕνα πρόγραμμα γενοκτονίας του; Ἡ ἀποδοχή
τῆς ἐπιβολῆς τοῦ 5G καί ἡ συμμόρφωση πρός τίς ἐντολές τῶν ἐμβολιασμῶν, πρέπει νά θεωρηθοῦν ὡς ἀκίνδυνος ἰατρική ἐπιταγή ἤ ὡς
βιολογικός πόλεμος;
Ἔχει κανείς πολλά νά συστήσει, πού βοηθοῦν ὥστε νά διατηρηθεῖ
ἡ ἄμυνα τοῦ ὀργανισμοῦ σέ ὑψηλά ἐπίπεδα, ὥστε νά μήν μπορέσει
ὁ ἰός νά μολύνει τόν ὀργανισμό μας, καί ἄν τόν μολύνει, νά ἐνεργοποιηθεῖ ἡ ἄμυνά μας, ὥστε νά δημιουργηθεῖ φυσική ἀνοσία. Πρέπει
ὅμως νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι μετά τὴν ἐπιβολή τοῦ 5G, ὅσο κι
ἄν λάβουμε τά ἀπαραίτητα μέτρα γιά ἐνίσχυση τῆς ἄμυνάς μας, τό
πλῆγμα πού προκαλεῖ πάνω στό ἀνοσολογικό μας σύστημα τό σύστημα 5G, ἀποδιοργανώνει τελικά κάθε ἄλλη προσπάθειά μας.
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Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι θά παραλείψουμε νά δώσουμε τίς ἁπλές
ὁδηγίες πού ἐξασφαλίζουν στό ἀνοσολογικό μας σύστημα τήν ὑγιῆ
του λειτουργία: Χαρά καί εἰρήνη· πραότητα. Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης ἐξασφαλίζουν καί τήν καλή ψυχολογική κατάσταση. Γεμίζοντας
πραγματικά τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, ἐνισχύουν καί τήν ὑγιῆ λειτουργία τοῦ ἀμυντικοῦ μας συστήματος. Ἄρα, ὄχι λύπη, ὄχι στενοχώρια, ὄχι ἀπογοήτευση. Εἶναι σέ ὅλους γνωστό ὅτι ὕστερα ἀπό μιά
μεγάλη λύπη, μπορεῖ κανείς νά πάθει διαταραχές τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος, ἀνάμεσα σ᾿ αὐτές καί καρκῖνο.
Ἀναζήτηση ἀνοικτῶν χώρων μέ καθαρό ἀέρα, μέ ἄφθονο ὀξυγόνο. Πάνω ὅμως ἀπό ὅλα ἄμεση ἔκθεση τοῦ δέρματος στόν ἥλιο καί
παράλληλη ἐξωγενής λήψη τῆς βιταμίνης D3, ἐπειδή τά ἐπιβαλλόμενα μέτρα, ὅπως ἐξηγήσαμε, ἐμποδίζουν τήν παραγωγή D3, ἀφοῦ
ἐμποδίζουν σημαντικά τήν δυνατότητα νά ἐκτίθεται τό δέρμα μαςστόν ἥλιο. Ἰσχυρή πηγή ἐνδυνάμωσης τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ μας ἀποτελοῦν καί τά προβιοτικά.
Τό ἐντερικό νευρικό σύστημα μέσω τῆς σπονδυλικῆς στήλης φθάνει στό κεντρικό σύστημα. Τά προβιοτικά δροῦν στό ἔντερο διορθώνοντας τό μικροβιόγραμμα, καί δημιουργώντας τίς προϋποθέσεις γιά
ἀναζωογόνηση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος. Ἀπό τήν ἰσορροπία
τοῦ μικροβιογράμματος ἐξαρτᾶται ἡ ὑγεία τοῦ ὅλου ἀνοσοποιητικοῦ
συστήματος. Παθήσεις ὅπως σπαστική κολίτιδα, εὐερέθιστο ἔντερο,
καρκινοπάθειες, ἔχουν σχέση μέ τήν κατάσταση ἰσορροπίας τοῦ μικροβιογράμματος, γι᾿ αὐτό καί ἐπισημαίνουμε τήν ἀνάγκη καλῆς λειτουργίας τοῦ ἐντέρου καί τήν σημασία τῆς λήψεως προβιοτικῶν.
Προσοχή μεγάλη, ἄν ὑπάρχει ἐνεργής γρίππη κορωνοϊοῦ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ χορήγηση ἀντιβιώσεως, διότι, ἐνῶ δέν μπορεῖ νά ἐνεργήσει σέ βάρος τοῦ ἰοῦ, μπορεῖ ὅμως νά προκαλέσει κατάρευση τῆς
ἄμυνας, ἄν αὐτή βρίσκεται σέ ὁριακή κατάσταση.
Ἄν κανείς μολυνθεῖ ἀπό κορωνοϊό, συνιστᾶται νά παραμείνει στό
σπίτι, τρώγοντας ἐλαφρά τροφή, κυρίως χυλώδη φροῦτα, χόρτα,
σοῦπες καί ποικιλία σαλατικῶν. Τό σύμπτωμα τῆς ἀνορεξίας εἶναι
τρόπος μέ τόν ὁποῖο τό σῶμα ἀντιδρᾶ γιά νά πραγματοποιήσει μιά
ἀνοσοποιητική ἀπόκριση ἀκόμη πιό ἰσχυρή. Γι᾿ αὐτό καί τρώει κανείς ὅταν πεινᾶ, ἀποφεύγοντας τά βαρειά γεύματα.
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Προτιμότερο νά πίνει κανείς συχνά καί ἀπό λίγο τό νερό. Κατά
προτίμηση μέ τήν μορφή χυμῶν καί ἀφεψημάτων νά φροντίζει κανείς γιά τήν ἐπαρκῆ ἐνυδάτωσή του, προσθέτοντας καί τό ἀπαραίτητο μέλι. Ὠφελεῖ καί ἡ λήψη βιταμινῶν ὅπως ἡ Β στήν μορφή complex,
ἡ C 1000, τό Μαγνήσιο, τό D3, Κ2 καί ἐπίσης Ω3. Ἰσχυρά ἀντιοξειδωτικά, ὅπως φύλλα τῆς ἐλιᾶς πού διατίθενται καί σέ κάψουλες, ἡ
χρήση τῶν βοτάνων τῆς πατρίδος μας, ὅλα αὐτά ἐνισχύουν τήν ἄμυνα τοῦ ὀργανισμοῦ μας.
Πρέπει νά εἴμαστε φειδωλοί στήν χρήση τῶν ἀντιπυρετικῶν, γνωρίζοντας ὅτι ὁ πυρετός εἶναι μηχανισμός πού τό σῶμα μας ἐνεργοποιεῖ γιά νά τό προστατεύσει ἀπέναντι στόν ἰό, ρυθμίζοντας τά ἐπίπεδα
τοῦ πυρετοῦ, ἀνάλογα μέ τόν βαθμό στόν ὁποῖο προσπαθεῖ νά ἀναχαιτίσει τήν ἀναπαραγωγή τοῦ ἰοῦ. Ἐννοεῖται ὅτι ἐφόσον ἡ λοίμωξη
προχωρήσει, θά πρέπει νά κληθεῖ ὁ κατάλληλος ἰατρός γιά νά δώσει
εἰδικότερη θεραπεία. Ἰδιαίτερα πρέπει νά ἐξετάζει τότε ὁ ἀσθενής ἄν
εἶναι ἐπαρκής ἡ ὀξυγόνωση τοῦ αἵματός του καί ἀνάλογα νά ἐνημερώνει τόν ἰατρό του, γνωρίζοντας ὅτι ὅπως ὑπάρχει τό θερμόμετρο
γιά τήν μέτρηση τῆς θερμοκρασίας ὑπάρχει καί τό ὀξύμετρο πού μετράει τά ἐπίπεδα τοῦ ὀξυγόνου στό αἷμα. Και ἄς γνωρίζει κανείς ὅτι
τὸ ὀξυγόνο πρέπει νὰ διατηρεῖται πάνω ἀπὸ 90% και ὅτι ἰδανικά τὸ
ὀξυγόνο πρέπει νὰ διατηρεῖται πάνω ἀπὸ 94% - 95%.
Ἐφόσον ἐκδηλωθοῦν συμπτώματα γρίππης ἀπό κορωνοϊό, πρέπει
νά ἐφοδιασθεῖ κανείς μέ ὑπομονή, διότι τά συμπτώματα μπορεῖ νά
ἀποδράμουν ὕστερα ἀπό ἑπτά ἤ δέκα ἡμέρες.
Ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπό 30 τρισεκατομμύρια κύτταρα καί διαθέτει τό ἀνοσολογικό του σύστημα ὡς ἕνα στρατό πλήρως ἐξοπλισμένο, γιά νά ἀντιμετωπίσει τόν ἐχθρό του. Μόνον ὅτι ὅλα αὐτά, τό
ἀμυντικό μας σύστημα κλπ., δέν λειτουργοῦν σάν νά ὑπάρχει μέσα
στόν ὀργανισμό μας ἕνας λογικός νοῦς νά ἀποφασίζει ποιά εἶναι ἡ
ἀμυντική ἐνέργεια πού πρέπει νά γίνει κάθε φορά. Ὅλα λειτουργοῦν,
θά ἔλεγε κανείς, αὐτοματοποιημένα, ἀνάλογα μέ τίς προδιαγραφές
πού ἔχουν ὁριστεῖ γιά τό σῶμα μας νά λειτουργεῖ.
Γι᾿ αὐτό καί τό σῶμα μας, τόν ἴδιο λειτουργικό μηχανισμό πού
χρησιμοποιεῖ γιά νά καταστρέφει τόν εἰσβολέα, τόν χρησιμοποιεῖ γιά
νά προκαλέσει στόν ἑαυτό του τίς αὐτοάνοσες παθήσεις, τόν καρ23

κίνο καί ὅλα τά ἄλλα αὐτοάνοσα νοσήματα, πού ἐμφανίστηκαν σήμερα, στήν ἐποχή μας, ἐνῶ δέν ὑπῆρχαν στό παρελθόν στήν ἔκταση
πού σήμερα ὑπάρχουν. Καί αὐτό δέν εἶναι ἄσχετο μέ τά ἐμβόλια πού
ἀναγκάζουν τούς ἀνθρώπους νά κάνουν τίς τελευταῖες δεκαετίες
πολύ περισσότερα ἀπό ὅσα θά ἦταν ἀπαραίτητο νά γίνουν.
Ὁ ἀνοσολογικός μας μηχανισμός, δηλαδή ἡ ἄμυνά μας, μπορεῖ νά
ἐκτραπεῖ σέ μία πορεία αὐτοκαταστροφική γιά τό σῶμα μας, ὅταν
μπεῖ μέσα στόν ὀργανισμό μας ἕνα ἐμβόλιο ἱκανό νά ἐνεργοποιήσει
τούς ἀμυντικούς μας μηχανισμούς πρός λανθασμένη κατεύθυνση.
Γιά νά δώσουμε ἕνα παράδειγμα, θά μεταφέρουμε κάτι πού διαβάζουν οἱ φοιτητές στίς Ἰατρικές Σχολές καί βρίσκεται στό βιβλίο «Εἰσαγωγή στή Φυσιολογία τοῦ ἀνθρώπου», Lauralee Sherwood, 2016.
Στήν σελίδα 558 διαβάζουμε τά ἑξῆς: «Νεότερες μελέτες ἔχουν ὁδηγήσει στήν ἀνακάλυψη ἑνός ἄλλου πιθανοῦ μηχανισμοῦ πρόκλησης
αὐτοάνοσων ἀσθενειῶν. [...] Οἱ ἐρευνητές ἔχουν διαπιστώσει ὅτι ἐμβρυϊκά κύτταρα [...] μερικές φορές παραμένουν γιά δεκαετίες μετά
τήν ἐγκυμοσύνη. Οἱ γυναῖκες πού ἐμφανίζουν αὐτοάνοσες ἀσθένειες
ὑπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα νά φέρουν στό αἷμα τους ἐμβρυϊκά
κύτταρα. Ἡ μακροχρόνια παραμονή τῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων τῶν
ὁποίων κάποια ἀντιγόνα μοιάζουν μέ αὐτά τῆς μητέρας, φαίνεται
πώς στρέφει τό ἀνοσοποιητικό σύστημα ἐναντίον τῶν παρόμοιων
αὐτο-αντιγόνων τοῦ μητρικοῦ ὀργανισμοῦ. Γιά παράδειγμα μέσω
ἑνός τέτοιου μηχανισμοῦ προκαλεῖται ὁ συστηματικός ἐρυθηματώδης λύκος, μιά αὐτοάνοση ἀσθένεια κατά τήν ὁποία τό ἀνοσοποιητικό σύστημα στρέφεται ἐναντίον τοῦ DNA, μέ ἀποτέλεσμα νά προκαλοῦνται βλάβες κατά κύριο λόγο στό δέρμα, στίς ἀρθρώσεις καί
στούς νεφρούς, ἀλλά καί σέ διάφορα ἄλλα ὄργανα».
Στήν ἴδια σελίδα διαβάζουμε: «Ἐνίοτε, τό ἀνοσοποιητικό σύστημα
ἀποτυγχάνει νά διακρίνει τά αὐτο-αντιγόνα ἀπό τά ξένα ἀντιγόνα,
μέ ἀποτέλεσμα νά στρέφεται ἐναντίον ἱστῶν τοῦ ἴδιου τοῦ ὀργανισμοῦ». Στίς αὐτοάνοσες ἀσθένειες «περιλαμβάνονται εὐρέως διαδεδομένες ἀσθένειες, ὅπως εἶναι ἡ σκλήρυνση κατά πλάκας, ἡ ρευματοειδής ἀρθρίτιδα, ὁ σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι καί ἡ ψωρίαση».
Καί ἐπίσης: «Στήν ἀνοσολογική ἐπιτήρηση τῶν καρκινικῶν κυττάρων συμβάλλουν ὁρισμένα ἀνοσοποιητικά κύτταρα».
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Ποιά σχέση ὅμως ἔχουν τά ἀνωτέρω μέ τά ἐμβόλια τά ὁποῖα προτρέπονται σήμερα οἱ ἄνθρωποι νά κάνουν; Πρῶτα-πρῶτα, ποιά ἀπόκριση ἔχει στό ἀνοσολογικό μας σύστημα ἕνα ἐμβόλιο. Τό ὁποιοδήποτε ἐμβόλιο ἔχει σκοπό νά παραπλανήσει τόν ὀργανισμό ὥστε νά
ἀποκριθεῖ ἀνοσολογικά πρός τήν κατεύθυνση πού τό ἐμβόλιο ὑποδεικνύει. Τό ἀνοσολογικό μας σύστημα εἶναι ὁ στρατός μας, ἡ ἄμυνα
τοῦ σώματός μας:
Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι παραπλανᾶ κάποιος τόν στρατό τῆς Συρίας
ὅτι πρέπει νά ἐπιτεθεῖ ἐναντίον τοῦ Λιβάνου, διότι τάχα κινδυνεύει
ἀπό ἐκεῖ. Ἐπειδή ὁ ἀριθμός τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων δέν εἶναι
ἀπεριόριστος, ἄν ἡ Συρία μαζέψει τόν στρατό της ἀπό ἄλλα σημεῖα
τοῦ κράτους καί τόν συγκεντρώσει στά σύνορα μέ τόν Λίβανο, θά
ἐξασθενήσει ἡ ἄμυνά της ἀπέναντι στήν Τουρκία, καί ἡ Τουρκία θά
ἐπιτεθεῖ στήν Συρία ἀνενόχλητα καί καταστρεπτικά.
Γι᾿ αὐτό πρέπει κανείς νά ξέρει ὅτι κανένα ἐμβόλιο δέν εἶναι ἀκίνδυνο. Προηγουμένως, σημειώσαμε ἀπό τό προαναφερθέν βιβλίο ὅτι
ὁρισμένα ἀνοσοποιητικά κύτταρα συμβάλλουν στήν ἀνοσολογική
ἐπιτήρηση τῶν καρκινικῶν κυττάρων, δηλαδή ἀσκοῦν ἐπιτήρηση
πάνω στά καρκινικά κύτταρα ὥστε νά μήν ἐνεργοποιηθοῦν. Ἕνα ἐμβόλιο πού ὅπως εἴπαμε κατευθύνει τόν ἀνοσοποιητικό μηχανισμό
τοῦ σώματος πρός μία κατεύθυνση, οὐσιαστικά μετακινεῖ τίς στρατιωτικές δυνάμεις τοῦ σώματος. Μποροῦμε νά ξέρουμε ἄν τά ἀνοσοποιητικά κύτταρα πού ἔχουν ἀναλάβει νά ἐπιτηροῦν τήν μή ἐνεργοποίηση τοῦ καρκίνου στά προδιατεθειμένα ἄτομα, ἐξακολουθοῦν νά
εἶναι σέ θέση νά τά προστατεύουν ἀπό τήν ἐνεργοποίηση τοῦ καρκίνου μετά τήν εἰσαγωγή στό σῶμα τους ἑνός ἐμβολίου; Τό ἴδιο καί γιά
ὅλες τίς ἄλλες ἀνοσολογικές παθήσεις.
Σέ ὅλους αὐτούς τούς κινδύνους ἀνοσολογικῆς ἐνεργοποίησης
τοῦ ὀργανισμοῦ σέ βάρος τοῦ ἑαυτοῦ του, πού προκύπτουν ἀπό
τήν ἐπέμβαση στόν ἀνοσολογικό μας σύστημα πού προκαλοῦν τά
ἐμβόλια, προστίθεται καί ἡ πληροφορία ὅτι τά ἐμβόλια πού χρησιμοποιοῦνται ἐναντίον τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅλα ἔχουν κατασκευαστεῖ μέ
χρήση ἐπεξεργασμένων ἐμβρυϊκῶν κυττάρων. Αὐτό εἶναι κάτι ἀναμφισβήτητο. Τό ἀναφέρουν τά ἐμβόλια στίς προδιαγραφές τους.
Προηγουμένως, ἀναφέραμε ὅτι οἱ ἔρευνες συσχετίζουν τίς ἀνο25

σολογικές, τίς ποικίλες αὐτοάνοσες ἀσθένειες πού μπορεῖ κάποιος
νά ἐμφανίσει, μέ τήν παραμονή ἐμβρυϊκῶν κυττάρων μέσα στό σῶμα
του ἀπό δεκαετίες. Ὑπάρχουν ἐμβόλια, ὅπως αὐτό τῆς AstraZeneka,
πού ἐξετάζοντας τα οἱ γιατροί μέ τό μικροσκόπιο βλέπουν ὅτι πράγματι ἔχουν ἐμβρυϊκά κύτταρα. Καί γιά τά ὑπόλοιπα ὅμως, πού ξεπλύθηκαν ἀπό τά ἐμβρυϊκά κύτταρα στήν τελευταία φάση τοῦ ἐμβολίου,
αὐτά ἤδη ἔχουν κάνει μέσα στά ἐμβόλια τίς ἀπαραίτητες διεργασίες
γιά νά ἀποκτήσει τό ἐμβόλιο τίς ἰδιότητες πού θέλουν νά τοῦ δώσουν.
Αὐτά τά ἐμβρυϊκά κύτταρα εἴτε προέρχονται ἀπό ἐκτρώσεις στίς
ὁποῖες ὑποβλήθηκαν γυναῖκες, εἴτε προέρχονται ἀπό χιμπαντζῆ, ἀπό
τόν ὀργανισμό μας ἀναγνωρίζονται ὡς ἐμβρυϊκά καί ἔχουν τίς ἰδιότητες πού τό βιβλίο ἀναφέρει, τήν πιθανή ἐνεργοποίηση ἀνοσολογικῶν μηχανισμῶν πού ὁδηγοῦν στίς αὐτοάνοσες ἀσθένειες πού εἶναι
τόσο διαδεδομένες σήμερα.

ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΕΜΒΡΥΑ ΑΠΟ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ
Μιά σύντομη περιγραφή τῆς χρήσης ἐμβρυϊκῶν κυττάρων προερχομένων ἀπό ἐκτρώσεις, γιά νά κατασκευαστοῦν ἐμβόλια κατά τοῦ
κορωνοϊοῦ δίνει ὁ πίνακας πού ἀκολουθεῖ: Τό ἐρώτημα πού προκύπτει εἶναι ἐάν αὐτές οἱ ἐμβρυϊκές κυτταρικές σειρές εἶναι ἀπολύτως
ἀπαραίτητες γιά τήν ἀνάπτυξη ἐμβολίων, π.χ. γιά τόν Covid-19. «Ἡ
ἀπάντηση εἶναι ὄχι. Εἶναι δυνατόν νά ἀναπτυχθοῦν, ὑπογραμμίζει
ὁ π. Στυλιανός Καρπαθίου, ἠθικά ὑπεύθυνα ἐμβόλια μέ ζωικά κύτταρα ἀπό αὐγά κοτόπουλου ἤ μαγιά».
Τό ἐμβόλιο παρασκευάζεται σέ διάφορα στάδια. Ὁ πίνακας πού
ἀκολουθεῖ παραθέτει τίς πληροφορίες σχετικά μέ τά νέα ἐμβόλια,
σέ ποιές φάσεις τῆς παρασκευῆς τους ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ ἔμβρυα
προερχόμενα ἀπό ἐκτρώσεις. Ἐκτρωμένα ἔμβρυα ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ στό στάδιο προπαρασκευῆς τοῦ ἐμβολίου ἀπό τίς: – Altimmune
(ΗΠΑ), – Astra Zeneca & University of Oxford (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ)– CanSino Biologics, Inc. Ἰνστιτοῦτο Βιοτεχνολογίας
τοῦ Πεκίνου, Ἀκαδημία Στρατιωτικῶν Ἰατρικῶν Ἐπιστημῶν, PLA
της Κίνας (Κίνα) – Ἐρευνητικό ἸνστιτοῦτοGamaleya (Ρωσία)–
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JanssenResearch&Development, Inc. Johnson&Johnson (ΗΠΑ)–
Vaxart (ΗΠΑ)– Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical / Ἰνστιτοῦτο Μικροβιολογίας, Κινεζική Ἀκαδημία Ἐπιστημών (Κίνα)– Πανεπιστήμιο τοῦ Πίτσμπουργκ (ΗΠΑ).
Στή φάση παραγωγῆς ὅπου παράγεται τό τελικό ἐμβόλιο χρησιμοποιοῦν κυτταρικές σειρές ἀπό «ἀκυρωμένα» ἔμβρυα: – Altimmune
(ΗΠΑ) – Astra Zeneca University of Oxford (Ἡνωμένο Βασίλειο,
ΗΠΑ) – CanSino Biologics, Inc. Ἰνστιτοῦτο Βιοτεχνολογίας τοῦ
Πεκίνου, Ἀκαδημία Στρατιωτικῶν Ἰατρικῶν Ἐπιστημῶν, PLA τῆς
Κίνας (Κίνα) – Ἐρευνητικό ἸνστιτοῦτοGamaleya (Ρωσία) – Janssen
Research & Development, Inc. Johnson & Johnson Vaxart (ΗΠΑ) –
Vaxart (ΗΠΑ) – Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ (ΗΠΑ).
Στή δοκιμαστική φάση τοῦ ἐμβολίου στό ἐργαστήριο, προτοῦ διανεμηθεῖ εὐρέως, κυτταρικές σειρές από ἐκτρωμένα ἔμβρυα χρησιμοποιοῦν οἱ -Sinovac Biotech Co., Ltd. (Κίνα)– Anhui Zhifei Longcom
Biopharmaceutical / Ἰνστιτοῦτο Μικροβιολογίας, Κινεζική Ἀκαδημία Ἐπιστημῶν (Κίνα)– Medicago (Καναδάς)– Novavax (ΗΠΑ)–
Moderna, Inc. avecle National Institute of Health (ΗΠΑ)– Pfizer et
BioNTech (ΗΠΑ, Γερμανία)– SanofiPasteuretTranslateBio (ΗΠΑ,
Γαλλία)– Inovio Pharmaceuticals (ΗΠΑ).
Σύμφωνα μέ ὅσα γράφει ὁ π. Στυλιανός Καρπαθίου:
«Τὸ εὐρωπαϊκὸ Ἰνστιτοῦτο βιοηθικῆς, μὲ ἀνάρτησή του, στὶς 2611-2020, κατονομάζει μεταξὺ ἄλλων, τὶς ἑταιρεῖες Pfizer et BioNTech,
Moderna, Astra Zeneca University of Oxford, Janssen Research &
Development, Inc. Johnson & Johnson Vaxart, ὅτι εἶναι ἐξ ἐκείνων, ποὺ
χρησιμοποίησαν ἀνθρώπινες κυτταροσειρές, σὲ διάφορες φάσεις παραγωγῆς τοῦ ἐμβολίου».
«Κατὰ τὴν πειραματικὴ προκλινικὴ προεργασία παραγωγῆς ἐμβολίων τῶν ἐταιρειῶν Pfizer/Biontech καὶ Moderna(ἔγινε) χρήση τῆς
κυτταρικῆς σειρᾶς «ΗΕΚ-293», ποὺ προέρχεται ἀπὸ κύτταρα νεφροῦ
τὰ ὁποῖα λήφθηκαν ἀπὸ ὑγιὲς θῆλυ ἔμβρυο, ποὺ νόμιμα ματαιώθηκε
τὸ 1973».
Στὸ ἐμβόλιο τῆς Astra/Zeneca (Oxford) χρησιμοποιήθηκαν τὰ
ΗΕΚ 293 καὶ στὰ τρία στάδια (Σχεδιασμὸς καὶ ἀνάπτυξη, Παραγωγὴ καὶ στάδιο ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν) τῆς προκλινικῆς παραγωγῆς
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τους, κατὰ τοῦ sars-cov2. Καταγγέλεται δέ, ὅτι οἱ κυβερνήσεις ΗΠΑ
καὶ Καναδᾶ χρηματοδοτοῦν ἐπιλεκτικὰ μόνον ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες
χρησιμοποιοῦν ἀνθρώπινες κυτταρικὲς ἐμβρυϊκὲς σειρές».
«Στὴν 3η Ἱερατικὴ Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νεαπόλεως
καὶ Σταυρουπόλεως ὁ κληθεὶς ὡς ὁμιλητής, ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ
ΑΠΘ κ. Κ. Τριανταφυλλίδης, στὴν εἰσήγησή του ὁμολογεῖ ὅτι καὶ
ἡ ἀνθρώπινη ἐμβρυϊκὴ κυτταροσειρὰ WI-38 παρήχθη ἀπὸ ἀναγκαστικὴ διακοπὴ κυήσεως, δηλαδὴ ἀπὸ ἄμβλωση ἐμβρύου, ἐνῶ βρισκόταν ἡ ἐγκυμοσύνη στὴν 18η ἐβδομάδα, τὸ ἔτος 1962. Ἡ WI- 38
εἶναι ἡ πρώτη κυτταρικὴ σειρὰ τοῦ ἔτους 1962, ἡ ὁποία προῆλθε ἀπὸ
ἐκλεκτικὴ ἄμβλωση θήλεως ἐμβρύου, σὲ Σουηδὴ γυναίκα, χωρὶς τὴ
γνώση ἢ τὴν ἄδειά της. Ὁ προσδιορισμὸς ‘‘ἐκλεκτικὴ’’ ἀναφέρεται
στὴν ἄμβλωση, ποὺ γίνεται χωρὶς ἐνδείξεις παθολογίας τοῦ ἐμβρύου
καὶ συνεπῶς τὸ ἔμβρυον εἶναι ὑγιές. Σύμφωνα μὲ ἄλλες πηγές, τὸ
ἔμβρυον ἦτο ἡλικίας τριῶν (3)μηνῶν.Δηλαδή, δολοφόνησαν ἄνθρωπο κατὰ τὸν 3ον μῆνα τῆς φυσικῆς-ἱστορικῆς του ὑπάρξεως στὴν μήτρα τῆς μητέρας του, ὥστε τὰ κύτταρά του νὰ περιέλθουν σὲ ἰατρικὴ
χρήση, γιὰ τὴν παραγωγὴ διαφόρων ἐμβολίων».
Ὁ ἰατρὸς Stanley Alan Plotkin, (1932-), καθ᾿ὁμολογία του ἄθεος,
σύμβουλος σὲ κατασκευαστὲς ἐμβολίων καὶ σὲ ἐταιρεῖες βιοτεχνολογίας, μεταξὺ αὐτῶν στὴν Pfizer, Sanofi, Merck, Glaxo, κλπ., γνωστὸς ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1960 γιὰ τὴν συμβολή του στὴν παραγωγὴ ἐμβολίων, ἀνακρίθηκε ἀπὸ τὸν ἀμερικανὸ δικηγόρο Aaron Siri,
γιὰ δικαστικὴ ὑπόθεση ἐμβολίου, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2018. Κατὰ τὴν
κατάθεση πιστοποιεῖ, ὅτι ἐκτρώνονται καὶ κατατεμαχίζονται ἔμβρυα
προκειμένου νὰ παραχθοῦν ἐμβόλια. Ὁ ἴδιος ὀμολογεῖ ὅτι σὲ μία περίπτωση χρησιμοποίησε στὸ ἐργαστήριό του 76 ἐκτρωμένα ἔμβρυα,
ἡλικίας, τοὐλάχιστον τριῶν ἐνδομητρίων μηνῶν. (Vaccine hesitancy:
an interview with Stanley Plotkin, rubella vaccine developer).»
Ὁ π. Στυλιανός Καρπαθίου τονίζει ὅτι «Ἡ συνειδητὴ ἀποδοχὴ τοῦ
ἐμβολιασμοῦ μὲ ‘‘προϊόντα’’ ποὺ διέρχονται μέσα ἀπὸ μιὰ ἀνθρωποκτόνο διαδικασία, ἀποτελεῖ διακριτὴ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ πίστη
καὶ ζωή».
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Καθηγη28

τῆ Luc Montagnier, κατόχου βραβείου Νόμπελ στήν Ἰατρική (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ):«Περισσότερο ἀπὸ τὸ ἥμισυ τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ ζεῖ στὶς πόλεις, μέσα στὸ τσιμέντο. Γιὰ ἕνα νεαρὸ ἄτομο, πιστεύω, εἶναι τρελό: δὲν βλέπει πλέον τὰ ζῶα, τὰ δέντρα, δὲν βλέπει
τίποτα καὶ δὲν ρωτάει «γιατί ὑπάρχω;» καὶ ἐκπλήσσομαι. Εἶναι ἕνας
τρελὸς κόσμος. Ἀλλάζουμε τὴν ἀλήθεια σύμφωνα μὲ τὶς ἀνάγκες τῆς
οἰκονομίας. Τὸ γαλλικὸ ὑπουργεῖο Ὑγείας ἀπαγόρευσε ἕνα φάρμακο
ποὺ φαίνεται νὰ δρᾶ πάνω σ᾿ αὐτὸν τὸν διάσημο ἰὸ γιὰ τὸν ὁποῖο
μιλούσαμε νωρίτερα. Εἶναι ἀπολύτως παράλογο, ἐκπληκτικὸ καὶ παρόλο ποὺ τὰ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ ἔχουν ἀναιρέσει τὴν ἄποψη γιὰ
τὸ φάρμακο, τὸ ὑπουργεῖο συνεχίζει καὶ δὲν τὸ παρέχει. Γιατί κυβερνάει τότε; Βλέπετε εἶναι ἕνας τρελὸς κόσμος! Κάτι ποὺ κάνει καλὸ
στοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς ἐμποδίζει νὰ πεθάνουν, τὸ ἀποτρέπουμε,
δὲν ὑφίσταται πλέον στὴ Γαλλία.
– Ἐγὼ ἤμουν ἰολόγος, καὶ εἶμαι ἀκόμα. Εἶμαι εἰδικὸς σὲ θέματα RNA-ἰῶν, ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν κορωνοιό. Γνωρίζουμε ὅτι εἶναι
ἕνας ἰὸς ποὺ σχετίζεται μὲ τὸ ἀναπνευστικὸ σύστημα ἀπὸ τὴν Κίνα,
ὄντας πολὺ καλὰ μελετημένος ἀπὸ τοὺς Κινέζους καὶ ὡς ἐκ τούτου
εἴμαστε γνώριμοι μὲ αὐτὸν τὸν ἰό. Ὁ συγκεκριμένος ὅμως ἰὸς φαίνεται πὼς εἶναι ἰδιαίτερος καθὼς ἔχει τεθεῖ σὲ ἐπεξεργασία λαμβάνοντας τμήματα ἀπὸ ἄλλο ἰὸ ἢ ἀκόμη κάποιας χημικῆς σύνθεσης. Ἔτσι
ἀρχίζουμε νὰ γνωρίζουμε τὴν ἀλήθεια τοῦ κακοῦ ποὺ ἔχει γίνει.
Οἱ διάφοροι σχολιαστὲς θὰ ποῦν ὅτι ἦταν λάθος, καθὼς ἔχουν
λάβει ἐντολὲς ἀπὸ τὴν κινεζικὴ κυβέρνηση νὰ κρύψουν τὴν ἀλήθεια,
ἔτσι πρέπει νὰ ποῦν. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι θὰ καταλάβουν ὅτι
ἔχουμε κάτι κακὸ νὰ κρύψουμε, θὰ εἶναι σίγουροι ὅτι αὐτὸς ὁ ἰὸς ἔχει
ἀπελευθερωθεῖ καὶ κατασκευαστεῖ σὲ ἐργαστήρια ὑψίστης ἀσφαλείας, ὅτι εἶναι ἀνθρώπινο σφάλμα, δὲν εἶναι μόνο ὑπεύθυνα τὰ μέσα
ἐνημέρωσης, ἀλλὰ ὅλος ὁ κόσμος εἶναι ὑπεύθυνος γι᾿ αὐτὸ τὸ τέρας
ποὺ ἔχει δημιουργηθεῖ.
Ὅπως λέγεται καὶ στὰ ἀγγλικὰ ἐπειδὴ σὲ τέτοια θέματα μπορεῖ
νὰ ὑπάρχει τὸ “general coverup” ἢ γενικὴ κάλυψη. Αὐτὸ εἶναι ἀπίστευτο! Δηλαδὴ ἀκόμη καὶ οἱ ἐπιστήμονες ἀγοράζονται, ἀκόμη καὶ
Ἀμερικανοί, Γάλλοι, Ἄγγλοι ἐπιστήμονες, σχεδὸν ὅλοι μιλοῦν γιὰ τὴν
ἴδια ἰδέα, ὅτι εἶναι ἕνας ἰὸς ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴ φύση. Αὐτὸ
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εἶναι ψεύτικο, τὸ ξέρουν πολὺ καλά, καὶ εἶναι ἀκριβῶς ὅτι ὑπάρχει
ἕνα μεγάλο ψέμα καὶ πρέπει νὰ ρωτήσουμε γιατί καὶ ποιοὶ εἶναι οἱ
λόγοι ποὺ ὑποστηρίζεται αὐτό. Πρῶτα εἶναι τὰ χρήματα, πληρώνονται γιὰ νὰ ποῦν τί λένε καὶ ἂν δὲν λένε, μπορεῖ νὰ χάσουν τὴ θέση
τους καὶ φοβοῦνται ὅτι θὰ χάσουν τὴν καριέρα τοὺς ἂν θέλουν νὰ
ἀνακαλύψουν τὴν ἀλήθεια. Αὐτὸ εἶναι ἐξαιρετικὰ κακὸ γιὰ τὴν ἐπιστήμη. Νομίζω ὅτι ὑπάρχει ἐπίσης μεγάλη πίεση στὰ μέσα ἐνημέρωσης. Εἶναι ἕνα περίπλοκο σύστημα τώρα. Δηλαδὴ τὶς ἐπιστημονικὲς
ἀλήθειες δὲν μποροῦν νὰ τὶς ποῦν, γι᾿ αὐτὸ τὶς κρύβουμε ἐπειδὴ ἡ
κινεζικὴ κυβέρνηση ἀρνεῖται αὐτὴν τὴν ἀλήθεια, κάνει τὰ πάντα γιὰ
νὰ κρύψει καὶ νὰ καταστρέψει τὰ στοιχεῖα, δὲν τὰ ἀφήνουν νὰ γίνουν
γνωστά. Μπορεῖ νὰ ἔρθει ἡ μέρα ποὺ οἱ Κινέζοι νὰ τὸ ἀναγνωρίσουν,
ἀλλὰ θὰ πάρει χρόνο καὶ τώρα συνεχίζουμε νὰ πιστεύουμε κάτι ποὺ
δὲν ὑπάρχει.
Πρέπει νὰ πῶ, τὸ λέω, νὰ τὸ πῶ πολὺ δυνατά, ἐὰν κάποιος ἔχει
covid-19 καὶ τὸν ἐμβολιάσετε κατὰ τῆς γρίππης, κινδυνεύετε νὰ τὸν
σκοτώσετε σὲ μερικὲς μέρες ἢ στὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες· ἐὰν ἔχετε
κάποιον ποὺ παίρνει χημειοθεραπεία ἀπὸ καρκίνο καὶ τὸν ἐμβολιάσετε γιὰ τὴ γρίππη, τὸν σκοτώνετε πολὺ γρήγορα. Πρέπει νὰ εἰπωθεῖ
ὅτι οἱ ἐμβολιασμοὶ παρέμβασης εἶναι πολὺ κακοί. Ὅποτε αὐτὸ πρέπει
νὰ μᾶς εἶναι πλήρως κατανοητό.
Δεύτερον, ἕνα ἐμβόλιο, ἐπαναλαμβάνω ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι κακὸ ἢ
καὶ καλό. Γιὰ νὰ γνωρίζουμε τί εἶναι πρέπει νὰ τὸ ἀποδείξουμε καὶ γι᾿
αὐτὸ χρειάζεται χρόνος. Ὑπάρχουν παραδείγματα στὴ βόρεια Ἰταλία εἰδικότερα, ὅπου ἔχουμε ἐμβολιάσει ἕναν πληθυσμὸ καὶ ἔχουμε
δεῖ ὅτι ὁ μέγιστος ἀριθμὸς θανόντων αὐξήθηκε σημαντικά. Πιστεύω
ὅτι ἕνα ἐμβόλιο ἐξ ὁρισμοῦ ὡς φάρμακο δὲν πρέπει νὰ σκοτώνει, νὰ
μὴν ἔχει παρενέργειες γιὰ νὰ σκοτώσει ἀνθρώπους. Καὶ πιστεύω ὅτι
οἱ ἐμβολιαστὲς ξεχνοῦν αὐτὴν τὴν ἀρχὴ τοῦ Ἱπποκράτη “Πρῶτα ἀπ’
ὅλα νὰ μὴν κάνεις ζημιά». Οἱ γιατροὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐμβολιάζουν,
ὁπότε ἐναπόκειται σ᾿ αὐτοὺς νὰ θέσουν τὸ ἠθικὸ ἐμπόδιο».
Εἶναι, πλέον, ἐπίσημα γνωστό ὅτι οἱ ἐμβολιασθέντες δέν εἶναι
ἄνοσοι ἀλλά μεταδίδουν τόν ἰό. Ἄνθρωποι πού ἔχουν κάνει τό ἐμβόλιο γιά τόν κορωνοϊό, ὑποχρεοῦνται σέ καραντίνα, ἄν ἔχουν μετακινηθεῖ ἀπό χώρα σέ χώρα. Τό ὑποσχόμενο ἀπό τό ἐμβόλιο ὄφελος
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εἶναι ὅτι, ἐφόσον νοσήσει κάποιος ἀπό κορωνοϊό, θά νοσήσει μέ συμπτώματα ἐλαφρότερα, χωρίς ὁ ἐμβολιασμός του νά ἀποτρέπει τήν
ἐπέκταση τοῦ ἰοῦ, ἐνδεχομένως μάλιστα, καί νά τήν εὐνοεῖ, ὅπως τό
βλέπουμε ὅτι ἔγινε καί στή χώρα μας μετά τήν ἔναρξη τῶν ἐμβολιασμῶν. Μᾶλλον πρέπει νά προβληματιστοῦν ὅλοι, ἀφοῦ «ποτέ πρίν
δέν πιέστηκαν δισεκατομμύρια ἄνθρωποι νά ὑποβληθούν σέ μιά
ἐντελῶς ἐντελῶς πειραματική, ἐπεμβατική ἰατρική διαδικασία ἕνεκα
μιᾶς ἀσθένειας πού ἔχει ποσοστό ἐπιβίωσης μεγαλύτερο τοῦ 99%».
Ἀπό τό Ἰσραήλ, ὅπου ὁ ἐμβολιασμός γενικεύθηκε, ἔρχονται οἱ
ἑξῆς πληροφορίες: «Μιά ἐπανεξέταση δημοσιευμένων δεδομένων
ἀπό τό Ἰσραηλινό Ὑπουργεῖο Ὑγείας, τήν ὁποία διενήργησε ὁ Δρ
Hervé Seligmann, μέλος τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς στό Πανεπιστήμιο Aix
γιά μολυσματικές ἀσθένειες- ἀποκαλύπτει, ὅτι τό πειραματικό ἐμβόλιο mRNA ἀπό τήν Pfizer σκότωσε κατά τή διάρκεια μιᾶς περιόδου ἐμβολιασμοῦ πέντε ἑβδομάδων. «περίπου 40 φορές περισσότερους (ἡλικιωμένους) ἀνθρώπους ἀπό ὅ,τι ἡ ἴδια ἡ ἀσθένεια θά
εἶχε σκοτώσει». Μεταξύ τῶν νεότερων ἡλικιῶν, αὐτοί οἱ ἀριθμοί
συνδυάζονται μέ ποσοστά θανάτου 260 φορές μεγαλύτερα ἀπό
αὐτά πού θά εἶχε ἐπιφέρει ὁ ἰός COVID-19 στό δεδομένο χρονικό πλαίσιο. «Αὐτή ἡ τρομακτική εἰκόνα ἐπεκτείνεται καί σέ ἄτομα
ἡλικίας νεότερης τῶν 65 ἐτῶν», σημειώνουν οἱ ἐρευνητές. Τό ποσοστό θανάτου αὐτῆς τῆς ἡλικιακῆς ὁμάδας αὐξήθηκε κατά 260 (φορές). Ὅπως ἀνέφερε τό Israel National News (INN), ὁ Seligmann
ἔχει ἐθνικότητα Ἰσραήλ-Λουξεμβούργου, ἔχει πτυχίο βιολογίας ἀπό
τό Ἑβραϊκό Πανεπιστήμιο τῆς Ἱερουσαλήμ καί ἔχει γράψει περισσότερες ἀπό 100 ἐπιστημονικές δημοσιεύσεις». Οὔτε αὐτοί οἱ ἀριθμοί
«ἐξηγοῦν μακροπρόθεσμες ἐπιπλοκές», γράφουν. Ἐπιπλέον, μέσα σέ
ἀρκετούς μῆνες ἀναμένουν «μεσοπρόθεσμες καί μακροπρόθεσμες
ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες τοῦ ἐμβολιασμοῦ». Ὅπως ἐξηγεῖται ἀπό τούς
Frontline Doctors τῆς Ἀμερικῆς (AFLDS), ἐνδέχεται «τά ἀντισώματα κατά τοῦ COVID, πού δημιουργοῦνται ἀπό ἕνα ἐμβόλιο, ἀντί νά
προστατεύουν τό ἄτομο, νά προκαλοῦν μιά πιό σοβαρή ἤ καί θανατηφόρα νόσο, ὅταν τό ἄτομο ἐκτίθεται ἀργότερα σέ SARS-CoV-2
πιό ἄγριο. Τό ἐμβόλιο ἐνισχύει τή μόλυνση ἀντί νά ἀποτρέπει βλάβες». «Τό Ἐθνικό Ἰνστιτοῦτο Ἀλλεργίας καί Λοιμωδῶν Νοσημάτων
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(NIAID) ἐκφράζει τίς ἀνησυχίες του γιά τά νανοσωματίδια πού περιέχονται στό ἐμβόλιο COVID-19 τῆς Pfizer, ὅτι προκαλοῦν σπάνιες
ἀλλεργικές ἀντιδράσεις, ἰδίως σέ ἄτομα πού ἔχουν ὑψηλά ἐπίπεδα
ἀντισωμάτων κατά τοῦ PEG (Polyethylene Glycol) ἤ ἔχουν παρουσιάσει σοβαρές ἀλλεργικές ἀντιδράσεις σέ φάρμακα ἤ ἐμβόλια στό
παρελθόν».
Μέ αὐτά τά δεδομένα, πῶς μπορεῖ κάποιος νά ἀπαιτήσει τήν ἐπιβολή ἐμβολιασμοῦ, ὅταν μπορεῖ αὐτός πού θά ἐμβολιαστεῖ νά ἔχει
ὅλες τίς προϋποθέσεις γιά νά ἀναπτύξει ἀλλεργικές ἀντιδράσεις
ἀκόμη καί θανατηφόρες; Ἄν μάλιστα ἔχει κάποιος περάσει τόν κορωνοϊό καί ἔχει ἀναπτύξει ἀντισώματα, κάνοντας ἔπειτα τό ἐμβόλιο,
μπορεῖ νά προκληθοῦν δραματικές γιά τήν ὑγεία ἀντιδράσεις. Καί,
βέβαια, μπορεῖ νά ἔχει κάποιος ἀντισώματα χωρίς νά τό γνωρίζει,
διότι τήν πέρασε τή γρίππη τοῦ κορωνοϊοῦ πολύ ἐλαφρά.
Ὅμως τά κακά πού προέρχονται ἀπό τά ἐμβόλια δέν σταματοῦν
ἐδῶ, γιά τά ἐμβόλια κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, διότι βάζοντας κανείς μέσα
του ἕνα mRNA ἐμβόλιο, βάζει μέσα του κάτι γιά τό ὁποῖο δέν μπορεῖ
νά ἀποκλείσει τό ἐνδεχόμενο νά τοῦ ἐνεργοποιήσει αὐτοκαταστροφικά τό ἀνοσολογικό του σύστημα ἤ καί νά τόν τροποποιήσει γενετικά.
Βλέπουμε ὅτι ἀπό τήν στιγμή πού ἄρχισαν οἱ ἐμβολιασμοί πλημμυρίσαμε ἀπό κορωνοϊό. Καί αὐτή ἡ ἐξέλιξη τῶν γεγονότων εἶχε
προβλεφθεῖ ἐπίσημα καί μέ ἐπίσημες ἀνακοινώσεις πρός τό κράτος
ἀπό ἕνα διακεκριμένο ἰατρό, τόν χειρουργό κ. Δημήτριο Ἀντωνίου,
PhD, FRCS, πού ἔχοντας καί τήν ἰδιότητα τοῦ μοριακοῦ βιολόγου,
ἐπεσήμανε καί μέ ὁμιλίες του καί μέ ἔγγραφα κείμενά του πρός τό
κράτος ὅτι τά νέα ἐμβόλια ἐγκυμονοῦν θανάσιμους κινδύνους, ὡς
«γενετικὰ τροποποιημένοι–μεταλλαγμένοι ὀργανισμοὶ».
Παραθέτουμε λίγο πιό κάτω ἀποσπάσματα ἀπό τήν γραπτή του
ἀναφορά πρός τό κράτος, μέ τήν ὁποία ἀποδεικνύει ὅτι τά ἐμβόλια
ὅπου γίνουν, θά γίνουν αἰτία δημιουργίας τῶν μεταλλαγμένων τύπων τοῦ ἰοῦ καί οἱ ἐμβολιασθέντες ἡ πηγή τῆς διασπορᾶς τους. Γι᾿
αὐτό καί προσφεύγει στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ζητώντας ἀπεγνωσμένα παύση τῶν ἐμβολιασμῶν. Ὅπως ὁ ἴδιος ἀναφέρει, κανείς
δέν τοῦ ἀπάντησε στά ἐπιχειρήματα πού ἐπικαλεῖται.
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Καί ὁ νευροχειρουργός Μιχαήλ Σπύρου ἐπισημαίνει ὅτι «Τὰ RNA
ἐμβόλια μποροῦν νὰ ἐπιφέρουν γενετικὴ τροποποίηση».
Ὁ Καθηγητὴς Luc Montagnier, βραβεῖο Nobel τῆς Ἰατρικῆς τὸ 2008
γιά τήν ἀνακάλυψη τοῦ ἰοῦ τοῦ Aids, δήλωσε ὅτι: «κινδυνεύουμε νὰ
ἔχουμε ἀποτελέσματα (ἀπό τά ἐμβόλια) ἀπολύτως ἀπρόβλεπτα, ὅπως
καρκίνους. Δὲν πρέπει ὁ ἄνθρωπος νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς ἰνδικὸ χοιρίδιο, δὲν πρέπει τὰ παιδιὰ νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς ἰνδικὰ χοιρίδια.
Εἶναι ἀπολύτως ἀνήθικο γιατί ὑπῆρξαν νεκροὶ ἐξαιτίας ἐμβολίων».
Ο Luc Antoine Montagnier λέγει: «Ὑπάρχουν ἀποτελεσματικές
θεραπεῖες πού εἶναι καί φθηνές, ὅπως ἡ ἀζιθρομυκίνη καί ἡ ὑδροξυχλωροκίνη. Συνεπῶς δέν εἴμαστε ἄοπλοι. Ὡστόσο πρέπει νά συνεχιστεῖ ἡ ἔρευνα γιά τήν προέλευση τοῦ ἰοῦ ὥστε νά ξέρουμε τί πραγματικά συνέβη σέ κάποια ἐργαστήρια πρίν τήν ἐμφάνιση τῆς πανδημίας». «Τό ἐμβόλιο δέν εἶναι θεραπεία. Ἡ ἔρευνα πρέπει νά στραφεῖ
πρός τήν θεραπευτική ἀντιμετώπιση». «Αὐτά πού γίνονται σήμερα
θυμίζουν ὅσα γίνονταν ἐπί Στάλιν στήν ΕΣΣΔ, ὅπου φυλάκιζαν τούς
ἀντιφρονοῦντες σέ ψυχιατρεῖα».
Διαπιστώνοντας κανείς τήν παράλογη πίεση πού ἀσκεῖται γιά νά
ὑποχρεωθοῦν ὅλοι νά ἀποδεχθοῦν τόν ἐμβολιασμό τους, δέν προβληματίζεται ὅτι, ἄν τό δεχθεῖ, δέν εἶναι πρός ὄφελός του; Γιατί νά
ἀναγκασθεῖς νά κάνεις ἕνα ἐμβόλιο μέ τόσα ἀπρόβλεπτα ἀποτελέσματα, ὅταν μπορεῖς νά ἀντιμετωπίσεις τόν κορωνοϊό ὡς μία γρίππη
ἐνισχύοντας ἀποτελεσματικά τό ἀμυντικό σου σύστημα; Πόσοι καί
πόσοι δέν πέρασαν ἀνώδυνα ἤ καί μέ μιά κάποια ταλαιπωρία τήν
γρίππη τοῦ κορωνοϊοῦ καί εἶναι τώρα ὑγιεῖς, ἔχοντας ἀποκτήσει φυσική ἀνοσία, καθώς ἐνεργοποιήθηκε ἡ φυσική τους ἄμυνα καί παρήγαγε τό ἀμυντικό τους σύστημα τά δικά του ἀντισώματα, τήν φυσική
του ἀνοσία;
Αὐτή εἶναι ἡ μόνη λογική ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ μέ ἄμεση παράλληλη ἐκρίζωση τῶν ἠλεκτρομαγνητικῶν ἀκτινοβολιῶν τοῦ
5G, καί βέβαια, πλήρη διακοπή τῶν ἐμβολιασμῶν, γιά τούς ὁποίους,
ὅπως ἀναφέραμε, εἶχε προβλεφθεῖ ὅτι μόλις γίνουν θά προκαλέσουν
ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ καί μάλιστα τροποποιώντας τον καί δημιουργώντας μεταλλαγμένα στελέχη τοῦ ἰοῦ, τά ὁποῖα ἀποδεικνύονται ὑπεύθυνα γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ πού ζοῦμε στίς ἡμέρες μας.
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Πηγή: Ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, Αἴτηση ἀκύρωσης (μέ τήν ὁποία ζητᾶ ἀναστολή τῶν ἐμβολιασμῶν) τοῦ Δρ. Δημητρίου Ἀντωνίου PhD, FRCS, Χειρουργοῦ:
«Γιὰ πρώτη φορά, στὴν ἱστορία τῆς ἰατρικῆς, παρασκευάστηκε καὶ
χρησιμοποιεῖται ὡς ἐμβόλιο ἕνας πλήρης ζῶν RNA ἰός, μὲ τὴν προσδοκία νὰ μιμηθεῖ τὴν δράση τοῦ γνήσιου ἰοῦ, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ
μᾶς προφυλάξει ἀπὸ τὸν τελευταῖο, ἀλλὰ μὲ τὴν προτεραία ἀνάπτυξη
στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ μηχανισμοῦ μέ συνέπειες ποὺ εἶναι ἀκριβῶς οἱ ἴδιες μὲ αὐτὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες προσδοκᾶ νὰ μᾶς προφυλάξει!»
Ὁ κ. Ἀντωνίου ἐξηγεῖ τὴν χημικὴ σύσταση τοῦ ἐμβολίου «Ἀνέλυσαν, λέγει, το m RNA τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ μὲ βάση αὐτή τήν ἀνάλυση, συνέθεσαν χημικά στό ἐργαστήριο μὲ τὴν μέθοδο recombinant
technology, ἕνα τεχνητὸ RNA (ἴδιο μὲ αὐτὸ τοῦ ἰοῦ). Ἀπό αὐτό, καὶ
πάλι στὸ ἐργαστήριο μὲ τὴν ἴδια τεχνική, παρασκεύασαν τὸ ἀντί-κατοπτρικό του DNA, τὸ ὁποῖο στὴν συνέχεια τροποποίησαν γενετικὰ
(τὸ μετάλλαξαν τεχνητά) σὲ δύο σημεῖα του (τὰ ὁποῖα παράγουν τὸ
ἀμινοξὺ προλίνη στὴν πρωτείνη S τοῦ ἰοῦ). Στὴν συνέχεια μὲ βάση
τὸ τροποποιημένο αὐτὸ DNA, παρῆγον στὸ ἐργαστήριο ἐπίσης, τὸ
ἀντίστοιχο ἀντικατοπτρικό τοῦ φυσικοῦ στὶς δυὸ παραπάνω θέσεις
προλίνης mRNA, τὸ ὁποῖο διαφέρει ἐλάχιστα τοῦ γνησίου».
Ὁ ἰατρός κ. Ἀντωνίου, ἐπικαλεῖται τά πορίσματα μελετῶν πού προέρχονται ἀπό δύο μεγάλα πανεπιστήμια τῆς Ἀμερικῆς. Οἱ μελέτες
ἔγιναν μετά τήν χρήση τῶν νέων ἐναντίον τοῦ κορωνοϊοῦ ἐμβολίων.
Διαπιστώνουν ὅτι, ἐκεῖ ὅπου γίνονται οἱ ἐμβολιασμοί, ἐκεῖ ἀναπτύσσονται νέα μεταλλαγμένα στελέχη τοῦ ἰοῦ. Δηλαδή, προκύπτει ἀπό
τίς μελέτες αὐτές ὅτι τά ἐμβόλια προκαλοῦν τήν μετάλλαξη τοῦ ἰοῦ.
Ὁ κ. Ἀντωνίου ἐπισημαίνει ὅτι οἱ δύο τύποι τῆς μεταλλάξεως εἶναι
προσχεδιασμένοι καί προέρχονται ἀπό τό γεγονός ὅτι τά νέα ἐμβόλια προέρχονται ἀπό γενετική τροποποίηση τοῦ γνησίου ἰοῦ σέ δύο
σημεῖα του, τά ὁποῖα παράγουν τὸ ἀμινοξὺ προλίνη στὴν πρωτείνη S
τοῦ ἰοῦ. Καί ἐξηγεῖ ὅτι οἱ δύο αὐτές τροποποιήσεις ἀποτελοῦν καί τό
γενετικό ὑπόβαθρο γιά νά ἐμφανισθοῦν οἱ ἀντίστοιχες μεταλλάξεις.
Γι᾿ αὐτό, ἐξηγεῖ, ὅπου γίνονται τά νέα ἐμβόλια, ἐκεῖ ἐμφανίζονται οἱ
δύο τύποι τοῦ μεταλλαχθέντος ἰοῦ.
Ὁ ἰατρός κ. Ἀντωνίου ἑρμηνεύοντας τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐνερ34

γεῖ τόσο ὁ κορωνοϊός ὅσο καί τά mRNA ἐμβόλια, λέγει τά ἑξῆς: «Τὸ
πρωτεινικὸ περίβλημα τοῦ ἰοῦ, ἤτοι ἡ S πρωτεΐνη του, εἶναι κρίσιμη
γιὰ τὴν παθογενετικὴ του δύναμη, διότι εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐφαρμόζεται
ὡς «κλειδί» στὴν «κλειδαρότρυπα» τῶν ὑποδοχέων τῆς ἀγγειοτενσίνης II τῶν ἀνθρώπινων κυττάρων, οἱ ὁποῖοι ἀνοίγουν «πόρτες»
στὴν κυτταρικὴ μεμβράνη τῶν κυττάρων, ἐπιτρέποντας στὸν γνήσιο, ἀλλὰ καὶ στὸν μεταλλαγμένο ἰὸ τοῦ ἐμβολίου νὰ εἰσέλθει στὰ
ἀνθρώπινα κύτταρα γιὰ νὰ πολλαπλασιαστεῖ».
Ὁ ἰατρός κ. Ἀντωνίου ἐπισημαίνει ὅτι τὸ ἐμβόλιο δέν ἀπαλλάσσει
τὸν ἐμβολιαζόμενο ἀπὸ τὸν κίνδυνο μόλυνσής του ἀπὸ τὸν φυσικὸ
κορωνοϊό, οὔτε ἀπὸ τὴν διασπορά του στοὺς ἄλλους. Καί ἐπίσης ὅτι
ὁ ἐμβολιασθείς μπορεῖ νὰ μὴν ἀντιληφθεῖ ὅτι ἔχει μολυνθεῖ ἀπὸ τὸν
φυσικὸ κορωνοϊὸ –λόγω τῆς μείωσης τῶν συμπτωμάτων του– καὶ νὰ
καταστεῖ ἔτσι φορέας καὶ αἰτία εὐρείας διάδοσης τοῦ κορωνοϊοῦ στὸ
περιβάλλον καὶ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους.
Ὅπως γράφει ὁ ἰατρός καί ἱερεύς π. Στυλιανός Καρπαθίου γιά τήν
κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν Ἑλλάδα, ὅπως αὐτή διαμορφώνεται
ἀπό τά ΜΜΕ: «Παραλείπονται ἐπιμελῶς οἱ παρενέργειες, ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὰ ἐμβόλια νέας τεχνολογίας».
Ἀντίθετα, μέ στοιχεῖα πού προέρχονται ἀπό τό ἐξωτερικό, δίνει
μιά εἰκόνα τῶν παρενεργειῶν:
«Ἀπὸ τὴν ἐπίσημη κυβερνητικὴ ἱστοσελίδα τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔχουν καταγραφεῖ συνολικὰ 212 θάνατοι ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο
τῆς Pfiezer/BioNtech καὶ 244 ἀπὸ Astra/Zeneca, στὸ διάστημα μεταξὺ 9-12-2020 μέχρι καὶ τὴν 21-2-2021. Ἐπίσης, ἔχουν καταγραφεῖ
243.612 ἄλλες ποικίλες ἄμεσες παρενέργειες, μὲ τὸ μέλλον ἄδηλο!!!».
Οἱ γιατροί Wolfgang Wodarg (Γερμανία) και Michael Yeadon
(Μεγάλη Βρετανία) σημειώνουν καί τά ἑξῆς: «Τό ἐμβόλιο Pfizer/
BioNTech περιέχει ἕνα συστατικό πού προέρχεται ἀπό ἕνα θαλάσσιο ἀσπόνδυλο, τό mNeonGreen. Τό συστατικό ἔχει ἰδιότητες βιοφωταύγειας, καθιστώντας το ἑλκυστικό γιά ἰατρικούς σκοπούς ἀπεικόνισης, ἀλλά δέν εἶναι σαφές γιατί ἕνα ἐνέσιμο ἐμβόλιο θά πρέπει
νά ἔχει αὐτή τήν ἰδιότητα». «Ἀρκετοί τύποι ὑποψηφίων ἐμβολίων
ἀναμένεται νά προκαλέσουν τόν σχηματισμό χημικῶν ἀντισωμά35

των κατά τῶν πρωτεϊνικῶν ἀκίδων τοῦ SARS-CoV-2. Τέτοια εἶναι ἡ
Syncytin-1. Ἡ δημιουργία ἀντισωμάτων ἐναντίον τῆς Syncytin-1, θά
μποροῦσε νά ἀποτρέψει τόν σχηματισμό πλακοῦντα, μέ ἀποτέλεσμα
οἱ ἐμβολιασθεῖσες γυναῖκες νά καταστοῦν οὐσιαστικά στεῖρες».
Σχετικά μέ τήν προέλευση τοῦ κορωνοϊοῦ, γιά τήν ὁποία ὅπως εἴδαμε ὁ κάτοχος βραβείου Νόμπελ (2008) γιά ἀνακάλυψη τοῦ ἰοῦ τῆς
ἐπίκτητης ἀνοσολογικῆς ἀνεπάρκειας Luc Antoine Montagnier ἔχει
πεῖ ὅτι εἶναι πειραγμένος ἀπό ἀνθρώπινο χέρι. Στίς 20 Αὐγούστου
τοῦ 2020 Γάλλοι γιατροί προσκόμισαν τήν δική τους γνώση πάνω
στήν προέλευση τοῦ κορωνοϊοῦ.
Ὁ Καθηγητὴς Jean-Bernard Fourtillan, Δρ ChristianTalSchaller
Δρ Serge Rader Didier Rochardn, Frederic Chaumont, αὐτοί παραθέτουν «ὅλα τὰ ἀναμφισβήτητα ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὴν
προέλευση τοῦ τεχνητοῦ ἰοῦ Covid-19 ποὺ, ὅπως λένε, ἐπέτρεψε στὴ
Νέα Παγκόσμια Τάξη νὰ πυροδοτήσει μία ψευδὴ πανδημία μὲ σκοπὸ
τὴν ἐξόντωση καὶ τὴν ὑποδούλωση σχεδὸν ὁλόκληρου τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ».
«Αὐτὲς εἶναι, λένε, οἱ κύριες κατηγορίες ἐναντίον τῶν ἡγετῶν τῆς
Καμπάλα:
1- Ὁ ἰὸς Covid-19 εἶναι τεχνητός. Κατασκευάστηκε στὴ Γαλλία
ἀπὸ τὸ Institut Pasteur.
2- Ἡ κατασκευὴ τοῦ τεχνητοῦ ἰοῦ Covid-19 προστατεύεται ἀπὸ
5 καταχωρήσεις εὑρεσιτεχνίας ποὺ κατατέθηκαν ἀπὸ τὸ Institut
Pasteur. (3 καταχωρήσεις εὑρεσιτεχνίας γιὰ τὴν προστασία τοῦ τεχνητοῦ ἰοῦ Sars-CoV2, ποὺ κατατέθηκαν μεταξὺ 2004 καὶ 2010, μὲ
προτεραιότητα στὶς 2 Δεκεμβρίου 2003: [1] European EP1694829
B1 and [2] American US 012.8224 A1 and US 8.243.718 B2. 2 καταθέσεις εὑρεσιτεχνίας ποὺ προστατεύουν τὸν τεχνητὸἰὸ Covid-19,
τὰ ὁποῖα προστατεύουν τὴν ἐνσωμάτωση τοῦ ἰοῦ HIV1, τοῦ AIDS
ἰοῦ, στὸ γονιδίωμα Sars-CoV. Κατατέθηκαν τὸ 2005 καὶ τὸ 2015, μὲ
προτεραιότητα στὶς 11 Ὀκτωβρίου 2000: 2 ἀμερικανικὲς καταχωρήσεις εὑρεσιτεχνίας US 8.093.042 B2 καὶ US 10.407.695 B2, ποὺ κατατέθηκαν τὸ 2005 καὶ τὸ 2015, ἀντίστοιχα. Ἀμερικανικὴ καταχώρηση εὑρεσιτεχνίας US 0279 585 A1, γιὰ τὴν προστασία τῶν δοκιμῶν
COVID-19, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἀνιχνεύσει τὸν ἰὸ COVID-19, ποὺ
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κατατέθηκε ὡς προτεραιότητα, ἀπὸ τὸν Richard Rothschild, στίς
13 Ὀκτωβρίου 2015. Ἡ ἡμερομηνία κατάθεσης αὐτῆς τῆς καταχώρησης εὑρεσιτεχνίας ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ἰὸς Covid-19 κατασκευάστηκε ἀπὸ τὸ Institut Pasteur πρὶν ἀπὸ τὸ 2015». Καί καταλήγουν: «Ὁ
ἰὸς Covid-19 εἶναι τεχνητός, δὲν χρειάζεται πλέον ἕνα ἐμβόλιο. Τὸ
Institut Pasteur πρέπει ἁπλῶς νὰ ἀφήσει νὰ σταματήσει ἡ πανδημία».
Οἱ ἴδιοι ἀναφέρονται καί στά ἐμβόλια νέας τεχνολογίας τά ὁποῖα
ἔχουν κατασκευασθεῖ γιά τόν κορωνοϊό καί λέγουν ὅτι: «Οἱ καταστροφικὲς οὐσίες τοῦ ἐμβολίου ποὺ θέλουν νὰ ἐνέσουν στὸ σῶμα
σας εἶναι: 4 θραύσματα τοῦ HIV1 ποὺ δίνουν σὲ ἐμβολιασμένα ἄτομα: σύνδρομο AIDS καὶ ὡς συνέπεια ἀνοσοανεπάρκειας, • Ἀλληλουχίες DNA ἀπὸ τὸ μικρόβιο τῆς ἐλονοσίας, τὸ ὁποῖο προκαλεῖ ἐλονοσία στὰ ἄτομα ποὺ ἐμβολιάζονται, • 157 πρόσθετες ἀκολουθίες DNA
καὶ ἀκολουθίες πρωτεϊνῶν (δὲς εὑρεσιτεχνία US 8, 243, 718 B2), τῶν
ὁποίων ἡ παρουσία καὶ ὁ ρόλος εἶναι ἀνεξήγητοι, • Νανοσωματίδια,
τὰ ὁποῖα θὰ ἐπιτρέψουν ὁριστικὸ ἔλεγχο στὰ ἄτομα ποὺ ἔχουν ἐμβολιαστεῖ μέσω τοῦ 5G.
Μέ τό ἐμβόλιο, δηλαδή, στόν ἐμβολιαζόμενο ἐνίεται ἕνας τροποποιημένος γενετικά κορωνοϊός, τοῦ ὁποίου οἱ ἀπώτερες ἐπιδράσεις δέν ἔχουν ἐλεγχθεῖ, διότι δέν ἀκολουθήθηκε ἡ σέ βάθος χρόνου
ἐξέταση τῶν ἀποτελεσμάτων τους. Ἔτσι, δέν εἶναι μόνον τά ἄμεσα
ἀποτελέσματα τά ὁποῖα καταγράφονται τοὐλάχιστον στό ἐξωτερικό. Εἶναι καί τά ἀπώτερα, τά ὁποῖα δέν ἔχουν ἐλεγχθεῖ. Τό γεγονός
ὅμως ὅτι τά νέας τεχνολογίας ἐμβόλια ἀκολουθοῦν ἄλλη διαδικασία
κατασκευῆς πού δέν ἀπονεκρώνει τόν ἰό πού θέλει νά καταπολεμήσει, ἀλλά τόν ἐνίει μεταλλαγμένο, δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις γιά
νά ὑπάρχουν ἀπρόβλεπτα καί σέ ἄγνωστο χρόνο ἐπακολουθήματα.
Ἀφοῦ τώρα, ὅσα συμβαίνουν ἄμεσα σέ ἕναν ἐμβολιασθέντα, ἀρνεῖται
ἡ ἐπίσημη πρακτική νά τά ἀποδώσει στό ἐμβόλιο, ὅ,τι τυχόν θά ὑφίστανται μετά ἀπό καιρό οἱ ἐμβολιασθέντες, ἕνεκα τῶν πρωτόγνωρων ἰδιοτήτων τῶν νέων ἐμβολίων, ἑπόμενο εἶναι νά ἀποδίδονται
ὁπουδήποτε ἀλλοῦ καί ὄχι στά προηγηθέντα ἐμβόλια.
Εἶναι γνωστό ὅτι τά νέα ἐμβόλια περιέχουν Νανοσωματίδια. Σχετικά μέ αὐτά, οἱ προαναφερθέντες Γάλλοι γιατροί ἀναφέρουν ὅτι «περιγράφονται στὴν Εὑρεσιτεχνία Microsoft PCT/US2019/038084»,
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καί ὅτι ἡ κατασκευή τους προσφέρεται στό νά «σᾶς ἐλέγχουν μέσω
τοῦ 5G». Ἀνακεφαλαιώνοντας καί συμπληρώνοντας λέγουν τά ἑξῆς:
«Ὁ ἰὸς Covid-19 εἶναι τεχνητός. Κατασκευάστηκε στὴ Γαλλία
ἀπὸ τὸ Institut Pasteur ἀπὸ τὸ φυσικὸ κορωνοϊὸ Sars-Cov. Ὁ ἰὸς
Covid-19 εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα πολλῶν γενετικῶν χειρισμῶν ἑνὸς
στελέχους τοῦ κορωνοϊοῦ Sars-Cov, ποὺ σχετίζεται μὲ σοβαρὸ ὀξὺ
ἀναπνευστικὸ σύνδρομο (SARS), ὅπως προκύπτει ἀπὸ δεῖγμα ποὺ
ἀναφέρεται στὸν ἀριθμὸ 031589, τὸ ὁποῖο συνέλεξαν ἐπιστήμονες
τοῦ Ἰνστιτούτου Παστὲρ ἀπὸ βρογχοκυψελιδικὲς πλύσεις ἀσθενῶν
ποὺ εἶχαν μολυνθεῖ ἀπὸ SARS πρὶν τὸ 2003, στὸ Γαλλικὸ Νοσοκομεῖο τοῦ Ἀνόι (Βιετνάμ).
- 1ο βῆμα: Ὁ ἰὸς Sars-Cov-1 παράχθηκε ἀπὸ μία πρώτη εὑρεσιτεχνία (2003: European Patent EP 1694829 B1 καὶ US Patent US
012.8224 A1) ἀπὸ Sars-Cov ποὺ συλλέχθηκε στὸ Ἀνόι πρὶν τὸ 2003
- 2ο βῆμα: Ὁἰὸς Sars-Cov-2 ἦταν μία συνέχεια τῆς πρώτης US
εὑρεσιτεχνίας US 012.8224 A1, ποὺ προστατεύθηκε ἀπὸ τὴ δεύτερη
εὑρεσιτεχνία US 8, 243,718 B2 (2011), ἀπὸ τὸν ἰὸ Sars-Cov-1
- 3ο βῆμα: ὁ κορωνοϊὸς Covid-19 παράχθηκε ἀπὸ τὸν ἰὸ SarsCov-2, μὲ τὴν εἰσαγωγὴ μέσα στὸ γονιδίωμά του 4 ἀκολουθιῶν
HIV1 (RNA ἰὸς τοῦ AIDS).
4 ΤΕΛΙΚΑ, ὁ κορωνοϊὸς Covid-19 δημιουργήθηκε στὴ Γαλλία
ἀπὸ Γάλλους ἐπιστήμονες στὸ Ἰνστιτοῦτο Παστὲρ ἀπὸ τὸν φυσικὸ
ἰὸ Sars-Cov, μετὰ μεταφέρθηκε στὴ Γιουχάν, ὅπου οἱ ἄνθρωποι τοῦ
Ἰνστιτούτου Παστὲρ τὸν ἀπελευθέρωσαν».
«Σελίδα 3 τῆς εὐρωπαϊκῆς εὑρεσιτεχνίας EP1694829 B1 Περιγραφὴ [0001] Ἡ παροῦσα καινοτομία σχετίζεται μὲ ἕνα νέο στέλεχος
σοβαροῦ ὀξέος ἀναπνευστικοῦ σύνδρομου (SRAS)- ποὺ σχετίζεται
μὲ τὸν κορωνοϊό, ὅπως προκύπτει ἀπὸ ἕνα δεῖγμα ποὺ συλλέχθηκε
στὸ Ἀνόι (Βιετνάμ), μὲ ἀριθμὸ ἀναφορᾶς 031589. Μόρια νουκλεϊκοῦ
ὀξέος ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸ γονιδίωμα τῶν ἴδιων πρωτεϊνῶν καὶ
πεπτιδίων κωδικοποιημένα ἀπὸ τὰ ἐν λόγῳ μόρια καὶ τὶς ἐφαρμογές
τους, γιὰ παράδειγμα, ὡς διαγνωστικὰ ἀντιδραστήρια καί ἢ ὡς ἐμβόλια.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μᾶς ἔκλεισαν στά σπίτια μας, χωρίς νά μᾶς ρωτήσουν. Ἐπέβαλαν
τὴν διαδικτυακή ἐκπαίδευση, χωρίς νά μᾶς ρωτήσουν. Ἀνέσκαψαν
τίς ἑλληνικές πόλεις στήν περίοδο τῆς 1ης καραντίνας, γιά νά ἐγκαταστήσουν τό σύστημα 5G, χωρίς νά μᾶς ρωτήσουν. Ἐνεργοποίησαν
συγχρόνως μέ τήν ἔναρξη τῶν ἐμβολιασμῶν τίς κεραῖες τοῦ 5G, τίς
κεραῖες τῶν καρκινογόνων ραδιοσυχνοτήτων ἐπίσης χωρίς νά ἐρωτήσουν.
Χαμηλά στόν ἑλληνικό οὐρανό ἔχουν τοποθετηθεῖ οἱ δορυφόροι
τοῦ 5G μέσω τῶν ὁποίων μποροῦν νά ἐντοπίζουν μέ μεγάλη ἀκρίβεια ὅποιον ἔχει πάνω του κάτι τό ὁποῖο μπορεῖ ὁ δορυφόρος νά
ἐντοπίσει. Γιά νά ἀντιληφθοῦμε τήν ὑψηλή ἱκανότητα παρακολούθησης πού ἐπιτυγχάνεται μέ 5G, ἀναφέρουμε τό ἑξῆς: Κινητά ὄχι
τεχνολογίας 5G μποροῦν νά ἐντοπισθοῦν ὡς πρός τήν θέση πού ὁ
κάτοχός τους βρίσκεται ὄχι ὅμως καί ὡς πρός τό ὕψος. Δέν μπορεῖ
δηλαδή ἕνας τρίτος νά ἐντοπίσει σέ ποιό ὄροφο μιᾶς πολυκατοικίας
βρίσκεται ὁ ἀναζητούμενος. Ἀντίθετα, ἡ χρήση τῆς τεχνολογίας 5G,
ἐπιτρέπει μέ ἐξαιρετική ἀκρίβεια τόν ἐντοπισμό κάποιου, στό συγκεκριμένο ὕψος καί στό τάδε σημεῖο τοῦ τάδε διαμερίσματος.
Μετά τό 2005 πού ἄρχισαν μέ πρόφαση τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες νά μπαίνουν στούς δρόμους κάμερες παρακολούθησης, ἄλλαξε
ὅλη ἡ Ἑλλάδα σιγά-σιγά, γιά νά φθάσουμε σήμερα στό σημεῖο τῆς
ἐπιτηρήσεώς μας διά τῶν ἠλεκτρομαγνητικῶν κυμάτων τοῦ 5G.
Ὅπλα θανάτου καί συγχρόνως ἀκριβοῦς παρακολουθήσεως οἱ
ὑψηλές ραδιοσυχνότητες πρῶτον ἐπιβάλλονται καί ἔπειτα διαφημίζονται, χωρίς κανείς νά ἀντιδρᾶ ἤ νά διαμαρτύρεται, ἀφοῦ ὅλους
τούς δένουν μέ τήν δύναμη τῆς διαφήμισης πού διαφημίζει κάτι ὑπό
τήν ἔννοια ὅτι ἔγινε ἤδη ἀπό ὅλους ἀποδεκτό, ἀφοῦ διαφημίστηκε.
Ἔπειτα, ὁ φόβος καί ἡ ἀπειλή παραλύουν τούς ἀνθρώπους καί τούς
ἀφαιροῦν κάθε δύναμη ἀντιστάσεως, ὥστε νά τό θεωροῦν δεδομένο ὅτι πρέπει νά ἀποδεχθοῦν τήν μοίρα τους, καί ἄν ἀκόμη εἶναι τό
νά ζήσουν ἀνελεύθεροι περιμένοντας ὅ,τι ἄλλοι ἀποφασίζουν γι᾿
αὐτούς, ἀκόμη καί τόν θάνατό τους.
Ἐπέβαλαν τήν κατάρευση τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας, χωρίς νά ἐρω39

τοῦν κανένα. Γιά κανένα ἀπό τά ἐπιβαλλόμενα μέτρα δέν ἐξετάζεται
ἄν ἔχει λογική, ἀρκεῖ νά ὑπάρχει μία πρόφαση γιά νά ἐπιβληθεῖ. Καί
ἐπιβάλλεται ὅ,τι ἔχει ἀπό καιρό προδιατυπωθεῖ ὅτι πρέπει μέ ὁρισμένο διάγραμμα νά ἐκτελεσθεῖ. Τό ἠλεκτρονικό διαδίκτυο βρίσκεται σέ
ἑτοιμότητα, ὥστε νά παρεμβαίνει ἀπέναντι σέ ὅποιον διαφωνεῖ σ᾿
αὐτήν τήν παγκόσμια διακυβέρνηση πού ἀπαιτεῖ ἀπό ὅλους νά ἀποδεχθοῦν ὅποιες άποφάσεις κι ἄν παίρνει γιά τούς λαούς. Κι ἄν ἀκόμη
ἡ ἀπόφαση τῆς παγκόσμια διακυβερνήσεως εἶναι νά ἀποθάνεις, δέν
ἔχεις δικαίωμα νά ἀντισταθεῖς, διότι τό δίκαιο τῆς διακυβέρνησης
πού ἔχουν ἐπιβάλλει, ἀποφαίνονται ὅτι ὑπέρκειται ὅλων τῶν ἄλλων
δικαίων. Ἄν αὐτό τό «δίκαιον» ἀπαιτεῖ τόν θάνατο ἀτόμων ἤ ὁμάδων
ἤ λαῶν, σέ κανένα δέν ἐπιτρέπουν νά ἀντιταχθεῖ. Μιά τέτοια συνείδηση ἐμπεδώνουν στούς λαούς τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως. Καί
ἐσύ, λοιπόν, τά πιστεύεις ὅταν ἐπιμένουν νά σοῦ διαμορφώνουν τήν
γνώμη ὅτι πρέπει π.χ. νά ἐμβολιαστεῖς;
Τούς βλέπουμε στόν ὁρίζοντα τήν νύχτα σάν ἀστέρια πού βρίσκονται πιό χαμηλά ἀπό τά ἄλλα καί εἶναι πιό λαμπρά ἀπό τά ἀληθινά.
Εἶναι ἑστιασμένοι πάνω ἀπό τήν Ἑλλάδα. Εἶναι οἱ δορυφόροι τοῦ 5G,
πού περιφέρονται γύρω ἀπό τή γῆ. Ρωτήθηκε κανείς ἀπό τόν λαό τῆς
Ἑλλάδος πρίν γίνει αὐτό; Ρωτήθηκε κανείς ἄν θέλει νά μποροῦν νά
τὸν ἀκτινοβολοῦν ἀπό κεῖ ψηλά μέ ραδιοσυχνότητες ὑψηλές, καυστικές, θανατηφόρες; Καί ἄν ἕνας ἤ περισσότεροι διαμαρτυρηθοῦν
σέ ποιούς θά ἀπευθυνθοῦν; Αὐτοί πού τά ἐπέβαλαν, ἐξαρτῶνται ἀπό
κανένα;
Καί πῶς λοιπόν ἐσύ νομίζεις ὅτι ἐλεύθερα διαμορφώνεις τή γνώμη σου ἐνῶ σοῦ τήν διαμορφώνουν μέσα ἀπό τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως αὐτοί οἱ ἴδιοι πού δέν ἐξαρτῶνται ἀπό τούς ὑποκείμενους
λαούς, ἀλλά προσπαθοῦν νά τόν κατευθύνουν χειραγωγώντας τίς
ἐπιθυμίες τοῦ λαοῦ καί τήν βούλησή του, ὥστε νά ἀποδέχεται τά
δεσμά του, τά δεσμά τῆς σκλαβιᾶς του, χωρίς δικαίωμα οὔτε πάνω
στή ζωή του. Αὐτά τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως πού ὑπηρετοῦν
τά ἴδια ἀφεντικά ἐδῶ καί δεκαετίες, ὁ λαός τά ἀκούει καί τά ἀφήνει
νά τοῦ διαμορφώνουν τήν γνώμη γιά ὅλα τά θέματα καί τίς ἀποφάσεις του. Ὁ,τιδήποτε ἀνεβαίνει στό διαδίκτυο γιά νά ἀποκαλύψει μιά
ἄλλη πραγματικότητα, τό δυσφημοῦν, τό διασύρουν ἤ καί τό κατε40

βάζουν ἀπό τό διαδίκτυο μέ τήν δικαιολογία ὅτι διαφωνεῖ πρός τήν
πολιτική τοῦ διαδικτύου. Ἡ δικτατορία τοῦ χρήματος ἐπιβλήθηκε. Ὁ
μαμωνᾶς ἤδη κυβερνᾶ. Καί ἰδού τά ἔργα του: Ἐγκλεισμοί, πόλεμοι,
ἀναστατώσεις, πανδημίες, ζῶνες θανάτου, ἀπελπισίες, αὐτοκτονίες,
5G.
Πέτυχαν νά πείσουν τούς ἀνθρώπους νά τά δεχθοῦν ὅλα αὐτά ὡς
ἀναγκαῖα μέτρα, μέσω ὅσων διοχετεύουν στόν νοῦ τῶν ἀνθρώπων
διά τῶν Μέσων Μαζικῆς Ένημερώσεως.
Πέτυχαν νά μήν ὑπάρχει καμμία ἀντίδραση σέ ἕνα κακό πού προχωρεῖ καί ἐφαρμόζεται βλάπτοντας καί καταστρέφοντας ὅλους ἀνεξαιρέτως. Ἔφτιαξαν ἕνα κράτος μέσα στό ὁποῖο οἱ μέν ἐργάζονται
γιά νά γίνονται δήμιοι ὄχι μόνον τῶν συνανθρώπων τους ἀλλά καί
τῶν ἴδιων τῶν ἑαυτῶν τους καί τῶν οἰκογενειῶν τους.
Τέτοια ἀπομώρανση τῆς ἀνθρωπότητας, τέτοια ἀποστέρηση τοῦ
πνεύματος τῆς ἐλευθερίας, τέτοια ποδηγέτηση τῆς συνείδησης! Ἰδού
ποιός εἶναι ὁ ἀπολογισμός μιᾶς Ἑλλάδας πού συμπλήρωσε διακόσια
ἔτη ἐλευθερίας ἀπό τότε πού οἱ ἀγωνιστές τοῦ 1821 ἔδωσαν τό αἷμα
τους γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία.
Ὕστερα ἀπό ὅλα αὐτά, ἐξακολουθεῖς νά πιστεύεις ὅτι ἡ ἀπόφασή
σου νά κάνεις τό ἐμβόλιο εἶναι γιά τό καλό σου; Δέν βλέπεις, δέν διαπιστώνεις ὅτι, ἄν δέν προσέξεις καί παρασυρθεῖς ἀπό τό πνεῦμα τῆς
ἐποχῆς, χάνεις τήν ταυτότητά σου, τήν ζωή σου, τήν ὑγεία σου, τήν
ἐλευθερία σου, τήν πατρίδα σου, τήν πίστη σου, τόν Χριστό;
Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖοι ὀργάνωσαν τό νά μποῦν ὅλοι μέσα
σέ ἕνα πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ; Τούς ἐμπιστεύεσαι ὅτι θέλουν τό
καλό σου; Ἤ μήπως τούς γνωρίζεις ποιοί εἶναι; Τό ὅτι χρησιμοποιοῦν
μέ πλήρη ἀμοραλισμό ἐκτρωμένα ἔμβρυα γιά νά εἰσαχθεῖ μέσα στό
αἷμα σου αἷμα ἀθώων ἐμβρύων πού ἀπάνθρωπα θανατώθηκαν, δέν
σέ προβληματίζει; Δέν ἔχεις ἠθικές ἀναστολές νά μήν μολύνεις τό
αἷμα σου μέ αἷμα ἀθῶο πού χύθηκε ὑποκριτικά, τάχα γιά τό καλό
σου, δῆθεν γιά τό καλό τῆς ἀνθρωπότητας; Τό ὅτι τό ἔκανε ὁ γιατρός
σου, ὁ ὁποῖος ἔπειτα σέ πιέζει ὅτι πρέπει καί σύ νά τό κάνεις, θεωρεῖς
ὅτι ἀποτελεῖ ἀσφαλές κριτήριο γιά νά δεχθεῖς αὐτό πού σοῦ λέγει νά
κάνεις ὡς ὀρθή συμβουλή; Τό νά κάνεις ἕνα ἐμβόλιο τό ὁποῖο δέν
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σοῦ παρέχει ἀνοσία ὥστε νά μήν μολυνθεῖς ἀπό τόν κορωνοϊό, πῶς
μπορεῖ νά εἶναι μιά ἀπόφαση ὀρθή, ἐπειδή σοῦ ὑπόσχεται ὅτι προσωρινά καί ἄμεσα θά μειώσει τήν ἔνταση τῶν συμπτωμάτων τῆς μόλυνσης, χωρίς νά γνωρίζεις οὔτε νά μπορεῖς νά ἀποκλείσεις ἄν αὐτό τό
ἴδιο τό ἐμβόλιο ἄμεσα ἤ ἀπώτερα θά σέ καταστρέψει;
Καί ὅμως εἶναι τέτοια ἡ πίεση πού ἀσκεῖται: «Θά χάσεις τή δουλειά σου», «τό κάνουν ὅλοι», «δέν θά μπορεῖς νά ταξιδέψεις», «τρέξε
καί κάνε το, μήν τυχόν καί χάσεις τό ραντεβοῦ σου», «τόσοι καί τόσοι τό ἔκαναν καί εἶναι καλά», «δέν βλέπεις πόσο ταλαιπωροῦνται
αὐτοί πού κόλλησαν κορωνοϊό;», «κι ἄν πεθάνεις ἀπό κορωνοϊό;».
Ἔτσι κάμπτεται τό ἠθικό καί πολλοί ἀπό αὐτούς πού ἀρχικά θά
ἤθελαν νά μήν τό κάνουν, ἔπειτα ὑποχωροῦν καί τό κάνουν. Δέν
βλέπει λοιπόν κανείς πόσο ἔντεχνα ἔχει ἑτοιμαστεῖ ἡ τρομοκράτηση
καί ἀποθάρρυνση τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νά προβοῦν σέ μία ἄτακτη
ὑποχώρηση, καί νά ἀποδεχθοῦν ὡς πρόβατα ἐπί σφαγήν τή γενική
ἀπόφαση καί ἐντολή: πρέπει ὅλοι νά ἐμβολιαστεῖτε. Οἱ μέν ἀποφασίζουν καί διατάσσουν, ἐνῶ οἱ ἄλλοι σπεύδουν νά ὑποταχθοῦν καί νά
ἐμβολιαστοῦν.
Γιατί θέλουν νά μᾶς ἐμβολιάσουν; Ἄν κανείς μέ ὅσα ἀκούει καί
βλέπει, δέν ἀντιλαμβάνεται γιατί θέλουν νά μᾶς ἐμβολιάσουν, ἄς
ἀκούσει τοὐλάχιστον τόν Ἅγιο Παΐσιο πού μιλοῦσε γιά ἐμβόλιο τό
ὁποῖο θά ἐπιβληθεῖ μέ ἀφορμή κάποια ἀρρώστια, καί τονίζει ὅτι διά
τοῦ τρόπου αὐτοῦ, δηλαδή διά ἐμβολίου, θά γίνει τό σφράγισμα.
Δέν τό βλέπει λοιπόν πλέον ὁ καθένας ὁλοφάνερα ὅτι πρός ἐκεῖ
ὁδηγοῦνται τά πράγματα; Ἐν τούτοις, ὑπό τό κράτος τῆς ἀπειλῆς καί
τοῦ φόβου, σκέπτεται κανείς: «νά τό κάνω, νά γλυτώσω ἀπό τήν πίεση». Καί ἄλλος: «νά τό κάνω μήν τυχόν διακινδυνεύσω μιά νοσηλεία
μου ἀπό κορωνοϊό». Καί ἔτσι, ἕνας-ἕνας κάμπτεται γιά νά δεχθεῖ
κάτι πού κι ἄν ἀκόμη δέν ἀποτελοῦσε ἀπειλή γιά τήν ὑγεία του, ὅμως
τόν ἀναγκάζει νά ἀποδέχεται καί νά προσυπογράφει τήν ἔνταξή του
σέ ἕνα πρόγραμμα προσωπικῆς καί κοινωνικῆς του ὑποδούλωσης.

ΣΥΝΟΨΗ
Ὅλοι ὑποφέρουν ἀπό τά περιοριστικά μέτρα, ἀπό τόν ἐγκλεισμό
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τους, ἀπό τόν τρόπο πού σάν καταράκτης λαμβάνονται οἱ σέ βάρος ὅλων δικαιολογημένες τάχα ἀποφάσεις. Εἶναι αὐτό μιά μέθοδος
ὥστε ὁ λαός νά μήν μπορεῖ νά σηκώσει κεφάλι. Εἶναι μία μέθοδος
πού ἐφαρμόζεται σέ φυλακισμένους γιά νά σπάσει τό ἠθικό τους.
Ἔτσι, ὅλα ἔχουν προετοιμασθεῖ ὥστε κανείς νά μήν ἀντιδρᾶ, τώρα
πού φθάσαμε στήν ὑπαγωγή τῆς Ἑλλάδος σέ ἠλεκτρονική ζώνη θανάτου.
Ἀφοῦ τά Μέσα Μαζικῆς Ένημερώσεως διαμορφώνουν τήν γνώμη γιά τό τί εἶναι ἀληθινό, καί ἀφοῦ αὐτά ἔχουν ἀποδεχθεῖ καί διαφημίζουν τήν τεχνολογία 5G, ὁ μέσος ἄνθρωπος πού διαμορφώνει
τό εἶναι του καί τό θέλειν του ἀπό τά Μέσα Μαζικῆς ἐνημερώσεως,
θεωρεῖ ὅτι ὁ κίνδυνος ἀπό τίς ραδιοσυχνότητες τοῦ 5G δέν εἶναι
θέμα γιά νά τόν ἀπασχολεῖ. Ἀφοῦ τοῦ τό διαφημίζουν καί ἄρα δέν
ὑπάρχουν διαφωνίες ἤ ἀντιδράσεις, δέν πρέπει, νομίζει, νά ἀνησυχεῖ.
Μένει νὰ τό ἀποδεχθεῖ σάν κάτι ἀβλαβές.
Ὁπότε προτιμᾶ κανείς νά ἀγνοεῖ ἀντίθετες ἀπόψεις, γιατί τότε
νιώθει ἀσφαλής ὅταν ἀκολουθεῖ τή γνώμη πού ἔχουν οἱ πολλοί, πού
βλέπουν τά μέτρα ποὺ λαμβάνονται ὡς ἀναγκαῖα, ὅπως ἡ τηλεόραση
λέει καί καθόλου δέν θέλουν νά δοῦν τά μέτρα, ὡς ἐπιβολή ἐγκλεισμοῦ πού προωθεῖ ἕνα ἠλεκτρονικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως.
Διότι τήν γνώμη πού ἔχουν οἱ πολλοί γιά τό κάθε τί, αὐτήν τήν θέση
τήν διαμορφώνουν οἱ ἐλάχιστοι πού ἔχουν μαζέψει τό χρῆμα, οἱ ἴδιοι
πού ἐλέγχουν τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως καί κυβερνοῦν τή γῆ.
Ἤδη ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2020 εἶχε ἐπισημανθεῖ ὅτι ἡ πραγματικὴ
καταστροφὴ τῆς ὑγείας θὰ ἔλθει στὴν Ἑλλάδα, ὅταν θὰ ἐνεργοποιηθεῖ ἡ τεχνολογία 5G. Καί αὐτό ἔγινε, οἱ κεραῖες ἐνεργοποιήθηκαν.
Αὐτό τό πρωτόκολλο ἐφαρμόστηκε, ὅπως εἴπαμε, στήν πόλη Γιουχάν
τῆς Κίνας, ὅπου εἶχε ἐπιβληθεῖ ἡ λειτουργία τοῦ 5G καί εἶχε ἤδη ἀποδώσει πάνω στούς ἀνθρώπους τά καταστρεπτικά ἀποτελέσματά της.
Οἱ ἄνθρωποι ἔπεφταν κάτω ἀπό ἀδυναμία καί ζάλη. Ἕνας ἠλεκτρονικός ἀόρατος ἐχθρός τούς στεροῦσε τή χαρά τῆς ζωῆς καί τῆς ὑγείας.
Ἔπρεπε οἱ αἴτιοι νὰ καλύψουν τήν αἰτία, νὰ μὴν φαίνεται ποιά εἶναι
ἡ πραγματική αἰτία τῶν ἐκτεταμένων θανάτων. Ἔπρεπε νὰ διαδοθεῖ
μιὰ ἄλλη ἐπιδημία, πίσω ἀπό τήν ὁποία νά ἀγνοηθεῖ ἡ πραγματική
ἐπιδημία. Ὁ κορωνοϊός ὡς ἐπιδημία εἶχε ἑτοιμαστεῖ γιά νά κρύψει
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ἀπό τούς λαούς τήν θανατηφόρα ἐπιδημία τοῦ 5G, τήν ἐπιδημία πού
προκαλοῦν οἱ ὑψηλῆς τάσεως ραδιοσυχνότητες τοῦ 5G, πού τελικά
ἤδη ἔχουν ἐγκαταστήσει πάνω σέ ὅλη τή γῆ.
Μετά τήν ἔναρξη τῶν ἐμβολιασμῶν, ὅπως εἶχε ἐγκαίρως προβλεφθεῖ, θά ἄρχιζε ἡ ἐξάπλωση τοῦ ἰοῦ. Ὁ κόσμος τρομοκρατεῖται καί
σπεύδει νά ἐμβολιαστεῖ. Παράλληλα, ἡ ἐνεργοποίηση καί διαφήμιση
τοῦ 5G, δημιουργεῖ τίς προϋποθέσεις γιά νά γίνουν ὅλοι πλάσματα
τρομοκρατημένα, ἄνοα καί ἄρρωστα. Ἡ ἠλεκτρονική διακυβέρνηση
πάνω σέ μιά ἀνθρωπότητα τρομαγμένη καί ἄβουλη, πού προσυπογράφει ζαλισμένη τὴν σέ βάρος της ἐπιβολὴ τῶν μέτρων τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης, προχωρεῖ ἀκάθεκτη. Ὁ κορωνοϊός ἦρθε
γιά νά φέρει τό 5G, γιά νά γίνουν οἱ ἐμβολιασμοί, γιά νὰ ἐπιβληθοῦν
οἱ ἐπιβλαβεῖς ἐγκλεισμοί σέ μιά φιμωμένη ἀνθρωπότητα, γιά νά βρεθοῦν ὅλοι μέσα σὲ μιὰ ἠλεκτρονικὴ φυλακή πλήρους ἐλέγχου καί τῆς
ζωῆς καί τῆς συνείδησης, ὅπου κανεὶς δὲν θὰ μπορεῖ νὰ κρυφτεῖ, καὶ
ὅπου θὰ μπορεῖ ὁ καθένας μὲ ἐξαιρετικὴ ἀκρίβεια νὰ ἐντοπιστεῖ.
Ὕστερα ἀπό αὐτά, θά κάνεις τό ἐμβόλιο; Ὅποιος τό κάνει, βλάπτει
ὄχι μόνον τόν ἑαυτό του διακινδυνεύοντας σε ἄγνωστο χρόνο ἐπίσης ἄγνωστες ἐπιπλοκές, ἀλλά βλάπτει καί τήν κοινωνία ὁλόκληρη,
διότι ἀποδέχεται τά δεσμά μιᾶς αἰώνιας κατοχῆς. Κυρίως στὴν νεολαία προβλήθηκε ἡ ἐγκατάσταση τοῦ 5G καί διαφημίστηκε ἡ χρήση
του ἀπό τούς νέους ὡς δῶρο τῆς τεχνολογίας, σὰν φυσικὴ καί ἐπιθυμητή ἐξέλιξη ἀπὸ τὶς μικρότερες ταχύτητες στὶς μεγαλύτερες.
Στούς ὑπόλοιπους προβλήθηκαν οἱ ἐμβολιασμοί ὡς ἡ σωτηρία
τους ἀπό τήν πίεση καί τόν φόβο, αὐτόν πού δημιουργοῦν οἱ ἴδιοι
πού ἔφεραν τήν ἐπιδημία. Ἔτσι, ἡ ἀποδοχή τοῦ 5G καί ἡ ἑκούσια προσέλευση στόν ἐμβολιασμό ἀποτελοῦν τούς δύο πυλῶνες πού χρησιμοποιεῖ ἡ νέα τάξη πραγμάτων γιά νά ὁδηγήσει τούς ἀνθρώπους
στήν ἀπώλεια τῆς ὑγείας τους, τῆς ζωῆς τους, τῆς ἐλευθερίας τους,
τῆς προσωπικῆς τους ταυτότητας.
Ὅσα ἀνωτέρω κατατέθηκαν ὡς ἰατρικά τεκμήρια ἀναμφισβήτητης ἐπιστημονικότητας, ἀποδεικνύουν τήν πνευματική ὀξυδέρκεια
πού εἶχε χαρίσει ὁ Θεός στόν Ἅγιο Παΐσιο, πού τοῦ ἀπεκάλυψε γιά
ποιό σκοπό θά χρησιμοποιήσει ὁ διάβολος τά ἐμβόλια. Τά ἴδια αὐτά
ἰατρικά δεδομένα ἀποδεικνύουν ἐπίσης πόσο ἐκφράζει τήν ἀλήθεια
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ὁ Γέροντας Παρθένιος πού ὡς ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Παύλου τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶπε τά ἑξῆς μετά τήν ἀγρυπνία πού ἔγινε
στήν Μονή γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων:
«Ἐμεῖς πάντοτε πρέπει νὰ ἔχουμε τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς
τὸν Θεὸ καὶ νὰ εἴμαστε πάντα ὁμολογητές, νὰ ὁμολογοῦμε τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ. Σᾶς τὰ λέω μὲ ἀγάπη αὐτὰ τὰ πράγματα καὶ σᾶς
λέω τὸ πιστεύω μου. Ἐγὼ δὲν θὰ δώσω σὲ κανέναν εὐλογία νὰ πάει
νὰ κάνει τὸ ἐμβόλιο! Εἶμαι κατὰ τοῦ ἐμβολίου! Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ
πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο; Μοῦ εἶπε ἄνθρωπος ποὺ δὲν εἶναι οὔτε
χριστιανός: “μὴ κάνετε αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο, ὅσοι κάνουν αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο σὲ λίγα χρόνια θὰ ᾿ναι καταδικασμένοι”. Δὲν ξέρω ἐγώ, οὔτε
κρίνω, οὔτε εἶμαι κριτής, ἀλλὰ ἐγὼ προσωπικὰ αὐτὸ (τό ἐμβόλιο)
δὲν τὸ δέχομαι. Τὸ θεωρῶ ἀπάτη, τὸ θεωρῶ ἐκβιασμό, νὰ ποῦμε.
Πολλοὶ ἔχουν φόβο καὶ τρόμο μὴ τοὺς πιάσει ἡ ἀσθένεια. Ἐγὼ δὲν
ἔχω οὔτε φόβο, οὔτε τρόμο. Οὔτε θὰ δώσω ποτὲ εὐλογία σὲ κανέναν (νὰ κάνει τὸ ἐμβόλιο). Ἐγὼ ὁμολογῶ ὅτι αὐτὸ κρύβει μέσα...
φέρνει τὴν παγκοσμιοποίηση…».
Ἕνας μεγάλος σύγχρονος Ἅγιος, ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Ὁμολογητής, ὁ ὁποῖος ἦτο Ρουμᾶνος και εἶχε βασανιστεῖ μέσα στίς φυλακές
στὴν ἐποχὴ ποὺ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστώς εἶχε ἐξαπολύσει ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τρομερούς διωγμούς καί ὁ ὁποῖος ἐκοιμήθη
σὲ ἡλικία 94 ἐτῶν τὸ 2013, (ἐνῶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἐκοιμήθη το 1994)
ὁμιλεῖ καί αὐτός γιὰ τὰ ἐμβόλια, ὅπως διαβάζουμε στὸ βιβλίο «Ζωή
θυσιαζόμενης ἀγάπης», ποὺ περιέχει τόν βίο του, τίς διδαχές καὶ τά
θαύματά του, καὶ ἐξεδόθη στὰ ἑλληνικὰ τὴν ἄνοιξη τοῦ 2020. Στὴν
σελίδα 140 διαβάζουμε τὰ ἑξῆς: «Τό σύστημα πέτυχε καί συνεχίζει
νά πετυχαίνει τό σατανικό ἔργο τῆς μείωσης τοῦ πληθυσμοῦ, μέσω
ἐπικίνδυνων ἐμβολίων καί χημικῶν δηλητηρίων». Στὴν σελίδα 142:
«Ὁ ἠλεκτρονικός διωγμός εἶναι χειρότερος ἀπό ἄλλους […] Ὅσο πιό
ἐξελιγμένη εἶναι ἡ τεχνολογία τῶν ἀνθρώπων, τόσο πιό ἀποτελεσματικός εἶναι ὁ διωγμός».
Καταλήγοντας, ἄς εὐχηθοῦμε ὁ λαός νά παύσει νά εἶναι ἡττοπαθής, ἀπελπισμένος, καί νά ἐπιστρέψει στόν Θεό μέ μετάνοια, ἀγάπη
στόν ἀδελφό, καί μέ γενναία καρδιά. Ὁ Κύριος εἶπε : «Ὁ ἀκολουθῶν
ἐμοί, οὐ μή περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τό φῶς τῆς ζωῆς». Καί
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ἐπίσης: «Γνώσεσθε τήν ἀλήθεια καί ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»,
ἀλλά καί «Θαρσεῖτε, ἐγώ νενίκηκα τόν κόσμον».
«Θαρσείτω, τοίνυν, θαρσείτω λαός τοῦ Θεοῦ». Ἄς ἔχει θάρρος ὁ
λαός τοῦ Θεοῦ. «Μετά τήν μπόρα τήν δαιμονική, θα ρθῆ ἡ λιακάδα
ἡ θεϊκή», ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος. Τό ἔργον τοῦ κακοῦ, τοῦ ἀοράτου
ἐχθροῦ, μέ ὅποια μορφή κι ἄν ἐκδηλώνεται, δέν πρέπει νά ἐπηρεάζει τίς ψυχές μας πρός τήν κατεύθυνση τοῦ φόβου, ἀλλά νά γίνεται
ἀφορμή νά προσπέσουμε στο ἔλεος τοῦ Θεοῦ και να ἐμπιστευθοῦμε
τούς ἑαυτούς μας στήν δύναμή Του. Ὁ Κύριος κυβερνᾶ τήν ἱστορία
καί ἀπό μᾶς περιμένει νά Τόν ὁμολογήσουμε μέ τήν ἀκεραιότητα
τῆς ζωῆς μας. Ἔτσι, θά διαφυλαχθοῦμε ἀπό ὁρατούς καί ἀοράτους
ἐχθρούς, ἀπό ἐπιδημίες καί ἰούς. Καί ἄν χρειασθεῖ νά διέλθουμε διά
πυρός καί ὕδατος, ὁ Κύριος θά μᾶς ὁδηγήσει εἰς ἀναψυχήν, ἀρκεῖ να
εἴμεθα μαζί Του. Τότε ὁ Κύριος εἶναι μαζί μας, ὅταν ἐμεῖς εἴμαστε μαζί
Του.
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