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ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ                              Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει 
                                                                            10 Φεβρουαρίου 2021 π.ἡμ. 
                                                                            Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου 
                                                                    Ἱερομάρτυρος   Χαραλάμπους 
 
Πρὸς τὴν Σεβαστὴν Ἱεράν Κοινότητα  Ἁγίου Ὄρους Ἄθω, 
 
Πανοσιολογιώτατοι, σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἀδελφοί, 
 
      Μὲ πλήρη συνείδηση  τῶν πνευματικῶν μας ὑποχρεώσεων πρὸς 
τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ ἀγωνιζομένους ἀδελφούς προαγόμεθα διὰ τοῦ 
παρόντος Γράμματος νὰ  ἐκφράσωμεν τὴν ἀγωνία μας διὰ τὰ 
τεκταινόμενα στὴν ὑφήλιο καὶ, ἰδιαιτέρως, στὴν Πατρίδα μας, ἀφ’ 
ὅτου ἐνέσκηψεν ἀπό ἔτους καὶ πλέον ὁ διαβόητος κορώνα-ἰός καὶ,  
ἐν συνεχείᾳ, τὸ κατ’ αὐτοῦ ἐπιβαλλόμενον, ‘’ὅσον τάχος’’, ἐμβόλιο  
ἐκ μέρους τῶν Κρατικῶν ἐξουσιῶν.    
     Κατὰ τὴν παρελθοῦσα  πρώτη φάση τῆς ὀνομασθείσης 
‘’πανδημίας’’ οἱ Ναοὶ ἐσφραγίσθησαν, οἱ κώδωνες τῶν Ἐκκλησιών 
ἐσίγησαν, οἱ πιστοὶ ἐξωστρακίσθησαν ἀπὸ τὴν ἐν Χριστῷ, ‘’ἐπὶ τῷ 
αὐτῷ’’, Σύναξη, τὸ Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὑβρίσθηκε   
ἀπὸ  βέβηλα χείλη, οἱ χριστιανοὶ ἀποστερήθηκαν τοῦ Ζωηφόρου 
Ποτηρίου καὶ τὰ ἱερὰ Σκηνώματα, ἐντὸς τῶν ὁποίων, ἀπό τοὺς 
χρόνους ἀκόμη τῆς σκιᾶς τοῦ Νόμου,  ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ καὶ 
εἰς τὰ ‘’ἄψυχα’’, δηλαδὴ  στὰ ‘’ὕδατα καὶ τοὺς λίθους  καὶ τοὺς 
κίονας καὶ τὰ πέπλα  καὶ τὰ σιδήρια’’,  κατὰ τὸν ἅγιον Συμεὼν 
Θεσσαλονίκης, μὲ  βαρλααμιτικὴ σκέψη, θεωρήθηκαν ὡς 
μολυσματικὲς  ἑστίες.   
    Καὶ ὡς μὴ ὤφελε, κατὰ τὴν ἀκολουθήσασαν δευτέρα φάση τῆς 
‘’πανδημίας’’, νέα καταιγίδα  ἐνέσκηψε, μὲ τὴν ἐπίμονη  προώθηση 
τοῦ ἐμβολίου κατὰ τοῦ κορώνα-ἱοῦ στὸν  χριστώνυμον λαὸν τῆς 
Πατρίδος μας.  
 
      Α. Ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐπιστήσουμε τὴν προσοχήν σας,  σὲ δύο 
καίρια σημεῖα πάνω στὸ ἐμβόλιο, τὰ ὁποῖα θεωροῦμε, ὅτι ἀποτελοῦν 
καὶ τὸ μέτρον ἐλέγχου τῆς ἀξίας ἢ ἀπαξίας του.  



 1. Ἀποτελεῖ κοινὸν καὶ ἀδιαμφισβήτητον τόπον τὸ γεγονός, ὅτι ἡ 
ἐργαστηριακή  ἐπεξεργασία καὶ προπαρασκευὴ τοῦ ἐμβολίου,  πρὸ 
τῆς εἰσαγωγῆς του στὴν κλινικὴ πράξη, ‘’κυοφορήθηκε’’ σὲ   
ἀνθρώπινη ἐμβρυϊκὴ κυτταρικὴ σειρά, ἡ ὁποία προέκυψε  ἀπὸ 
ἄμβλωση θήλεως ἐμβρύου ἀνθρώπου, δηλαδή ἀπό προμελετηθεῖσα  
δολοφονία, ὡς οἰονεὶ θυσία, ποὺ προσφέρθηκε στὸν Μολὼχ  τῆς  
‘’ἐπιστημονικῆς’’ λαγνείας. 
      Ἡ χρήση ἐκτρωθέντος ἐμβρύου  μὲ σκοπὸ  τὴν προώθηση 
‘’φαρμακευτικῶν’’ ἐν γένει προϊόντων εὑρίσκεται σὲ πλήρη 
ἀντίθεση πρὸς τὴν εὐθεῖαν τῆς εὐαγγελικῆς ἀληθείας (Λουκ.1,31-46) 
καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἡ εἰκόνα  
τῆς  ἀρρήτου θείας δόξης εὐτελίζεται σὲ  καταναλωτικὸ ‘’ἀγαθό’’  
καὶ ὁ ἄνθρωπος, σύμφωνα μὲ τὴν ἀποστροφὴ τοῦ αρχαίου λατίνου 
κωμωδιογράφου Πλαύτου, γίνεται γιὰ τὸν ἄνθρωπο λύκος. Αὐτὴν 
τὴν ἀντίληψη ἐξέθρεψε ὁ ἑσμός τοῦ δυτικοευρωπαϊκοῦ ἀθεϊσμοῦ σὲ 
τέτοιο σημεῖο, ποὺ ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς νὰ ὁμιλεῖ γιὰ 
‘’πολιτισμένη ἀνθρωποφαγία τῆς Δύσεως.’’ 
    Σύμφωνα μὲ τὸν Ὅρον πίστεως τῆς Δ’ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκουμενικῆς 
Συνόδου, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι «ὁμοούσιος τῷ Πατρὶ 
κατὰ τὴν θεότητα»  καὶ ὁ Ἴδιος «ὁμοούσιος» μὲ ἡμᾶς κατὰ τὴν 
«ἀνθρωπότητα» πλὴν ἁμαρτίας. Ἐπίσης, σύμφωνα μὲ τὴν Γ’ 
Οἰκουμενικὴ Σύνοδο ἐν Ἐφέσῳ ἐκδιδασκόμεθα ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος 
σαρκώθηκε καὶ ἐνανθρώπησε μέσα στὴν ἱστορία  ἐξ αυτῆς τῆς 
συλλήψεως ἤ, κατὰ τὴν διατύπωση τῆς Στ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 
«ἐξ αὐτῆς ἄκρας  τῆς ἐν Παρθένῳ τῇ παναγίᾳ συλλήψεως».  
   Μὲ δεδομένο λοιπόν,  ὅτι ὁ ἀϊδίως ὑπάρχων Θεὸς Λόγος,  ἀπὸ τῆς 
ἰστορικῆς συλλήψεώς Του στὴν θεοδόχο γαστέρα τῆς Παναχράντου 
Μητρὸς Του,  γίνεται καὶ τέλειος ἄνθρωπος,   ἀπὸ σῶμα καὶ λογικὴ 
ψυχή, ὁμοίως καὶ κάθε ἄνθρωπος ὑπάρχει ὡς τελεία ὕπαρξη ἀπὸ 
σῶμα καὶ λογικὴ ψυχή,  ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς προσωπικής, ἐξ ἄκρας 
συλλήψεώς του, εἰσερχόμενος στὸν ἰστορικὸ χρόνο.  
     Μὲ ἁπλὰ λόγια, ὁ Ντοστογιέφσκυ, κορυφαία μορφὴ τῆς 
παγκόσμιας λογοτεχνίας,  στοὺς ἀδελφοὺς Καραμάζωφ, μιλάει για  
τὴν μοναδικότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὡς θείας εἰκόνας. Στὴν 
συζήτηση, ποὺ εἶχαν τὰ τρία ἀδέλφια καὶ τέθηκε τὸ ἐρώτημα, ἁν ἡ 
ἀνθρωπότητα θὰ μποροῦσε  νὰ γίνει εὐτυχισμένη θυσιάζοντας   ἕνα 



μωρό, ἡ ἀπάντηση ἦλθε ἀπὸ τὸν ἄθεο ἀδελφὸ Ἰβάν μὲ ἕνα 
ἀδιαπραγμάτευτο ΟΧΙ.  
2. Οἱ  ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ ἐμβολίου στὴν  ὑγεία τῶν 
ἀνθρώπων  δὲν φαίνεται νὰ εἶναι καθόλου  εὐκαταφρόνητες         
(βλ. Θ’), καθ’ὅσον ἤδη ἡ παγκόσμια κοινότητα ἀπαριθμεῖ θανάτους, 
μὴ ἐξαιρουμένης καὶ τῆς πατρίδος μας. Μάλιστα, πλεῖστοι ὅσοι ἀπὸ 
τοὺς ἀδελφούς μας  ταλανίζονται ‘’ἐπὶ κλίνης  ἀσθενείας’’, λόγῳ 
τῶν σοβαρῶν παρενεργειῶν, οἱ ὁποῖες προέκυψαν καὶ συνεχῶς 
προκύπτουν  ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο αὐτό.   
    Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀποτελεῖ μέγεθος στατιστικὸ οὔτε κρίνεται μὲ 
ὅρους σχολαστικισμοῦ. Ὁ  ὑποτιθέμενος ‘’ἀγαθὸς’’ σκοπὸς τοῦ 
ἐμβολίου, δηλαδὴ ἡ δημιουργία τείχους ἀνοσίας κατὰ τοῦ ἰοῦ  μὲ 
θυσία τελείων ἀνθρώπων, ἀφ’ἑνὸς μὲν βρίσκεται στὸν ἀντίποδα τοῦ 
θείου θελήματος, ἀφ’ἑτέρου δὲ ἐπιφέρει ἀποτελέσματα ἀντίθετα 
πρὸς  τὰ προσδοκώμενα, καθ΄ὅσον  «πάντες οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν 
μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται’’»(Ματθ.26,52). 
   Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἰστορία τῆς ἰατρικῆς ὑπάρχει ἀνεξήγητη 
σπουδὴ γιὰ ταχύτατη παραγωγὴ καὶ διάθεση τοῦ ἐμβολίου μὲ 
τεχνική, ἡ ὁποία   ἀποκλίνει τῆς παραδοσιακῆς πρακτικῆς καὶ, 
μάλιστα, χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχει ὑπάρξει ἐπίμονος ἔλεγχος   
γιὰ τὴν ἀσφάλεια  τοῦ ἐμβολίου στὸν γενικὸ πληθυσμό. Καὶ, παρ’ὅτι 
ὑπάρχει ἡ δυνατότητα διαθέσεως ἐμβολίων, πού ‘’στήθηκαν’’ μὲ 
βάση τὴν κλασσικὴ τεχνική, ἡ ὁποία δὲν ἀπαιτεῖ χρήση  κυττάρων 
ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα, δαιμονικῶς προκρίνονται ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα 
γιὰ νὰ παραχθοῦν εὐτελίζουν τὴν ἀνθρώπινη ἀξία, προσβάλλοντας 
μὲ τὸν τρόπο αὐτό ‘’τὴν ἰδιάζουσαν τοῦ Θεοῦ καλλιτέχνησιν’’, τὸν 
ἄνθρωπον, κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης. 
 
Β. Ἡ ἐπιβολὴ χρήσεως- ἢ, ὀρθότερον  καταχρήσεως -προσωπίδας, 
κοινῶς μάσκας-φίμωτρου, ὡς δῆθεν προστατευτικοῦ 
ἐνδυματολογικοῦ ἐξαρτήματος ἀπὸ τὸν κορώνα-ἰὸ  στὸ θεοειδὲς 
πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου, πολλῷ μᾶλλον ὅταν αὐτὸ συμβαίνει ἐντὸς 
τῶν Ἱερῶν Ναῶν, μᾶς βρίσκει σφόδρα ἀντιθέτους,  διότι ἔτσι 
καταργεῖται ἡ κοινωνία τῶν προσώπων  καὶ τό  ‘’ἀρκεῖ μοι τοῦ ὁρᾶν 
σε  Πάτερ’’ ἀκυρώνεται.  
   Δὲν υποτιμοῦμε τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη, καθ’ὅσον ὁ Θεὸς «ἔδωκεν 
ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ» 



(Σοφ.Σειρ. 38,6), ἀλλ’οὔτε καὶ τὴν ἀπολυτοποιοῦμε, διότι κινεῖται 
μέσα στὰ πλαίσια τοῦ πεπερασμένου. Αὐτὸ μάλιστα ἔγινε 
ἰδιαιτέρως καταφανὲς  ἀπὸ τὶς ἐπὶ ἕνα ἔτος  ἀλληλοσυγκρουόμενες 
καὶ ἀλληλοαναιρούμενες ἀπόψεις τῶν εἰδικῶν πάνω  στὸ ἀνακύψαν 
θέμα τοῦ κορώνα-ἰοῦ.  
   Ἐμεῖς ἐμπιστευόμαστε τὴν κατὰ Θεὸν ἰατρικὴ τέχνη καὶ ἐπιστήμη, 
ἀλλὰ  πάνω ἀπ’αὐτήν παραθέτουμε τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν Χριστῷ 
τῷ Θεῷ, πρεσβείαις τῆς Ἐφόρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους  Ὑπεραγίας 
Θεοτόκου  καὶ τῶν θαυματουργῶν ἁγίων μας.    
     Οἱ ἀγωνιζόμενοι Πατέρες στὰ ἱερὰ σκάμματα τοῦ Ἀγίου Ὀρους 
γνωρίζουν  ὅτι  στὰ θεῖα σκηνώματα τοῦ Ἄθω υπερκβλύζουν οἱ 
χάριτες τῆς Θεοτόκου. Σύμφωνα μάλιστα μὲ τὴν προσωπικὴ 
ὑπόσχεση-παρακαταθήκη τῆς Ἰδίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πρὸς 
τὸν Ἅγιον Πέτρο Ἀθωνίτη, Ἐκείνη  θὰ εἶναι  Κηδεμών, Τροφεύς καὶ 
Ἰατρός ὅλων τῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μέχρι τῆς συντελείας 
τοῦ αἰῶνος τούτου. 
     Ἄλλωστε κάθε τόπος ἀγιάσματος, σκέπεται ὑπὸ τῶν ἀκτίστων 
θείων ἐνεργειῶν. «Ἐάν τε ζῶμεν ἐὰν τε ἀποθνῄσκωμεν τοῦ Κυρίου 
ἐσμέν» (Ρωμ.11,7), καὶ μὲ αὐτὴν τὴν ἀποστολικὴ πεποίθηση θὰ 
πορευόμαστε ἐλεύθεροι ἀπὸ τὸν φόβο κάθε  φυσικῆς νομοτέλειας, 
‘’ὅσον εἰς ἡμᾶς δύναμις.’’     
 
Γ. Τέλος, ἡ ἀστυνόμευση μὲ τὴν  ὑποχρεωτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν 
μεθόδων δοκιμαστικοῦ ἐλέγχου (test)  γιὰ ἀνίχνευση τοῦ κορώνα-ἰοῦ 
(κατὰ τὴν εἴσοδό μας στὸ Ἅγιον Ὄρος), παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ 
ἀποτελέσματά  τους εἶναι ἕωλα, ἀφ’ἑνὸς μέν ἀντίκειται στὸν 
Κώδικα Ἰατρικῆς Δεοντολογίας,  σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖον ἡ ἐκτέλεση 
ὁποιασδήποτε ἰατρικῆς πράξης ἀπαιτεῖ προηγούμενη ἐνημέρωση 
καὶ συναίνεση, (Κεφ. Γ’:Ἄρθρο 12),  ἀφ’ἑτέρου δέ προσβάλλει τὸ 
δώρημα τοῦ αὐτεξουσίου στὸν ἄνθρωπο. Θεωροῦμε ὅτι μᾶς ἐξωθοῦν 
σὲ   ἀνίερες  παραχωρήσεις στὸν δρόμο ζωῆς ποὺ ἐπιλέξαμε, τὶς 
ὁποῖες ἡ συνείδησή μας ἀρνεῖται κατηγορηματικά.  Δηλαδή, μᾶς 
στεροῦν βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ὅταν μὲ τὴν εἴσοδό μας στὸ 
Ἅγιον Ὄρος ἐξαναγκαζόμαστε παρανόμως καὶ παρὰ τὴν θέλησή 
μας  σὲ ὑποχρεωτικὸ ἔλεγχο (test), ἐνῶ τοῦτο εἶναι διεθνῶς 
καταδικαστέο (βλ. ΙΑ’). Ἡ κατάσταση αὐτή ἀκουσίως μᾶς βάζει 
λογισμοὺς γιὰ ὑποβόσκουσες σκοπιμότητες στυγνῆς χειραγώγησης 



καὶ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, καταλυομένης τῆς θεόθεν δοθείσης 
ἐλευθερίας μας μέσῳ ἑνὸς παγκοσμίου πειράματος.  
      Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι Ἅγιον ὄχι γιὰ τὴν  μοναδικὴ παγκόσμια 
πολιτιστικὴ κληρονομιά, ποὺ βαστάζει στοὺς ὤμους τῆς ἱστορίας 
του, ἀλλά διότι παλεύει ἀπέναντι στὸν ἀποστατημένο ‘’κόσμο’’, ποὺ 
διεφθάρῃ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ὑποδεικνύοντας ‘’πράξει τε καὶ θεωρίᾳ’’ 
τὴν πορεία πρὸς τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.   
 
      Ὅθεν εὐλαβῶς ἀπευθύνουμε παράκληση ‘’ἐκ μέσης καρδίας’’ 
πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, ὅπως: 
   α. παρέμβῃ ὀρθοδόξως, ὡς ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ, τοὺς 
Ὅρους τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων 
(consensus Patrum), μὲ σκοπὸ  νὰ καταπαύσει ὁ σάλος καὶ ὁ 
κλύδωνας, ποὺ  ἐπῆλθε  στὶς συνειδήσεις τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ 
τῶν ἑν ἀσκήσει ὄντων ἀδελφῶν μας ἑξ αἰτίας τοῦ συσχηματισμοῦ 
ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων  «τῷ αἰῶνι τούτῳ.» (Ρωμ. 12,2 καὶ 
Α’Πέτρ. 1,14) 
   β. ἀνακαλέσῃ, τὸ ὑποχρεωτικὸν τοῦ ἐλέγχου-(test)   κατὰ τὴν 
εἴσοδό μας στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὡς ἔχουσα τὴν ἀρμοδιότητα, λόγῳ τοῦ 
Αὐτοδιοικήτου τοῦ Χώρου, ἐκτὸς καὶ ἐὰν αὐτὸ ἔχει ἤδη παραδοθεῖ, 
ὅπερ ἀπευκταῖον. (βλ. πρωτοσέλιδο τῆς ἐφημερίδος ‘’Ὀρθόδοξος 
Τύπος’’,  ἀρ. φύλ. 2340)  
          
        Πρὸς τοῦτο Σᾶς ἀποστέλλουμε συνημμένως, σχετικὰ πρὸς τὸ 
θέμα αὐτό, λόγους Ἁγίων καὶ πνευματικῶν προσωπικοτήτων       
(βλ. Β’-ΣΤ’) ἀλλὰ καὶ ἐπιστημονικὰ πειστήρια (βλ. Ζ’-ΙΒ’) ἀπὸ τὰ 
ὁποῖα ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ ἀγωνία μας δὲν ἀποτελεῖ 
ἐξωπραγματικὴ  φαντασίωση,  ἀλλά, δυστυχῶς, πραγματικότητα.  
Αὐτὴ  δὲ, σταθερῶς, ‘’ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ’’, τροφοδοτεῖται ἀπὸ πλῆθος 
τηλεφωνημάτων, ποὺ συνεχῶς πυκνώνουν καὶ διὰ τῶν ὁποίων, ἐν 
ἀπογνώσει οἱ Χριστιανοὶ ἐκζητοῦν ἀπαντήσεις, οἱ ὁποῖες θὰ εἶναι 
συμβατές, πρὸς τὴν ἀπ’αἰώνων κοινὴ συνείδηση τῆς ἁγιωτάτης 
Ἐκκλησίας μας.   
         Ἀναμένοντας  ὡς Ἁγιορεῖτες  καὶ τὴν ἐπίσημη ἀπόφαση-
ἀνακοίνωση  τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, πατέρες καὶ ἀδελφοί,  ‘’Στῶμεν 
καλῶς’’.    
                                                            



                                                                 Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες 
                                                                                     Ὑπογραφές 
Κοινοποίηση: 
- Πανοσολογιωτάτους Καθηγουμένους  
μετὰ  τῶν συνοδιῶν τῶν εἴκοσι  
Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Ὄρους. 
-Προκαθημένους τῶν δεκατεσσάρων  
Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. 
-Πρόεδρον τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου. 
-Ἁρμόδια Ὑπουργεῖα Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. 
-Πολιτικὴ Διοίκηση (Δ.Α.Ο.) Ἁγίου Ὄρους. 
-Χριστεπώνυμο πλήρωμα ἁπανταχοῦ τῆς γῆς. 
 
 
Γέρων Γαβριὴλ μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ. 
 
Γέρων Παΐσιος μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Χαραλάμπους. 
 
Γέρων Ἀντώνιος μοναχός, Ἱερὸν κελλίον  Κοίμηση Θεοτόκου. 
 
Γέρων Μάξιμος Ἱερομόναχος, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Νικολάου. 
 
Γέρων Ἰωσὴφ μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Μηνᾶ Βίγλα. 
 
Γέρων Χαρίτων Ἱερομόναχος, Ἱερὸν κελλίον  Θ.Ἀναλήψεως. 
 
Γέρων  Νικόλαος, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Δημητρίου. 
 
Ἱερομόναχος Ἀρσένιος, Ἱερὸν κελλίον Παναγούδα . 
 
Μοναχὸς Ἠσαΐας, Ἱερὸν κελλίον Παναγούδα.               
                                                                                                    
Γέρων Κύριλλος μοναχός, Ἱερὸν Ἠσυχαστήριον Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου. 
                                                                               
Μοναχὸς  Βλάσιος,  ξεροκάλυβο Βίγλας. 
 
Γέρων Χερουβεὶμ μοναχός, Ἱερόν Κ. Ἀρχαγγέλων-Κουκουζέλη. 
 
                                                                                                      Συνέχεια ὑπογραφῶν 



Γέρων Ἀθανάσιος μοναχός, Ἱερὸν Ἠσυχαστήριον Ἁγίου Σάββα Καρούλια. 
 
Μοναχὸς Παΐσιος,  Ἱερὸν κελλίον Ἁγίων Ἀρχαγγέλων- Σαββαίων. 
 
Γέρων Νικόδημος μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου. 
 
Μοναχὸς Δοσίθεος,  Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Χριστοδούλου. 
 
Γέρων Συμεὼν μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Παναγία Κανζάσκα, Καψάλα. 
 
Γέρων  Νικόδημος μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Νεκταρίου, Καψάλα. 
 
 Μοναχὸς Παΐσιος, Ἱερὸν  Κουτλουμουσιανὸ  Ἠσυχαστήριον. 
 
Μοναχὸς Ἀγάθων, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίων Ἀρχαγγέλων-Σαββαίων. 
 
Μοναχὸς Φλαβιανός, Ἱερὸν κελλίον Μεταμορφώσεως Σωτῆρος. 
 
Μοναχὸς Παχώμιος, ἁγιορείτικο ξεροκάλυβον. 
 
Μοναχὸς Ἰλαρίων Κουτλουμουσιανός, περιοχὴ Καρυῶν .  
 
Οἱ Ὑπογραφὲς συνεχίζονται 
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Μητροπολίτου Κυθήρων κ.Σεραφείμ        

         
        1. «Δὲν θὰ κάνω τὸ ἐμβόλιο τοῦ κορώνα-ἰοῦ »,  Δεκέμβριος 2020                                           

          2.  Ἐπιστολὴ πρὸς ΔΙΣ, Φεβρουάριος 2021                                          

          3. Τὸ Ευρωπαῖκὸ Ἰνστιτοῦτο Βιοηθικής δικαιώνει τὸν Μητροπολίτη  Κυθήρων!

 Γ 



1. «Δὲν θὰ κάνω τὸ ἐμβόλιο τοῦ κορώνα-ἰοῦ »,  Δεκέμβριος 2020    
 
Ὀμιλία τοῦ Μητροπολίτου Κυθήρων Σεραφεὶμ στὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἐσπερινοῦ τῆς 27ης Δεκεμβρίου 

2020 καὶ τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τὴν Παναγίαν τὴν Μυρτιδιώτισσαν ἐν τω Ἱερω Μητροπολιτικὸ 
Ναὸ Ἐσταυρωμένου Χώρας-Κυθήρων, διὰ τὴν προστασίαν τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὴν μάστιγα τοῦ 
κορωνοιοῦ. 
Τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα ἔχει ὡς ἐξῆς: 
«Ἐγῶ, σὰν Ἐπίσκοπός σας, σὰς λέγω πὼς δὲν θὰ κάμω τὸ ἐμβόλιο ἄν ἔχει αὐτὴν τὴν προέλευση καὶ τὴν 

ἔχει βεβαίως. Ἄν δὲν βρεθεῖ κάτι ἄλλο, ἀπὸ εγγυημένη ὀμάδα Χριστιανῶν ἰατρῶν, κληρικῶν καὶ 
λαικῶν, ποὺ ἐζήτησα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ταότε δὲν θὰ τὸ κάνω. Δὲν εἴμαστε κατὰ ταῶν ἐμβολίων. 

Ταὸ ἐμβόλιο ταῆς γρίπης ταὸ κάναμε καὶ ὅταν πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια μετέβην στὴν Οὐγκάντα ἔκανα 

5 ἐμβόλια, ἀλλὰ δὲν θέλουμε αὐτὸν ταὸν μολυσμόν.» 
 
 
(https://youtu.be/oY8kiMXn8Z8,     ἀκοῦστε  στὸ 1:30:24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
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3. Τὸ Ευρωπαικό Ινστιτούτο Βιοηθικής δικαιώνει τον Μητροπολίτη Κυθήρων!

Πριν λίγες ημέρες διαβάσαμε στο “Πρώτο Θέμα” (21.12 – “Βατικανό: Εμβολιαστείτε, είναι ηθικά 

αποδεκτό”)…. “Βλαστοκύτταρα από αποβλημένα έμβρυα από τις δεκαετίες 1960, 1970 και 1980 – που 

αναπαράγονται στο εργαστήριο για δεκαετίες ως «κυτταρικές σειρές» – έχουν χρησιμοποιηθεί από 

πολλούς ερευνητές για το σχεδιασμό εμβολίων κατά της Covid-19, για παράδειγμα εντός των ομάδων 

των Astrazeneca, Moderna και Pfizer, τονίζει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Βιοηθικής στον ιστότοπό του”.”

Αυτή λοιπόν η πληροφορία που δημοσιεύτηκε και στο Πρώτο Θέμα και στην Καθημερινή και σε 

διάφορα άλλα ελληνικά μέσα, μας κίνησε την περιέργεια ώστε να αναζητήσουμε την αρχική πηγή του 

συγκεκριμένου κειμένου, όπως και να μάθουμε τον ρόλο του Ινστιτούτου. Το “Ευρωπαϊκό ινστιτούτο 

Βιοηθικής”, λοιπόν, είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός που συμμετέχει σε σεμινάρια και ακαδημαϊκές 

συζητήσεις ακόμα και στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Φαίνεται δηλαδή ένας σοβαρός οργανισμός, τον 

οποίο επικαλέστηκε και η ηγεσία του Βατικανού και γενικότερα το όλο θέμα “έπαιξε” και στα ελληνικά 

μέσα. Τα όσα λέει το Ινστιτούτο είναι επίσης ξεκάθαρα, όπως θα διαβάσετε και στο κείμενο παρακάτω.

Την ίδια ώρα όμως που ετοιμάζαμε τις μεταφράσεις του κειμένου από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο, η 

επικεφαλής της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά έδωσε εντολή για επείγουσα προκαταρκτική εξέταση 

προς διερεύνηση τυχόν αυτεπαγγέλτως διωκόμενων πράξεων η οποία ανατέθηκε σε Εισαγγελικό 

Λειτουργό, για τα όσα είπε ο Μητροπολίτης Κυθήρων ( είχε δηλώσει ο Σεβασμιώτατος: “με 

πληροφόρησαν πως τα νέα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν από σήμερα και άρχισε από τους άρχοντες η 

χρήση, αυτά γίνονται και παρασκευάζονται με το προϊόν των εκτρώσεων”)

Θεωρήθηκαν λοιπόν ανυπόστατα τα όσα είπε ο Μητροπολίτης. Είναι όμως έτσι;

Γιατί όπως αποφαίνεται στην μελέτη αυτή το ινστιτούτο, και για το εμβόλιο της Pfizer, αλλά και -πολύ 

περισσότερο- για το εμβόλιο της Astrazeneca (από το οποίο θα παραλάβουμε 3 εκατομμύρια 

δόσεις) έχουν χρησιμοποιηθεί κύτταρα από αποβλημένα (εκτρωμένα) έμβρυα των προηγούμενων 
δεκαετιών.
Αναλυτικότερα, στο κείμενο που ακολουθεί.

Το ελληνικό κείμενο από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
“Καθώς επιταχύνεται η ανάπτυξη εμβολίων κατά του Covid-19, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πώς 
σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και δοκιμάζονται αυτά τα εμβόλια. Πράγματι, υπάρχουν ηθικά ερωτήματα 
σχετικά με την πιθανή χρήση, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης, κυτταρικών σειρών που 
προέρχονται από εκτρωμένα έμβρυα. Το Ινστιτούτο Charlotte Lozier στις Ηνωμένες Πολιτείες, βασισμένο 
σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της επιστημονικής βιβλιογραφίας και των αποτελεσμάτων των κλινικών 
δοκιμών, συνέταξε μια ακριβή επισκόπηση των φαρμακευτικών εταιρειών που χρησιμοποιούν ή δεν 

	



χρησιμοποιούν τέτοιες ηθικά αμφιλεγόμενες κυτταρικές γραμμές. Το ινστιτούτο θέλει να επιτρέψει στον 
αναγνώστη να κάνει ενημερωμένες επιλογές σχετικά με τα εμβόλια για τον Covid-19. 
Πρώτα ας δούμε τι αποτελείται από μια τέτοια κυτταρική σειρά εμβρύου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη λήψη 
ενός κυττάρου από ένα έμβρυο (στην περίπτωση αυτή ένα έμβρυο που έχει αφαιρεθεί) και τον 
πολλαπλασιασμό αυτού του κυττάρου σε αρκετά πανομοιότυπα κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα μπορούν να 
αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν για δεκαετίες για να δημιουργήσουν “κυτταρικές γραμμές” που 
χρησιμοποιούνται συχνά σε επιστημονικά πειράματα. Μερικές από αυτές τις εμβρυϊκές κυτταρικές σειρές, 
που όντως είναι δεκαετίες πριν, χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη νέων εμβολίων. Αυτό ισχύει, μεταξύ 
άλλων, για τις κυτταρικές σειρές HEK293 και PER.C6. Έτσι, η χρήση αυτών των κυττάρων δεν απαιτεί 
νέες αποβολές. Επιστρέφουν στις αμβλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στις δεκαετίες 1960, 1970 και 
1980, ανεξάρτητα από τον φαρμακευτικό σκοπό. 
Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν αυτές οι εμβρυϊκές κυτταρικές γραμμές είναι απολύτως απαραίτητες 
για την ανάπτυξη εμβολίων, ειδικά το εμβόλιο του Covid-19. Η απάντηση είναι όχι. Είναι δυνατόν να 
αναπτυχθούν ηθικά υπεύθυνα εμβόλια χωρίς κύτταρα ή με βάση ζωικά κύτταρα, αυγά κοτόπουλου ή 
μαγιά. Αυτό βασικά κάνουν οι διάφορες φαρμακευτικές εταιρείες. 
Το επόμενο βήμα είναι να αποκτήσετε μια εικόνα για τα διάφορα στάδια ανάπτυξης ενός εμβολίου, στο 
οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυτταρικές σειρές από εκτρωμένα έμβρυα. 
Η φάση σχεδιασμού περιλαμβάνει την ανάπτυξη ιδεών, προκαταρκτικά πειράματα και την περιγραφή του 
τρόπου παραγωγής του εμβολίου. 
Φαρμακευτικές εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα που έχουν χρησιμοποιήσει κυτταρικές σειρές από 
εκτρωμένα έμβρυα σε αυτό το στάδιο: 
– Altimmune (ΗΠΑ) 
– Astra Zeneca & University of Oxford (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ) 
– CanSino Biologics, Inc. Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας του Πεκίνου, Ακαδημία Στρατιωτικών Ιατρικών 
Επιστημών, PLA της Κίνας (Κίνα) 
– Ερευνητικό Ινστιτούτο Gamaleya (Ρωσία) 
– Janssen Research & Development, Inc. Johnson & Johnson (ΗΠΑ) 
– Vaxart (ΗΠΑ) 
– Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical / Ινστιτούτο Μικροβιολογίας, Κινεζική Ακαδημία Επιστημών 
(Κίνα) 
– Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ (ΗΠΑ) 
Η φάση παραγωγής: παράγεται το τελικό εμβόλιο. 
Φαρμακευτικές εταιρείες και ερευνητικά ινστιτούτα που χρησιμοποιούν κυτταρικές σειρές από ακυρωμένα 
έμβρυα σε αυτό το στάδιο: 
– Altimmune (ΗΠΑ) 
– Astra Zeneca University of Oxford (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ) 



– CanSino Biologics, Inc. Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας του Πεκίνου, Ακαδημία Στρατιωτικών Ιατρικών 
Επιστημών, PLA της Κίνας (Κίνα) 
– Ερευνητικό Ινστιτούτο Gamaleya (Ρωσία) 
– Janssen Research & Development, Inc. Johnson & JohnsonVaxart (ΗΠΑ) 
– Vaxart (ΗΠΑ) 
– Πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ (ΗΠΑ) 
Δοκιμαστική φάση του εμβολίου στο εργαστήριο, προτού διανεμηθεί ευρέως (widely distributed) 
Φαρμακευτικές εταιρείες και ερευνητικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν κυτταρικές σειρές από εκτρωμένα 
έμβρυα σε αυτό το στάδιο: 
– Sinovac Biotech Co., Ltd. (Κίνα) 
– Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical / Ινστιτούτο Μικροβιολογίας, Κινεζική Ακαδημία Επιστημών 
(Κίνα) 
– Medicago (Καναδάς) 
– Novavax (ΗΠΑ) 
– Moderna, Inc. avec le National Institute of Health (ΗΠΑ) 
– Pfizer et BioNTech (ΗΠΑ, Γερμανία) 
– Sanofi Pasteur et Translate Bio (ΗΠΑ, Γαλλία) 
– Inovio Pharmaceuticals (ΗΠΑ) 
Οι φαρμακευτικές εταιρείες που δεν χρησιμοποιούν εμβρυϊκές κυτταρικές σειρές σε ένα από τα τρία 
στάδια είναι (από τις 10 Νοεμβρίου 2020, λαμβάνοντας υπόψη το στάδιο ανάπτυξης εμβολίων): 
– Ινστιτούτο Βιολογικών Προϊόντων του Πεκίνου / Sinopharm (Κίνα) 
– Ινστιτούτο Βιολογικών Προϊόντων Wuhan / Sinopharm (Κίνα) 
– Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας John Paul II (ΗΠΑ) 
– Institut Pasteur and Themis and Merck (ΗΠΑ, Γαλλία) 
– Shenzhen Geno-ανοσοποιητικό ιατρικό ινστιτούτο (Κίνα) 
– Merck και IAVI (ΗΠΑ) 
– Clover Biopharmaceuticals, Inc. (Κίνα) 
– Sanofi and GSK Protein Sciences (ΗΠΑ, Γαλλία) 
– Σορέντο (ΗΠΑ) 
– Πανεπιστήμιο Queensland και CSL Ltd. (Αυστραλία) 
– CureVac (Γερμανία) 
– Genexin (Κορέα) 
– Symvivo Corporation (Καναδάς) 
Σημείωση: Αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει όλα τα βήματα της 

διαδικασίας. 
(ἀπὸ ORTHOPRAXIA.GR ) 



        
                 Γέροντος Παρθενίου 

Ἠγουμένου τῆς Ἱερὰς Μονῆς Ἁγίου         
Παύλου Ἁγίου Ὄρους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: 
 https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VjJmcBgCc0E&ab_channel,  
 ἀπὸ Ρωμαίῖκο Ὀδοιπορικὸ 
 
 
 α.«Δὲν θὰ δώσω σὲ κανέναν εὐλογία νὰ πάει νὰ κάνει τὸ ἐμβόλιο»  
                                                                                           (στὸ 6΄20΄΄)  
 
 β.«Δὲν δίνω εὐλογία γιὰ τὸ ἐμβόλιο τοῦ κορώνα-ἰοῦ» (στὸ 8΄36΄΄) 
 

 Δ 



Γέροντος Ἐφραίμ, 
Προηγουμένου Ἱερὰς Μονῆς Φιλοθέου 

Ἁγίου Ὄρους, 
Ἀριζόνα Η.Π.Α.

«ΟΧΙ στὰ ἐμβόλια τοῦ κορώνα-ἰοῦ καὶ στὶς μάσκες»
π.Στέφανος Ἀναγνωστόπουλος, Ἱ.Ν. Ἁγίας Βαρβάρας Ἀμφιάλης

 Ε 



 
 
 

Αρνούμαι εγώ και η πρεσβυτέρα μου να κάνουμε εμβόλια. Αν είναι να αρρωστήσουμε και να 

πεθάνουμε, «γενηθήτω το θέλημα Του».… 
Μια τρίτη διόρθωση που αφορά την προφητεία του Γέροντος Εφραίμ και που είναι πλέον οριστική. Ήρθα     
χθες  σε επαφή με δικούς μας αγιορείτες ηγουμένους τηλεφωνικά  και δύο άλλους μοναχούς που 

ομολόγησαν ότι έχουν ακούσει από το στόμα του γέροντος, την δεκαετία 2000-2010, στην Αριζόνα, την 

ίδια προφητεία, με διαφορετική όμως τοποθέτηση. Είπε δηλαδή ότι θα ‘ρθει  καιρός που  οι ιερείς θα 
λειτουργούν σαν κλόουν, και σαν κλόουν θα τελούν τη Θεία Λειτουργία, να μην πω δηλαδή ένα-ένα 
τα άλλα μυστήρια… 
Και πρόσθεσε: 
Μακάριοι εκείνοι εκ των απλών ιερέων που στηρίζουν σήμερα την Ορθόδοξη εκκλησία με την 
απλή αγία ζωή τους και που δεν θα υποκύψουν στις πιέσεις και θα λογιστούν από τον Θεό 
ομολογητές και μάρτυρες. 
Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια!….. 
 
 
(https://www.youtube.com/watch?v=OT32jL2CwYI&ab_channel=agvarvaraamfialis,  
ORTHOPRAXIA.GR 28/1/2021) 

 
 

 



Γέροντος Γαβριὴλ Ἁγιορείτου

«ΟΧΙ στὸ ἐμβόλιο τοῦ κορώνα-ἰοῦ»
Ἀπομαγνητοφώνηση ἀπὸ ἠχητικὸ βίντεο, 6 Ἰανουαρίου 2021 π.ἡμ.

https://www.youtube.com/watch?v=T7JN6xMcAjc&ab 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ϛ 



ΕΥΛΟΓΕΙΤΕ ΓΕΡΟΝΤΑ.  
 
Ἐρώτηση :  
 
- Πέστε μας κάτι γιὰ τό θέμα τῆς ὑγείας καὶ τοῦ ἐμβολίου.  
 
Ἀπάντηση γέροντας Γαβριήλ:  
 
- 2021 παραμονὲς τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο.  
 
- Μήπως δὲν πρέπει νὰ εἴμαστε εὔκολοι, νὰ κάνουμε πράγματα ποὺ δὲν γνωρίζουμε;  
Παραδείγματος χάρη... Γιὰ τὸ ἐμβόλιο! Ξέρουμε τὶ εἶναι αὐτό;  Μήπως κινδυνέψει ἡ ζωὴ μας;  
 
- Διάβασα ἕνα ὡραῖο. Ἕνας εἶπε στοὺς δικοὺς του: «Νὰ μὲ γράψετε στὸν τάφο τὰ  
ἐξῆς: Ἤμουν καλά, Πῆγα στοὺς γιατροὺς νὰ γίνω καλύτερα καὶ τώρα βρίσκομαι ἐδῶ ποὺ  
εἶμαι, στὸν τάφο.» Μήπως πάθουμε καὶ ἐμεῖς μὲ τὰ ἐμβόλια; 
  
- Μποροῦμε νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη σὲ ἀνθρώπους ποὺ δὲν πιστεύουν στὸν Θεό; 
  
-Ἔχω ἔντυπο ποὺ λέει, ποιὲς ἑταιρεῖες καὶ σὲ τὶ τρόφιμα βάζουν τὰ ἔμβρυα ποὺ σκοτώνουν μὲ 
ἐκτρώσεις. Μποροῦμε νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη σὲ τέτοιους ἀνθρώπους ποὺ κάνουν αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα 
καὶ τὰ κακουργήματα;  Εὔχομαι νὰ μᾶς φωτίσει ὁ Θεός.....  
 
-Ἕνας πυροτεχνουργός μοῦ εἶπε, στὸ θάλαμο ποὺ ἐκπαιδευόταν μία νάρκη παλιὰ νὰ τὴν κάνουν 
ἀνενέργητη, εἶχαν μεγάλη ταμπέλα ποὺ ἔγραφε: «Τὸ πρῶτο λάθος θὰ εἶναι καὶ τὸ τελευταῖο στὴν ζωὴ 
σου!» 
 
- Δὲν θὰ ἔχουμε εὐκαιρία νὰ κάνουμε ἄλλα λάθη. Μὲ τὸ ἐμβόλιο μπορεῖ νὰ πεθάνουμε!  
 
Ἐρώτηση:  
 
- Τὸ ἐμβόλιο τοῦ κορωναϊοῦ;  
 
Ἀπάντηση γέροντας Γαβριήλ:  
 
- Ναί, αὐτό...!!!  
 
Ἐρώτηση:  
 
- Αὐτὸ τὸ σύγχρονο ἐμβόλιο τώρα;  
 
Ἀπάντηση γέροντας Γαβριήλ:  
 
- Ναί, τὸ σύγχρονο αὐτὸ ἐμβόλιο!  Εὔχομαι νὰ μᾶς φωτίσει ὁ Θεός.  
 
- Εὐλογεῖτε, εὐχαριστοῦμε Γέροντα.  
 
Γέροντας Γαβριήλ:  
- Τὴν εὐχὴ μου! 



                                       

Μοναχοῦ Παύλου Ἁγιορείτου, 
Βιολόγου, MD Μοριακῆς Βιολογίας 

καὶ Βιοϊατρικῆς

«Τὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορώνα-ἰοῦ καὶ ἡ ἀπομυθοποίησή του», 

20 Ἰανουαρίου 2021
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Πρωτ. Στυλιανοῦ Καρπαθίου,
Θεολόγου-Ψυχιάτρου, Δρ. Βιοηθικῆς

στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

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)

 Η  



1 
Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ 

Πρὸς τὴν  Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας 
τῆς  Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

 
                                                                                             Φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς 

                                                                                                                        και δῶρα φέροντας [1] 
 

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς˙ 
  Τὸ πολυθρύλητο ἐμβόλιο, κατὰ τοῦ ἰοῦ sars-cov-2, ἄρχισε ἤδη νὰ ἐφαρμόζεται στὸν ἑλληνικὸ 
πληθυσμό καί, γενικώτερα, στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀπό τὴν 27-12-2020, μὲ ‘’ὲπικές’’ 

διακηρύξεις τῶν πολιτικῶν ἡγετῶν.   
    Ἡ ἐπιχείρηση ἐμβολιασμοῦ μὲ τὴν ψευδώνυμη ἐπωνυμία ‘’Ἐλευθερία’’, προσβλητικὴ γιὰ τὸ ἴδιο 

τὸ νόημα τῆς λέξης ἐλευθερία, ξεκίνησε καὶ φιλοδοξεῖ νὰ κτίσει σινικὸ τεῖχος ‘’ἀνοσίας ἀγέλης’’, 

κατὰ τοῦ κορώνα-ἰοῦ. 
    Τὴν παράδοση τῆς σκυτάλης, ἀπὸ τὴν παραφιλολογία περὶ τοῦ κορώνα-ἰοῦ, παρέλαβε ἤδη νέα 

προπαγάνδα, γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τοῦ νεόδμητου ἐμβολίου, τὸ ὁποῖο παρασκευάσθηκε μὲ τεχνολογία, 

ποὺ ἐγείρει τεράστια ἠθικά διλήμματα. 
Ἡ ἱστορία τοῦ ἐμβολιασμοῦ ὑπερβαίνει τὶς δύο ἐκατονταετίες. Ξεκίνησε μὲ τὸν Edward Jenner, 

τέκνο ἱερέως, ὁ ὁποῖος εἶχε βαθειὰ χριστιανικὴ συνείδηση, καὶ ἔφθασε μὲ τὴν παρατηρητικότητά 

του στὸ πρῶτο ἐπιτυχὲς πείραμα κατὰ τῆς δαμαλίτιδος, στὶς 14 Μαρτίου 1796. Ἀπὸ ἐκεῖ προῆλθε 

καὶ  ἡ ξενόγλωσση ὀνομασία τῶν ἐμβολίων ὡς vaccination (ἀγγλ.), vaccine (γαλλ.) вакцина 

(ρωσσ.), καθ’ ὅσον στὴν λατινικὴ γλώσσα ἡ λέξη vacca σημαίνει τὴν θήλεια βοῦ, δηλαδὴ τὴν 

δάμαλι, ἀπὸ τὸ νόσημα τῆς ὁποίας προέκυψαν τὰ ἐμβόλια. 
Ἀκολούθησε ὁ  Louis Jean Pasteur, πιστὸς Χριστιανὸς καὶ αὐτὸς καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς 

του, ὁ ὁποῖος ἀποκλήθηκε πατέρας τῆς μικροβιολογίας καὶ τῆς ἀνοσολογίας, δημιούργησε δὲ τὸ 

πρῶτο ἐμβόλιο κατὰ τῆς λύσσας, στὴν δεκαετία τοῦ 1880. 
Ὁ σκοπὸς τῶν ἐμβολίων εἶναι ἡ εὐαισθητοποίηση  τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος, μὲ τὴν εἴσοδο 

στὸν ὀργανισμό, ἑνὸς ἀδρανοποιημένου ἢ νεκροῦ νοσογόνου παράγοντα. Μὲ τὴν διαδικασία αὐτή,  
τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα  παράγει, ἀφ’ ἕνος  μὲν ἀντισώματα γιὰ νὰ καταστρέψει τὸν παράγοντα 

αὐτόν, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἀποκτᾶ μνήμη, ὥστε ἂν τὸν συναντήσει ἀργότερα, μὲ μία ἐνδεχόμενη 

ἐπαναμόλυνση, νὰ τὸν ἀναγνωρίσει καὶ νὰ  νὰ δράσει καὶ πάλι καταστρεπτικὰ ἐναντίον του. 
Μέσα, ὅμως, στὸν παροξυσμὸ τῆς ἐρευνητικῆς γενετικῆς μηχανῆς, ὁ ἄνθρωπος  δὲν δίστασε νὰ  
χρησιμοποιήσει ἀκόμα καὶ ἀθέμιτες διαδικασίες, μὲ τὴν αἰτιολογία, ὅτι ὁ σκοπὸς ἁγιάζει τὰ μέσα. 

Ἔτσι, φθάσαμε στὸ σημεῖο νὰ χρησιμοποιοῦνται ἀνθρώπινα κύτταρα ἐκτρωμένων ἐμβρύων, γιὰ 



τὴν πειραματικὴ προεργασία παραγωγῆς ἐμβολίων, μὲ τὴν ἐπίφαση τῆς σωτηρίας τῆς 

ἀνθρωπότητας. 
Τὰ ἐμβόλια, κατὰ τοῦ sars-cov-2 τῶν φαρμακευτικῶν ἐταιριῶν, ποὺ προωθοῦνται σήμερα μὲ 

γρήγορους ρυθμοὺς καὶ ἀνερμήνευτη ἐπιμονὴ γιὰ ἀνθρώπινη χρήση, προέρχονται ἀπὸ τὴν 

παραπάνω ἀνθρωποκτόνο  διαδικασία. 
Ἀντιθέτως,  τὴν ἴδια  στιγμὴ ὑπάρχουν ἄλλες ἐμβολιαστικὲς δυνατότητες, ποὺ στηρίζονται στὸν 

κλασσικὸ καὶ ἠθικὰ  ἄμεμπτο τρόπο, τὸν ὁποῖο ἡ ἴδια ἡ φύση μᾶς δίδαξε, χωρὶς νὰ προσβάλλεται  ἡ 

ἱερότητα τοῦ  ἀδιαπραγμάτευτου ἀγαθοῦ της ἀνθρώπινης ζωῆς, οἱ ὁποῖες, ὅμως, εἶναι προκλητικὰ 

παραθεωρημένες ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἐξουσίες. 
 
Ι. Ἡ παραγωγὴ ἐμβολίου μὲ χρήση ἀνθρώπινης κυτταρικῆς σειρᾶς 
Γιὰ τὴν παραγωγὴ τοῦ ἤδη γνωστοῦ ἐμβολίου, κατὰ τοῦ sars-cov-2, ποῦ κυκλοφορεῖ, 

χρησιμοποιήθηκε ἡ ἀνθρώπινη κυτταρικὴ σειρὰ HEK 293. Ἡ σειρὰ αὐτὴ προέρχεται ἀπὸ 

ἀνθρώπινα  ἐμβρυικὰ κύτταρα, τὰ ὁποῖα λήφθηκαν ἀπὸ τὸ νεφρὸ ἑνὸς ὑγιοῦς θήλεως ἐμβρύου. Τὸ 

συγκεκριμένο ἔμβρυο ‘’ματαιώθηκε νόμιμα’’, δηλ. ἐκτρώθηκε, σύμφωνα μὲ τὴν ὀλλανδικὴ 

νομοθεσία, τὸ ἔτος 1973, στὸ ἐργαστήριο Alex van der Eb στὸ Leiden τῆς Ὀλλανδίας. Ἡ ταυτότητα 

τῶν γονέων τοῦ ἀμβλωθέντος ἐμβρύου καὶ ὁ λόγος τῆς ἄμβλωσης, παραμένουν ἄγνωστοι[2]. 
Οἱ γνωστότερες φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες τῶν, κατὰ sars-cov-2, ἐμβολίων χρησιμοποίησαν τὰ 

κύτταρα αὐτὰ (ΗΕΚ293Τ) γιὰ νὰ ἐλέγξουν, ἂν ὄντως γίνεται ἡ ἔκφραση τῆς πρωτεΐνης τοῦ 

κορῶνα-ἰοῦ. 
Συγκεκριμένα, οἱ δύο φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες, ἡ Moderna[3] καὶ ἡ Pfizer/BioNTech[4], τῶν 

ὁποίων τὰ ἐμβόλια ἔχουν ἐγκριθεῖ καὶ στὴν Ἑλλάδα, χρησιμοποίησαν τὴν κυτταρικὴ σειρὰ HEK 

293 στὸ στάδιο Confirmatory Lab Tests (στάδιο ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν). 
Ἡ Astra/Zeneka (Oxford), ἡ ὁποία συνεργάζεται μὲ τὴν Sputnik, καὶ ἡ Jannsen[5]  χρησιμοποίησαν 

τὴν κυτταρικὴ σειρὰ HEK 293 καὶ στὰ τρία στάδια: i. Design & Development (Σχεδιασμὸς καὶ 

ἀνάπτυξη) ii.Production (Παραγωγὴ) καὶ iii. Confirmatory Lab Tests (στάδιο ἐργαστηριακῶν 

δοκιμῶν). 
Ἀπὸ τὰ παραπάνω προκύπτουν τὰ ἑξῆς δύο ἐρωτήματα: 
α. Πῶς διατηρεῖται μέχρι σήμερα ἡ κυτταρικὴ αὐτὴ σειρά, ἀπὸ τὸ ἔμβρυο ποῦ ἐκτρώθηκε, πρὶν  
πενήντα περίπου χρόνια,  καὶ 
 β. Ἡ δημιουργία τοῦ κατὰ sars-cov-2 ἐμβολίου, ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἐμβολίων ἢ φαρμακευτικῶν 

παραγόντων εἶναι μονόδρομος ἢ ὄχι; 
Ἀναφορικὰ πρὸς τὸ πρῶτο ἐρώτημα, γνωρίζουμε  ὅτι φυσιολογικά, σὲ κάθε κύτταρο, ποὺ 

ὑφίσταται μίτωση ἐλαττώνονται τὰ τελομερῆ, ποὺ βρίσκονται στὰ ἄκρα κάθε χρωμοσώματος. Ἡ 

κυτταρικὴ διαίρεση θὰ σταματήσει. μόλις τὰ τελομερῆ μειωθοῦν σὲ κρίσιμο μῆκος, τὸ ὁποῖο 

ὀνομάζεται ‘’Ηayflick limit’’-ὅριο τοῦ Ηayflick (ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ ἀνατόμου Leonard Hayflick -



1961- ὁ ὁποῖος καὶ τὸ προσδιώρισε). Ἔτσι οἱ κυτταρικοὶ πληθυσμοὶ καί, κατὰ συνέπεια ὁλόκληρος 

ὁ ὀργανισμός, γηράσκει[6]. 
Γιὰ νὰ  ἀκυρωθεῖ, λοιπόν, τὸ ‘’Hayflick limit’’, οἱ ἐργαστηριακοὶ ἐπιστήμονες,  παράγουν οἰονεῖ 

‘’καρκινικὰ κύτταρα’’ (παθολογικὰ κύτταρα ποῦ μποροῦν νὰ πολλαπλασιαθοῦν γιὰ πολλὲς γενιές, 

πέραν τοῦ ἐγγενοῦς φυσιολογικοῦ χρόνου ποὺ προσδιορίζεται ἀπὸ τὸ ‘’Ηayflick limit’’), καὶ τὰ 

ὁποία χρησιμοποιοῦνται γιὰ τοὺς διάφορους ἐρευνητικοὺς σκοπούς, σήμερα δέ, γιὰ τὸ ἐμβόλια 

sars-cov-2. Ἐπ’αὐτῶν τῶν ‘’καρκινικῶν’’ κυττάρων συνεχίζουν τὰ πειράματα  ἐπὶ μακρόν. 
Ἂς σημειωθεῖ, ὅτι γιὰ τὰ ἐργαστηριακὰ πειράματα δὲν θυσιάσθηκε μόνον ἕνα ἔμβρυο, ἀλλὰ 

θυσιάζονται πολλά, ὥστε μὲ βάση τὶς κυτταρικές τους σειρὲς νὰ πραγματοποιοῦνται ποικίλα ὅσα in 

vitro πειράματα. 
Ἀναφορικὰ μὲ τὸ δεύτερο ἐρώτημα, ἂν δηλαδή, εἶναι μονόδρομος ἡ χρήση τῆς κυτταρικῆς σειρᾶς 

HEK 293  γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ ἐπίμαχου ἐμβολίου, ἡ ἀπάντηση εἶναι ἀπολύτως ἀρνητική. 
Αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι στὴν παραγωγή τοῦ ἀντὶ- sars-cov-2 ἐμβολίου, ἄλλες 

μὲν ἑταιρεῖες καὶ Ἰνστιτοῦτα χρησιμοποιοῦν τὴν παραπάνω ἀνθρώπινη κυτταρικὴ σειρά, ἄλλες 

ὅμως, χρησιμοποιοῦν μὴ ἀνθρώπινες κυτταρικὲς σειρές. 
Ἐπὶ παραδείγματι, τὸ ‘’Ἰσραηλινὸ Ἰνστιτοῦτο, γιὰ τὴν βιολογικὴ ἔρευνα’’ {Israel Institute for 

Biological Research (IIBR)} δὲν χρησιμοποιεῖ σὲ κανένα στάδιο γιὰ τὴν παραγωγὴ τοῦ ἐμβολίου, 

ἀνθρώπινες κυτταρικὲς σειρές, ἀλλὰ κύτταρα ἀπὸ hamster  καὶ κύτταρα πιθήκου. 
Ὁμοίως, στὴν Κίνα ἔχουν ἤδη δημιουργηθεῖ  τρία ἐμβόλια  μὲ τὸν παραδοσιακὸ τρόπο, (π.χ. 

BBIBP-CorV, PiCoVacc), στὴν Ἀμερικὴ στὴ Γαλλία, καὶ σὲ ἄλλες χῶρες, βρίσκονται ἤδη σὲ 

προκλινικὴ φάση παρόμοια ἐμβόλια, μὴ ἐξαρτώμενα ἀπὸ ἀνθρώπινες κυτταροσειρές. 
Ἐπίσης,  στὸ Ἰνστιτοῦτο Ἰατρικῆς ἔρευνας John – Paul ΙΙ, στὶς ΗΠΑ, χρησιμοποιοῦνται 

βλαστοκύτταρα (stem cells) ἐνηλίκου ἀνθρώπου καὶ ὄχι ἐμβρύων, γιὰ ἐρευνητικοὺς ἐν γένει 

σκοπούς,  καὶ γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐμβολίου  ἀντὶ- sars-cov-2, ἀλλὰ μὲ βραδύτερους καὶ 

ἀσφαλέστερους ρυθμούς [7]. Σημειωτέον, ὅτι ἡ χρηματοδότηση τοῦ ἐν λόγω Ἰνστιτούτου γίνεται 

μὲ προσφορὲς καὶ ὄχι μὲ κρατικὲς ἐπιχορηγήσεις. 
Ὅπως  προκύπτει ἀπὸ τὰ παραπάνω, ἡ βάση τῆς συγκεκριμένης τεχνολογίας, γιὰ τὴν παραγωγὴ 

ἀντὶ-sars-cov-2 ἐμβολίου, εἶναι ἡ ἔκτρωση ἐμβρύων, δηλαδή, οἱ ἀκυρωμένοι, ὅπως τοὺς 

χαρακτηρίζουν, ἐνδομητρίως ἄνθρωποι, τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποίαν, ὑπάρχουν καὶ ἄλλες 

δυνατότητες, οἱ ὁποῖες δὲν προσβάλουν τὴν ἀξία τῆς μοναδικότητας τοῦ ἀνθρώπου, ἀπὸ τὴ στιγμὴ 

τῆς συλλήψεώς του. 
 
 
 
 
 



ΙΙ. Ἡ χρήση m-RNA στὴ παραγωγὴ  ἐμβολίων 
1. Ἡ διαδικασία παραγωγῆς ἀντισωμάτων μὲ τὴν χρήση m-RNA 
Σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν συμβατικὴ διαδικασία παραγωγῆς ἐμβολίων, ὅπως ἔχει ἤδη ἐκτεθεῖ, καὶ 

σύμφωνα μὲ τὴν τεχνολογία παραγωγῆς ἐμβολίων μὲ m-RNA τοῦ ἰοῦ sars-cov-2, τὸ ἀντιγόνο ποῦ 

θὰ προκαλέσει τὴ παραγωγὴ ἀντισωμάτων, εἶναι ἡ πρωτεΐνη- ἀκίδα (spiκe  -S) τοῦ ἰοῦ. 
Ὁ Sars-Cov2 γιὰ νὰ εἰσέλθει στὰ κύτταρα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος χρησιμοποιεῖ τὸ ἔνζυμο ACE-
2, ποὺ ὑπάρχει στὴ μεμβράνη τοῦ κυττάρου, ὡς κυτταρικὸ ὑποδοχέα. Προσδένεται δηλαδὴ ὁ ἰὸς μὲ 

τὴν ἀκίδα του, τὴν πρωτείνη spike (S)]  στὸ ACE -2, εἰσέρχεται στὸν ἀνθρώπινο ὀργανισμὸ καὶ 

δυνητικὰ μπορεῖ νὰ προκαλέσει πνευμονία ἢ μυοκαρδίτιδα[8]. 
Μὲ τὸ ἐμβόλιο m-RNA χορηγεῖται ἡ κατάλληλη γενετικὴ πληροφορία, ὥστε τὰ κύτταρα τοῦ 

ξενιστῆ (τοῦ ἀνθρώπου) νὰ ὁδηγηθοῦν στὴν παραγωγὴ ἀνοσιακὴς ἀπόκρισης, δηλ. δημιουργίας 

ἀντισωμάτων καὶ Τ-(λεμφο)κυττάρων. Αὐτὸ εἶναι τὸ ἰδανικὸ in vitro (ἐργαστηριακὸ) σχέδιο, τὸ 

ὁποῖο ὅμως ἀποκκλίνει ἀπὸ τὶς προσδοκίες γιὰ τὴν in vivo (ζωντανὴ) πραγματικότητα. Ἁπλὸ 

παράδειγμα εἶναι ἡ ἐκτὸς ἐργαστηρίου προφανῶς ἐμφάνιση παρενεργειῶν ἄμεσων ἢ 

μακροχρόνιων, στὸ πραγματικὸ πεδίο ἐφαρμογῆς τοῦ ἐμβολίου. 
Τὸ πλεονέκτημα τῆς τεχνολογίας αὐτῆς εἶναι, ὅτι  ἐπιταχύνεται ἡ διαδικασία ἀνάπτυξής του 

ἐμβολίου ταχύτερα σὲ σχέση μὲ τὴν βραδύτερη παραδοσιακὴ παραγωγὴ ἐμβολίων, ἀπὸ νεκροὺς ἢ 

ἀδρανοποιημένους νοσογόνους παράγοντες, ποὺ εἰσάγονται στὸν ὀργανισμὸ ὡς ἀντιγόνα, γιὰ  τὴν 

δημιουργία ἀνοσίας, ὅσο καὶ ἀπὸ ἄλλες προσπάθειες, ποῦ δὲν στηρίζονται στὰ ἐμβρυϊκὰ 

πολυδύναμα κύτταρα, ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἀμβλώσεις. 
Κατὰ συνέπεια, ἡ διαδικασία m-RNA σμικρύνει τὸ χρόνον παραγωγῆς ἑνὸς  ἐμβολίου, δὲν 

σμικρύνει ὅμως καὶ τὸν χρόνον τῆς ἐμφάνισης παρενεργειῶν, γιὰ τὶς ὁποῖες, λόγω χρήσης 

γενετικοῦ ὑλικοῦ, κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ γνωρίζει ποιὲς θὰ εἶναι, πότε θὰ ἐπέλθουν, καὶ τί βαρύτητα 

θὰ ἔχουν στὴ γενικὴ ὑγεία τοῦ πληθυσμοῦ. 
2. Ἡ ἀσφάλεια τοῦ ἐμβολίου μὲ τὴν χρήση γενετικοῦ ὑλικοῦ 
 α. Ἕνας σημαντικὸς προβληματισμὸς γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ ἐμβολίου προέρχεται ἀπὸ τὸν μικρὸ 

χρόνο, ποῦ μεσολάβησε μεταξύ τῆς παραγωγῆς τοῦ ἐμβολίου καὶ τῆς κλινικῆς χρήσης του. Πάνω 

στὴ βάση αὐτὴ στηρίχθηκε, καὶ ἡ ἰολόγος καθηγήτρια Dr. Oveta Fuller στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ 

Michigan, ἕνα ἐκ τῶν τεσσάρων μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς ἐμπειρογνώμων της Ἀμερικανικῆς 

Ὑπηρεσίας Φαρμάκων (FDA), ποὺ τοποθετήθηκαν ἀρνητικὰ στὸν γενικὸ ἐμβολιασμὸ καὶ βεβαίως 

πολλοὶ ἄλλοι εἰδικοί, ὁ καθένας ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ δικοῦ του γνωστικοῦ ἀντικειμένου. 
β. Εἶναι γνωστόν, ὅτι ὠρισμένοι ἰοί, ὅπως αὐτὸς τῆς ἀνεμοβλογιᾶς λαθροβιώνει ἐπὶ ἔτη στὸ σῶμα 

τοῦ ἀνθρώπου, ἐπαναδιεγείρεται μετὰ ἀπὸ δεκαετίες, καὶ προκαλεῖ ἕρπητα ζωστήρα. Ἡ 

ἐπαναμόλυνση ἀπὸ διαφορετικὸ στέλεχος δάγκειου ἰοῦ, (ὑπάρχουν τέσσερα στελέχη) δημιουργεῖ 

σοβαρότατα προβλήματα, γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ δάγκειο αἱμορραγικὸ πυρετὸ ἢ 

δάγκειο κλονισμὸ. Τί θὰ συμβεῖ ἐνδεχομένως μὲ ἀνοσοποιημένους ξενιστὲς ἀπὸ τὸν sars-cov-2;  



Θὰ ἔχει ἐπίσης τὸ ἐμβόλιο σχέση μὲ ἐνδεχόμενα αὐτοάνοσα νοσήματα, ἀπὸ τὰ ὁποία ἔχει γεμίσει ὁ 

κόσμος κλπ.; 
γ. Αὐστηρότερη γραμμὴ ἀκολουθεῖ ὁ Luc Montagnier [9] ὁ ὁποῖος δήλωσε, ὅτι ὁ ἰὸς sars-cov-2, 
ἴσως, δημιουργήθηκε τεχνητὰ  στὴ Γιουχᾶν,  διότι περιέχει στοιχεῖα  τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ τοῦ HIV 

(δηλαδὴ τοῦ  ἰοῦ ποὺ προκαλεῖ τὸ AIDS), τὰ ὁποῖα κωδικοποιοῦν πρωτεῖνες, καὶ αὐτὸ δὲν μπορεῖ 

νὰ εἶναι τυχαῖο, ὅπως χαρακτηριστικὰ τονίζει. Ἐπισημαίνει, ὅτι κινδυνεύουμε νὰ δοῦμε 

ἀπρόβλεπτες ἀνεπιθύμητες παρενέργειες, ὅπως καὶ καρκίνους. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ ἴδιος  δὲν θὰ 

ἐμβολιασθεῖ, προτείνει δὲ ἄλλου τύπου θεραπεῖες [10]. 
γ. Ἀναφορικὰ μὲ τὴν στάθμιση τῶν κινδύνων ἀπὸ τὸν ἴδιο κόρωνα-ἰὸ  καὶ τὸ ἀντὶ-covid ἐμβόλιο, 

ποιὸς μπορεῖ νὰ ἀπαντήσει  σήμερα; Καὶ μάλιστα, ὅταν ὁ ὑπολογιζόμενος ἀριθμὸς θανάτων 

συσκοτίζεται στὰ διάμεσα, μεταξὺ θανάτων ἀπὸ sars-cov-2, θανάτων μὲ sars-cov-2, καὶ ψευδῶς 

ἀποδιδομένων θανάτων στὸν sars-cov-2. Ἀποτελεῖ κοινὸ τόπο, πὼς ἡ διαχείρηση τῆς πανδημίας καὶ 

τὰ ὑπάρχοντα στοιχεῖα εἶναι  τραγικῶς ἐλλειπῆ. 
δ. Στὸ διακινούμενο ἐρώτημα, γιὰ τὸ ἐὰν μπορεῖ τὸ ἐμβόλιο νὰ ἐπηρεάσει τὸ DNA, ἡ ἀπάντηση 

εἶναι, θετική˙ εἶναι ἐφικτό νὰ ἐπηρεασθεῖ τὸ DNA. Τοῦτο μπορεῖ νὰ συμβεῖ, μέσα ἀπὸ τὴν 

διαδικασία τῆς ἀντίστροφης τρανσκριπτάσης, ἡ ὁποία εἶναι δυνατὸν νὰ μετατρέψει τὸ m-RNA σὲ 

τμῆμα τοῦ DNA· νὰ συνθέσει δηλαδὴ  DNA χρησιμοποιώντας RNA τοῦ ἰοῦ ὡς καλούπι [11]. 
ε. Ὁμοίως, ὑπάρχει σοβαρὸς  προβληματισμός, γιὰ τὸ si-RNA (RNA μικρῆς παρεμβολῆς ἢ 

σίγασης), διότι μὲ τὴν ἀποικοδόμηση τοῦ m-RNA, μέσα στὰ κύτταρα, ὑπάρχει κίνδυνος νὰ 

διευκολυνθεῖ ἡ ἔκφραση ὀγκογονιδίων. 
ε. Πρόβλημα δημιουργεῖται καὶ ἀπὸ τὶς ἐπισυμβαίνουσες μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ. Θὰ ἀπαιτηθοῦν 

ἄραγε καὶ ἄλλοι τύποι ἀντισωμάτων, ποὺ σήμερα δὲν καλύπτονται ἀπὸ τὰ παραχθέντα ἐμβόλια; Τὸ 

ἐρώτημα εἶναι ρητορικό· προβληματίζει ὅμως τὴν ἰατρικὴ κοινότητα, ἡ ὁποία καλὸν θὰ εἶναι, νὰ 

μὴν παίζει ‘’ἐν οὗ παικτοῖς’’, μὲ πειραματισμοὺς σὲ ἀχαρτογράφητους χώρους. Κανεὶς δὲν εὔχεται 

μία γενετικὴ Χιροσίμα. 
στ.  Στὶς ΗΠΑ τὸ ἔτος 1976 ὑπῆρξε ἕνας θάνατος στρατιώτη, ποῦ ἀπεδόθη σὲ τύπο  γρίππης τῶν 

χοίρων. Αὐτὸς ὁ τύπος, θεωρήθηκε, ὅτι γενετικὰ ἦτο πλησίον της θανατηφόρου ‘’ἱσπανικῆς 

γρίππης’’ τοῦ 1918. Σὲ ἀρκετούς, μάλιστα, βρέθηκαν θετικὰ ἀντισώματα στὴ γρίππη τῶν χοίρων. 
Τότε ὁ Διευθυντὴς τοῦ CDC (Centers for Disease Control and Prevention - Κέντρα Ἐλέγχου καὶ 

Πρόληψης Ἀσθενειῶν) David Sencer πρότεινε μαζικὸ ἐμβολιασμὸ τῶν Ἀμερικανῶν. Οἱ 

Ἀμερικανοὶ ἀξιωματοῦχοι καὶ τὰ ΜΜΕ ἐπέμειναν νὰ ἑστιάζουν τὸ πρόβλημα σὲ ἐνδεχόμενο 

ἐπιδημίας, ὅμοιο μὲ αὐτὸ τῆς ἱσπανικῆς γρίππης. Ἀνέπτυξαν ταχύτατα ἕνα ἐμβόλιο, μὲ τὸ ὁποῖο 

ἐμβολιάσθηκαν 45.000.000 Ἀμερικανοὶ δηλ. τὸ 1/4 τοῦ πληθυσμοῦ, μὲ πρῶτον ἐμβολιαζόμενον, 

ὑπὸ τὸ φῶς τῆς τηλοψίας, τὸν τότε Πρόεδρο Gerald Ford, καὶ μάλιστα σὲ ἔτος ἐκλογῶν. 
Πέρα ἀπὸ τὰ λάθη, ποὺ ἔγιναν, οἱ ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες ἀρνήθηκαν  νὰ καλύψουν τοὺς 

ἀσφαλισμένους, σὲ  περίπτωση τυχὸν ἀνεπιθυμήτων παρενεργειῶν. Ἡ ἀμφιβολία γιὰ τὶς 



οἰκονομικὲς σκοπιμότητες τῶν ἑταιρειῶν κυριάρχησε στὸν Ἀμερικανικὸ λαό, καὶ  λίγους μῆνες 

ἀργότερα, ὑπῆρξε ξέσπασμα, σὲ δεκάδες ἐμβολιασθέντων, τῆς νευρολογικῆς νόσου Guillain - 
Barre. Πρόκειται γιὰ σύνδρομο, ὅπου τὸ ἀνοσοποιητικὸ σύστημα ἐπιτίθενται ἐναντίον τοῦ 

νευρικοῦ  συστήματος. 
Τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα ἦταν ἕνας νεκρός, ἀπὸ τὸν ἰὸ τῶν χοίρων, 25 ὅμως νεκροὶ καὶ 500 

προσβληθέντες ἀπὸ τὸ σύνδρομο Guillain - Barre, ἀπ΄ ὅσους ἔλαβαν τὸ ἐμβόλιο [12]. Ὁ Gerald  
Ford ἔχασε τὶς ἐκλογὲς τοῦ 1976, ἀπὸ τὸν Jimmy Carter, καὶ οἱ Millar καὶ Sencer, οἱ ἐπικεφαλῆς 

τοῦ ἐμβολιασμοῦ, ἀπολύθηκαν. Στὴ συνέχεια, ἡ ἀμερικανικὴ κυβέρνηση ἔδωκε προτεραιότητα 

στὴν προστασία τοῦ πληθυσμοῦ, μὲ μέτρα ἐκτός τοῦ ἐμβολιασμοῦ. 
Ἡ ‘’ὀπίσθια ὅραση’’, ὅπως χαρακτηρίσθηκε, τοῦ 1918, 1957 καὶ 1968, πάνω στὴν ὁποία 

στηρίχθηκαν οἱ εἰδικοὶ γιὰ τὸν ἐμβολιασμό,  δὲν ὠφέλησε, ἀλλὰ ἔβλαψε. 
Οἱ δρόμοι τῆς ‘’ἐπιδημίας’’ τοῦ 1976 καὶ αὐτῆς τοῦ sars-cov-2 εἶναι παράλληλοι: Ὑψηλὰ κέρδη, 

ἀπρόβλεπτες συνέπειες, ὑπεροχὴ τῆς πολιτικῆς βούλησης, ποὺ ὁρίζεται ἀπὸ τὸ ‘’πολιτικῶς ὀρθόν’’, 

κατευθυνόμενη ἐπιστήμη, μὲ πολιτικὴ καὶ δικαστικὴ κάλυψη, πολιτικοοικονομικὲς σκοπιμότητες· 

τὸ μὲν 1976 στόχος ἦτο τὸ κέρδος τῶν ἐκλογῶν στὴν Ἀμερική, σήμερα δὲ ἡ πυροδότηση τῆς 

‘’Μεγάλης ἐπανεκκίνησης’’, μὲ ὄχημα τὸν sars-cov-2, καὶ κινητήρια δύναμη, ὅπως καὶ στὴν 

Ἀμερικὴ τοῦ G. Ford, τὰ ἀργυρώνητα ΜΜΕ. 
ζ.  Κανείς, ἐνυπόγραφα, δὲν ἐγγυᾶται τὴν ἀσφάλεια τοῦ ἐμβολίου.  Ἡ πειθὼ γιὰ τὸ ἐμβόλιο 

στηρίζεται στὴν ἄγνοια, τὸ φόβο, τὴν ἔλλειψη δημοσίου διαλόγου, τὴν πληρωμένη προπαγάνδα, 

καὶ τὴν συκοφάντηση, ὅσων ἔχουν ἀντίθετη ἄποψη. 
 η. Πέραν τῶν παραπάνω προβληματισμῶν, πρέπει νὰ προστεθεῖ καὶ ὁ ἀμοραλισμὸς τῶν 

φαρμακευτικῶν ἐταιρειῶν, οἱ ὁποῖες ἐμπλέκονται κατὰ ἕνα μεγάλο μέρος σὲ μεγάλα οἰκονομικὰ 

σκάνδαλα. 
Μὲ αὐτὰ τὰ δεδομένα γίνεται κατανοητὸς ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖον, ἡ ἐγκυρότητα  τῶν ἐπισήμων 

ἀνακοινώσεων βρίσκεται στὸ ναδίρ, μέσα στὴ συνείδηση ἐκείνων, στοὺς ὁποίους δὲν κυριαρχεῖ ὁ 

συνεχῶς τροφοδοτούμενος φόβος, ἀλλὰ ἐπιβιώνει ἡ κοινὴ λογική. 
 
                                                ΙΙΙ. Βιοηθικὴ Ἀξιολόγηση 
1. Ἐπὶ τῆς παραγωγῆς τοῦ ἐμβολίου 
α. Εἶναι προφανές, ὅτι τίθεται μεῖζον βιοηθικὸ ζήτημα, ἐφ’ ὅσον τὸ προσδοκώμενο ἀποτέλεσμα τοῦ 

ἐμβολίου καὶ κάθε ἐμβολίου, μὲ τεχνολογία, ποῦ στηρίζεται στὴν κυτταρικὴ σειρὰ HEK 293, ἢ σὲ 

ἄλλες ἀνθρώπινες κυτταροσειρές, (π.χ. Ἱ-38 καὶ  MRC-5) ἔχει ὡς προϋπόθεση τὴν ἄμβλωση. 

Ὁμοίως, τὸ ἴδιο ζήτημα προκύπτει καὶ στὴν περίπτωση χρήσης ἐμβρύων, μετὰ ἀπὸ ἐξωσωματικὴ 

γονιμοποίηση, τὰ ὁποία βρίσκονται ὑπὸ ἐργαστηριακὲς καὶ ὄχι ἐνδομητρικὲς συνθῆκες, εἴτε  ὡς 

ὁλοδύναμα, εἴτε  ὡς  πολυδύναμα. 



Ἀπὸ τὴ στιγμή, κατὰ τὴν ὁποία συμβαίνουν τὰ παραπάνω, ἡ ἴδια ἡ ἀξία τῆς ἀνθρώπινης 

ζωῆς ἐξουθενώνεται, στὰ ἄδυτα τῶν ἐργαστηρίων, καὶ οἱ βιολογικές μας παρακαταθῆκες, ὅπως ὁ 

Δημιουργὸς τὶς ὤρισε,  γίνονται ἀντικείμενο  ἄθεσμων καὶ ἀνήθικων χρήσεων, ἀπὸ τὶς διαβρωμένες 

συνειδήσεις τῶν βιοϊατρικῶν ἐπαγγελματιῶν. Ἠθικοὶ καὶ φυσικοὶ δράστες εἶναι πράγματι, αὐτοί, 

ποῦ ‘’ψοφᾶνε’’ γιὰ πρεμιέρες καὶ ‘’λένε, ὅτι ἐδῶ θυμίζει θειάφι,  ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι φράζουν τὴ 

μύτη τους’’ [13]. 
Μοναδικὴ ἐλπίδα στὴν ἀνάλγητη αὐτὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τοῦ συνανθρώπου του, 

εἶναι πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀναγνωρίζει καὶ σέβεται τὸν ἄνθρωπον ὡς εἰκόνα Θεοῦ,  ἀπὸ 

τὴν ἱστορικὴ στιγμὴ τῆς συλλήψεώς του. 
β. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ διὰ τεσσάρων Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων (Γ’, Δ’, Ε’ 

καὶ Στ’), ἀναγνωρίζει τὸν ἄνθρωπον  ὡς τέλειον ἐξ ἄκρας συλλήψεως. Ἄλλωστε, ἡ γενετικὴ 

ταυτότητα τοῦ πρώτου κυττάρου, τοῦ ζυγωτοῦ, εἶναι ἡ ἴδια μὲ αὐτὴ διὰ τῆς ὁποίας ἀναγνωρίζεται ἡ 

ταυτότητα τοῦ συγκεκριμένου ἀνθρώπου καὶ μετὰ τὸν βιολογικὸ θάνατον. 
Ὁ Κύριος, ὡς ὁ πρὸ αἰώνων Ἀρχέτυπος τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου, σαρκώθηκε στὴν Θεοδόχο 

Μήτρα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, καὶ ὑποστατικὰ ἐξ ἄκρας συλλήψεως ἤνωσε τὸν ἐκ τῆς 

Παρθένου Μαρίας ‘’ληφθέντα ναόν’’ μὲ τὴν θεία Φύση, ἀτρέπτως ἀσυγχύτως καὶ ἀδιαιρέτως. 
Ὡς ἐκ τούτου ὁποιαδήποτε παρέκκλιση ἀπὸ τὴν καταστατικὴ αὐτὴ ἀρχὴ τῆς πίστεώς μας, 

προσβάλλει τὴν θεία Δημιουργία καὶ κατὰ συνέπεια βρίσκεται, ἀπολύτως, ἔξω ἀπὸ τὸ δόγμα καὶ τὸ 

ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. 
γ. Ἡ προσφάτως ληφθεῖσα ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ, γιὰ τὴ στήριξη τοῦ ἐμβολίου ἔρχεται σὲ πλήρη 

ἀντίθεση μὲ τὴν δογματικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Δημιουργεῖ μάλιστα ἐρωτηματικὰ τὸ 

γεγονός, ὅτι ἡ σχετικὴ πρὸς τὸ θέμα αὐτὸ γνωμοδότηση τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς της Ἐκκλησίας 

τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἀποκάλυψε ὁ Σεβασμιώτατος Ἐκπρόσωπος Τύπου, δὲν δόθηκε στὴ 

δημοσιότητα, ὥστε τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας νὰ τύχει τῆς δεούσης ἐνημέρωσης καὶ δυνατότητας 

ἀξιολόγησής της. 
 δ.  Ἡ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία, δὲν ἔχει καθαρὸ παρελθὸν στὴν ἀξιολόγηση τοῦ ἐμβρύου 

ἀνθρώπου, ὡς τελείου ἀνθρώπου, ἐξ ἄκρας συλλήψεως. 
Παρὰ τὴν ἀποδοχὴ καὶ ὑπογραφὴ τῶν δογματικῶν Ὁρῶν πίστεως, ποῦ προαναφέραμε, ἐξέπεσε μὲ 

τὸν Θωμᾶ τὸν Ἀκινάτη, ὁ ὁποῖος ἀκολούθησε τὴν λανθασμένη ἀριστοτελικὴ γραμμή, περὶ τοῦ 

ἐμβρύου καὶ ἀγνόησε τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδους. Ἔτσι, γιὰ ἑξακόσια περίπου χρόνια ὁ 

Ρωμαιοκαθολικισμος ἀνεγνώριζε  ὡς ἔμψυχον ὂν τὸν ἄνθρωπον, ἀπὸ τὸν τέταρτο μήνα τῆς 

ἐνδομήτριας ζωῆς του. Μόλις τὸ 1869 ἐπανῆλθε στὴν τάξη τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ ἔκτοτε 

ἀναγνωρίζει τὸν ἄνθρωπον ὡς εἰκόνα Θεοῦ  ἀπὸ τῆς ἄκρας συλλήψεώς του. 
Ὑποστρέφει ὅμως, σήμερα, κατὰ μέρος,  καὶ πάνω στὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ συγκεκριμένου ἐμβολίου, 

ἰσχυριζόμενος, ὅτι ἡ παραγωγὴ τοῦ ἐμβολίου εἶναι ἄσχετη ἀπὸ τὴν ἱστορική του σύνδεση μὲ τὴν 



ἔκτρωση. Ὡς ἐκ τούτου οἱ ἐπιστήμονες σύμφωνα μὲ  τὸ Βατικανὸ εἶναι ἠθικὰ ἐλεύθεροι, στὴν 

παραγωγὴ τοῦ ἐμβολίου μετὰ ἀπὸ ἔκτρωση![14] 
2. Ὡς πρὸς τὸν ἐμβολιασμὸ 
 Βασικὴ ἰατρικὴ ἀρχή, ποῦ διατύπωσε ὁ Ἱπποκράτης εἶναι, ὅτι ‘’(δεῖ) ἀσκέειν, περὶ τὰ νουσήματα, 

δύο, ὠφελέειν, ἢ μὴ βλάπτειν“[15]. Δηλαδή, γιὰ νὰ ἀσκήσει ὁ ἰατρὸς τὴν θεραπευτική του τέχνη 

ἀπέναντι στὰ νοσήματα, πρέπει νὰ ἔχει ὑπ΄ ὄψη τοῦ δύο πράγματα:  ἢ νὰ ὠφελήσει ἢ τουλάχιστον 

νὰ μὴ βλάψει. 
Ποιὰ εἶναι ἡ πραγματικότητα μὲ τὴν διαχείρηση τοῦ sars-cov-2 καὶ ἰδιαιτέρως μὲ τὴν 

καταβαλλόμενη προσπάθεια ὑποχρεωτικῆς ἐπιβολῆς τοῦ ἐμβολίου; 
-Ἀσάφεια στὶς ἰατρικὲς ὁδηγίες, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐμφάνισης τῆς ἰώσεως sars-cov2 
-Ἀντιφατικὲς δηλώσεις τῶν ἴδιων τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς, ποὺ συνέστησε ἡ Πολιτεία. 
-Ἔλλειψη δημοσίου διαλόγου. Ἀτολμία τῶν μελῶν τῆς κρατικῆς Ἐπιτροπῆς νὰ ἀντιπαραταχθοῦν 

ἐπιστημονικὰ καὶ νὰ διαφωτίσουν τὸν λαό, σὲ δημόσιο διάλογο, μὲ ὁμολόγους συναδέλφους τους, 

οἱ ὁποῖοι προτείνουν  διαφορετικὲς  στρατηγικές, ἀπὸ τὶς  ἐφαρμοσθεῖσες μέχρι σήμερα. Μὲ τὸν 

τρόπο αὐτὸ βρισκόμαστε μπροστὰ σ’ ἕνα διχασμὸ τοῦ ἰατρικοῦ κόσμου, ὡς πρὸς τὴν διαχείριση 

τῆς ἰώσεως, ποὺ ἂν μὴ τί ἄλλο, ἀποκαλύπτει  στοιχειῶδες δημοκρατικὸ ἔλλειμα στὴν ἀναζήτηση  
τῆς ἀλήθειας. 
-Ἀνάπτυξη κατὰ τὴν περίοδο αὐτή, μίας ἐγωπαθοῦς συμπεριφορᾶς μερίδας  κρατικῶν 

λοιμωξιολόγων καὶ ἐπιδημιολόγων, οἱ ὁποῖοι ‘’θόλωσαν’’ ἀπὸ τὴν δημοσιότητα καὶ ἄρχισαν ‘’νὰ 

κουνοῦν τὸ δάκτυλο στὸν ἑλληνικὸ λαό.’’ Ξέχασαν μέσα στὴ σύγχυσή τους καὶ τὸ Σύνταγμα καὶ 

τὶς διακηρυκτικὲς ἰατρικὲς ἀρχές, ὅπως αὐτὲς καταγράφονται ἐπιμελῶς, στὸν κώδικα Ἰατρικῆς 

Δεοντολογίας.[16] 
-Ἐπιμελὴς καὶ ἀνίερη προσβολὴ καὶ κατασυκοφάντηση, τῶν ἱερῶν καὶ ὁσίων τῆς ὀρθοδόξου 

Χριστιανικῆς πίστεώς μας, πάνω στὴν ὁποία στήθηκε ἡ ἐλευθερία τοῦ  Γένους  μας. 
-Συμμαχία Πολιτείας καὶ ἔνιων Ἱεραρχῶν, κατὰ ἐνσυνειδήτων μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ 

πλήθους εὐσυνειδήτων Κληρικῶν, μὲ τὴν ἐκτόξευση χύδην χαρακτηρισμῶν ἐναντίον τους, ὡς 

‘’ψεκασμένων, συνωμοσιολόγων,  ἀντιεμβολιαστῶν, ἀκραίων, ἐγωιστῶν’’ κλπ. στοὺς ὁποίους 

μάλιστα ἀξίζει  καὶ  ‘’χαστούκι’’(sic), γιὰ νὰ συνέλθουν. 
Ἐὰν τὰ παραπάνω συνιστοῦν τὸ μέτρο μιᾶς ὀρθολογικῆς ἐκτίμησης ἑνὸς προβλήματος,  στὴν 

κοινωνική μας ζωή, ἀφ΄ ἑνὸς μὲν  οἱ λέξεις ἔχουν χάσει τὸ νόημά τους, ἀφ’ ἑτέρου δέ, ἡ παραπάνω 

ἰπποκρατικὴ ἀποστροφὴ εἶναι ἀδύνατον νὰ βρεῖ τόπο γιὰ νὰ σταθεῖ. 
β. Τὸ νόημα τῆς ἀγάπης 
Ἐπειδὴ  ἀφελῶς διακινεῖται μέσα τὴν Ἐκκλησία καὶ ὄχι μόνον, ὅτι ἀποτελεῖ καθῆκον ἀγάπης ἡ 

ὑποχρέωση τῆς συμμόρφωσής μας πρὸς τὶς διάτρητες πολιτικοϊατρικὲς ἐντολές, περὶ τὸν sars-cov-
2, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐξορύξουμε ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, ἕνα κορυφαῖο 



παράδειγμα ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης, κατὰ μίμηση τῆς διδασκαλίας καὶ τοῦ σταυρικοῦ ὑποδείγματος 

τοῦ Κυρίου. 
Στὸ λοιμὸ τοῦ Κυπριανοῦ, ποὺ ἀνέκυψε τὸ 250 μ.Χ., οἱ Χριστιανοὶ τῆς Ἀλεξάνδρειας, πρεσβύτεροι 

καὶ διάκονοι καὶ λαϊκοί, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τὶς συνέπειες γιὰ τὸν ἑαυτό τους, ἔκαναν ἐπισκέψεις 

στοὺς ἀρρώστους, τοὺς προσέφεραν τὶς ὑπηρεσίες τους, τοὺς περιποιοῦνταν «ἐν Χριστῷ» καὶ 

πέθαιναν πολὺ εὐχαρίστως μαζί τους, ἀφοῦ προηγουμένως πάθαιναν μόλυνση ἀπὸ τὴν ἐπαφή τους 

μὲ τοὺς ἄλλους, κολλοῦσαν τὴν ἀρρώστια ἀπὸ τοὺς πλησίον καί, μὲ τὴ θέλησή τους, δοκίμαζαν 

τοὺς πόνους. Ὄντως, «Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν 

φίλων αὐτοῦ»[17]. 
Ἀντίθετα οἱ εἰδωλολάτρες ἀπέφευγαν τοὺς ἀγαπημένους τους καὶ τοὺς πετοῦσαν στοὺς δρόμους 

μισοπεθαμένους, καὶ τοὺς νεκρούς, τοὺς ἔριχναν ἄταφους στὰ σκουπίδια, στὴν προσπάθειά τους νὰ 

μὴν τοὺς πλησιάσει ὁ θάνατος, πρᾶγμα ποὺ δὲν ἦταν εὔκολο νὰ ἀποφύγουν, παρ’ ὅλο, ὅτι 

μηχανεύονταν πολλά».[18] 
Μπροστὰ στὸ κορυφαῖο αὐτὸ παράδειγμα τῶν Χριστιανῶν τῆς  Ἀλεξάνδρειας, ἡ σύγχρονη νόσος 

τῆς ἀγαποπληξίας ἀκυρώνεται. Μία ζωή, μὲ πορεία ἀπὸ τὰ μνημόνια, στὰ ἐμβόλια, πάντοτε γιὰ τὸ 

καλό μας, συνιστᾶ ἀτίμωση τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας μας. Μαζὶ μάλιστα μὲ τὴν  μακροχρόνια 

προεργασία τῆς ἀμφισβήτησης τοῦ Σταυρωθέντος Χριστοῦ, ἔχει ἤδη ἐγκαταλειφθεῖ ἕνα μοναδικὰ 

περήφανο στὴν Ἱστορία τοῦ κόσμου Γένος, ἀπὸ τὴν ἔνθεη θυσιαστικὴ ζωή, σὲ πορεία πνευματικῆς, 

κοινωνικῆς, ψυχολογικῆς καὶ οἰκονομικῆς αὐτοκτονίας. 
Ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὑπ. ἀριθ. πρωτ. 2997/ 24 Ἰουνίου 1864,  Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ τὴν ὁποία συστήνεται ἐκθύμως στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ὁ ἐμβολιασμὸς 

κατὰ τῆς εὐλογιᾶς, κάθε παραλληλισμὸς μὲ τὴν τρέχουσα κατάσταση, εἶναι τουλάχιστον ἀτυχής. 
Ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανικὴ Θεολογία δὲν ἀρνεῖται τὸν ἐμβολιασμό, ὅπως καὶ κάθε ἄλλη ἔλλογη 

ἰατρικὴ πράξη. Ἀρνεῖται ὅμως διαρρήδην, κάθε ἀντίληψη ἢ προσπάθεια, ποὺ μειώνει τὴν 

ἀνθρώπινη ἀξία, στερεῖ τὸ δικαίωμα τῆς ἐνημέρωσης, καὶ ἐγκλωβίζει τὴν λογικὴ στὸ ζόφος τοῦ 

φόβου, σὲ τέτοιο σημεῖο, ποὺ νὰ ἐπαληθεύεται  ἡ μονόστιχη ἀποστροφὴ τοῦ Μενάνδρου, ὅτι «Βίος 

βίου δεόμενος οὐκ ἔστι βίος»[19] (Ζωή, ποὺ ἔχει ἀνάγκη τὴν ἐπιβίωση, δὲν εἶναι ζωή). 
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς 
Κατὰ τὴν πρώτη ὤση τοῦ ἰοῦ sars-cov-2,  τὴν Ἄνοιξη τοῦ παρελθόντος ἔτους 2020,  βάρυνε ἡ ἀκοή 

μας ἀπὸ  τὸν ἀκαταμάχητο μηρυκασμὸ τοῦ συνθήματος, «Μένουμε σπίτι», ἐκ μέρους 

Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, ποὺ εἶχαν ὡς  στόχο νὰ περάσει, ἀγελαίως, στὸ νοῦ τῶν 

ἀνθρώπων, τὸ παραπάνω μήνυμα, συντασσόμενοι στὴν εὐθεῖα τῆς πολλὰ ἀδικησάσης τὴν 

Ἐκκλησίαν, Πολιτείας. 
Γιὰ νὰ συγκαλυφθεῖ μάλιστα τὸ χάσμα τῆς πνευματικῆς ζωῆς τῶν Χριστιανῶν, ποὺ δημιουργήθηκε 

ἀπὸ τὰ κλεισμένα Θυσιαστήρια, στρατολογήθηκαν ἀνήκουστες ἱστορικοθεολογικὲς ἀστοχίες, γιὰ 

νὰ χρησιμοποιήσω ἐπιεικῆ χαρακτηρισμό, ὡς αὐτὴ τὴν περὶ τῆς ‘’κατ’οἶκον Ἐκκλησίας’’, ἢ τῆς 



χρήσης τῆς τηλοψίας, ὡς οἰκογενειακοῦ προσευχητικοῦ μέσου, μετὰ κηρῶν καὶ θυμιάματος, καὶ 

τῆς ἀτομικῆς προσευχῆς, ἡ ὁποία, κατὰ τὶς κυβερνητικὲς ἑρμηνεῖες, ἔγκειται στὴν φευγαλέα  
εἴσοδο τοῦ πιστοῦ στὸ Ναό, ‘’γιὰ νὰ ἀνάψει τὸ κερί του’’. 
Παρέλκει νὰ ἀναφερθῶ στὴν, ‘’ἀπ’ τὴν ἀνάποδη’’, ‘’πρωτοπορία’’ ἄλλων Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι 

ἀπαγόρευσαν τὸν ἀσπασμὸ τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῆς ἱερατικῆς χειρός. Ὁ 

Μητροπολίτης Ἐδέσσης Ἰωὴλ μᾶς θυμίζει, ὅτι ὁ ἔμπειρος τοῦ Ἀκτίστου Φωτός, ἅγιος Παΐσιος ὁ 

Ἁγιορείτης, κατασπαζόνταν μὲ πολὺ πόθο τὰ χέρια τοῦ ἱερουργήσαντος ἱερέως, μετὰ τὴν θεία 

λειτουργία καὶ ἔλεγε, ὅτι ‘’ὁ ἱερέας δὲν ἔχει δικά του χέρια [20]’’. Ὄντως διὰ τῶν χειρῶν τοῦ 

ἱερέως, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐκχέεται στὸν κόσμον καὶ τὸν ἁγιάζει. Συνεπῶς, ὁ ὁποιοσδήποτε καὶ 

οἱουδήποτε ἀξιώματος καταξιωθεὶς φρονεῖ τὰ ἀντίθετα πρὸς αὐτά, πού μᾶς κληροδότησαν οἱ ἅγιοι, 

πάσχει ἀπὸ τὴν αἵρεση τοῦ Βαρλααμιτισμοῦ. Στὴν δεύτερη ὤση τοῦ sars-cov-2, μὲ τὸν 

ἐπισημώτερο τρόπο στάλθηκε ἰσχυρὸ μήνυμα προτροπῆς πρὸς τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας νὰ 

ἐμβολιασθοῦν, ἀφοῦ ἐκ τῶν πρώτων ἐμβολιάσθηκε Ἱεράρχης, σὲ δημόσια θέα, δίχα Συνοδικῆς 

διαγνώμης. 
Ἔχουμε βαθύτατη τὴν αἴσθηση, ὅτι ζοῦμε, de facto, σὲ ‘’λόγῳ καὶ ἔργῳ’’  ἐνεργούμενο  διωγμὸ 

τῆς Ἐκκλησίας, μὲ ἐργώδη καὶ συντονισμένη προσπάθεια ἀπώθησής Της, στὸ περιθώριο τῆς ζωῆς  
μας. 
Δὲν ἐπιθυμοῦμε ἡ Ἐκκλησία μας νὰ συμβάλλει ἔστω καὶ ἀθέλητα στὴν ἐπιχειρούμενη «Μεγάλη 

Ἐπαναφορὰ» ἢ «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση» (The Great Reset) [21], στὰ πλαίσια τῆς 

παγκοσμιοποίησης, ἡ ὁποία σήμερα ἐπιχειρεῖται μὲ τὴν χειραγώγηση τῶν μαζῶν, πάνω στὶς 

τρομολάγνες ράγες τοῦ κορόνα-ἰοῦ, καὶ τὸ ἀφήγημα περὶ τῆς ‘’σωτηρίας’’ μας, ποὺ στήθηκε μὲ 

ὄχημα τὸ ἐμβόλιο. Καὶ συνεχίζουν νὰ στήνονται τέτοια ἐγκλήματα ‘’γιὰ τὸ καλό μας’’, πάνω στοὺς 

ἀποτρόπαιους φόνους ἐμβρύων ἀνθρώπων. 
Ὁ  Ὀδυσσέας Ἐλύτης, σὲ μία ἐκ βαθέων συνέντευξή του πρὸ ἐτῶν ἐπεσήμανε τὰ ἑξῆς: ‘’Βλέπω τὴ 

βία νὰ ‘ρχεται μεταμφιεσμένη, κάτω ἀπὸ ἄνομες συμμαχίες καὶ προσυμφωνημένες ὑποδουλώσεις. 

Δὲν θὰ πρόκειται γιὰ τοὺς φούρνους τοῦ Χίτλερ ἴσως, ἀλλὰ γιὰ  μεθοδευμένη καὶ οἰονεῖ 

ἐπιστημονικὴ καθυπόταξη τοῦ ἀνθρώπου. Γιὰ τὸν πλήρη ἐξευτελισμό του. Γιὰ τὴν ἀτίμωσή του 

[22].’’ 
Πιστεύουμε, ὅτι δι’ εὐχῶν Σας, ἔχουμε τὴν ὑποχρέωση νὰ ἀμυνθοῦμε σύμφωνα μὲ τὰ ἱερὰ 

ὑποδείγματα τῶν θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ‘’κατὰ παντὸς ὀλεθρίου καὶ σκοτεινοῦ 

παραπτώματος’’, ὁσάκις ἡ ἀληθινὴ πίστη καὶ τὸ χριστώνυμο ἦθος προσβάλλονται καὶ 

ἀμφισβητοῦνται. Τὰ ἅγια τῆς πίστεως δὲν χαρίζονται, οὔτε γίνονται  ἀντικείμενο 

διαπραγματεύσεων! 
Τὰ μυρίπνοα λείψανα  τῶν ἁγίων μας καὶ τὰ ἱερὰ κόκκαλα τῶν ἐν Χριστῷ τελειωθέντων προγόνων 

μας, γιὰ τὴν ἐλευθερία, εἶναι αὐτά, ποῦ μᾶς κληροδοτοῦν τὴν μοσχοβολιὰ τῆς ἀληθινῆς ἐλευθερίας. 



Ἀληθινὴ ἐλευθερία ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας γνωρίζουμε, ὅτι εἶναι ἡ καταλλαγή μας μὲ τὸν Θεό. 

Κάθε ἄλλη ‘’ἐλευθερία’’ εἶναι  ψευδώνυμη, ἵππος δούρειος, ἀναύγητος  σκλαβιά. 
Μετὰ βαθυτάτου σεβασμοῦ 
π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου 
Θεολόγος Ψυχίατρος, Δρ Βιοηθικῆς 
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 
Σημείωση: 
Μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ παραπάνω κειμένου, λάβαμε γνώση τοῦ ἀνακοινωθέντος, ποῦ ἐξέδωκε 

ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος, μετὰ τὶς Συνεδριάσεις Αὐτῆς, κατὰ τὴν  12η καὶ 13η  Ἰανουαρίου 2021. 
Ἐπὶ τοῦ ἀνακοινωθέντος, ἔχουμε νὰ παρατηρήσουμε τὰ ἀκόλουθα: 
1. Ὁ συντάκτης τῆς ζ’ παραγράφου τοῦ ἀνακοινωθέντος, ἢ ἐξ ἀγνοίας ἢ παρελκυστικῶς γράφει, 

ὅτι, ‘’τὰ ἐμβόλια κατά τοῦ covid-19 πού ἐπὶ τοῦ παρόντος χρησιμοποιοῦνται στὴν Πατρίδα μας, δὲν 

ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους.’’ 
Ἀντιθέτως πρὸς τοὺς παραπάνω ἰσχυρισμούς, τὸ ἀληθὲς εἶναι, ὅτι τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ covid-
19, ποὺ ἐπὶ τοῦ παρόντος χρησιμοποιοῦνται στὴν Πατρίδα μας, ἐργαστηριακῶς χρήζουν τῆς 

κυτταρικῆς σειρᾶς Human embryonic kidney 293 cells (HEK 293), «ἡ ὁποία προέρχεται,  ἀπὸ 

ἀνθρώπινα  ἐμβρυικὰ κύτταρα, τὰ ὁποῖα λήφθηκαν ἀπὸ τὸ νεφρὸ ἑνὸς ὑγιοῦς θήλεως ἐμβρύου. Τὸ 

συγκεκριμένο ἔμβρυο ‘’ματαιώθηκε νόμιμα’’, δηλ. ἐκτρώθηκε, σύμφωνα μὲ τὴν ὀλλανδικὴ 

νομοθεσία, τὸ ἔτος 1973, στὸ ἐργαστήριο Alex van der Eb στὸ Leiden τῆς Ὀλλανδίας.» (Βλ. 

παραπάνω ἡμέτερο κείμενο: Ι. Ἡ παραγωγὴ ἐμβολίου μὲ χρήση ἀνθρώπινης κυτταρικῆς σειρᾶς) 
2. Σύμφωνα μὲ τὸ ἀνακοινωθέν, ‘’ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ δὲν εἶναι ζήτημα τόσο θεολογικὸ ἢ 

ἐκκλησιαστικό, ἀλλὰ κυρίως ἰατρικὸ - ἐπιστημονικό.’’ 
Ἀντιθέτως, κάθε ἰατρικὴ πράξη καὶ ἐνέργεια, γιὰ νὰ εἶναι θεοφιλὴς καὶ ἀκατάκριτος, ὀφείλει νὰ 

σέβεται τὸν ἄνθρωπο ἐξ ἄκρας συλλήψεως καὶ γενικώτερα, νὰ βρίσκεται μέσα στὸ γράμμα καὶ τὸ 

πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου. Γι’ αὐτὸ ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ εἶναι ζήτημα πρωτίστως θεολογικὸ 

καὶ ἐκκλησιαστικὸ καὶ ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ, μὲ τὶς προϋποθέσεις, πάνω στὶς ὁποῖες 

στηρίχθηκε ἡ παραγωγὴ τῶν συγκεκριμένων ἐμβολίων, συνιστᾶ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ 

ζωή. 
3. Πράγματι, ὁ ἐμβολιασμὸς πρέπει νὰ ἀποτελεῖ ἐλεύθερη προσωπικὴ ἐπιλογὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου, 

μετὰ ὅμως, ἀπὸ ἐπισταμένη καὶ σοβαρὴ ἐνημέρωση, ἀπαλλαγμένος ἀπὸ τὸν τρόμο, ποῦ δημιουργεῖ 

ἡ συνεχὴς παραπληροφόρηση. ‘’Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια  ἐλευθερώσει ὑμᾶς’’.[23] 
Μετὰ σεβασμοῦ 
π. Σ.Κ. 
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2 
Δευτέρα  Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ 

Πρὸς τὴν  Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας 
τῆς  Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 

                                               
                                           ‘’Ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται’’ (Ψαλμ. 41,8) 

 
Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς˙ 
Ὑπείκων στὴν ἱερατική μου συνείδηση καὶ μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ καὶ τιμὴ στὴν Ἀρχιερατική Σας 

ἀξία, ὡς καθημένους ‘’εἰς τύπον καὶ τόπον Χριστοῦ’’, ἀπευθύνομαι γιὰ δευτέρα φορὰ πρὸς Ὑμᾶς, 

ἀναφορικά μὲ τὰ ἐσχάτως, ἀπό ἔτους καὶ πλέον, τεκταινόμενα στὴν ὑπ’οὐρανὸν καὶ κατὰ συνέπεια 

στὴν πατρίδα μας. 
Κατ’ἀρχάς, ὁ πολυθρύλητος ἰὸς sars-cov-2, ὁ ὁποίος ἔπληξε τὴν ὑφήλιο, ὑπῆρξε ἡ αἰχμὴ τοῦ 
δόρατος, στὴν σκοπίμως ἀσεβῆ  ἐπίθεση κατὰ τῆς Ἐκκλησίας  καὶ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. 
Ἀκολούθως ἐμφανίσθηκε τὸ διαφημιζόμενο ἐμβόλιο, ὡς δῆθεν δραστικὸ ἀνάχωμα στὴν ἀμυντικὴ 
φαρέτρα τῆς προληπτικῆς ἰατρικῆς, κατὰ τοῦ sars-cov-2. 
Μὲ τὴν πρώτη ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς Ὑμᾶς, προσπάθησα νὰ καταδείξω μὲ ἐπιστημονικὰ 
πειστήρια τὴν χρήση ἀνθρωπίνων ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν, προερχομένων ἐξ ἀμβλώσεως, 

ὡς ἐργοταξιακῆς μονάδας γιὰ τὴν ἐργαστηριακὴ προκλινικὴ προετοιμασία τοῦ ἐμβολίου, ἀλλὰ καὶ 
τὶς σοβαρὲς παρενέργειες ποὺ ἔχει, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μετρᾶμε σήμερα καὶ θανάτους 

συνδεδεμένους χρονικὰ ἄμεσα μὲ τὸ ἐμβόλιο καὶ νὰ βρισκόμαστε ἐνώπιον σοβαρῶν παρενεργειῶν, 

μὲ τὸ μέλλον ἄδηλο καὶ ἀβέβαιο. 
Ἐπανέρχομαι ἐκ δευτέρου γιὰ νὰ ὑπομνήσω εὐλαβῶς στὴν Ἱερότητά Σας, ὅτι τὸ ἀνακῦψαν ζήτημα 

ἔχει ἰδιάζουσα σοβαρότητα γιὰ τὸ κῦρος τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων, οἱ ὁποῖες μέχρι σήμερα 

ἐξαπολύονται στὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ λαὸ τῆς πατρίδος μας, ἄνευ κριτικῆς ἐπεξεργασίας τῶν 

εἰσηγητικῶν ἐκθέσεων τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἀτυχῶς 

ἀποφαίνεται μὲ εὐδιάκριτη πλημμέλεια ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ. 
      
Ἡ διάρθρωση τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς περιλαμβάνει: 
α. Τὶς βασικὲς ἀρχὲς Βιοηθικῆς, συμφώνως πρὸς τὴν ὀρθόδοξο χριστιανικὴ πίστη καὶ διδασκαλία, 

ὡς μέτρο ἀξιολόγησης τοῦ Συνοδικοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς 12ης-13ης Ἰανουαρίου 2021. 
β. ‘’Ἀνατομία’’ τοῦ Ἱεροσυνοδικοῦ κειμένου τῆς 12ης-13ης Ἰανουαρίου 2021, τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς 

Συνόδου (στὸ ἑξῆς ΔΙΣ). 
γ. Κριτικὴ ἐπὶ τῶν προταθέντων θέσεων ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, οἱ ὁποῖες καὶ ἀπετέλεσαν τὸ 
πηγαῖο ὑλικὸ γιὰ τὴν σύνταξη τῆς, ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου θέματος, Συνοδικῆς  ἀποφάσεως. 
 



 
Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
Ἡ θύραθεν ἠθικὴ ὀργάνωσε τὸ βιοηθικὸ πεδίο μὲ πρώτη ὕλη δεοντολογικοὺς κανόνεςi, οἱ ὁποῖοι 

ἀποτελοῦν, ἐπιλεκτικῶς, περιφερειακὰ δάνεια ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ διδασκαλία, τὴν φιλοσοφία τῆς 

ἀρχαίας ἑλληνικῆς διανόησης,  ὑπὸ τὶς πολύτροπες ἐκφάνσεις της, καὶ τὴν μετα-‘’ἀναγεννησιακή’’ 

μεταβαλλόμενη κοινωνικὴ ““ἠθική”” μὲ τὸ περιστασιακὰ προσαρμοζόμενο πρὸς αὐτὴ δίκαιο. 
Ἔτσι τὸ ἦθος ἐκφυλίζεται σέ κοινωνική κατηγορία, διολισθαίνει σὲ ψυχολογικὸ σύστημα, 

ἐξαλλάσσεται σὲ νομικὸ προσδιορισμό, μὲ  συμβατικὸ κανονιστικὸ χαρακτήρα, καὶ ἡ κοινωνία 

σύρεται, μὲ τὸν τρόπο αὐτό, μπροστὰ σὲ μιὰ στεῖρα δεοντολογία, ποὺ ἐκλαμβάνεται μέν ὡς 

πολιτισμικὴ κατάκτηση, εἶναι ὅμως ἀντίθετη πρὸς τὴν οὐσία τῆς ἀνθρώπινης ὑπάρξεως, ἐφ’ ὅσον 

στερεῖται ἐσχατολογικῆς προοπτικῆς, δηλαδή, νοήματος ζωῆς. 
Ἀπέναντι στὴν παραπάνω καταχρηστικὴ ἀπολυτοποίηση τῆς ἐκκοσμικευμένης βιοηθικῆς, ἡ Σοφία 

τοῦ Θεοῦ διὰ τῶν Ἁγίων Γραφῶν ὥρισε σταθερές-ἀρχές, μὲ βάση τὶς ὁποῖες παύει νὰ   φυλλοροεῖ 
τὸ δένδρο τῆς ἐλπίδας στὸν κόσμο καὶ ἀναθάλλει ἡ βεβαιότητα, ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ ζωὴ φέρει στὴ 
μήτρα της τὴν σφραγίδα τῆς μακαρίας αἰωνιότητας. 
 
1.Ἡ ἀρχὴ τῆς κυριότητας τοῦ κόσμου ὑπὸ τοῦ Δημιουργοῦ 
Ἡ δημιουργία εἶναι ἡ ἐν χρόνῳ οὐσίωση καὶ προβολὴ τῆς προϋπάρχουσας γνώσης τῶν ὄντων τὴν 

ὁποία εἶχε ‘’ἐν Ἑαυτῷ ἐξ ἀϊδίου’’ ὁ Τριαδικὸς Θεόςii. Ἡ κτίση οὔτε αὐθύπαρκτος οὔτε αὐτόνομος 

εἶναι, διότι ὁ Θεὸς δὲν τῆς ἔχει ἐκχωρήσει τὴν δυνατότητα αὐτή, ὅπως δὲν τῆς ἔχει παραχωρήσει 

καὶ τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοκαταστροφὴς της, «κατὰ τὴν αὐτοῦ σοφίαν καὶ σύνεσιν» (Α‘Κορ. 1,21)  

ὡς κυβερνήτης καὶ οἰκονόμος τῆς δημιουργίας Του. 
Κάθε δὲ ἀνοχὴ ἤ παραχώρηση Του, ὅσον παράδοξος καὶ ἅν φαίνεται στοὺς χοϊκούς μας 

ὀφθαλμοὺς, συντελεῖ στὸν προαιώνιο  τελικὸ σκοπὸ τοῦ κόσμου.  Ὁ πυρήνας τῆς οὐσιώδους αὐτῆς 

ἀρχῆς, σύμφωνα μὲ τὴν ὀρθόδοξο χριστιανικὴ βιοηθική, ἔρχεται σε ἀντίθεση μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς 

θύραθεν βιοηθικῆς, ἡ ὁποία κινεῖται στὰ πλαίσια τοῦ ἀγνωστικισμοῦ. 
Πράγματι, οἱ ἡρακλεῖς τοῦ φωτοσβεστικοῦ ὀρθολογισμοῦ, παραφρονοῦντες, ἐπιχειροῦν νὰ 
ξεπεράσουν τὰ ὅρια τῆς σκιᾶς τους. Στὸ πλαίσο αὐτὸ καὶ ὁ χυδαῖος βιολογισμός, ὡς παράγωγο τῆς  

ὑλιστικῆς βιοθεωρίας, ἐξαντλεῖ τὴν ἀνθρώπινη φύση στὰ αἰσθητὰ βιολογικά της ὅρια, 

χαρακτηρίζοντας τὸν ἄνθρωπον ὡς ἕνα ‘’σύμβαμα’’iii,  χωρὶς οὐσιαστικὸ νόημα ὑπάρξεως καὶ 
προοπτικής. 
Συνεπῶς, κάθε ἐνέργεια ἡ ὁποία ἀπεργάζεται τὴν ἀποϊεροποίηση τῆς δημιουργίας καὶ ἰδιαιτέρως 

τοῦ ἀνθρώπου, ὡς θείου φιλοτεχνήματοςiv, ἀποτελεῖ ἄθεσμον παραβίαση ἀμεταθέτων    ὁρίων καὶ  
προσβολὴ ἐναντίον τῆς θεόθεν τεθείσης φυσικῆς τάξεως.  
 



 
 
2. Ἡ ἀρχὴ τοῦ ἀπολύτου σεβασμοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐξ ἄκρας συλλήψεως. 
Ἡ ἀρχὴ αὐτὴ ἐδραιώνεται ἐπὶ τοῦ γεγονότος, ὅτι ὑπάρχει τὸ ἀδιάλυτον μεταξὺ πρωτοτύπου καὶ 
εἰκόνος, σωζομένης ὅμως τῆς διαφορᾶς μεταξὺ τῶν δύο, κατὰ τὴν οὐσίαv. Τὸ πρωτότυπον,   

Κύριος, ἀλλὰ ἡ εἰκόνα Του, κτίσμα καὶ ποίημαvi. 
Γι’αὐτό, σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχὴ αὐτή,  ἡ Ἐκκλησία σέβεται τὸ μυστήριο τῆς ζωῆς, ‘’ἐξ ἄκρας 

συλλήψεως’’vii, δηλαδὴ ἀπὸ τὴν στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ διαφανὴς ζώνη τοῦ ὠαρίου κλείσει 

ἑρμητικὰ τὴν πρόσβαση σὲ ἄλλους ἄρρενες γαμέτες, τότε ἀκριβῶς ποὺ ἰδρύεται τὸ περιγραπτὸν τοῦ 
ἀνθρώπου στὴν πρώτη του ἐνδομήτρια μορφή καὶ ταὐτόχρονα ἀρχίζει ἡ ἑν χρόνω προσωπικὴ 
ἱστορία τοῦ νέου αὐτοῦ θεοπλάστου ὄντος. 
Ὁποιαδήποτε παρέκκλιση ἀπὸ τὴν καταστατικὴ αὐτὴ ἀρχὴ τῆς πίστεώς μας, ἔστω καὶ ἄν πρόκειται 

καὶ για ἕνα, μόνον, ἔμβρυο,  ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες, βρίσκεται ἀπολύτως ἔξω ἀπὸ τὸ 
δόγμα καὶ τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας, διότι ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς συλλήψεώς του ἀποτελεῖ 
‘’τετελειωμένη’’ εἰκόνα τοῦ θείου Ἀρχετύπου, τοῦ Χριστοῦ. 
 
3. Ἡ ἀρχὴ τοῦ αὐτεξουσίου σὲ σχέση μὲ τὸν θύραθεν ὁρισμὸ τῆς ἐλευθερίας 
Τὸ αὐτεξούσιον τοῦ ἀνθρώπου χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης καὶ ὡς ‘’ἰσόθεον’’, 
καθ’ὅσον  ὁ ἄνθρωπος ἔχει μορφωθεῖ πρὸς τὸ θεῖονviii. Ἐπειδὴ ὅμως, ‘’τῷ Θεῷ’’ (τοίνυν) οὐ τὸ 
ἠναγκασμένον φίλον, ἀλλὰ τὸ ἐξ ἀρετῆς κατορθούμενον’’ix , ἡ ἀτρεψία πρὸς τὸ ἀγαθὸν περνᾶ μέσα 

ἀπὸ τὸ αὐτεξούσιον, διότι ‘’ἀρετῆς(μέν) ἑάν ἀνέλῃς τὸ ἑκούσιον,  ἀνεῖλες αὐτῆς καὶ τὴν οὐσίανx. 
Σήμερα, ὅμως, σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ὀργιάζει ἡ ἀνθρώπινη παραφροσύνη, ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας 

κακοποιεῖται. Εἶναι ἐνδεικτικὸ, τὸ σλόγκαν ποὺ ἀποτυπώθηκε στοὺς τοίχους τοῦ Παρισιοῦ τὸν 

Μάη τοῦ ’68 ˙«ni maître ni Dieu, Dieu c’ est moi»xi. Γι’αὐτό καὶ τὸ τίμημα τῆς προόδου καὶ τῆς 

πολιτικής αὐτονομίας εἶναι, ὅτι «γίνεσαι ἔμβρυο ἀργότερα καὶ πτῶμα  ἐνωρίτεραxii.» Οἱ ἄνθρωποι 

τρέφονται μὲ θνησιμαῖες ἰδέες, τὶς ὁποῖες λιτανεύουν μὲ πείσμονα μονομανία καὶ ὁλοκληρωτικὴ 
νοοτροπία οἱ μεταπράτες τοῦ λεγόμενου διαφωτισμοῦ, ‘’γιὰ τὸ καλό μας.’’ 
Ἡ ἐν Χριστῷ, ὅμως, ἐλευθερία  συνίσταται, κατ’ἀρχάς, στὴν ἀνάδειξη τοῦ πρὸ τῆς πτώσεως 

‘’ἀρχαίου κάλλους’’ τῆς φύσεώς μας, ἡ ὁποία ἦτο δυνάμει ἀπαλλαγμένη ἀπὸ κάθε δουλικὴ 
ἀναγκαιότητα στὸ ἐν γένει κακό, τὰ πάθη, τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο. Ἀλλὰ τὸ κάλλος αὐτὸ γίνεται 

ἀσυγκρίτως ἀνώτερο μὲ τὴν πρόσληψη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ὑπὸ τοῦ Λόγου, ἡ ὁποία παραμένει 

εἰς τοὺς αἰῶνες ἀδιαιρέτως καὶ ἀχωρίστως  παροῦσα στὴν θεία Ὑπόστασή Του, διότι «ὅ ἥνωται τῷ 
Θεῷ, τοῦτο καὶ σῴζεταιxiii» (σῴζεται, ὅ,τι ἑνώνεται μὲ τὸν Θεό.) 
Οἱ ἀκολουθοῦσες κριτικὲς παρατηρήσεις στηρίζονται ἐπὶ τῶν ὡς ἄνω τριῶν θεμελιωδῶν, μεταξύ 

ἄλλων, ἀρχῶν τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὸ ἀσφαλὲς ἔσοπτρο τῶν 

σκέψεων, τῶν λόγων καὶ τῶν ἐνεργειῶν μας, ὡς ἀμετεώριστο πλοηγὸ τῆς ὄντως ζωῆς.  



 
 
Β. ‘’ΑΝΑΤΟΜΙΑ’’ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΟΔΙΚΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΗΣ 12ης-13ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
2021 
Ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος στὴν Συνεδρία Αὐτῆς, τῆς 12ης  -13ης Ἰανουαρίου 2021 ἀπεφάνθη ἐπὶ τοῦ 
ἐμβολίου κατὰ τοῦ sars-cov-2, στὴν ζ’ παράγραφο τοῦ ἀνακοινωθέντος, μέσα ἀπὸ τρεῖς ἑνότητες, 

ὡς ἀκολούθως:  
Ἑνότητα Πρώτη  
«Ἡ ΔΙΣ «Παρακολουθεῖ στενὰ τὸ ζήτημα τῶν ἐμβολιασμῶν, μέσῳ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς 
Βιοηθικῆς, ἡ οποία μὲ συνεχεῖς ἀναφορές της ἐνημερώνει τὸ Συνοδικὸ Σῶμα γιὰ ὅλες τὶς ἐξελίξεις. 
Στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐνημερώθηκε ὅτι, κατόπιν γενομένης ἔρευνας, τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ 
covid-19 ποὺ ἐπί τοῦ παρόντος χρησιμοποιοῦνται στὴν Πατρίδα μας, δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση 
καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων γιὰ τὴν παραγωγή τους.» 
        
   1. Ἡ προέλευση τῶν ἐμβολίων, ποὺ χρησιμοποιοῦνται στὴν Ἑλλάδα, σύμφωνα μὲ τὶς πηγὲς της 
Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς. 
Ἡ βιβλιογραφικὴ πηγή, τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, προέρχεται ἀπὸ τὸ  Official 
portal for North Dakota State Government καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσή της εἶναι 

www.health.nd.gov  μὲ ἀναζήτηση, μέσῳ λέξεων-κλειδιῶν, ὅπως π.χ. fetal cell κλπ. Ἐπίσης, τὰ ἴδια 

ἀκριβῶς πηγαῖα στοιχεῖα ἀνευρίσκουμε καὶ στὸ Nebraska Medicine,  τὴν ἐπίσημη ἱστοσελίδα τῆς 

Πολιτείας  αὐτῆς. 
Τοποθετήσαμε σὲ ἀντιπαραβολὴ τὸ κείμενον τῆς πηγῆς ἀπὸ τὴν North Dakota Health, ποὺ 

χρησιμοποιεῖ ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, τὸ Κείμενον τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, ποὺ ἀπεστάλη στὴν Ἱ. 

Σύνοδο καὶ τὸ τελικὸ Συνοδικὸ κείμενο, ὡς ἀκολούθως :  
 

       Κείμενο τῆς  
 North Dakota Health 

  Κείμενο Ἐπιτροπῆς  
        Βιοηθικῆς 

  Συνοδικὸ κείμενο  

 
1ο  μέρος 
 
 
 
 
‘’δὲν ἀπαιτεῖται ἡ χρήση 
ἐμβρυϊκῶν κυτ-τάρων μὲ 
σκοπὸ τὴν παρασκευὴ 

 
1ο μέρος 
‘’τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ 

covid-19 ποὺ χρησιμο-
ποιοῦνται ἐπὶ τοῦ 

παρόντος στὴν πατρί- 
δα μας, δὲν ἀπαιτοῦν τὴν 
χρήση καλλιερ-γειῶν 
ἐμβρυϊκῶν κυτ-τάρων γιὰ 

 
1ο μέρος 
 
 
 
‘’(τά) ἐμβόλια δεν 
ἀπαιτοῦν τὴν χρήση 
καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν 
κυττάρων γιὰ τὴν 



(παραγω-γή) τῶν ἐμβολίων.‘’ 
   
2ο μέρος 
Στὸ ἀρχικὸ στάδιο ἀνάπτυξης  
τῆς τεχνολογίας  τοῦ ἐμβολίου m-
RNA  χρησιμοποιήθηκαν 
ἐμβρυϊκὰ κύτταρα κλπ. ‘’   

τὴν παρα-γωγή τους’’ 
 
2ο μέρος 
 
 
Πλήρης ἀποσιώπηση 

παραγωγή τους’’ 
 
2ο μέρος 
 
 
Πλήρης ἀποσιώπηση 
καθ’ ἕλξη τῆς εἰσηγητι-κῆς 

ἐκθέσεως τῆς Ἐπιτροπῆς 

Βιοηθικῆς 
 
    Ἀπὸ τὴν ἀντιπαραβολὴ τῶν ὑπὸ μελέτη κειμένων  προέκυψαν οἱ ἀκόλουθες παρατηρήσεις:  
   
  α. Διαπιστώνουμε, ὅτι ἔγινε στοχευμένη  ἐκλογὴ, ἑνὸς μόνου μέρους τοῦ κειμένου-πηγῆς τῆς 

North Dakota Health, ἀπὸ τὴν Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς. Ἡ Ἐπιτροπὴ ἐπέλεξε  τὸ ‘’δὲν ἀπαιτεῖται ἡ 
χρήση ἐμβρυϊκῶν κυττάρων μὲ σκοπὸ τὴν παρασκευὴ (παραγωγή) τῶν ἐμβολίων‘’ καὶ 

παρέλειψε τὸ ἀμέσως ἑπόμενο, ὅτι ‘’χρησιμοποιήθηκαν  ἐμβρυϊκὰ κύτταρα ‘’.  Στὸ ἐπιλεκτικὸ 

ἀπότμημα  τοῦ κειμένου χρησιμοποιεῖται τὸ ρῆμα ἀπαιτεῖται (require) καὶ στὸ  ἀποσιωποιηθέν, τὸ 

ρῆμα χρησιμοποιήθηκε (use). 
Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ἀκρωτηριάζεται τὸ κείμενο τῆς North Dakota Health, ἐπιλέγεται σκοπίμως 

μόνον ἡ πρώτη παράγραφος  καὶ τελικῶς παραποιεῖται τὸ συνολικὸ νόημα τῆς ἐν λόγῳ 

δημοσίευσης. 
Τὸ συμπέρασμα ποὺ ἐξάγεται ἀπὸ τὸ ἀκέραιο κείμενο τῆς North Dakota Health εἶναι ἡ ὕπαρξη τῆς  

ἔνοχης παραδοχῆς, ὅτι  παρ’ὅλο ποὺ δὲν ἀπαιτεῖται ἀναγκαστικὰ (require), ἡ ἐν λόγῳ 
ἀνθρώπινη κυτταρικὴ σειρὰ γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐμβολίων, ὅμως αὐτὴ χρησιμοποιήθηκε (use). 
 β. Κατὰ συνέπεια, ἡ πληροφόρηση τῆς ΔΙΣ ὑπῆρξε,  ἀφ’ἑνός μὲν, καίρια ἐλλειπής, ἀφ’ἐτέρου δέ, 
ἀνέδειξε ὡς κατιόντα φέρελπι κειμενογράφο τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τὸν ‘’γραμματικὸ’’ τῆς 

North Dakota Health, ὁ ὁποῖος προσπάθησε, ὡς φαίνεται, νὰ ἀπενοχοποιήσει, ἐπὶ χάρτου, τὴν 

χρήση τῶν συγκεκριμένων ἐμβολίων.  Ἡ ‘’τρίπλα’’ τῆς ἀπενοχοποίησης τῶν ἐν λόγῳ ἐμβολίων 

ἐπιχειρήθηκε μέσα στό παιχνίδι, μεταξύ τῶν λέξεων require – ἀπαιτεῖται  καὶ use –
χρησιμοποιήθηκε.  Ἡ παρανόηση αὐτή, ἐκ μέρους τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς ἔγινε  ‘’λόγῳ 
ἐλλείψεως χρόνου’’, ἢ ἀπετέλεσε  σκόπιμη δολιοφθορὰ μὲ στόχο τὴν ἀλλοίωση τῆς 

πραγματικότητας  καὶ κατὰ συνέπεια τὴν παραπληροφόρηση τῆς ΔΙΣ; 
γ. Τὸ κείμενο-πηγὴ τῆς  North Dakota Health παραπέμπει καὶ στὸν κατάλογο ἐμβολίων τοῦ 
Institute Charlotte Lozier, ὅπου σαφῶς ἀναγνωρίζεται, ὅτι τὰ ἐμβόλια Pfizer καὶ Moderna εἶναι ἐξ 

ἐκείνων τὰ ὁποῖα χρησιμοποίησαν ἀνθρώπινα ἐμβρυϊκὰ κύτταρα (HEK 293) στὸ 3ο στάδιο  τῶν 

ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν (Confirmatory Lab Tests), ἐνῶ 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 τους, κατὰ τοῦ διαβόητου sars-cov-2. 
Σημειωτέον, ὅτι ἡ Janssen Research & Development, Inc. Johnson & Johnson χρησιμοποιεῖ καὶ 

αὐτὴ ἀνθρώπινη κυτταρικὴ σειρά, τὴν PER. C 6. 
     δ. Γίνεται, ἐπίσης, ἐπιλεκτικὴ ἀναφορὰ στοιχείων καὶ ἀπὸ τὴν δημοσίευση τῆς  Meredith 
Wadman, ὑπὸ τὸν τίτλο Abortion opponents protest COVID-19 vaccines’ use of fetal cells,  Jun. 5, 
2020xiv, τὴν ὁποία ὡσαύτως χρησιμοποιεῖ ὡς βιβλιογραφικὴ πηγὴ ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς. 

Ἀποσιωπᾶται, ὅτι στὴν δημοσίευση αὐτὴ ἀναφέρεται, πὼς οἱ ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταρικὲς 

σειρὲς εἶναι κλειδὶ στὴν παραγωγὴ τῶν ἐμβολίων, μὲ τὴν spike protein, βάσει τῶν νεωτέρων 

τεχνικῶν.  
 ε. Συμπερασματικῶς, τὸ κείμενο τῆς North Dakota Health, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν βασικώτερη 

βιβλιογραφικὴ πηγὴ πληροφόρησης, τὴν ὁποία ἐπικαλεῖται ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικής, ἐφ’ ὅσον δὲν 

ἀκρωτηριασθεῖ, δίνει τὴν σαφέστατη ἀπάντηση ὅτι χρησιμοποιήθηκαν ἀνθρώπινα 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.  
  
  2. Ἡ προέλευση τῶν ἐμβολίων σύμφωνα μὲ ἄλλες πηγές 
α. Τὸ Συμβούλιο τῶν Ῥωμαιοκαθολικῶν ἐπισκόπων στὶς ΗΠΑ, τὴν 11-12-2020, βεβαιώνει ότι, στὰ 
ἐπιβεβαιωτικὰ test  χρησιμοποιήθηκαν ἐμβρυϊκὲς κυτταρικὲς σειρές, γιὰ τὰ συγκεκριμένα 

ἐμβόλια xv. 
 β. 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  τὰ 
ἀκόλουθα, κατ’ἀκριβῆ ἀντιγραφὴ ἀπὸ τὸ  PowerPoint, ποὺ προέβαλε στὴν ὀθόνη:  
    «Κατὰ τὴν πειραματικὴ προκλινικὴ προεργασία παραγωγῆς ἐμβολίων  τῶν ἐταιρειῶν 
Pfizer/Biontech καὶ Moderna δὲν ἔγινε χρήση τῆς κυτταρικὴς σειρὰς WI-38,  ἀλλὰ (ἔγινε) χρήση τῆς 
κυτταρικῆς σειρᾶς «ΗΕΚ-293», ποὺ προέρχεται ἀπὸ κύτταρα νεφροῦ τὰ ὁποῖα λήφθηκαν ἀπὸ ὑγιὲς 
θῆλυ ἔμβρυο, ποὺ νόμιμα ματαιώθηκε τὸ 1973». 
Ἐπίσης, ὁ προσκληθεὶς καθηγητὴς δίνει καὶ ἄλλη πληροφορία. Ὀμολογεῖ μὲ στυγνὸ ἀμοραλισμό, 

ὅτι καὶ ἡ ἀνθρώπινη ἐμβρυϊκὴ κυτταροσειρὰ WI-38xvi παρήχθη ἀπὸ ἀναγκαστικὴ διακοπὴ 
κυήσεως, δηλαδὴ   ἀπὸ ἄμβλωση ἐμβρύου, ἐνῶ βρισκόταν ἡ ἐγκυμοσύνη στὴν 18η ἐβδομάδα, τὸ 
ἔτος 1962. (βλ. 28’ καὶ 22-24’’  τῆς ῥοῆς τῆς διαδικτυακῆς μεταδόσεως). Δηλαδή, δολοφόνησαν 

ἄνθρωπο κατὰ τὸν 5ον 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, 

γεγονός, τὸ ὁποῖο  ἐκθειάζει καὶ προβάλλει ὡς θεραπευτικὴ ἀναγκαιότητα ὁ ὑπέργηρος καθηγητής. 



Ὁ ἐν λόγω κ.Τριανταφυλλίδης, στὴν διαδικτυακὴ αὐτὴ Σύναξη, χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ δύο 

παρόντες Μητροπολίτες, ὡς αἰχμὴ τοῦ δόρατος, μὲ σκοπὸ νὰ πνιγεῖ  κάθε φωνὴ ἀντίστασης στὰ 
ἐμβόλια, ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὰ ἐγκλήματα τῶν ἐκτρώσεων. Πρόκειται γιὰ τὸν Ἐπιχώριο 

Μητροπολίτη καὶ τὸν Μητροπολίτη Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, οἱ ὁποῖοι, ἀφωνότεροι 

ἰχθύων, ἄφησαν νὰ διαπλεύσει τὸ σκάφος τῆς παραπληροφόρησης τὸν σκόπελο αὐτό, ἤ, 
διαφορετικά, μὲ ὅρους βιβλικούς, ἀντιπαρῆλθαν, ὅπως ὁ λευΐτης καὶ ὁ ἱερεύς, τὸν αἱμάσσοντα ἀπὸ 
τὰ ξέστρα τῶν γυναικολόγων, ἔμβρυο ἄνθρωπο, μὲ συγχαρητήρια καὶ εὐχαριστίες στὸν κ. 

Καθηγητή. Κρίμα!!! Τέτοια ἔκπτωση; “…’’τὶς ὑμᾶς ἐβάσκανε;…ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ 
ἐπιτελεῖσθε;’’ (Γαλ. 3,1-2)  Σεβασμιώτατοι; 
Μὲ τὸ εἰσηγητικὸ πόρισμα πρὸς τὴν ΔΙΣ περὶ τῶν ἐμβολίων προσπαθήσατε νὰ καλύψετε, ὅτι τὰ ἐν 

χρήσει στὴν Ἐλλάδα ἐμβόλια χρησιμοποιοῦν ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταροσειρές, ἀλλὰ ὁ 
προκεκλημένος Σας ὁμότιμος καθηγητὴς, παρουσία Ὑμῶν, Σᾶς ἀπεκάλυψε˙ «λάκκον ὠρύξατε 
καὶ ἀνασκάψατε αὐτὸν καὶ ἐμπέσατε εἰς βόρθον ὅν εἰργάσασθε» (Πρβλ. Ψαλμ. 7,16). 
Ἡ σημείωση τοῦ κ. Κ. Τριανταφυλλίδη, ὅτι  «τὸ τελικὸ προϊὸν τοῦ ἐμβολίου δὲν περιέχει ἐμβρυϊκὰ  
κύτταρα», δὲν ἀποτελεῖ εἴδηση,  οὔτε παράδοξο, καθ’ὅσον τὸ προκλινικὸ προϊὸν πλένεται καὶ 
καθαρίζεται σὲ μία προσπάθεια νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα κυτταρικὰ ὑπολείμματα, ἄν καὶ ἡ 
τελικὴ καθαρότητά τους εἶναι ἀμφίβολη. 
Ἡ διαδικασία αὐτὴ ἐνισχύει ἀκόμη περισσότερον τὸ φοβερὸ ἠθικὸ ἔλλειμμα, ποὺ διακατέχει ὅσους 

ἐπινοοῦν καὶ χειρίζονται πειραματικὰ τὴν ἀνθρώπινη βιολογικὴ φύση, ἀλλὰ καὶ ὅσους  

συνευδοκοῦν πρὸς αὐτά, ἐφ’ὅσον γίνονται  ἀποδέκτες προϊόντων ποὺ στήθηκαν  πάνω στὸ αἶμα 

ἀθώων ἐμβρύων, στὰ ὁποῖα δὲν  ἐπετράπη νὰ διασκελίσουν  τὸ κατώφλι πρὸς τὴν ἐξωμήτρια ζωή.  
 γ. Ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Institute Charlotte Losier, David Prentice,  τονίζει, ὅτι εἶναι ‘’ἀνήθικη’’   ἡ 
χρήση  ἐμβρυϊκῶν κυτταροσειρῶν,  γιὰ τὴν προκλινικὴ παρασκευὴ ἐμβολίων καὶ γιὰ τὸν λόγο 

αὐτὸ εἶναι διαθέσιμες νέες τεχνολογίες,  τὶς ὁποῖες προτείνουν γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῶν ἐκτρώσεωνxvii. 
Καταγγέλεται δέ, ὅτι οἱ κυβερνήσεις ΗΠΑ καὶ Καναδᾶ  χρηματοδοτοῦν ἐπιλεκτικὰ μόνον ἐταιρεῖες 

οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦν ἀνθρώπινες κυτταρικὲς ἐμβρυϊκὲς σειρές. Ἀπὸ τὰ διαθέσιμα στοιχεῖα, 

ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ ἐπίσημο site τῆς Moderna, δόθηκαν 483 εκ. $xviii, στὴν ἑταιρεία αὐτὴ  καὶ ἡ 
Pfizer ἔλαβε τὸ ποσὸν  τοῦ 1,95 δισ.$, γιὰ 100 εκ. δόσεις τοῦ ἐμβολίου, ὅπως πληροφορεῖ ἡ 
ἰστοσελίδα Fierce Pharmaxix. 
δ.  Τὸ εὐρωπαϊκὸ Ἰνστιτοῦτο βιοηθικῆς, μὲ ἀνάρτησή του, στὶς 26-11-2020, κατονομάζει μεταξὺ 

ἄλλων, τὶς ἑταιρεῖες  Pfizer et BioNTech, Moderna, Astra Zeneca University of Oxford, Janssen 
Research & Development, Inc. Johnson & JohnsonVaxart, ὅτι εἶναι ἐξ ἐκείνων, ποὺ  
χρησιμοποίησαν ἀνθρώπινες κυτταροσειρές, σὲ διάφορες φάσεις παραγωγῆς τοῦ ἐμβολίου. Ὅπως 

ἐπίσης κατονομάζει καὶ τά ἐμβόλια, τά ὁποῖα ἔχουν παραχθεῖ, ἢ παράγονται, χωρίς τὴν χρήση 

ἀνθρωπίνων κυτταροσειρῶνxx.   



ε. 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 μηνῶνxxi!!! 
 
Ἑνότητα Δευτέρα : 
 

          Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς               Ἀνακοινωθὲν τῆς   ΔΙΣ 
«Στὴν πατρίδα μας ἡ ὅλη συζήτηση 

προέρχεται ἀπό ἀνθρώπους τῆς 
Ἐκκλησίας  ποὺ παρουσιάζουν μία 
ἰδιαίτερη εὐαισθησία  στὰ σενάρια 
ἀπειλῆς   καὶ κινδύνων καὶ συνήθως 
εἴτε στηρίζονται μονομερῶς  καὶ 
ἀνεξέλεγκτα σὲ διογκωμένες 
δημοσιογραφικὲς πληροφορίες εἴτε 
διακατέχονται ἀπὸ ἕωλες 
προκαταλήψεις.» 

«…………………… ἡ Ἱερὰ Σύνοδος 

ἐπαναλαμβάνει, ἰδίως πρὸς ὅσα ἀπὸ τὰ 

μέλη Της παρουσιάζουν μία ἰδιαίτερη 
εὐαισθησία  στὰ σενάρια ἀπειλῆς   καὶ 
κινδύνων στηριζόμενα μονομερῶς καὶ 
ἀνεξέλεγκτα εἴτε σὲ διογκωμένες 
δημοσιογραφικὲς πληροφορίες κυρίως 
ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, εἴτε διακατέχονται 
ἀπὸ διάφορες προκαταλήψεις.»  

 

 
Ἡ δευτέρα ἑνότητα τῆς ΔΙΣ ἀποδίδει εὐθύνες σὲ πιστοὺς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι, ‘’παρουσιάζουν 
μία ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὰ σενάρια ἀπειλῆς καὶ κινδύνων’’ ἤ ‘’εἶναι εὐόλισθοι σὲ 
προκαταλήψεις’’. 
Ὡσαύτως, ἡ παράγραφος αὐτὴ ἀποτελεῖ πιστὴ ἀντιγραφὴ του εἰσηγητικοῦ κειμένου τῆς Ἐπιτροπῆς 

Βιοηθικῆς πρὸς τὸν ΔΙΣ, ὡς φαίνεται ἐκ τῆς παραπάνω ἀντιπαραβολῆς τῶν κειμένων. Τὸ κείμενο 

τῆς Ἐπιτροπῆς θεωρεῖ, ὅτι συλλήβδην οἱ ἀντιδρῶντες στὰ ἐμβόλια εἶναι ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλησίας 

(«Στὴν πατρίδα μας ἡ ὅλη (sic) συζήτηση προέρχεται ἀπὸ ἀνθρώπους τῆς Ἐκκλησίας!») τοὺς ὁποίους 

‘’περιλούζει’’ μὲ τὸ  γνώρισμα  τῆς ῥοπῆς τους στὴν προκατάληψη, δηλαδή, στὴ διαμόρφωση 

γνώμης, χωρὶς ἐπισταμένη προηγούμενη  ὲγνώση, τοὺς στιγματίζει γιὰ μειωμένη κριτικὴ 

ἱκανότητα, ποιοτικὸ συναισθηματικὸ ἔλλειμμα, καὶ σημειολογία μείζονος ψυχιατρικῆς παθολογίας, 

(‘’εὐαισθησία σὲ σενάρια ἀπειλῆς καὶ κινδύνων’’) τὰ ὁποῖα, ὡς γνωστόν, ἀπαντοῦν ἢ προδιαθέτουν 

σὲ παρανοειδεῖς καταστάσειςxxii. Τὸ Ἱεροσυνοδικὸ κείμενο εἶναι διακριτικώτερο καὶ προσπαθεῖ νὰ 

μετριάσει τὴν προσβλητικὴ αὐτὴ ἐπίθεση, πρὸς τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας. 



Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, ὅλοι ἀπειλοῦνται νὰ ἀπωλέσουν ἐργασία, ὑγεία, ἀκόμη καὶ αὐτὴ τὴ 

ζωή τους. Ἔχουν χάσει τὴν ἐπικοινωνία μὲ ἀγαπητὰ πρόσωπα καὶ ἡ σχέση τους μὲ τὴν Ἐκκλησία, 

ὅπου ἡ δροσιά Της ἀναπαύει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν πνιγερὸ καύσωνα τῆς καθημερινότητας, ἔχει 

ἐλαχιστοποιηθεῖ, καὶ ἐν πολλοῖς, ἐκμηδενισθεῖ. 
Ὁ γενικὸς πληθυσμὸς βρίσκεται ἐπὶ ἕνα ὁλόκληρο ἔτος  στὸ στόχαστρο τῆς παραπληροφόρησης, 

ὑφίσταται ψυχολογικὴ ἄσκηση βίας μέσῳ τῶν σλόγκαν ‘’Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλεῖς’’, 

‘’τίποτα δὲν θἆναι ὅπως πρὶν μετὰ τὸν κορονωϊό’΄ κλπ. Πράγματι, ὅλα αὐτά, δὲν ἀποτελον αἰτία 

πρόκλησης σκοτεινῶν σεναρίων; Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἐτοιμάζουν τὸ μέλλον χωρὶς ἐμάς; Ὁ 

Χριστὸς μᾶς ἔδωκε τὸ αὐτεξούσιο. Αὐτοὶ μᾶς τὸ ἀφαιροῦν; 
Τοῦτο δὲν ἀντέχεται καὶ ὁ καθένας ὑπό τὴν μεθοδευμένη πίεση τῶν ἀπειλῶν, μὲ ὅρους ψυχολογίας 

τοῦ ὄχλου, ἀναζητᾶ φῶς, μέσα στὴ δίνη αὐτή. Ἄλλωστε, τὰ ΜΜΕ, «ὡς λέοντες ἐν προβάτοις», 
κατασπαράζουν τὴν ἀλήθεια μὲ ἀντίτιμο τὴν ἁδρὴ ἐπιχορήγησή τους ἀπὸ τὸν κρατικὸ κορβανᾶ. 

Πρόσφατο παράδειγμα ἡ ἐσκεμμένη  ὁμοβροντία μιᾶς ἀδιάντροπης παραπληροφόρησης τοῦ 

τηλεοπτικοῦ κοινοῦ εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν Σεπτὴ ἡμέρα τῶν Ἁγίων Θεοφανείων, ἡ 

ὁποία καὶ καταγγέλθηκε ἐπωνύμως ἀπὸ τὴν ΔΙΣ. 
Σᾶς ἐνημερώνω εὐλαβῶς, μὲ τὴν ἰατρική μου ἰδιότητα, ὡς ψυχίατρος, ὅτι τὶς ἀπαισιώτερες 

προκαταλήψεις συνήντησα σὲ ἀνθρώπους ὑψηλῆς ἐπιστημονικῆς καταξίωσης, κατὰ κόσμον, μὲ 

βαρεῖς τίτλους στὴν Ἐλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό. Εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὰ ἀγωνιώδη ὑπαρξιακὰ 

χάσματα, ποὺ δημιουργοῦνται ἐκεῖ ὅπου ὁ ὀρθολογισμὸς διεκδικεῖ τὸ ἀπόλυτο  ἀλλ’ εἰς μάτην, 

διότι τὸ ἀπόλυτο τὸν ὑπερβαίνει. Ἔτσι, ξεπηδοῦν φαντάσματα στὴν ψυχή τους, ὡς μηχανισμοὶ 

ἀναπλήρωσης τῶν ὑπαρξιακῶν τους  κενῶν. 
Ἡ διαίσθηση τοῦ λαοῦ εἶναι ἀλάνθαστη καὶ ἡ ἀγωνιώδης ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας ἀποτελεί δεῖγμα 

ὑψηλῆς ψυχικῆς καὶ πνευματικῆς ὑγείας. Εἶναι, λοιπόν, ἄδικη κρίση ἡ ἐπίθεση κατὰ τῶν 

‘’ἀπειθῶν’’, καθ’ὅσον εἶναι χαῖνον τὸ κενό,  ἀπὸ τὴν ἔλλειψη κάθε δημοσίου ἐλευθέρου καὶ 

πολυφωνικοῦ διαλόγου, βασικοῦ στοιχείου τῆς πολυτραυματισμένης δημοκρατίας.    
              
Ἑνότητα Τρίτη: 
   

 Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς  
διά τοῦ Προέδρου της, στὴν 3η 
Ἱερατικὴ Σύναξη  Ἱ.Μ.Νεαπόλεως 

       Ἀνακοινωθὲν τῆς   ΔΙΣ 

  Δὲν εἶναι θέμα θεολογικὸ ἤ δογματικό, 

δὲν εἶναι ἐκκλησιαστικό, ἀλλά καθαρὰ 

ἐπιστημονικὸ καὶ θέμα πολιτικῆς τῆς 

ὑγείας 
  

ἡ ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ δὲν εἶναι 
ζήτημα τόσο θεολογικὸ ἤ ἐκκλησιαστικό, 

ἀλλὰ κυρίως ἰατρικό-ἐπιστημονικό,  
 
καὶ ἀποτελεῖ ἐλεύθερη προσωπικὴ 



Ἡ Ἐκκλησία νὰ τὸ ἀφήσει τὸ θέμα τοῦ 

ἐμβολιασμοῦ  στὴ συνείδηση τῶν 

ἀνθρώπων.  

ἐπιλογὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου σὲ 

ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἰατρό του, χωρὶς ὁ 

ἐμβολιασμὸς νὰ συνιστᾶ ἔκπτωση ἀπὸ 

τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωή. 
  
Ἡ Ἱεροσυνοδικὴ θέση, ὅτι ὁ ἐμβολιασμός ‘’δὲν εἶναι ζήτημα τόσο θεολογικὸ ἤ ἐκκλησιαστικό, ἀλλὰ 
κυρίως ἰατρικό-ἐπιστημονικὸ’’ καὶ  δέν ‘’συνιστᾶ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωὴ’’, πάσχει, 
κρινόμενο πρὸς  τὴν ἀκρίβεια τῆς ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς πίστεως. 
Τὰ πάντα προῆλθαν ἐκ τοῦ μὴ ὄντος καὶ οἰκονομοῦνται ἀπὸ τὸν Θεόν, «τοῦ καλοῦντος τὰ μὴ ὄντα 
ὡς ὄντα» (Ῥωμ. 4,17). Κάθε πράξη   ἡ ὁποία συνεργεῖ μὲ τὸ θεῖον θέλημα εἰρηνεύει τὴν 

δημιουργία, καθ’ὅσον καὶ αὐτὴ, ἡ δημιουργία ‘’συνωδίνει καὶ συστενάζει’’ (Ῥωμ.8,22) ἀπὸ τὴν 

παρακοὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ὅπως καὶ κάθε πράξη  τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἀντιβαίνει  στίς ἐνέργειες τῆς 

θείας βουλήσεως καὶ προσβάλλει τὶς σταθερὲς  ὑπάρξεως τῆς δημιουργίας, χωρὶς βέβαια ο 

άνθρωπος νὰ ἔχει τὴν δυνατότητα ἀλλοίωσης ἤ καταργήσεώς τους, ἀγριεύει τὴν φύση, μὲ 

ἀποτέλεσμα τὸ κοινωνικὸν νὰ γίνεται ἀκοινώνητον, τὸ ποιοτικὸ ἄποιο, τὸ συγκαταβατικὸ 

ἀδυσώπητο,  τὸ ἀνθρώπινο ἀπάνθρωπο. Ἡ ἄθεσμος    εἰσβολὴ στὴν θεία δημιουργία καὶ, 

ἰδιαιτέρως, ἡ ἐργαλιοποίηση τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ ἀποτελεῖ ὕβρι, διότι προσβάλλει τὴν ὀντολογικὴ 

ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, ὡς θείας εἰκόνος. 
Ὁ Μέγας Βασίλειος στοὺς κατ’ἐπιτομὴν ὅρους, μὲ τεκμηρίωση στὴν Ἰωάννεια θεολογία (Ἰωάν. 

16,13 και 5,19) τονίζει, ὅτι δὲν ὑπάρχει κενὸ  στὴν Ἁγία Γραφή. Κάθε σκέψη ἢ λόγος ἢ πράξη 

(‘’κατὰ νοῦν καὶ λόγον καὶ πρᾶξιν’’) πρέπει νὰ ἐξαρτᾶται ἀπ’αὐτήν, τόσον ὅσον ἀφορᾶ τά 

‘’διεσταλμένα’’, δηλ.  τὰ σαφῶς διατυπωμένα, ὅσον καὶ τὰ  ‘’σεσιωπημένα’’, δηλ. αὐτά ποὺ 

ἐννοοῦνται. Δηλαδή, λυδία λίθος λόγων καὶ ἐνεργειῶν εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, γι’αὐτό καί κάθε 

ἐνέργεια τοῦ ἀνθρώπου  ἔχει χαρακτῆρα θεολογικό.   Συνεπῶς  στὸ ἐφεύρημα –πρόφαση τῆς 

ὑπακοῆς, περὶ τῶν ἐμβολίων, δὲν χωρᾶ οὔτε ‘’ταπείνωση’’ οὔτε ‘’ὑπακοή’’, σύμφωνα μὲ ὅσα 

ἔχουν ἤδη προαναφερθεῖ. 
Μὲ βάση τὸ παραπάνω ἁγιοπατερικὸ σκεπτικό, ἡ ἁπλουστευμένη θέση τῆς Ἐπιτροπῆς ὅτι, ‘’ἄν 
κάνει κανεὶς τὸ ἐμβόλιο, οὔτε σώζεται οὔτε κολάζεται, καὶ τὸ ἴδιο συμβαίνει ἄν δὲν τὸ κάνει’’, εἶναι 

ἀπαράδεκτη. Ἐφ’ὅσον ὁ χριστιανὸς γνωρίζει ἐνσυνειδήτως τὸ ‘’ἀνήθικο’’ τῆς προελεύσεως 
τῶν ἐμβολίων, πρᾶγμα, ποὺ ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὴν ὑποχρέωση νὰ διακηρύξει, κολάζεται, διότι 
ἡ πράξη αὐτή, συνιστᾶ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ Πίστη καὶ ζωή. Ἐδῶ δὲν χωροῦν ὑποκειμενικὲς 

ἀντιλήψεις καὶ ἀπόψεις, τὶς ὁποῖες ὁ οὐρανοφάντωρ  Ἱερὸς Πατέρας χαρακτηρίζει ὡς ‘’μανία  xxiii.’’ 
Τὴν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας δὲν τὴν καθορίζουν τὰ ‘’ἐπιτροπάτα’’ ἀλλὰ ἡ κοινὴ συνείδηση τῶν 

ὀρθοδόξων, ἡ ὁποία κατεδίκασε ἀκόμη καὶ Συνοδικὲς ἀποφάσεις, τὰ πορίσματα τῶν ὁποίων ἔκρινε 

ὡς ἀσύμπτωτα πρὸς τὴν ὀρθόδοξο πίστη καὶ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας,. (βλ. ἐνδεικτικὰ τὴν ἐν Δρῦ 

Σύνοδον καὶ τὴν Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας). Τὸ γεγονός, ὅτι ἐμβολιάσθησαν Μητροπολίτες, 



δὲν ἀποτελεῖ κριτήριον ὀρθοδόξου χριστιανικοῦ ἤθους. Ἀντιθέτως, ὁ λαὸς τὸ θεωρεῖ ὡς ἀπευκταία 

ὑποταγὴ καὶ συσχηματισμὸ  πρὸς τὴν κρατικὴ ἐξουσία. 
Συνεπῶς, ἡ συνειδητὴ ἀποδοχὴ τοῦ ἐμβολιασμοὺ μὲ ‘’προϊόντα’’ ποὺ διέρχονται μέσα ἀπὸ μιὰ 

ἀνθρωποκτόνο διαδικασία, ἀποτελεῖ διακριτὴ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθὴ πίστη καὶ ζωή.  Ἡ ἐλεύθερη 

ἐπιλογὴ τοῦ καθενὸς εἶναι αὐτονόητη γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, μὲ τὴν διαφορά, ὅτι οἱ προσωπικὲς 

ἐλεύθερες ἐπιλογὲς τοῦ ἀνθρώπου, μὲ βάση τὸ χάρισμα τοῦ αὐτεξουσίου, κρίνονται ὑπὸ τὸ φῶς τῆς 

ὀρθοδόξου θεολογίας καὶ θὰ κριθοῦν τελικῶς  ἀπὸ τὸν μόνο Ἀληθινό Κριτή.   
 
Γ. ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
1. Ἡ Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς θεωρεῖ καὶ ὀρθῶς, ὅτι μόνη πηγὴ τῆς  ἀντικειμενικῆς πληροφόρησης 

εἶναι ἡ ἐπιστημονικὴ βιβλιογραφία καὶ ἀρθρογραφία. Μὲ τὸν ἔλεγχο, ὅμως, τῆς χρησιμοποιηθείσης 

ἀπ’αὐτὴν βιβλιογραφίας, διαπιστώσαμε τὰ ἀκόλουθα: 
     α. Δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἐπιστημονικὴ πληροφόρηση, ποὺ νὰ ὑποστηρίζει τὴν καθαρότητα τῶν ἐν 

χρήσει σήμερα ἐμβολίων ἀπὸ ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταροσειρὲς καὶ, ὅπως ἥδη ἀναλύθηκε 

παραπάνω, ἀκρωτηριάζεται τὸ βασικὸ κείμενο-πηγή, ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς.        
    β. Χρησιμοποιεῖται ἡ ἴδια ἀκριβῶς βιβλιογραφία μὲ δύο διαφορετικοὺς τρόπους πρόσβασης  

στὴν ἠλεκτρονικὴ ἀναζήτησή της. Ἡ παραπομπὴ ‘’Meredith Wadman, Abortion opponents protest 
COVID-19 vaccines’ use of fetal cells,  Jun. 5, 2020’’  εἶναι ταυτόσημη  μὲ τὴν παραπομπὴ 
‘’Biology Health Coronavirus, doi: 10.1126/ science.abd1905’’.   
2. Ἀποκρύπτεται παντελῶς ἡ ὕπαρξη ἐμβολίων κατὰ τοῦ sars-cov2 τὰ ὁποῖα δὲν 
χρησιμοποιοῦν ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταροσειρές, ἐνῶ ὑπάρχουν διαθέσιμα στὴν παγκόσμια 
φαρμακευτικὴ ἀγορά καὶ χρησιμοποιοῦνται εὐρέως, ἐκτὸς Ἑλλάδος, ὅπως π.χ. τὸ ἐμβόλιο τῆς 
Beijing Institute of Biological Products, μὲ τὴν ἐπωνυμία Sinopharm κ.ἄ. 
3. Παραλείπονται ἐπιμελῶς οἱ παρενέργειες, ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὰ ἐμβόλια νέας τεχνολογίας. 
    α. Ἀπὸ τὴν ἐπίσημη κυβερνητικὴ ἰστοσελίδα τοῦ Ἠνωμένου 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 παρενέργειεςxxiv, μὲ τὸ μέλλον ἄδηλο!!! 
   β. Στὴν ἐπίσημη  ἰστοσελίδα τοῦ CDC  τῶν ΗΠΑ  καταγράφονται 974 θάνατοι ἀπὸ τὰ ἐμβόλια 

κατὰ τοῦ covid-19 μὲ κυρίαρχα αὐτὰ τῆς Pfizer καὶ Moderna, μέχρι τὸν Φεβρουάριο 2021.  
   γ. Ἀπὸ διάφορες ἄλλες παρενέργειες ἔχουν πληγεῖ 25.072 ἄνθρωποι, σύμφωνα μὲ τὸ CDCxxv. 
   δ. Ὁμοίως, καὶ σὲ ἄλλες χῶρες καταγράφηκαν θάνατοι, και ἀνακοινώθηκαν παράδοξες 

θανατηφόρες παρενέργειες πλήν ὅμως στὴν Ἑλλάδα ἐπικρατεῖ  ‘’ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή.’’  
 4. Σύμφωνα μὲ τὴν Ἐπιτροπή, ‘’τὸ θέμα τῶν ἐκτρώσεων γιὰ λήψη ἀνθρωπίνων ἐμβρυϊκῶν 
κυττάρων ἀπασχόλησε τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία λόγῳ τοῦ σχολαστικοῦ χαρακτήρα τῆς 



θεολογίας της.’’   Ἐπειδὴ, λοιπόν, ἡ ὀρθόδοξος θεολογία δὲν ἔχει σχολαστικό χαρακτήρα, οἱ 
συντάκτες τῆς εἰσηγητικῆς ἐκθέσεως πρὸς τὴν ΔΙΣ  ἀποφαίνονται, ὅτι δὲν ὑπάρχει καὶ λόγος 

περαιτέρω συζητήσεως    ‘’ὡς ἄνευ σημασίας’’!!! 
Μὲ βάση τὸ παραπάνω σκεπτικὸ διαπιστώνουμε τὶς ἑξῆς παραδοξότητες:   
      α. Ἀποφαίνεται ἡ Ἐπιτροπή, ὅτι ‘’δὲν ὑπῆρχε πρόθεση νὰ ἐκτρωθοῦν ἔμβρυα.’’ Ἀντιθέτως, ἡ 
ἐπιστημονικὴ κοινότητα βοᾶ, γιὰ τὴν ‘’νόμιμη ἀκύρωση’’ τῶν ἐμβρύων, τῆς ἀποσιώπησης τοῦ 
λόγου τῆς ἔκτρωση ὡς καὶ τὴν πλήρη ἀνωνυμία τῆς ταὐτότητας τῶν γονέων τῶν ἐμβρύων. Ἐπίσης, 

τὸ ἐὰν ὑπῆρχε πρόθεση ἤ ὄχι γιὰ νὰ ἐκτρωθοῦν ἔμβρυα, δὲν ἔχει σημασία. Σημασία ἔχει τὸ 
γεγονός, ὅτι οἱ κυτταροσειρές εἶναι προϊόντα  εκτρώσεων.  
      β. Θεωρεῖ ἡ Ἐπιτροπὴ ὅτι ‘’Οἱ κυτταρικὲς σειρὲς δὲν ἀποτελοῦν κύτταρα ἐμβρυϊκὰ ἀλλὰ ἔχουν 
προέλθει ἀπ’αὐτά.’’ 
Εἶναι γνωστὸ, ὅτι τὰ κύτταρα κάθε σωματικοῦ ἰστοῦ  ἀνανεώνονται μὲ διαφορετικὸ ρυθμὸ ἀνὰ 
ἰστό, ἐνῶ ἡ διαδικασία ἀναγέννησής τους διαφέρει ἀνάλογα μὲ τὴν ἠλικία, τὴν φυλὴ καὶ τὴν 

γενικότερη φυσικὴ κατάσταση τοῦ ὀργανισμοῦ, μὲ ἐξαίρεση τὴν παρεγκεφαλίδα, τὰ ὀπτικὰ νεῦρα 

(πλὴν κερατοειδοῦς)  καὶ τοὺς ὀδόντες. Κάθε ἀνανεωμένο κύτταρο ἔχει προέλθει ἀπὸ ἕνα 

προηγούμενο σύμφωνα μὲ συγκεκριμένους βιολογικοὺς νομοτελειακοὺς ὅρους,  ποὺ διέπουν τοὺς 

‘’δερμάτινους χιτῶνες’’ μας, δηλαδή τη βιολογική μας υπόσταση. 
Οἱ σειρὲς αὐτὲς εἶναι ἡ ‘’διαιώνιση’’ τῶν ἐμβρυϊκῶν κυττάρων πέραν τοῦ φυσιολογικοῦ ‘’Hayflick 
limit’’ καὶ τὸ  DNA τῶν κυττάρων αὐτῶν εἶναι ταυτόσημο μὲ αὐτὸ τῶν κυττάρων ἀπὸ τὰ ὁποῖα 

παρήχθησαν. Ὑπάρχει πλήρης βιολογικὴ ταυτότητα τοῦ ἐκτρωθέντος ἐμβρύου μὲ τὰ κύτταρα αὐτά. 
Κατὰ συνέπεια, ὅπως στὴν φυσιολογικὴ ἐξέλιξη τοῦ ὀργανισμοῦ ἀνανεώνονται τὰ σωματικά μας  

κύτταρα, ὁμοίως καὶ στὶς κυτταροσειρές, ἔχουμε ἰσοδύναμη ἀνανέωση, ἀλλὰ μὲ τεχνητὸ τρόπο. 
γ. Τονίζει, ὅτι τὰ ‘’χρησιμοποιηθέντα κύτταρα  ἦταν κύτταρα ἐμβρυϊκῶν ἰστῶν καὶ ὄχι ἐμβρύων, ποὺ 
θανατώθηκαν στὴν συνέχεια.’’ 
Ἐδῶ ἀναγινώσκουμε τὸ ἀμίμητο…Δηλαδή, οὔτε λίγο, οὔτε πολύ, πειραματιζόμαστε σὲ ζῶντα 

ἔμβρυα, τὰ ὁποῖα προορίζονται στὴ συνέχεια νὰ θανατωθοῦν; 
Τὰ κύτταρα, ως γνωστόν ἀπαρτίζουν τοὺς ἱστοὺς καὶ οἱ ἱστοὶ συγκροτοῦν τὴν σωματική μας 

ὁλότητα. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδεχόμαστε τὴν πειραματικὴ χρήση ἑνός ζῶντος ἐμβρύου, ἢ διὰ 
τῶν κυττάρων του, ἢ διὰ τῶν ἱστῶν του; 
Οἱ ἀντιλήψεις αὐτὲς ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ ἰδεολόγημα τοῦ μηδενισμοῦ καὶ μὲ τὴν ἔμπρακτη 
ἐφαρμογή τους, ὁ ἄνθρωπος γίνεται ἀντικείμενο ποικίλης χρήσεως καὶ καταχρήσεως. 
Σὲ μιὰ ἀλλαγὴ Νόμου  περὶ ταφῆς  τοῦ ὀμοσπόνδου κρατιδίου τῆς Βρέμης, οἱ feti (ἐκτρωμένα 

ἔμβρυα) δὲν θὰ πρέπει νὰ ἀπορρίπτονται ὡς «ἐθνικὸ ἀπόβλητο», ἀλλὰ νὰ ἐνταφιάζονται ἀνώνυμα 

σὲ ἕνα νεκροταφεῖο σὲ συλλογικὸ τάφο. Πρόκειται γιὰ σεβασμὸ στοὺς νεκροὺς καὶ φανερώνει  τὴν 

αἴσθηση τῶν νομοθετῶν τοῦ κρατιδίου, ὅτι καὶ τὰ ἐκτρωμένα ἔμβρυα ὁποιασδήποτε ἐνδομητρίου 

ἠλικίας εἶναι ἄνθρωποι καὶ ἀξίζουν τῆς ἴδιας τιμῆς καὶ ἀξιοπρέπειαςxxvi.’’ 



5.  Στὴν εἰσηγητικὴ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γίνεται 

εὑρύτατη χρήση πορισμάτων καὶ ἀπόψεων τοῦ Ρωμαιοκαθολικισμοῦ, περὶ τοῦ ὑπὸ συζήτηση 

θέματος. 
Θεωρητικὰ, ὁ Ῥωμαιοκαθολικισμός παραμένει στὴν βασικὴ ἀρχὴ τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἐμβρύων, γι’ 

αυτό καί προτείνει τὴν ἐνίσχυση ἐρευνῶν γιὰ ‘’μὴ ἀνήθικα ἐμβόλια’’, ἀλλὰ ὑπὸ αἵρεσιν. 
Μὲ ἐπιστολὴ στὸν Πρωθυπουργὸ τοῦ Καναδὰ, κ. J.Trudeau, στὶς 21-05-2020 δέκα ὀκτὼ 

προσωπικότητες, ἐπίσκοποι καὶ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες προτείνουν τὴν χρηματοδότηση ἐμβολίων, τὰ 

ὁποῖα δὲν δημιουργοῦν ἠθικὸ δίλημμα, καὶ ὑποδεικνύουν ὡς παράδειγμα τὸ Πανεπιστήμιο British 
Columbia, τὸ ὁποῖο δὲν χρησιμοποιεῖ ἐμβρυϊκοὺς ἰστοὺς ἤ κύτταρα γιὰ τὴν παραγωγή τῶν 

ἐμβολίωνxxvii. 
Μὲ ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ, τὸ Συμβούλιο τῶν Ῥωμαιοκαθολικῶν ἐπισκόπων στὶς ΗΠΑ, τὴν 11-12-
2020, ὑπογραφομένη ἀπὸ τοὺς Kevin C.Rhoades καὶ τὸν Joseph F.Naumann, ἀποδέχονται τὴν 

ἐξ’ἄκρας σύλληψη τοῦ ἀνθρώπου καὶ θεωροῦν τὴν ἄμβλωση ὡς τραγικὴ ἐκτροπή, ἐπισημαίνουν 

ὅτι ὑπάρχει τρόπος νὰ γίνουν ἐμβόλια χωρὶς ἀνθρώπινες ἐμβρυϊκὲς κυτταροσειρές, καὶ  

παρατηροῦν, ὅτι ἡ σχέση μὲ ὀφέλη ποὺ προέρχονται ἀπὸ ‘’κακὲς πράξεις’’ μπορεῖ νὰ ‘’διαφθείρει  

τὴν ἀντίληψη ποὺ ἔχει κάποιος γιὰ τὸ κακόxxviii. 
Τέλος, ἕνα ἐπτασέλιδο Διάταγμα τοῦ καρδινάλιου Τζουζέπε Μπερτέλο, κυβερνήτη τῆς Πόλης τοῦ 

Βατικανοῦ, τὸ ὁποῖον ὑπεγράφη στὶς 8 Φεβρουαρίου 2021 καὶ ἀναρτήθηκε στὴν ἰστοσελίδα τοῦ 

Κυβερνείου, ἀναφέρει, ὅτι οἱ ἐργαζόμενοι, ποὺ ἀρνοῦνται «προληπτικὰ μέτρα» (δηλαδὴ 

ἐμβολιασμὸ κατὰ sars-cov-2), εἶναι πιθανὸ νὰ ὑπόκεινται σὲ «συνέπειες διαφόρων βαθμίδων, ποὺ 

μπορεῖ νὰ ὀδηγήσουν σὲ ἀποπομπή». Τὸ διάταγμα αὐτό ἀνεκλήθη μετὰ ἀπὸ ἀντιδράσεις, μέσα σὲ 

λίγες ἡμέρες ἀπὸ τῆς ἀναρτήσεώς τουxxix. ‘’Ἥξεις ἀφίξεις οὐκ ἐν πολέμῳ θνῄξεις’’ και ἐπιλέγουμε 

τὴν θέση τοῦ κόμματος κατὰ βούληση. 
Ἔτσι, ὁ Ρωμαιοκαθολικισμὸς προσεγγίζει μὲν τὴν ἀλήθεια λόγῳ, ἀλλὰ ἀστοχεῖ ἔργῳ. Ἡ Ἐπιτροπή, 

ὅμως, Βιοηθικῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος ἀστοχεῖ μὲ τὶς εἰσηγήσεις της καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ. 

Άλλος τά σκότωσε «και συνεπῶς δὲν ὑπάρχει εὐθύνη στοὺς ἐρευνητές, πολλῷ δὲ μᾶλλον στοὺς 
ἐμβολιαζομένους’’, κατὰ τὴν ἀκριβῆ διατύπωσή της.    
‘’Ἐστόχευσεν ὁ Πάτροκλος ἡμάρτησε τὸ τόξον.’’  
6. Τὰ κίνητρα τῆς  Βιοηθικῆς ἐπιτροπῆς δὲν τὰ γνωρίζουμε. Ὁ σκοπός της ὅμως εἶναι 

καταφανής: ‘’μὲ κανένα τρόπο δὲν θὰ συνιστᾶτο νὰ στηρίξουμε μία προσέγγιση ἀμφισβήτησης τῶν 
ἐμβολίων πάνω στὸ ὑπὸ συζήτηση θέμα τῶν ἐμβρυϊκῶν κυτταρικῶν σειρῶν, μάλιστα στὴν παρούσα 
περίσταση’’, χωρὶς νὰ μᾶς παρέχει καμμιὰ αἰτιολόγηση τῶν προτάσεών της.  Ὁ λόγος (;),  

σκοτεινός. 
Προτείνεται, ἀνερυθρίαστα καὶ παραδόξως πάσῃ θυσίᾳ, ἡ ἀποδοχή τῶν ἀμφίβολων εὐεργεσιῶν, 

ποὺ μποροῦν νὰ προκύψουν ἀπό τὸ ἐμβόλιο, μέσῳ ἑνὸς ἀποτρόπαιου κακοῦ, τὸ ὁποῖο ἀποκρούει 

καὶ ὁ ἄθεος Ἰβάν τοῦ Ντοστογιέφσκυ, στοὺς Ἀδελφούς Καραμαζώφ.  Ὁ σκοπός δεν αγιάζει τά 



μέσα, ὅπως ήθελε, κάποτε, ο Πάπας Λέων Ι’, γι’αὐτὸ καὶ κάθε ἐμβολιαζόμενος, ποὺ συνειδητὰ 
γνωρίζει τὴν προέλευση τῶν ἐμβολίων, εἶναι κλεπταποδόχος τοῦ ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας, ἀπὸ τὸν 
βιολογικὸ θησαυρὸ  τῶν δολοφονηθέντων ἐμβρύων. 
Οἱ φονευταὶ τοῦ Κυρίου κατακρινόμενοι ἀπὸ τὴν συνείδησή τους, κατὰ τὸν Ἱ.Χρυσόστομο, δὲν 

ἔβαλαν στὸν κορβανᾶ τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος τὰ 30 ἀργύρια ποὺ τοὺς ἐπέστρεψε ὁ Ἰούδας, 

‘’ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστι’’, διότι αὐτά τὰ χρήματα συνδέθηκαν μὲ θάνατοxxx. Ὁ Δαβίδ μὲ ἀποστροφὴ 
ἀπορρίπτει κάθε εὐεργετικὴ προσφορά, ποὺ εἶναι ἀπόρροια ἁμαρτίας˙ ‘’Ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ 
λιπανάτω τὴν κεφαλὴν μου’’ (Ψαλμ. 140,5)  Ὁ Χριστός τονίζει ἐμφαντικά, ὅτι ἐὰν δὲν περισσεύσει 

ἡ ἀρετή μας «πλεῖον» αὐτῆς τῶν Φαρισαίων καὶ γραμματέων, εἴμαστε ἐκτὸς τῆς σωτηρίου πορείας. 

(Ματθ. 5,20) Ἐπικαίρως δέ, μὲ τὴν ἔναρξη τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, τὸ θαῦμα τοῦ 
ἁγίου Θεοδώρου μὲ τὰ κόλλυβα  φανερώνει τὴν δολιότητα αὐτῶν, ποὺ ἀπεργάζονται τὴν ἀλλοίωση 

τῆς συνειδήσεώς μας . Ἡ ὀρθόδοξος χριστιανικὴ βιοηθικὴ δὲν στηρίζεται πάνω σὲ κινούμενη 
ἄμμο, ποὺ μετατοπίζεται στὸ ‘’κατὰ ποῦ φυσάει ὁ ἄνεμος,’’ τῶν πολύτροπων σκοπιμοτήτων, ὑπὸ 
τὶς ὁποῖες  ἄγεται καὶ φέρεται ὁ κόσμος, ἀλλ’ «ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, 
ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Ἐφ. 2,20). Σὲ ἀντίθετη περίπτωση «ἀφελεῖ ὁ Θεὸς 

τὸ μέρος ‘’ἡμῶν’’ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωής» (Ἀπ. 22,19). 
Ἐκ τῶν παραπάνω γίνεται σαφὲς, ὅτι ἡ εἰσηγητικὴ ἔκθεση τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς ἀποκαλύπτει 

προχειρότητα, παράδοξη σπουδὴ νὰ κλείσει τὸ θέμα αὐτὸ ‘’ὡς ἄνευ σημασίας’’ καὶ, κατὰ 
συνέπεια, ἔλλειψη σεβασμοῦ πρὸς τὸν Συνοδικὸ θεσμό, καὶ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. 

Λειτουργεῖ πάνω στὴν ἀντίληψη τοῦ ‘’laissez faire, laissez passer’’, καὶ ἐπιμένει νὰ συσκοτίζει τὸ 
θέμα καὶ νὰ ‘’λοξοκοιτᾶ’’ σὲ  ἀντισταθμιστικὲς προτάσεις ἐντυπωσιασμοῦ, λὲς καὶ ἡ Ἐκκλησία 

εἶναι  σῶμα ἀκτιβιστῶν. 
Παράδειγμα, ὡς ἐν παρόδῳ, ἡ πρόσφατη ἀνακοίνωση  τῆς ΔΙΣ στὴν Συνεδρία Αὐτής, τὴν 3η 
Μαρτίου 2021, γιὰ σύσταση (ἄκουσον, ἄκουσον!) Παρατηρητηρίου ‘’κοινωνικῶν καὶ ὑγειονομικῶν 
κρίσεων, πανδημιῶν κ.ἄ.’’, μὲ τὴν οὐσιαστικὴ εὐθύνη τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς, ἐνῶ τὴν ἴδια 

στιγμὴ ‘’ποιεῖται τὴν νύσσαν’’, γιὰ τὴν ἐξώθηση τῆς τελέσεως τῆς Θ. Εὐχαριστίας, τῆς «μιᾶς  καὶ 
μοναδικῆς  πύλης τῆς ζωῆς», σὲ Κατακόμβεςxxxi, ἀλλὰ καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ ἄλλα οὐσιώδη θέματα τῆς 

ἀνθρώπινης ὀντολογίας, ποὺ συμβαίνουν στὴν πατρίδα μας, μέσῳ ἐπωνύμων μὴ κυβερνητικῶν 

ὀργανώσεων, ὅπως τά  ἀνέδειξε ἡ πρόσφατη ἐπικαιρότητα καὶ ὄχι μόνον. 
Ἐν τέλει τὶ συμβαίνει; Κακοήθης ἐξαλλαγὴ νοοτροπίας γιὰ τὴν ἀποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας; 

περίφοβος ὑποταγὴ στὸν Καίσαρα; ἐντολὲς ἀπὸ σκοτεινὰ κατευθυντήρια; 
     Ὄντως, « ἄβυσσος, ἄβυσσον ἐπικαλεῖται» (Ψαλμ. 41,8) 
 
 
 
 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Ἡ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου κατὰ τὶς συνεδρίες τῆς 12ης καὶ 13ης Ἰανουαρίου 2021 τῆς 

164ης Συνοδικῆς Περιόδου πάσχει, λόγῳ τῆς ἐλλειποῦς καὶ μὴ ἐκ πολλοῦ βασάνου κακῆς  

πληροφόρησης τῶν Σεβασμιωτάτων Συνοδικῶν Ἀρχιερέων ὑπὸ τῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς. 
Ἡ ἐπανόρθωση ἐπὶ τὸ ὀρθοδόξως ὀρθὸν τῆς παραπάνω ἀποφάσεως, μετὰ ἀπὸ ἀντιπαραβολὴ τῶν 

πραγματικῶν δεδομένων,  μὲ τὶς ἐπιταγὲς τῶν Δύο Διαθηκῶν, τῶν Oἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῆς 

consensus Patrum (συμφωνίας Πατέρων)xxxii,  ἀποτελεῖ ὑποχρέωση πρὸς τὴν ἀλήθεια σύμφωνα μὲ 
τὴν ἔννοια τοῦ Κυριακοῦ Λογίου, «γνώσεσθε τὴν αλήθεια καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»(Ἰωάν. 
8,32). 
Τοῦτο, ἀφ’ἑνὸς μὲν, θὰ χαροποιήσει τὸν ἀγωνιῶντα καὶ ἀγωνιζόμενον χριστώνυμον ἑλληνικὸν 

λαόν, ἀφ’ἑτέρου δέ, θὰ ἀποτελέσει ὑψηλῆς  συχνότητας πνευματικὸν μήνυμα στὴν εὐθεῖα τῶν 

ἀποστολικῶν καὶ πατερικῶν ἐπιταγῶν. Ἄλλως, ἡ ἀπόφαση αὐτὴ θὰ καταγγελθεῖ ἀπὸ τὴν Ἱστορίαν 

ὡς, τὸ λιγώτερον, παραφωνία καὶ θὰ ἀποπεμφθῆ ἀπὸ τὸ σῶμα τῶν Ὀρθοδόξων Συμβολικῶν 

Κειμένων τῆς ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας. 
Ὅσον ἀφορᾶ τὴν Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς, ὑποβάλλομεν θερμὴ παράκληση γιὰ τὸν ἄμεσον 

ἀποσυσχηματισμό της ἀπὸ τὸ πνεῦμα ‘’τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπαταιῶνος’’. Σὲ ἀντίθετη 
περίπτωση, στὴ συνείδηση τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας μας, θὰ διολισθήσει δικαίως, 
πάντοτε ὑπὸ τὸ φῶς τῶν κριτηρίων τῆς ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς ἀνθρωπολογίας, ἀπὸ 
Ἐπιτροπὴ Βιοηθικῆς σὲ  Ἐπιτροπὴ Βιοανηθικότητας, μὲ  τελικὴ συνέπεια τὴν ἀπομείωση τοῦ 
κύρους τῶν Συνοδικῶν ἀποφάσεων, ποὺ στηρίζονται στὶς εἰσηγήσεις της, σὲ κεφαλαιώδη ζητήματα 

τῆς εὐαγγελικῆς πίστεως καὶ ζωῆς. 
                                                           
 
                                                               «οὐ (γάρ) ἐπὶ τῷ τόξῳ μου ἐλπιῶ καὶ  
                                                                      ἡ  ρομφαία μου οὐ σώσει με˙ … 
                                                              ἐν τῷ Θεῷ ἐπαινεθησόμεθα ὅλην 
                                                                      τὴν ἡμέραν»   (Ψαλμ. 43 (44),7)  
                                                                     
                                                                       
                                                                      Μετὰ βαθυτάτου  σεβασμοῦ 
                                                                   π. Στυλιανὸς Ἐμμ. Καρπαθίου 
                                                              Θεολόγος Ψυχίατρος, Δρ Βιοηθικῆς 
                                                                        Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 
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ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ (FDA), ΠΟΥ ΤΟ 
ΕΝΕΚΡΙΝΕ......!!!!..... ;;;;;....  
 
> Για τις οποίες, βέβαια, ούτε ο FDA, ούτε κανείς γιατρός ή φαρμακευτική εταιρεία, αναλαμβάνουν 
ποινική ή αστική ευθύνη. 
 
> Όλοι οι συντελεστές (και προπαγανδιστές) τού βιαστικού αυτού εμβολίου (που είναι και τύπου 
mRNA, δηλαδή γενετικής μηχανικής όπως υπογραμμίζουν γενετιστές και άλλοι επιστήμονες) 
θέλουν να το επιβάλλουν στις λαϊκές μάζες, αλλά χωρίς οι ίδιοι να έχουν καμία ευθύνη για 
ο,τιδήποτε κακό συμβεί... 
 
> Κατά το κοινώς λεγόμενο, βγάζουν την ουρά τους απ' έξω... 
 
> Θανάσης Γκόρδης  
 
> Αξίζει να διαβαστεί το παρακάτω κείμενο, το οποίο έστειλε νευροχειρούργος: 
 
> "ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤAΘΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟY ΓΙΑ COVID-19 !!!  
 
> Καλό θά ήταν πρίν κάνει κάποιος το εμβόλιο καί πριν δώσει τήν ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ του γιά κάποιον 
άλλον πού δέν δύναται νά μιλήσει, όπως λέει στό καθεστωτικόν έγγραφον "συγκατάθεσης 
εμβολιασμού", νά ρίξει μία ματιά στίς πιθανές (υπό αίρεση) παρενέργειες πού μπορούν να 
παρουσιαστούν κάνοντας τό εμβόλιο: 
 
> - Σύνδρομο Guillain-Barré 
 
> - Οξεία διάχυτη    
  εγκεφαλομυελίτιδα 
 
> - Εγκάρσια μυελίτιδα 
 
> - Εγκεφαλίτιδα /  μυελίτιδα / εγκεφαλομυελίτιδα / 
μηνιγγιοεγκεφαλίτιδα / μηνιγγίτιδα / 
εγκεφαλοπάθεια. 
 
> - Σπασμοί / επιληπτικές  κρίσεις 
 
> -  Εγκεφαλικό 
 
> -  Ναρκοληψία και καταπληξία 
 
> - Αναφυλαξία 
 
> - Οξύ έμφραγμα τού μυοκαρδίου. 
 
> - Μυοκαρδίτιδα / περικαρδίτιδα 
 
> -  Αυτοάνοση ασθένεια 
 
>  - Θάνατοι 
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> -  Επιπλοκές εγκυμοσύνης καί γέννησης. 
 
> -  Άλλες οξείες απομυελονωτικές ασθένειες. 
 
> -  Μη αναφυλακτικές αλλεργικές αντιδράσεις. 
 
> -  Θρομβοπενία 
 
> - Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη. 
 
> -  Φλεβικός θρομβοεμβολισμός 
 
> - Αρθρίτιδα και αρθραλγία / πόνος στίς αρθρώσεις. 
 
> - Νόσος Kawasaki 
 
> - Φλεγμονώδες σύνδρομο πολλαπλών συστημάτων 
στά παιδιά. 
 
> - Ενίσχυση νόσου λόγω εμβολίου 
 
> Τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν από επίσημο έγγραφο τής Υπηρεσίας Τροφίμων καί 
Φαρμάκων τών ΗΠΑ (FDA), που ενέκρινε το εμβόλιο με συνοπτικές διαδικασίες. 
> Από αυτόματη μετάφραση, στόν παρακάτω σύνδεσμο (σελίδα 17η 
 
 https://www.fda.gov/media/143557/download . 
 
> Αυτός λοιπόν είναι καί ο λόγος γιά τόν οποίο η PFIZER αλλά καί οί άλλες εταιρείες παραγωγής 
εμβολίων δέν θέλουν νά έχουν καμμία, μα καμμία, ευθύνη γιά ό,τι πάθει όποιος κάνει τό εμβόλιο 
τους... 
 
 
> ΙΔΟΥ ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  (στην αγγλική)  COVID DRAFT 
19  Vaccines : 
 
> FDA** Safety  Surveillance of  COVID DRAFT 19  Vaccines 
 
> WORKING LIST OF POSSIBLE ADVERSE (sic) EVENT  OUTCOMES : 
> ( Subject  to  change )  
 
> Guillain-Barré syndrome 
 
 � Acute disseminated  encephalomyelitis 
 
 � Transverse myelitis  
 
� Encephalitis/myelitis/encephalomyelitis/ meningoencephalitis/meningitis/ encepholapathy 
 
 � Convulsions/seizures 
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CBER Plans for Monitoring COVID-19 
Vaccine Safety and E�ec�veness

Steve Anderson, PhD, MPP
Director, O�ce of Biosta�s�cs & Epidemiology, CBER

VRBPAC M���ng
October 22, 2020

FDA Vaccine Surveillance: Pre-licensure                   
Pharmacovigilance Planning

“Safety throughout the lifecycle” approach for vaccines (pre- and post-licensure):

Manufacturer submits pharmacovigilance plans (PVP) of proposed                            
post-licensure surveillance ac�vi�es

– Submi�ed for BLA and for EUA

– Post-licensure commitment (PMC) – studies, registries for general safety 
concern

– Post-licensure requirement (PMR) – clinical study, epidemiological study, 
registries, etc. to verify a speci�c safety signal

– Rou�ne pharmacovigilance – Passive surveillance (VAERS), review of safety 
literature, available studies, etc. 
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Μετάφραση: 
 

 
 

Σχέδια CBER για παρακολούθηση COVID-19 
Ασφάλεια και προστασία των εμβολίων 

 
Steve Anderson, PhD, MPP 

Διευθυντής, Γραφείο Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας, 
CBER 

 
Συνάντηση VRBPAC 
22 Οκτωβρίου 2020 

 
 

 
Επιτήρηση εμβολίων FDA: Προ-άδειας 
Σχεδιασμός φαρμακοεπαγρύπνησης 
 
Προσέγγιση «Ασφάλεια καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής» για εμβόλια (πριν 

και μετά την άδεια): 
Ο κατασκευαστής υποβάλλει σχέδια φαρμακοεπαγρύπνησης (PVP) προτεινόμενων 

ελεγκτικών ενεργειών πριν την χορήγηση άδειας: 
 
- Υποβλήθηκε για BLA και EUA 
 
- Δέσμευση μετά την αδειοδότηση (PMC) - μελέτες, μητρώα γενικής ασφαλιστικής 

μέριμνας. 
 
- Απαιτήσεις πριν την αδειοδότηση (PMR) - κλινική μελέτη, επιδημιολογική μελέτη, 
μητρώα κ.λπ. για να δοθεί έγκριση για την ασφάλεια 
 
- Συνεχής φαρμακοεπαγρύπνηση - Παθητική παρακολούθηση (VAERS), 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την ασφάλεια ,διαθέσιμες μελέτες κ.λπ. 
 





 
 
 

1. Ἐπίσημη Ἀνακοίνωση  γιὰ τοὺς 
θανάτους στὴν Μ. Βρεττανία 

 

    2. Ἀπόφαση συμβουλίου τῆς Εὐρώπης 
…2361/2021… (16/2/2021) 

 

3. Ἀπόφαση Διεθνοῦς Δικαστηρίου 
Χάγης….!!!!! 

 Προαιρετικὰ ὁ ἔλεγχος-τὲστ γιὰ τὸν 
κορώνα-ἰό 

 
 
 

ΙΑ 





466 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος 
393 Τραυματισμοί – συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
338 Αναπαραγωγικές διαταραχές &προβλήματα του μαστού 
187 Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών 
45 Χειρουργικές και ιατρικές παρεμβάσεις 
29 Διαταραχές της εγκυμοσύνης – συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
20 Νεοπλάσματα 
17 Ηπατικές διαταραχές 
16 Κοινωνικές συνθήκες 
10 Ενδοκρινικές διαταραχές 
3 Συγγενείς διαταραχές 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ της AstraZeneca/Oxford 
244 θάνατοι και 157.637 άλλες παρενέργειες (έχουν εμβολιαστεί 27% περισσότεροι) 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ της AstraZeneca/Oxford: 
56.377 Γενικές διαταραχές – συμπεριλαμβανομένων 146 θανάτων 
34.656 Διαταραχές του νευρικού συστήματος – συμπεριλαμβανομένων 14 θανάτων 
19.241 Διαταραχές μυών και ιστών 
17.597 Γαστρεντερικές διαταραχές – συμπεριλαμβανομένων 5 θανάτων 
7.872 Διαταραχές του δέρματος – συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
4.059 Αναπνευστικές διαταραχές – συμπεριλαμβανομένων 10 θανάτων 
3.016 Λοιμώξεις – συμπεριλαμβανομένων 32 θανάτων 
2.773 Ψυχιατρικές διαταραχές 
2.057 Μεταβολικές διαταραχές – συμπεριλαμβανομένων 2 θανάτων 
1.878 Έρευνες 
1.613 Διαταραχές των ματιών 
1.516 Καρδιακές διαταραχές – συμπεριλαμβανομένων 30 θανάτων 
1.274 Αγγειακές διαταραχές – συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
891 Ακουστικές διαταραχές 
799 Αιματολογικές διαταραχές 
668 Τραυματισμοί – συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
453 Διαταραχές νεφρών και ουροφόρων οδών -συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
410 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος 
229 Αναπαραγωγικές διαταραχές & προβλήματα του μαστού 
117 Χειρουργικές και ιατρικές διαδικασίες – συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 



39 Κοινωνικές συνθήκες 
24 Ενδοκρινικές διαταραχές 
22 Ηπατικές διαταραχές 
19 Διαταραχές της εγκυμοσύνη 
13 Νεοπλάσματα – συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
13 Συγγενείς διαταραχές 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ COVID-19 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ: 
4 θάνατοι και 796 τραυματισμοί 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ COVID-19 ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ: 
289 Γενικές διαταραχές – συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
177 Διαταραχές του νευρικού συστήματος 
79 Γαστρεντερικές διαταραχές 
77 Μυϊκές και ιστολογικές διαταραχές 
38 Δερματολογικές διαταραχές 
26 Μεταβολικές διαταραχές 
22 Ψυχιατρικές διαταραχές 
18 Αναπνευστικές διαταραχές – συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
11 Οφθαλμολογικές διαταραχές 
10 Λοιμώξεις – συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
11 Ερευνώμενες διαταραχές 
9 Ακουστικές διαταραχές 
7 Νεφρικές και ουρολογικές διαταραχές 
7 Αγγειακές διαταραχές 
5 Διάφορες βλάβες – συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
4 Αιματολογικές διαταραχές 
2 Καρδιακές διαταραχές -συμπεριλαμβανομένου 1 θανάτου 
1 Ηπατικές διαταραχές 
1 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος 
1 Αναπαραγωγικές & προβλήματα του μαστού 
1 Κοινωνικές συνθήκες 

ΠΗΓΗ: enromiosini.gr, Τίτλος άρθρου: Η επίσημη έκθεση της Βρετανίας για τις παρενέργειες στα 

εμβόλια: Εκατοντάδες θάνατοι & εκατοντάδες χιλιάδες υπέφεραν 
 
 
 



Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης δικαίωσε τον Ολλανδό δικηγόρο Jeroen Poels με 
την απόφαση 
 
 C / 09 / 604963 / KG ZA / 20 - 1256  
 
στην κατεπείγουσα προσφυγή που έκανε και ζήτησε να του αναγνωριστεί ως μη 
υποχρεωτικό το test PCR!  
 
Σε τρεις ημέρες βγήκε η απόφαση του δικαστή κ. H. J. Vetter και αμέσως το 
Ολλανδικό κράτος τροποποίησε την νομοθεσία του. 
 
Υπόθεση Jeroen Poels: 
Η άρνηση του για υποβολή των μελών της οικογενείας του, της συζύγου και των δύο 
παιδιών του  σε test PCR, έφθασε ως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. 
  
Δημιουργείται έτσι νομολογία που μπορεί να ισχύσει σε όλο τον κόσμο, την ώρα που 
διάφοροι προτείνουν τη μαζικοποίηση της διαδικασίας. 
 
Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάνθηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση πως απαιτείται η 
συναίνεση αφού απάλλαξε τα μέλη της οικογενείας του από την υποχρεωτικότητα 
που είχε προσδώσει στο τεστ η χώρα του για την συγκεκριμένη ομάδα πληθυσμού, 
τους ταξιδιώτες. 
 
Μπορεί να ερμηνευθεί και ως Veto της Χάγης στην υποχρεωτική υποβολή στο τεστ 
του όποιου πολίτη. 
 
Με βασικό επιχείρημα, την έλλειψη συναίνεσης!  
 
Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εξέδωσε την απόφαση του σύμφωνα με τις 
παρακάτω Διεθνείς Συνθήκες προάσπισης των δικαιωμάτων του Ανθρώπου: 
 
 
- Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 
Θεμελειωδών Ελευθεριών της ΡΩΜΗΣ/1950 (ΕΣΔΑ). 
 
 
- Διεθνής Σύμβαση για την Βιοηθική του  OVIEDO/1998 
 
 
- Καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης- Άρθρο 7. 
 
 
- Κώδικας της Νυρεμβέργης 
- Οικουμενική Διακήρυξη για την Βιοηθική και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα-
UNESCO/1950  
Σε συνεργασία με το BonSens.org η France soir πήρε συνέντευξη από τον δικηγόρο: 
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Υποδεχόμαστε τον κύριο Jeroen Poels, Ολλανδό Δικηγόρο που είδε την οικογένειά 
του να αδυνατεί να επιστρέψει από την Τανζανία γιατί η Ολλανδία επέβαλε ένα test 
PCR. 
Ο κ. Poels θεωρούσε ότι αυτό το test ήταν παρεμβατικό και δεν δέχθηκε αυτή την 
σωματική ξένη εισαγωγή που αποτελεί μια παραβίαση της ατομικής Ελευθερίας. 
Επέλεξαν να φύγουν στην Τανζανία γιατί ο Πρόεδρος της χώρας αυτής δεν 
αναγνώρισε την πανδημία και προτίμησε ο πληθυσμός του να συνεχίσει να ζει 
κανονικά.  
Ο Πρόεδρος επίσης ζήτησε στα media της χώρας να μην μιλούν για την πανδημία!  
Άσκησε κριτική στην κοινωνική αποστασιοποίηση και στο να φορά κανείς μάσκα και 
αμφισβήτησε τα test του coronavirus αφού υπέβαλε σε αυτά ζώα και φρούτα κι 
ανακοίνωσε πως μια παπάγια,  
ένα ορτύκι κι μια κατσίκα ήταν “θετικά” στον coronavirus.  
 
Ο Πρόεδρος της Τανζανίας,  
εξηγεί έπειτα, ότι δεν μπορεί να δεχθεί να θυσιάσει την οικονομία της Πατρίδας του 
και ασκεί κριτική στις γειτονικές χώρες που το έκαναν. 
 
Ο Jeroen Poels κατάφερε και απέκτησε μια γρήγορη απόφαση από το Διεθνές 
Δικαστήριο της La Haye, που τον δικαιώνει στο γεγονός ότι δεν έχει υποχρέωση για 
tests και ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιταχθεί στην επιστροφή ενός πολίτη της 
σε αυτή τη χώρα. 
 
Η απόφαση συνοπτικά: 
 
Το κράτος, ως ο αποτυχημένος διάδικος, θα καταδικαστεί στο κόστος. 
Οι καταδίκες κηρύσσονται άμεσα εκτελεστές, όπως ισχύει. 
Ο δικαστής αποφασίζει ως εξής: 
 
- Διατάσσει το κράτος να επιτρέψει στους αιτούντες. να επιστρέψουν στην Ολλανδία 
αεροπορικώς από τη Ζανζιβάρη (Τανζανία) στις 3 Ιανουαρίου 2021 χωρίς να 
χρειάζεται να περάσουν από ένα αρνητικό τεστ PCR ή / και να παρουσιάσουν ή να 
υποβάλουν δήλωση σχετικά μ’ ένα τέτοιο τεστ. 
 
- Διατάσσει το κράτος να καταβάλει τα έξοδα των De Lugt et al. για την εκδίκαση της 
υπόθεσης που υπολογίζονται σε 304 € για αμοιβές δικαστηρίου και 980 € για αμοιβές 
δικηγόρων · 
Δηλώνει ότι η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή. 
Απορρίπτει τα άλλα αιτήματα. 
Αυτή η απόφαση εκδόθηκε από τον κ. H. J. Vetter και δημοσιοποιήθηκε στις 31 
Δεκεμβρίου 2020. 
 
FranceSoir 03.01.2021  
 
Δείτε το βίντεο στον παρακάτω σύνδεσμο: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ULDJi_-c8Qs&feature=emb_imp_woyt 
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Σε μετάφραση :  

Οι Κυβερνήσεις,  

7.3 όσον αφορά την εξασφάλιση υψηλής  υπηρεσίας για το εμβόλιο : 

7.3.1 διασφαλίζουν ότι οι πολίτες ενημερώνονται ότι ο εμβολιασμός ΔΕΝ είναι 
υποχρεωτικός και ότι κανείς δεν πιέζεται πολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόπο 
να εμβολιαστεί, εάν δεν το επιθυμεί. 

7.3.2 να διασφαλίζουν ότι κανείς δεν υφίσταται διακρίσεις για το ότι δεν έχει 
εμβολιαστεί, λόγω πιθανών κινδύνων για την υγεία ή που δεν θέλει να 
εμβολιαστεί · 

 

Η Πηγή τού ψηφίσματος : https://pace.coe.int/en/files/29004/html 

 

 

Scripta manent : Με βάση το παραπάνω ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
2361/2021 από την 27 Ιανουαρίου 2021 . 

 

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός καθίσταται παράνομος. 

Η πιο σημαντική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Συμβούλιο της 
Ευρώπης, έχει πλέον εγκρίνει ψήφισμα κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού. 

Τα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί δεν πρέπει να υφίστανται εις βάρος τους 
διακρίσεις.  

 

Από τώρα και στο εξής, κάθε υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι  παράνομος από 
την αρχή. Οι διακρίσεις στην εργασία, για παράδειγμα, ή η απαγόρευση 
ταξιδιού για μη εμβολιασμένα άτομα αποκλείονται, επομένως, νομικά. Μπορεί 
τώρα να γίνει επίκληση σε κάθε νομική διαδικασία εναντίον αρχών, κάθε 
εργοδότη, κάθε ταξιδιωτικoύ πράκτορα, κάθε διαχειριστή σπιτιού κ.λπ. 

Η αεροπορική εταιρεία Qantas ανακοίνωσε τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Όπως 
αναφέρεται, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Qantas Joyce 
ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στο Channel 9 στις 23 Νοεμβρίου 2020 ότι οι 
επιβάτες σε διεθνείς πτήσεις πρέπει να εμβολιαστούν. Ένα εισιτήριο για μια 
διεθνή πτήση Qantas θα ήταν διαθέσιμο μόνο με αντίστοιχο πιστοποιητικό 
εμβολιασμού Covid-19. 
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Εάν η αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία εφαρμόσει το σχέδιό της, θα ήταν 
παράνομο σύμφωνα με το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επειδή το 
Συμβούλιο της Ευρώπης -(δεν πρέπει να συγχέεται με την ΕΕ)-, στο οποίο 
ανήκουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη με εξαίρεση τη Λευκορωσία, το 
Κοσσυφοπέδιο και το Βατικανό και το οποίο είναι ο συμβουλευτικός χορηγός 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποφάσισε στις 27 
Ιανουαρίου 2021 στο ψήφισμά του 2361/2021, ότι κανείς δεν πρέπει να 
εμβολιαστεί κατά της θέλησής του, υπό πίεση. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώσουν τις αρχές και τους πολίτες. 

Επίσης τα 47 κράτη μέλη καλούνται να επισημάνουν τούς πολίτες πριν από τον 
εμβολιασμό, ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και ότι το μη 
εμβολιασμένο άτομο δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις. Η διάκριση 
απαγορεύεται ρητά, ακόμη και αν υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία ή εάν 
κάποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί.   

 

 

Σχετικά ως προς το Κοινουβουλευτικο Συμβούλιο της Ευρώπης επισημαίνονται 
τα κάτωθι : Το Κοινουβουλευτικο συμβούλιο της Ευρώπης στο 
Στρασβούργο,   διαδραματίζει σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο διεξάγοντας 
έναν συνεχή διάλογο με κυβερνήσεις, εθνικά κοινοβούλια, κοινωνία των 
πολιτών και άλλους διεθνείς οργανισμούς, αλλά δεν 
αποτελεί διατακτικό  ρόλο, σε επίπεδο αποφάσεων για την Ευρώπη και τις 
Κυβερνήσεις. Βέβαια ένα μεμονωμένο κράτος δεν μπορεί πλέον να πάρει μια 
μεμονωμένη απόφαση για επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού, διότι αν 
κάποιος καταφύγει στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, με βάση αυτό το ψήφισμα θα 
δικαιωθεί και θα έλκει τεράστιες αποζημιώσεις. Όμως το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν δεσμεύεται για λήψη απόφασης ως πρός το ανωτέρω ψήφισμα 
και αυτός είναι και ο λόγος που ο Μητσοτάκης θέτει συνεχώς τις απόψεις του, 
περί της σύστασης πιστοποιητικού εμβολιασμού και τα "ωφέλη του", προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 

Πηγή αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου της Ευρώπης 
:https://www.hellenicparliament.gr/ 
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ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Πρὸς Πρωθυπουργὸν καὶ Ὑπουργὸν Ὑγείας

ΙΒ 



            ΘΕΜΑ: Οι μεταλλάξεις του κορονοιού προκαλούνται (εξελικτικά) από το Εμβόλιο της PFIZER ! 
 
Αξιότιμε Κε Πρωθυπουργέ και Κε Υπουργέ, 
 
     Ξέρω ότι θα με αγνοήσετε. Δεν με πειράζει. Εγώ κάνω το καθήκον μου απέναντι στην συνείδησή 

μου και την ιστορία και θα δικαιωθώ ακόμα μια φορά. Σας καταθέτω λοιπόν, για ιστορικούς λόγους, ότι 

οι μεταλλάξεις των στελεχών (B1.1.7/501Y.V1), (501Y.V2) (B1.1.28/501.V3)  του κορονοιού SARS-
Cov-2 (Covid-19) στην Αγγλία, Ν. Αφρική και Βραζιλία αντίστοιχα,  ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ από το 

εμβόλιο BNT162b2 με την εμπορική ονομασία Comirnaty των Pfizer/BionTech  (που είναι «γενετικά 

τροποποιημένος οργανισμός»), σύμφωνα με την συγκλονιστική μελέτη του Παν/μίου Ροκφέλλερ και 

Βηθεσδά των ΗΠΑ που δημοσιεύτηκε την 26-01-2021, της οποίας επικφαλής είναι η Κα Θεοδώρα 

Χατζηιωάννου. 
Εδώ η πειραματική αυτή μελέτη: 
mRNA vaccine-elicited antibodies to SARS-CoV-2 and circulating variants 
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.15.426911v1.full 
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.15.426911v1 (abstract) 
EXTRACTS: 
“…However, neutralization by 14 of the 17 most potent mAbs tested was reduced or abolished by either 

K417N, or E484K, or N501Y mutations. Notably, the same mutations were selected when recombinant 
vesicular stomatitis virus (rVSV)/SARS-CoV-2 S was cultured in the presence of the vaccine elicited 
mAbs…”. 
“Nevertheless, emergence of these particular variants is consistent with the dominance of the class 1 and 

2 antibody response in infected or vaccinated individuals and raises the possibility that they emerged 
in response to immune selection in individuals with non-sterilizing immunity”. 
    To determine whether antibody-imposed selection pressure could also drive the emergence of 
resistance mutations in vitro, we cultured an rVSV/SARS-CoV-2 recombinant virus in the presence of 
each of 18 neutralizing monoclonal antibodies. All of the tested antibodies selected for RBD mutations. 
Moreover, in all cases the selected mutations corresponded to residues in the binding sites of their 
presumptive antibody class (Fig. 3b and c). For example, antibody 627, which was assigned to class 2 
based on sensitivity to E484K mutation, selected for the emergence of the E484K mutation in vitro (Fig 
3c). Notably, 6 of the antibodies selected for K417N E or T, 5 selected for E484K and 3 selected for 
N501Y, T or H, which coincide with mutations present in the circulating B1.1.17, 501Y.V2 and 
B1.1.28/501.V3 variants that have been associated with rapidly increasing case numbers in particular 
locales12,15,17,28. 
Αναλυτικά: Τα αντισώματα που βγάζουν οι εμβολιασθέντες με το παραπάνω εμβόλιο, αντί να 

«σκοτώσουν» τον φυσικό κορονοιό στην περίπτωση που ο εμβολιασθείς μολυνθεί με αυτόν μετά το 



εμβολιασμό του, τον μεταλλάσουν  καθιστώντας τον (τον φυσικό κορονοιό) ανθεκτικό στα αντισώματα 

αυτά. Μάλιστα, οι προκαλούμενες μεταλλάξεις δεν είναι τυχαίες, αλλά μετατρέπουν τον φυσικό 

κορονοιό στις προαναφερόμενες μεταλλάξεις που εμφανίστηκαν στην Αγγλία, Ν. Αφρική και Βραζιλία 

(κι είναι περισσότερο μεταδοτικές και θανατηφόρες από τον ήδη υπάρχοντα). 
     Γι αυτό βρίσκετε «ορφανά» μεταλλαγμένα στελέχη και στην Ελλάδα και παντού. 
Επειδή το θέμα άπτεται της δημόσιας υγείας και της ιστορίας, η επιστολή μου αυτή θα δημοσιευτεί. 
     Καλώ όλες τις αρμόδιες αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα να λάβουν τα αναγκαία μέτρα 

για την προστασία της παγκόσμιας υγείας. 
1) Αξιότιμον Κον Πρωθυπουργόν 
Κυριάκο Μητσοτάκη 
primeminister@primeminister.gr 
2) Υπουργόν Υγείας 
Αριστοτέλους 17, Τ.Κ. 10187, Αθήνα 
Υπουργός Υγείας και Δ/ντής Δημόσιας Υγείας  
minister@moh.gov.gr secretary.gen.dy@moh.gov.gr 
3) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Aθήνα 
info@gscp.gr  kepp@gscp.gr 
4) Εθνικός Οργανισμός Δημοσίας Υγείας 
Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ. 151-23 
210 5212000, info@eody.gov.gr, press@eody.gov.gr 
5) Ινστιτούτο Παστέρ 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127 
11521 Αθήνα, sharalambous@pasteur.gr   mentis@pasteur.gr 
 6) The WHO Representative and Head of Country Office 
Trias, Dr Jaana Marianna 
3 Ploutarchou street, 3rd floor 10675 - Athens, Greece 
Telephone: +30 210 5235480 
7) WHO Regional Office for Europe 
UN City, Marmorvej 51 
DK-2100 Copenhagen Ø 
Denmark, Tel.: +45 45 33 70 00 
Fax: +45 45 33 70 01, eurowhogre@who.int 
ΚΑΙ 
1) ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ 
ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ, ΑΘΗΝΑ 



2) ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ICC) 
α) Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag, Ολλανδία 
β) Oude Waalsdorperweg 10, 2597 AK Den Haag, Ολλανδία 
γ) Maanweg, 174, 2516 AB, The Hague 
The Netherlands, Tel.:  + 31 (0)70 515 8515 
Fax:  +31 (0)70 515 8555, E-mail: otp.informationdesk@icc-cpi.int 
Fadi.El-Abdallah@icc-cpi.int 
 
 
Μετά τιμής 
Χαλκίδα 29-01-2021                 Δημ. Αντωνίου 
 
 

 
 





Ε.Ε.: Θάνατοι απο κορωνοϊό 12.184 – 
σύνολο παρενεργειών 1.196.190, μέχρι τις 
22 Μαΐου 2021 
 

 

Την ανηφόρα τραβούν οι θάνατοι και οι παρενέργειες από τα πειραματικά «εμβόλια» COVID-
19.. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η «καταιγίδα των παρενεργειών» που θα ακολουθήσει θα 
οδηγήσει στην ανατροπή του εν εξελίξει παγκόσμιου πραξικοπήματος της «πανδημίας» που 
έγινε με πρόσχημα τον κορωνοϊό SARS-CoV-2, όταν οι θάνατοι και οι παρενέργειες θα 
ξεπεράσουν το «κρίσιμο όριο» πέρα από το οποίο δεν θα μπορούν να καλυφθούν με 
οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά, το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές θα είναι, δυστυχώς, πολύ βαρύ. 

 

•Η εμφανώς βλακώδης δήλωση ότι «τα οφέλη υπερτερούν των βλαβών» αποτελεί έσχατη 
διαστροφή της λογικής. Εκτός, φυσικά, εάν διαβαστεί σωστά ότι «τα οφέλη του φαρμακο-
ιατρικού Καρτέλ είναι υπέρτερα της ζωής των ανθρώπων». 

Η EudraVigilance είναι ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τις ύποπτες αναφορές παρενεργειών 
των φαρμάκων, στην οποία καταγράφονται και οι αναφορές των θανάτων και των παρενεργειών 
των πειραματικών «εμβολίων» για την COVID-19. 



Όπως δηλώνει η Eudra Vigilance σχετικά με τη βάση δεδομένων της: «Αυτός ο ιστότοπος 
ξεκίνησε από τον  Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων  το 2012  για να παρέχει πρόσβαση στο 
κοινό σε αναφορές για υποψίες ανεπιθύμητων ενεργειών  (επίσης γνωστές ως ύποπτες 
ανεπιθύμητες ενέργειες). Αυτές οι αναφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην  Eudra 
Vigilance  από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές φαρμάκων και από τις φαρμακευτικές εταιρείες 
που διαθέτουν στις σχετικές άδειες κυκλοφορίας για τα προϊόντα τους… Η Eudra Vigilance 
λειτουργεί από τον Δεκέμβριο του 2001. 

Στην Έκθεσή της Eudra Vigilance έως τις 22 Μαΐου 2021 καταγράφονται 12.184 θάνατοι 
και 1.196.190 παρενέργειες συνολικά μετά τη χορήγηση 4 πειραματικών «εμβολίων» COVID-
19, από τις οποίες 604.744 αφορούν σοβαρές βλάβες (που αντιστοιχούν σε πάνω από 50% του 
συνόλου των παρενεργειών). 

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH 

MODERNA COVID-19 MRNA VACCINE (CX-024414) 

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19) 

COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S ) 

 

Ο αριθμός των παρενεργειών και των θανάτων από τα 4 «εμβόλια» είναι συναρτημένος με την 
έναρξη της εφαρμογής τους στον πληθυσμό, δηλαδή με την ημερομηνία που τους χορηγήθηκε 
άδεια «χρήσης έκτακτης ανάγκης» (EUA) στις ΗΠΑ και αντίστοιχη άδεια χρήσης «υπό όρους» 
από την EMAστην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑ «ΕΜΒΟΛΙΟ» 

•Συνεργάτης της Health Impact News ανέλαβε να καταγράφει τις αναφορές των παρενεργειών 
για καθένα από τα 4 πειραματικά «εμβόλια» που χορηγούνται στην Ευρώπη. 

•Στους πίνακες που ακολουθούν υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στον συνολικό αριθμό των 
παρενεργειών και στον αριθμό τους που προκύπτει από την παράθεση των παρενεργειών και 
των θανάτων κατά όργανα ή συστήματα. 

•Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί εμβολιασθέντες παρουσίασαν περισσότερες από μία 
παρενέργειες οι οποίες καταγράφονται στα αντίστοιχα όργανα ή συστήματα, για λόγους μελέτης 
των παρενεργειών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος εμφανίσει 3 παρενέργειες, αυτές 
καταγράφονται σε τρία διαφορετικά πεδία του πίνακα των παρενεργειών, αλλά δεν 
προσμετρώνται τρεις φορές στο συνολικό αριθμό των παρενεργειών. 

• Το ίδιο συμβαίνει και με τον αριθμό των θανάτων: ορισμένοι θάνατοι οφείλονται στη συνέργεια 
πολλών αιτιών που θίγουν διάφορα όργανα και, συνεπώς, καταγράφονται στα αντίστοιχα πεδία 
για λόγους μελέτης, αλλά δεν προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό των θανάτων. 



https://healthimpactnews.com/2021/12184-dead-1196190-injuries–european–database–of–
adverse–drug–reactions–for–covid-19-vaccines/ 

1. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ» ΤΗΣ PFIZER 

«εμβόλιο» mRNA: Tozinameran  (κωδικός BNT162b2, Comirnaty): 

ΘΑΝΑΤΟΙ: 5.961 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 452.779(έως 22/05/2021) 

Αναλυτικά: 

128.031 Γενικές διαταραχές του τρόπου και τόπου χορήγησης – συμπ. 1.909 θάνατοι 

81.748 Διαταραχές του νευρικού συστήματος -συμπ. 616 θάνατοι 

65.326 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού- συμπ. 71 θάνατοι 

41.214 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος -συμπ. 216 θάνατοι 

21.101 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού -συμπ. 53 θάνατοι 

18.597 Διαταραχές Αναπνευστικού, θώρακα, μεσοθωρακίου -συμπ. 697 θάνατοι 

13.948 Λοιμώξεις -συμπ. 648 θάνατοι 

13.531 Διαταραχές αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος -συμπ. 59 θάνατοι 

11.459 Διαταραχές Αγγειακές -συμπ. 225 θάνατοι 

10.374 Υπό έρευνα -συμπ. 221 θάνατοι 

9.828 Διαταραχές Καρδιακές -συμπ. 735 θάνατοι 

7.978 Διαταραχές Ψυχιατρικές -συμπ. 94 θάνατοι 

6.266 Διαταραχές Οφθαλμολογικές-συμπ. 14 θάνατοι 

5.468 Διαταραχές ωτός και λαβυρίνθου -συμπ. 3 θάνατοι 

4,821 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές -συμπ. 81 θάνατοι 

4.802 Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος -συμπ. 31 θάνατοι 

3.354 Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης -συμπ. 120 θάνατοι 

1.570 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού -συμπ. 3 θάνατοι 

1.342 Διαταραχές Νεφρών και Ουροφόρων οδών -συμπ. 93 θάνατοι 

663 Κοινωνικές συνθήκες – συμπ. 9 θάνατοι 

327 Άλλες Διαταραχές -συμπ. 27 θάνατοι 

279 Διαταραχές Εγκυμοσύνης, λοχείας, περιγεννητικές -συμπ. 7 θάνατοι 



250 Νεοπλάσματα (καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα, συμπ.κύστεις και 
πολύποδες) επιδείνωση ή πρόκληση –συμπ.15 θάνατοι 

183 Ενδοκρινικές διαταραχές 

160 Συμβάματα λόγω χειρουργικών και ιατρικών διαδικασιών -συμπ. 10 θάνατοι 

88 Διαταραχές λόγω προβληματικών προϊόντων 

71 Διαταραχές Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές -συμπ. 4 θάνατοι 

2. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ«ΕΜΒΟΛΙΟΥ» ΤΗΣ MODERNA 

Πειραματικό «εμβόλιο» mRNA: mRNA-1273 ( CX-024 414) 

ΘΑΝΑΤΟΙ: 3.365 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 72.596 (έως 22/05/2021) 

Αναλυτικά: 

20.774 Γενικές διαταραχές του τόπου και τρόπου χορήγησης – συμπ.1.480 θάνατοι 

12.314 Διαταραχές νευρικού συστήματος – συμπ. 339 θάνατοι 

9.149 Μυοσκελετικού συστήματος καιΣυνδετικού ιστού – συμπ.62 θάνατοι 

6.305 Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος – συμπ.108 θάνατοι 

3.726 Διαταραχές Δέρματος και υποδόριου ιστού – συμπ. 23 θάνατοι 

3.513 Διαταραχές Αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου – συμπ.306 θάνατοι 

2.392 Λοιμώξεις  – συμπ.183 θάνατοι 

2.045 Καρδιακές διαταραχές – συμπ. 370 θάνατοι 

1.925 Αγγειακές διαταραχές 

1.743 Υπό έρευνα – συμπ.θάνατοι 

1.375 Ψυχιατρικές διαταραχές – συμπ.51 θάνατοι 

1.292 Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές – συμπ. 63 θάνατοι 

1.335 Διαταραχές αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος- συμπ. 22 θάνατοι 

997 Οφθαλμικές διαταραχές – συμπ. 4 θάνατοι 

816 Διαταραχές μεταβολισμού και της θρέψης – συμπ.64 θάνατοι 

718 Διαταραχές αυτιού και λαβύρινθου 

691 Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος – συμπ. 4 θάνατοι 

468 Διαταραχές νεφρών και ουροφόρων οδών – συμπ. 40 θάνατοι 



235 Λόγω χειρουργικών και ιατρικών διαδικασιών – συμπ.26 θάνατοι 

175 Διαταραχές Αναπαραγωγικού συστήματος και μαστού – συμπ.1 θάνατος 

129 Διαταραχές διάφορες – συμπ.8 θάνατοι 

83  Διαταραχές Εγκυμοσύνης, Λοχείας και Περιγεννητικές καταστάσεις 

77 Νεοπλάσματα (καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα, συμπ.κύστεις και 
πολύποδες) επιδείνωση ή πρόκληση – συμπ.11 θάνατοι 

37 Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος – συμπ.1 θάνατος 

12 Διαταραχές Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές– συμπ.2 θάνατοι 

11 Διαταραχές λόγω προβληματικών προϊόντων 

3. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ASTRAZENECA 

Πειραματικό «εμβόλιο»: AZD1222 / VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) 

ΘΑΝΑΤΟΙ: 2.489 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 655.534 (έως 22/05/2021) 

Αναλυτικά: 

178.037 Γενικές διαταραχές του τόπου και τρόπου χορήγησης– συμπ. 685 θάνατοι 

141.437 Διαταραχές νευρικού συστήματος– συμπ. 388 θάνατοι 

104.075 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού– συμπ. 25 θάνατοι 

69.826 Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος– συμπ. 116 θάνατοι 

29.750 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού– συμπ. 14 θάνατοι 

21.237 Διαταραχές Αναπνευστικού, θώρακα και μεσοθωρακίου– συμπ. 278 θάνατοι 

13.832 Λοιμώξεις – συμπ. 163 θάνατοι 

13.474 Υπό έρευνα– συμπ. 50 θάνατοι 

12.790 Αγγειακές διαταραχές– συμπ. 168 θάνατοι 

12.272 Ψυχιατρικές διαταραχές– συμπ. 21 θάνατοι 

10.591 Οφθαλμικές διαταραχές– συμπ. 8 θάνατοι 

9.748 Διαταραχές Καρδιακές – συμπ. 311 θάνατοι 

8.405 Διαταραχές Μεταβολισμού και Θρέψης– συμπ. 35 θάνατοι 

7.200 Διαταραχές Αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος– συμπ. 100 θάνατοι 

6.740 Διαταραχές του αυτιού και του λαβύρινθου 



5.870 Κακώσεις, δηλητηριάσεις, επιπλοκές– συμπ. 46 θάνατοι 

3.327 Διαταραχές Αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού 

2.409 Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος– συμπ. 9 θάνατοι 

2.264 Διαταραχές νεφρών και ουροφόρων οδών– συμπ.  20 θάνατοι 

498 χειρουργικές και ιατρικές διαδικασίες – συμπ. 15 θάνατοι 

396 Διαταραχές διάφορες – συμπ. 20 θάνατοι 

222 Νεοπλάσματα (καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα, συμπ.κύστεις και 
πολύποδες) επιδείνωση ή πρόκληση – συμπ. 6 θάνατοι 

217 Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος– συμπ. 2 θάνατοι 

156 Διαταραχές Εγκυμοσύνης, Λοχείας και περιγεννητικές – συμπ. 3 θάνατοι 

103 Διαταραχές Συγγενείς, οικογενείς και γενετικές – συμπ. 2 θάνατοι 

76 Διαταραχές λόγω προβληματικών προϊόντων 

4. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ «ΕΜΒΟΛΙΟΥ» ΤΗΣ J&J 

Πειραματικό«εμβόλιο»: JANSSEN (AD26.COV2.S) της JOHNSON & JOHNSON  

ΘΑΝΑΤΟΙ: 369 – ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 15.281(έως 22/05/2021) 

Αναλυτικά: 

3.619 Γενικές διαταραχές στον τόπο και τρόπο χορήγησης – συμπ. 97 θάνατοι 

3.051 Διαταραχές του νευρικού συστήματος – συμπ. 48 θάνατοι 

2.368 Μυοσκελετικού συστήματος και συνδετικού ιστού – συμπ. 12 θάνατοι 

1.302 Διαταραχές γαστρεντερικού συστήματος – συμπ. 11 θάνατοι 

1.134 Υπό έρευνα  – συμπ.23 θάνατοι 

917 Αγγειακές διαταραχές – συμπ.46 θάνατοι 

637 Αναπνευστικού συστήματος, θώρακα, μεσοθωρακίου – συμπ. 29 θάνατοι 

324 Διαταραχές δέρματος και υποδόριου ιστού  – συμπ. 1 θάνατος 

264 Καρδιακές διαταραχές – συμπ. 34 θάνατοι 

245 Λοιμώξεις  – συμπ.8 θάνατοι 

214 Συμβάματα κατά χειρουργικές και ιατρικές διαδικασίες – συμπ. 20 θάνατοι 

209 Κακώσεις, δηλητηριάσεις, επιπλοκές – συμπ. 6 θάνατοι 



191 Οφθαλμικές διαταραχές – συμπ. 2 θάνατοι 

181 Ψυχιατρικές διαταραχές – συμπ. 3 θάνατοι 

145 Διαταραχές αιμοποιητικού και λεμφικού συστήματος – συμπ. 10 θάνατοι 

104 Διαταραχές μεταβολισμού και θρέψης – συμπ. 10 θάνατοι 

77 Διαταραχές αυτιού και λαβύρινθου 

69 Διαταραχές νεφρών και ουροφόρων οδών – συμπ. 4 θάνατοι 

62 Διαταραχές αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού 

51 Διαταραχές ανοσοποιητικού συστήματος 

38 Διαταραχές διάφορες  – συμπ.2 θάνατοι 

12 Νεοπλάσματα (καλοήθη, κακοήθη και μη καθορισμένα, συμπ.κύστεις και 
πολύποδες) επιδείνωση ή πρόκληση 

8 Συγγενείς, οικογενειακές και γενετικές διαταραχές 

8 Διαταραχές λόγω προβληματικών προϊόντων 

7 Διαταραχές Εγκυμοσύνης, Λοχείας και περιγεννητικές 

5 Διαταραχές ενδοκρινικού συστήματος – συμπ. 1 θάνατος 

  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ:Αυτά τα σύνολα είναι εκτιμήσεις με βάση 
αναφορές που υποβάλλονται στο  Eudra Vigilance. Τα σύνολα μπορεί να είναι πολύ υψηλότερα 
με βάση το ποσοστό των παρενεργειών που αναφέρονται. 

•Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί εμβολιασθέντες παρουσίασαν περισσότερες από μία 
παρενέργειες οι οποίες καταγράφονται στα αντίστοιχα όργανα ή συστήματα, για λόγους μελέτης 
των παρενεργειών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος εμφανίσει 3 παρενέργειες, αυτές 
καταγράφονται σε τρία διαφορετικά πεδία του πίνακα των παρενεργειών, αλλά δεν 
προσμετρώνται τρεις φορές στο συνολικό αριθμό των παρενεργειών. 

• Το ίδιο συμβαίνει και με τον αριθμό των θανάτων: ορισμένοι θάνατοι οφείλονται στη συνέργεια 
πολλών αιτιών που θίγουν διάφορα όργανα και συστήματα και, συνεπώς, καταγράφονται στα 
αντίστοιχα πεδία, αλλά δεν προσμετρώνται στο συνολικό αριθμό των θανάτων. 








