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ΠΑΡΑΙΤΉΘΗΚΕ ΕΠΙΣΉΜΩΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ {youtube}RS
PPmolBFLQ{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=RSPPmolBFLQ

Kiro Gligorov - We are Slavs
{youtube}Yb9VhFsymb4{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=Yb9VhFsymb4

20 години од атентатот врз претседателот Глигоров - Нарачателите и извршителите се
уште непознати
{youtube}KH-BTBWX4c0{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=KH-BTBWX4c0

Γ. Σεφέρης κατά της Χούντας – YouTube
{youtube}atzB_jKByI4{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=atzB_jKByI4

Το τελευταίο αντίο στον Σεφέρη,διαδήλωση κατά της χούντας | ΕΡΤ – YouTube
{youtube}O5blrVLG1sE{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=O5blrVLG1sE

Νεοκλής Σαρρής «στην Ελλάδα διώκεται ο πατριωτισμός»
{youtube}bSQtGYqeWeY{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=bSQtGYqeWeY
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ΤΟ "ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ" ΣΤΟ ΝΕΟΚΛΗ ΣΑΡΡΗ
{youtube}2rHr18qmMsE{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=2rHr18qmMsE

«Επιζητείται ο τεμαχισμός της Ελλάδας» - Τα δάκρυα του ιστορικού Σ. Καργάκου και οι
αποκαλύψεις του
{youtube}OaiWjIIIo14{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=OaiWjIIIo14

Πέθανε νικημένος από τον καρκίνο ο ιστορικός Σαράντος Καργάκος
{youtube}ZJcBqvbdDgg{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=ZJcBqvbdDgg

JFK MURDER DR MARY SHERMAN CANCER BIO WEAPON ROLE
{youtube}84F09qYmByw{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=84F09qYmByw

The CIA's Undetectable Poison Dart Gun
{youtube}c7jWBTiDI0o{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=c7jWBTiDI0o
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Judyth Vary Baker "The Cancer Epidemic: Causes, Crimes, Corruption"
{youtube}cMXc7ZDLLNM{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=cMXc7ZDLLNM

ILLUMINATI GUNS THAT SHOOT CANCER & AIDS
{youtube}-sMXV4oXhog{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=-sMXV4oXhog

Political Psychiatry, Social Control & Pharma, Psychology
{youtube}UA71wfk0ctc{/youtube}
www.youtube.com/watch?v=UA71wfk0ctc

Ανοικτή Επιστολή προς Μητροπολίτη κ. Αμβρόσιο

Σεβασμιότατε κ. Αμβρόσιε,
Σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε να σας συγχαρώ για την πρόσφατη, Πασχαλινή ομιλία
σας (συνημμένη στο παρακάτω παράρτημα) σχετικά με τα δεινά που υφίστανται, το
Ελληνικό Έθνος και η Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη.
Η εν λόγω ομιλία σας, κυριολεκτικά, σώζει ανθρώπινες ζωές αθώων πολιτών καθώς, η
συλλογική σιωπή αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση της διάπραξης, δίχως λογοδοσία, των
εγκλημάτων της σύγχρονης αποικιοκρατίας η οποία έχει στοχοποιήσει και επιβουλεύεται
την Πατρίδα μας.
Επίσης, η ομιλία σας αποτελεί μια αδιαμφισβήτητη εκδήλωση, της γενναιότητάς σας, της
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φιλοπατρίας σας και της Χριστιανικής σας Πίστης, στα οποία προσβλέπω προκειμένου,
έστω, να μετριαστεί η πολύπλευρη συμφορά που έχει βρει το Έθνος μας και για την οποία
θα ήθελα, με σεβασμό, να σας πληροφορήσω εκτενέστερα.
Η ριζική αιτία των δεινών της Πατρίδας μας είναι η διάπραξη εποικιστικής-αποικιοκρατίας,
εκ μέρους ομάδας πέντε χωρών (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ρωσική
Ομοσπονδία, Ισραήλ, και Τουρκία) και σε βάρος της Ελλάδας.
Το αρχέτυπο της διάπραξης του διεθνούς εγκλήματος της εποικιστικής-αποικιοκρατίας
είναι η πλήρης γενοκτονία του Έθνους των Τασμανών. Τότε, οι Βρετανοί, αποβίβασαν στην
Τασμανία κατάδικους εγκληματίες και αφού διαμόρφωσαν συνθήκες ασυμμετρίας ισχύος
ανάμεσα στους ιθαγενείς Τασμανούς και στους εγκληματίες εποίκους (παρέχοντας όπλα,
χρήμα και επιμελητεία), ικανοποίησαν τους τρεις σκοπούς της
εποικιστικής-αποικιοκρατίας, δηλαδή, υπεξαίρεσαν παράνομα, την γη, τα παιδιά (δούλοι,
πηγές ανθρώπινων οργάνων/ιστών) και το μέλλον (γενοκτονία) του Έθνους των Τασμανών.
Γενικότερα, η εποικιστική-αποικιοκρατία, λειτουργώντας ρατσιστικά, υποδουλώνει
φυλετικά ομοιογενείς κοινωνικές ομάδας (με την δική τους ορολογία, τις πολεμικές φυλές,
π.χ. Γκούρκχας, κ.λπ.) μέσω, προκαλούμενης με οπιούχα ναρκωτικά, εκτρέλανσης των
μελών τους και στη συνέχεια, στρατολογώντας τους σε μη-ένστολα στρατεύματα την
φυσική παρουσία των οποίων, οι αποικιοκράτες, μεθοδεύουν παράνομα, εντός της
επικράτειας των προς εποικιστική-αποικιοποίηση Εθνών, όπως το Παλαιστινιακό, το
Ιρλανδικό, το Κογκολέζικο, το Ελληνικό και πολλά άλλα.
Την Ελλάδα εποίκισαν με αιμοσταγείς δολοφόνους από την περίοδο του μεσοπολέμου και
μετά.
Από την δεκαετία του ‘60 και μετά, ελληνόφωνοι χασικλήδες, υποτακτικοί της Βρετανικής
αποικιοκρατίας και μάλιστα με την πολυδιάστατη υποστήριξη των Βρετανών,
καταλάμβαναν, προοδευτικά, το σύνολο των θέσεων εξουσίας του Ελληνικού κράτους,
συμπεριλαμβανομένων όλων των πολιτικών και κοινωνικών θεσμών και παράλληλα,
ξεκίνησαν να αναζητούν Ελληνόπουλα (ένα από αυτά και ο υποφαινόμενος), ώστε με
κλεμμένα παιδικά όργανα είτε ιστούς να απαλείψουν τα κουσούρια που προκαλεί το χασίσι
και ώστε πουλώντας τα ίδια τα Ελληνόπουλα στις φαρμακοβιομηχανίες των αποικιοκρατών
για “πειραματόζωα” να αποκομίσουν τεράστιες χρηματικές περιουσίες.
Στην σύγχρονη εποχή, η εποικιστική-αποικιοκρατία πραγματοποιεί τους στόχους της μέσω
της εφαρμογής γενοκτονικών-πολιτικών, δηλαδή, γενοκτονιών με μορφή συγκεκαλυμμένη
προκειμένου, να αποφεύγεται η προσφυγή στο Δίκαιο του Πολέμου, προκειμένου η
χρηματοδότηση των εγκληματιών-εποίκων να προέρχεται από την ίδια την στοχοποιημένη
Χώρα και προκειμένου οι εγκληματίες έποικοι να αποφεύγουν την ποινική δίωξη.
Η δυσφορία που προκάλεσε, κατά τις προηγούμενες εβδομάδες, ο κατ’ οίκον περιορισμός
των Ελλήνων, με αφορμή των θεωρούμενη πανδημία του κορονοϊού, θα μου επιτρέψετε να
σας πω ότι, είναι “ένας ψήλος στ’ άχυρα” συγκριτικά με τις θηριωδίες που υφίσταται ο
Ελληνικός λαός κατά τα προηγούμενα εβδομήντα χρόνια.
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Οι αποικιοκράτες ελέγχουν στην Ελλάδα τις δομές που αντιστοιχούν στην ψευδοεπιστήμη
της “ψυχιατρικής” και τις χρησιμοποιούν για να καταστρέψουν αθώους και υγιείς πολίτες
στέκονται, εκούσια ή ακούσια, εμπόδιο στους σκοπούς των επίβουλων. Αρχικά τους
δηλητηριάζουν με υδράργυρο ή άλλα δηλητήρια, στη συνέχεια τους συκοφαντούν ως δήθεν
ψυχοπαθείς και τελικά τους εγκλείουν στα θεωρούμενα “ψυχιατρεία” όπου είτε τους
καταστρέφουν ολοκληρωτικά, είτε, τους εθίζουν σε ψυχοφάρμακα/ναρκωτικά, τους
εμφυτεύουν τσιπάκια υποδούλωσης, τους στρατολογούν στα αποικιοκρατικά τάγματα
θανάτου των εποίκων και ως σύγχρονους γενίτσαρους, τους στρέφουν, δολοφονικά,
εναντίον των ίδιων των συμπατριωτών τους.
Οι αποικιοκράτες ελέγχουν στην Ελλάδα και ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, για την
επάνδρωση της οποίας, με εξαίρεση την αγροτική παραγωγή, χρησιμοποιούν, σχεδόν
αποκλειστικά, εγκληματίες-εποίκους. Συνεπώς, μέσω της οπλοποίησης της
τροφικής-αλυσίδας καταδικάζουν εις θάνατον, εξωδικαστικά και με χρήση φρικτών μέσων,
όπως ο “καρκίνος”, “καρδιαγγειακά”, “αλτσχάιμερ”, “έιτζ”, κ.λπ., τον οποιονδήποτε Έλληνα
σταθεί, εκούσια ή ακούσια, εμπόδιο στην καταστροφή της Ελλάδας και άλλους, τυχαία
επιλεγμένους πολίτες προκειμένου τα προκαλούμενα χρηματικά κέρδη των
φαρμακοβιομηχανιών και των δομών υγείας, να χρηματοδοτούν τους εγκληματίες-εποίκους.
Στον νομό Έβρου, οι μεν Βρετανοί εγκατέστησαν, στις Σάπες, μια φαρμακοβιομηχανία που
παράγει και νευροληπτικά, ενώ σε ολόκληρο το νομό, οι Ρώσοι, πραγματοποίησαν μια
υβριδική εισβολή με αποτέλεσμα, σήμερα, να ασκούν εκεί μια de facto αλλοδαπή Εθνική
Κυριαρχία. Ενώ, σύμφωνα με τους ίδιους τους Εβρίτες, τα μέλη του ντόπιου πληθυσμού
“έχουν όλοι χαζέψει”, ενώ σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, στον νομό Έβρου “ο καρκίνος
θερίζει”.
Οι αποικιοκράτες κάνουν μαζική χρήση μη συμβατικών όπλων, όπως τα χημικά/βιολογικά
που προκαλούν τις θανατηφόρες αρρώστιες, όπως ο καρκίνος, τα όπλα κατευθυνόμενης
ενέργειας (μικροκύματα) με τα οποία καταστρέφεται ο εγκέφαλος και άλλα εσωτερικά
όργανα των αθώων θυμάτων (των πατέρα μου τον σκότωσαν με τέτοια όπλα και
συνέργησαν και Ρώσοι) προκαλώντας ό,τι έχει επικρατήσει να ονομάζεται ως “αλτσχάιμερ”
είτε “άνοια” και τα ηλεκτρονικά εμφυτεύματα με τα οποία, τα θύματα αναισθητοποιούνται
προσωρινά, δίχως να αντιλαμβάνονται την αναισθητοποίηση, ασύρματα με χρήση κοινών
κινητών τηλεφώνων και η σκέψη τους μεταβιβάζεται ασύρματα σε απομεμακρυσμένα
κέντρα ελέγχου.
Όσους από εμάς, δε, οι οποίοι έχουμε ενημερωθεί έγκαιρα από το διαδίκτυο και λαμβάνουμε
κάποια μέτρα προφύλαξης και οι οποίοι υποστηρίζουμε την νομιμότητα, την Εθνική
Ανεξαρτησία και την Ελευθερία της Ελλάδας και του Ελληνικού Έθνους, μας κυνηγάνε,
κυριολεκτικά, σαν λυσσασμένα σκυλιά, σε ολόκληρη την Ευρώπη, διαπράττοντας εναντίον
μας εκείνο το είδος πολιτικής δίωξης που αρχικά, χρησιμοποιείτο στην πρώην Ανατολική
Γερμανία από την Στάζι εναντίον των ανατολικογερμανών πολιτικά αντιφρονούντων και
σήμερα, με την μορφή του “gang-stalking” αποβλέπει στην αργή, μεθοδική, άνευ ποινικής
τους δίωξης, φυσικής εξόντωσής μας.
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Στη δική μου περίπτωση, ως θύμα ακούσιας αφαίρεσης ιστών και ακούσιας υποβολής σε
ανθρώπινα πειράματα, επεχείρησαν να με δολοφονήσουν, το 1999, το 2006, το 2011, το
2012, το 2013. Κατά το 2014, οι δικαστικές και οι αστυνομικές αρχές διέπραξαν απόπειρα
πολιτικής δίωξής μου με αποτέλεσμα, την 1η Μαΐου 2014 να αυτομολήσω στην Βόρεια
Ευρώπη προκειμένου να ασκήσω το δικαίωμά μου λήψης πολιτικού ασύλου. Από τότε μέχρι
και σήμερα, όλες οι κυβερνήσεις των περίπου δεκατεσσάρων Ευρωπαϊκών χωρών που
επισκέφτηκα αρνήθηκαν να μου χορηγήσουν πολιτικό άσυλο και δεν μου έδωσαν ούτε ένα
ποτήρι νερό. Οι δε αποικιοκράτες, ελέγχοντας πλήρως τις τηλεπικοινωνίες της
Ευρωπαϊκής Ηπείρου και έχοντας παρεισφρήσει δικούς τους ανθρώπους στο σύνολο,
σχεδόν, των ιδιωτικών επιχειρήσεων και των δημοσίων οργανισμών της Ευρώπης, μου
στερούν κάθε δυνατότητα απόκτησης εισοδήματος μέσω επαγγελματικής εργασίας ενώ μου
υπεξαιρούν ένα πενιχρό εισόδημα από ενοίκιο που προκύπτει από ιδιόκτητο διαμέρισμα που
διαθέτω, στην οδό Δροσίνη 43, στην Αθήνα. Πρακτικά αυτά σημαίνουν ότι, κατ’ ουσίαν, τελώ
σε κατ’αυτοκίνητο περιορισμό, επί έξι χρόνια, δίχως εισόδημα και αναγκασμένος να
ανακυκλώνω άδεια μπουκάλια αναψυκτικών, τα οποία βρίσκω σε δημόσιους κάδους
απορριμάτων, για να κερδίσω το φαγητό που τρώω, ενώ παράλληλα, κάθε μέρα δέχομαι
έμμεσες είτε υπονοούμενες απειλές θανάτου και σχεδόν κάθε μέρα υποβάλλομαι στη
βάσανο του gang-stalking κινδυνεύοντας, να υποστώ δολοφονία, είτε, να υποστώ κάποια
συκοφαντία με αποτέλεσμα, είτε, παράνομο εγκλεισμό σε φυλακή, είτε, παράνομη
ιδρυματοποίηση.
Ούτε ο οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός στον οποίο προσέφυγα, ούτε η Ελληνική
Ορθόδοξη Εκκλησία στην οποία προσέφυγα, ούτε οι Έλληνες πολίτες στους οποίους
προσέφυγα, ούτε η οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή κυβέρνηση στην οποία προσέφυγα,
προσέφεραν, σε εμένα είτε στο οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα θύματα της
εποικιστικής-αποικιοκρατίας, την οποιαδήποτε ουσιαστική βοήθεια είτε συμπαράσταση. Και
εγώ, όπως και αμέτρητα άλλα θύματα πριν από εμένα, οδεύουμε αργά και σταθερά, στον
κακό μας και άδικο, ψόφο, εγκαταλελειμμένοι από τους Έλληνες συμπατριώτες μας και από
την Ελληνική πολιτεία.
Εν κατακλείδι, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να διερευνήσετε σφαιρικά και να
επιβεβαιώσετε όσα σας αναφέρω και αν είναι δυνατόν, να συμβάλετε όσο μπορείτε στην
δημοσιοποίηση των θανάσιμων δεινών που, υπό την συγκάλυψη του “σαματά” σχετικά με τον
κορονοϊό, υποφέρουμε από την εποικιστική-αποικιοκρατία.
Με τιμή,
Χρήστος Μπούμπουλης
οικονομολόγος
www.agorapoliton.gr
cbmechtron@yahoo.com
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viber +41762833777

Παράρτημα

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ: ΟΛΟΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ, ΑΦΟΥ ΤΗΡΟΥΝ
ΣΙΓΗΝ ΙΧΘΥΟΣ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ
Μαΐου 01, 2020
Σήμερα θα ομιλήσω και θα με ακούσετε, χωρίς να ζητήσω την άδειά σας, ώστε να μην έχετε
εσείς καμία ευθύνη γι’ αυτά που θα είπω. Θέλω να ανοίξω την καρδιά μου και να λύσω την
σιωπή μου, την οποία τηρώ σταθερά και με θρησκευτική ευλάβεια από τον περασμένο
Αύγουστο, δηλ. από την ημέρα της παραιτήσεώς μου. Επί οκτάμηνον ήδη έχω καταδικάσει
τον εαυτό μου στην σιωπή, διότι το θεωρώ χρέος μου μετά την ενθρόνισή σας! Πρέπει να
σιωπώ και να προσεύχωμαι! Πλην όμως η καρδιά μου, δυστυχώς, έχει πλημμυρίσει από
αγανάκτηση και από ένα αβάστακτο πόνο για όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό στην
Εκκλησία μας και την Ελλάδα μας. Γι’ αυτό θέλω χωρίς την άδειά σας, αλλά με την ανοχή
σας, σήμερα να λύσω την σιωπή μου, να είπω μερικά πράγματα, τα οποία είναι
συσσωρευμένα μέσα μου και με πονούν.
Για την αναξιότητά μου σήμερα δεν είναι Ανάστασις, παρά το γεγονός, ότι όλοι μαζί προ
ολίγου ψάλλαμε το «Χριστός Ανέστη»! Η μεγάλη αυτή ημέρα, αντιθέτως, δι’ εμέ είναι
Μεγάλη Παρασκευή, επειδή στις ημέρες μας ο Χριστός ξανασταυρώνεται! Σταυρώνεται από
την πολιτική Ηγεσία, ενώ η εκκλησιαστική Ηγεσία όχι μόνον παρακολουθεί σιωπηλή, αλλά
υπογράφει και προσυπογράφει τις φοβερές κατά της πίστεως αποφάσεις της πολιτικής
Εξουσίας.
Έτσι λοιπόν, για πρώτη φορά σήμερα, μετά από τόσο καιρό, ευρίσκομαι στην δύσκολη θέση
να ομιλήσω, διά να καταγγείλω προς πάσαν κατεύθυνσιν, ότι με το πρόσχημα του
κορωνοϊού συντελείται ένας μυστικός πόλεμος εναντίον της Ορθοδοξίας βασικά και
εναντίον της ανθρωπότητος στη συνέχεια. Θα ήθελα, λοιπόν, να ακουστεί πολύ δυνατά
προς πάσα κατεύθυνση ότι ο κορωνοϊός είναι ένα κατασκεύασμα, και συγχρόνως ένα
τέχνασμα, των σκοτεινών δαιμονικών δυνάμεων της Παγκοσμιοποιήσεως, που αποβλέπει
εις το να πλήξει κυρίως την Αγία Ορθοδοξία μας!
Θέλετε αποδείξεις; Ιδού λοιπόν: Από το έτος 1981 στην Αμερική έχει δημοσιευθεί ένα βιβλίο
με τίτλο: “The Eyes of darkness”, δηλ. «τα μάτια για το σκοτάδι» που γράφει: «Περί το 2020
μία σοβαρωτάτη πνευμονία – σχετική ασθένεια θα διαδοθή εις ολόκληρον τον Πλανήτην,
κάνοντας επίθεσιν εις τους πνεύμονας και εις τους βρόγχους. Θα αντιστέκεται σε όλες τις
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γνωστές θεραπείες»!!! Δηλ. θα συνταράξει ολόκληρη την ανθρωπότητα! Ήλθε, λοιπόν, το
έτος 2020! Είναι οι ημέρες μας! Και πράγματι αυτός ο ιός έχει κλονίσει ολόκληρο τον
κόσμο! Κυριολεκτικά έχει αναστατώσει το σύμπαν! Έτσι λοιπόν στην ανθρώπινη κοινωνία
θα εμφυτευθεί ένας φόβος, ένας μεγάλος και πρωτοφανής φόβος, ώστε όλοι να κλειστούν
στον εαυτό τους και στο σπίτι τους. Να κλείσουν τα καταστήματα, να νεκρώσει η αγορά! Να
κλείσουν τα Σχολεία, να κλείσουν τα Δικαστήρια! Να κλεισθούμε όλοι, μικροί καί μεγάλοι,
στο σπίτι μας! Να απαγορευθεί η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων! Και κλεισμένος ο
καθένας μας στο σπίτι του να είμεθα φυλακισμένοι στο σπίτι μας, να βιώνουμε δηλ. «τον
κατ΄οίκον περιορισμόν», όπως είναι η νομική διατύπωση, χωρίς κάποια καταδικαστική
Απόφαση εναντίον μας! Και όλα αυτά συμβαίνουν μη μπορούμε να βγει από την πόρτα του,
να απομονωθεί χωρίς κάποια εύλογη αφορμή, αλλά με την δικαιολογία, ότι μπορεί να
μολυνθούμε ή να μεταδώσουμε τον Κορωνοϊό.
Αφού, λοιπόν, εμφύτευσαν τον φόβο στην ανθρωπότητα, σε μικρούς και μεγάλους, στη
συνέχεια θα επικαλεσθούν ένα εμβόλιο, που θα είναι κατά του Κορωνοϊού. Και τότε όλοι οι
φοβισμένοι άνθρωποι θα τρέξουν με μανία, για να δεχθούν αυτό το εμβόλιο ώστε να
λυτρωθούν από τον Κορωνοϊό! Πλήν όμως το σχέδιο αυτών των δαιμονικών και σκοτεινών
δυνάμεων είναι με το πρόσχημα του εμβολιασμού να εμφυτεύσουν στον φοβισμένο άνθρωπο
και το τσιπάκι αυτό, που θα έχει τον αριθμό 666, δηλαδή τον αριθμό του Αντιχρίστου, το
«σφράγισμα του Αντιχρίστου», καθώς το έχει προαναγγείλει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο
βιβλίο της Αποκαλύψεως, κεφ. ιγ΄, στ. 16-18! Άρα όσα συμβαίνουν σήμερα στον τόπο μας
είναι προμήνυμα και προετοιμασία γι’ αυτά τα μελλοντικά γεγονότα και μας προετοιμάζουν,
και συγχρόνως μας στρατολογούν, ώστε χωρίς αντίσταση να δεχθούμε το σφράγισμα ή
χάραγμα του Αντιχρίστου.
Πρέπει να σας ενημερώσω, ότι στις 11 Μαρτίου 2020 από την Βουλή των Ελλήνων
ψηφίσθηκε ο Νόμος 4675/ – ΦΕΚ 54/Α/11-03-2020 διά του οποίου καθιερώνεται ο
υποχρεωτικός μαζικός εμβολιασμός των Ελλήνων! «Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου
διάδοσης μεταδοτικού νοσήματος, που ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια
υγεία, μπορεί να επιβάλλεται….υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπή
της διάδοσης της νόσου…». Και η Εφημερίδα «ΜΑΚΕΛΕΙΟ» ερμηνεύει, ή μάλλον
αποκαλύπτει, το βαθύτερο νόημα αυτής της Κυβερνητικής Αποφάσεως! Το εμβόλιο θα είναι
το πρόσχημα για να επιβληθεί το χάραγμα του Αντιχρίστου, δηλ. ο αριθμός 666! «Τα
“παιδάκια” του Μπιλ Γκέϊτς θέλουν υποχρεωτικά εμβόλια και τσιπάρισμα», (βλ. φ. της
25.04.2020, σελ. 11). Για το χάραγμα αυτό έχει εκφρασθεί θετικά και ο άλλοτε Υπουργός
του ΠΑΣΟΚ κ. Ευάγ. Βενιζέλος: «Βγήκε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, να μας πει ξαφνικά εν
μέσω κορωνοϊού για το ηλεκτρονικό τσιπάκι που θα πρέπει να θεσπιστεί στην Χώρα μας, το
οποίο θα φέρουν πάνω τους οι πολίτες για την συλλογή ιατρικών δεδομένων, μετά την άρση
της απαγόρευσης κυκλοφορίας» (Βλ. www.greekaffair.gr/o-eyaggelos-venizelos-proteinei/ ).
Για να συνειδητοποιήσετε τι ακριβώς συμβαίνει στις ημέρες μας επιτρέψατέ μοι να σας
αναγνώσω το σχετικό απόσπασμα από το βιβλίο της Αποκαλύψεως και κάνετε μια σύγκριση
με όσα συμβαίνουν σήμερα: «Ακόμη δε του επετράπη (δηλ. στον Αντίχριστο) να ενεργήσει,
ώστε να φονευθούν, όσοι δεν θα ήθελαν να προσκυνήσουν το είδωλον του θηρίου.
Παρασύρει δε και πείθει όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλουσίους και τους
πτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να προσκυνήσουν το είδωλον, να υποταχθούν
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εις το θηρίον και να τους δώσουν ανεξάλειπτον χαραγμένην σφραγίδα εις το δεξί των χέρι
ή εις τα μέτωπά των… Και δια να θλίψει και να ταλαιπωρήσει τους Χριστιανούς,
πειθαναγκάζει, κανείς να μη ημπορεί να αγοράσει ή να πωλήσει, εκτός εκείνων, που έχουν
το χάραγμα και την σφραγίδα του θηρίου, η οποία σφραγίς είναι το όνομα του θηρίου, ή ο
αριθμός, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του ….κατά το ελληνικόν σύστημα,
είναι εξακόσια εξήκοντα έξ (666) η χξστ΄. Είναι δε το όνομα του Αντιχρίστου» (βλ. Αποκάλ.
κεφ. ιγ΄, στ. 16-18).
Από τη θέση αυτή, λοιπόν, σε μια τόσο επίσημη ημέρα και ώρα, δηλ. στο βράδυ της
Αναστάσεως, εθεώρησα χρέος μου ως ένας πρεσβύτης πλέον Ιεράρχης να επιστήσω την
προσοχήν όλων υμών, κληρικών και λαϊκών, όλως ιδιαιτέρως δε των Σεβασμιωτάτων Αγίων
Αρχιερέων της Εκκλησίας μας, ώστε να μην παγιδευτούν στα δίχτυα αυτής της δαιμονικής
κινήσεως.
Επιπλέον θέλω να τονίσω προς πάσαν κατεύθυνσιν, ότι ο διωγμός της Ορθοδοξίας μας
άρχισε ήδη με τις πρόσφατες Κυβερνητικές αποφάσεις, που έχουν ως πρόφαση τον
Κορωνοϊόν. Οι Κυβερνητικοί Παράγοντες, δυστυχώς δε με πρωτεργάτην τον Πρωθυπουργό
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, μας έχουν περικυκλώσει με πολλές απαγορευτικές κυβερνητικές
Αποφάσεις, οι οποίες όμως είναι όχι μόνον πρωτοφανείς, αλλά και παράνομες και
αντισυνταγματικές! Ποτέ άλλοτε δεν έκλεισαν οι Ναοί της Ορθοδοξίας και μάλιστα κατά
την εορτή του Πάσχα! Με το πρόσχημα της προφυλάξεως από τον Κορωνοϊόν
κυριολεκτικώς νεκρώθηκε η ανθρώπινη Κοινωνία! Όλες αυτές οι απαγορευτικές
Κυβερνητικές Αποφάσεις παραβιάζουν και καταπατούν το αναφαίρετο δικαίωμα της
ατομικής ελευθερίας του πολίτη! Δεν έχουν επιβληθεί ούτε από το χειρότερο στρατιωτικό
καθεστώς. Τι είναι αυτά; Ο Δικηγόρος παρ΄ Aρείω Πάγω κ. Σπυρ. Αλαφαντάκης σε ένα
περισπούδαστο άρθρο του, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ (βλ. φ. της
14ης.04.2020, σελ. 8), μεταξύ άλλων γράφει και τα εξής: « Ο καισαρίζων Πρωθυπουργός
διαλαλήσας (με tweet, ως επιβάλλει η εποχή,) ότι με απόφαση της Κυβέρνησης
αναστέλλονται οι λειτουργίες σε όλους τους χώρους θρησκευτικής λατρείας παρεβίασεν
αυτοστιγμεί, ομού μετά των λοιπών μελών της Κυβερνήσεως, το άρθρον 13 παράγραφοι 1
και 2 του Συντάγματος… Η άσκησις της θρησκευτικής ελευθερίας και λατρείας των
Ελλήνων …είναι απολύτως απαραβίαστος… Κάποιος πρέπει να τους ειδοποιήσει ότι το
Έθνος τυραννείται. Ότι δυσφορεί δια το ήθος και το ύφος της νέας εξουσίας…»!
Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι όλως παρανόμως έδωσαν εντολή να κλείσουν τα καταστήματα,
να νεκρώσει η αγορά, να κλείσουν τα σχολεία, τα καφε-μπάρ, τα ξενοδοχεία κλπ. Αλλά να
κλείσουν και οι ναοί; Να να μη χτυπούν οι καμπάνες; Να μη λειτουργούν τα μεγάφωνα έξω
από τους ναούς; Να μη στέκωνται οι πιστοί ούτε και έξω από τους Ναούς; Διερωτώμαι και
σας παρακαλώ να σκεφθείτε: ο ήχος της καμπάνας ή ο ήχος από το μεγάφωνο της
Εκκλησίας μεταδίδει τον ιό; Μεγαλύτερη βλακεία από αυτή θα μπορούσε να υπάρχει; Και
όμως αυτή η μέθοδος στην ουσία της είναι ένας τρόπος για να μας απομακρύνουν από την
αγκαλιά του Θεού! Για να ερημώσουν οι Ναοί των Ορθοδόξων! Όχι όμως και τα τζαμιά των
Μουσουλμάνων!
Και ιδού το αποτέλεσμα! Απόψε, που ψάλλουμε το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ, οι Εκκλησίες μας
είναι χωρίς πιστούς! Οι Ναοί μας είναι εντελώς άδειοι! Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι οι
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Κυβερνητικοί Παράγοντες με τις παράνομες και αντιχριστιανικές Αποφάσεις των δεν
επιτρέπουν στους πιστούς να παρευρίσκωνται ούτε μέσα, αλλ΄ούτε και έξω από τον Ναό!
Όλα αυτά συγκροτούν και συνθέτουν μόνον δαιμονικές μεθόδους, οι οποίες στοχεύουν να
μας απομακρύνουν απ’ τον Θεό! Να μας συνηθίσουν, ώστε να ζούμε χωρίς τον Χριστό!
Με ποιό δικαίωμα π.χ. ο Υπουργός κ. Νικ. Χαρδαλιάς απαγορεύει την κυκλοφορία στο
Κρανίδι; «Χαρδαλιάς: Απαγορεύεται η κυκλοφορία στο Κρανίδι από τις 8 βράδυ»
αναγνώσαμε στο Διαδίκτυο προ τριών μόλις ημερών! Και η Εφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ (βλ. φ.
της 16.04.2020, σελ. 15) γράφει μεγαλοφώνως: «Χαρδαλιά, ακούς τον Ιμάμη;» Τι είναι ο κ.
Χαρδαλιάς; Αυτοκράτωρ; Με ποιό δικαίωμα αποφαίνεται και αποφασίζει μόνος του; Δεν
υπάρχει η Βουλή των Ελλήνων; Στην Εφημερίδα ΕΣΤΙΑ, την οποία μνημονεύσαμε
παραπάνω, διαβάζουμε και τα εξής, τα οποία προφανώς ζωγραφίζουν τον απαράδεκτο
αυτόν Υπουργό: «Παρακολουθών εμβρόντητος έναν Υφυπουργόν αμφιλεγόμενον
υποστάσεως αμφιβόλου και αμφισβητουμένης, εκφέροντα λόγον (τρόπος του λέγειν)
αγοραίον, φθογγολικώς ανάλογον, με παρατονισμούς και σολοικισμούς κεραυνοβόλους,
σύνταξιν ετοιμόρροπον, κοινοτοπίας απελπιστικάς, προσπαθείας εντυπωσιωθηρικής
φραστικής εκζητήσεως αγωνιώδεις… επαναλαμβάνοντα, ότι ”όλα τα μέτρα είναι στο
τραπέζι”…» (βλ. Σελ. 8).
Αλλά και η Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ, γνωστή για τους Ελληνο-Χριστιανικούς αγώνες
της, γράφει τα εξής τρομερά: «Συνεδριάζουν κανονικά στις Μασσονικές Στοές, στη Λέσχη
Μπίλντερμπεργκ και στους Ροταριανούς Ομίλους; Στις υπαρξιακές αυτές μαζώξεις, που
συγκεντρώνονται πολλά άτομα, συμμετέχουν συνήθως και άτομα μεγάλης ηλικίας, που
κατά κανόνα ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες… Ζητάμε ρητή και δημόσια δήλωση (όπως και
στην περίπτωση της Εκκλησίας) να λέει: Απαγορεύεται οποιαδήποτε συνεδρίαση της
Λέσχης Μπίλντερμπεργκ, των Μασσονικών Στοών και των Ροταριανών Ομίλων λόγω
αυξημένου κινδύνου διασποράς του νέου Κορωνοϊού. Διαδώστε το για την προστασία της
δημόσιας υγείας!» (ΟΜΑΔΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ – βλ. φ. της 14ης.04.2020,
σελ. 8).
Διερωτώμαι: Μήπως, λοιπόν, έχουμε Δικτατορία στην Ελλάδα και δεν το έχουμε
αντιληφθεί;
Έπειτα από το Μεγάλο Σάββατο (18.04) στις 21:00’ το βράδυ έως και τα μεσάνυχτα της
Δευτέρας του Πάσχα (20.04) απαγορεύεται αυστηρώς κάθε μετακίνηση! Για ποιο λόγο; Γιατί
άραγε ένας άνθρωπος, λαμβάνοντας όλα τα προφυλακτικά μέτρα, δεν μπορεί να
επισκεφθεί τον εορτάζοντα ή άρρωστο συγγενή του, τον ηλικιωμένο φίλο του, τον
συνεργάτη του; Με ποιο δικαίωμα, χωρίς να υπάρχει κάποιος Νόμος, εντελώς αυθαίρετα
μας απαγορεύουν την κυκλοφορία; Ούτε στην Γερμανική κατοχή, την οποίαν εγώ έζησα, δεν
είχαμε τέτοιους νόμους! Όλα αυτά, λοιπόν, είναι δαιμονικές μέθοδοι και σκοπό έχουν να
προετοιμάσουν το έδαφος για τα χειρότερα, τα οποία πολύ σύντομα έρχονται.
Από τη θέση αυτή, λοιπόν, δηλ. από την Ωραία Πύλη του ιερού Ναού της Φανερωμένης
Αιγίου, καταγγέλλω, ότι στις ημέρες μας διώκεται ο Χριστός και η Εκκλησία Του! Διώκεται
πρωτίστως μεν από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα Κυβερνητικά Πρόσωπα, εν συνεχεία
δε εμμέσως πλην σαφώς και από την Εκκλησιαστική Ηγεσία, δηλ. από την Ιεραρχία της
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Εκκλησίας της Ελλάδος! Όλοι σχεδόν οι Μητροπολίτες της Ελλάδος, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων, αφού τηρούν σιγήν ιχθύος στον συντελούμενο διωγμό, εμμέσως πλην σαφώς,
είναι Προδότες του Χριστού και της Εκκλησίας Του!
Μπροστά στα πρωτοφανή αυτά γεγονότα, στα εγκλήματα κατά της Ορθοδόξου Εκκλησίας,
η εκκλησιαστική Ιεραρχία Ηγεσία έχει πάθει μια πρωτοφανή μουγκαμάρα! Ελάχιστες είναι
οι εξαιρέσεις, μέσα στις οποίες, ευτυχώς, συγκαταλέγεται και ο διάδοχός μας, ο
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος! Ακολουθούν οι
Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Κερκύρας κ. Νεκτάριος, Αιτωλοακαρνανίας κ. Κοσμάς,
Πατρών κ. Χρυσόστομος και κάποιοι ζηλωτές ιερείς! Ο Σεβ. Κερκύρας αποτόλμησε να
τελέσει την λιτανεία του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος μέσα στο Ναό με 5-6
πρόσωπα, τα οποία ο ίδιος προσκάλεσε να συμμετάσχουν! Τώρα πλέον είναι
κατηγορούμενος, παραπέμπεται δε να δικασθεί μέσα στο μήνα Μάϊο. Επί πλέον ένας
ζηλωτής ιερεύς της Χίου, ο π. Χριστοφόρος Γουρλής, το πρωΐ του Μεγάλου Σαββάτου
σκόρπισε με ενθουσιασμό τα βάγια, ψάλλοντας το «Ανάστα ο Θεός», συγχρόνως όμως είχε
αφήσει ανοιχτές τις πόρτες της ιερού Ναού!Συνελήφθη, λοιπόν, από την Αστυνομία,
οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και του επεβλήθη χρηματική ποινή 5.000 ευρώ!!! Έπειτα είναι
και ο αγαπητός μας π. Βασίλειος Βολουδάκης, ο οποίος εξωτερίκευσε την αγανάκτηση της
ψυχής του με ένα πολύ δυνατό-ομολογιακό τρόπο, βροντοφωνάζοντας με ηρωϊσμό τη λέξη
ΑΙΣΧΟΣ! Ακολουθούν ο αγαπητός μας π. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος από την Πάτρα, ο π.
Γεώργιος Σχοινάς από το Κουκάκι, ίσως δε και μερικοί ακόμη ιερείς, ελάχιστοι όμως εν
σχέσει με τον αριθμό των εν Ελλάδι Εφημερίων, οι οποίοι δεν πτοήθηκαν και δεν δίστασαν
να επιτελέσουν το χρέος των!
Ο κοσμικός Τύπος καταγράφει το γεγονός και σημειώνει: «ΗΡΩΕΣ ΙΕΡΕΙΣ – ΠΡΟΔΟΤΕΣ
ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ» (βλ. Ελεύθερη Ώρα, φ. της 24.04.2020, σελ. 1). Ώστε, λοιπόν, οι
Εκκλησιαστικοί Ηγετικοί Παράγοντες έχουν χάσει τη φωνή τους;
Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν εις βάρος των Ορθοδόξων αντιθέτως οι Μουσουλμάνοι είναι
ελεύθεροι! Πηγαίνουν στους ναούς των, στριμώχνονται ο ένας κολλητά πάνω στον άλλο,
και όμως κανείς δεν τους ενοχλεί! «Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων με
ανακοίνωσή του παρακάλεσε τους Μουσουλμάνους να μείνουν σπίτια τους κατά τη διάrκεια
του Ραμαζανιού», διαβάσαμε στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ»!!! (βλ. φ. της 24.04.2020,
σελ. 2). Τους Ορθοδόξους Χριστιανούς η Κυβέρνηση τους διατάζει και τους φυλακίζει στα
σπίτια τους, τούς Μουσουλμάνους όμως τους ικετεύει και τους παρακαλεί!
Οι ημερήσιες Εφημερίδες δεν σταματούν να σχολιάζουν δυσμενώς για την Κυβέρνηση
Μητσοτάκη τα όσα συμβαίνουν με τους Μουσουλμάνους: «ΟΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, γράφει
η Εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Μ. Τρίτη, 14.04.2020, σελ. 9), κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα και
διαδηλώνουν ελεύθερα διασπείροντας τον ιό, οικογένειες από Ρομά οργανώνουν γαμήλια
γλέντια, αλλά η Κυβέρνηση, οι Κρατικοί Αξιωματούχοι, η Δικαιοσύνη και οι Δημοσιογράφοι
δακτυλοδείχνουν τον ιερέα στο Κουκάκι και τον Μητροπολίτη Κερκύρας ως ενόχους της
πανδημίας και δημόσιους κινδύνους, και ταυτόχρονα δημιουργούν συνθήκες επικοινωνιακού
λιντσαρίσματος. …Ουαί Υμίν, Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί».
Πηγή:
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https://www.ksipnistere.com/2020/05/blog-post_25.html

Ο καρκίνος ξεπέρασε την καρδιά ως η κυριότερη αιτία θανάτου σε 12 ευρωπαϊκές
χώρες
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «EUROPEAN HEART JOURNAL»
Οι καρδιαγγειακές παθήσεις σκοτώνουν σήμερα περισσότερους ανθρώπους παγκοσμίως
(πάνω από 17,3 εκατομμύρια ετησίως ή το 31,5% όλων των θανάτων) απ΄ ό,τι το 1990 (12,3
εκατομμύρια καρδιαγγειακοί θάνατοι ή το 26% των συνολικών), αλλά στην Ευρώπη, ιδίως τη
Δυτική, διαχρονικά καταγράφεται βελτίωση.
Έτσι, ο καρκίνος ξεπέρασε πλέον τις ασθένειες της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων ως
η κυριότερη αιτία θανάτου σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, αν και ακόμη στο σύνολο της Ευρώπης
οι θάνατοι από καρκίνο δεν είναι ούτε οι μισοί σε σχέση με τους καρδιαγγειακούς θανάτους.
Στην Ελλάδα οι θάνατοι από καρδιά, αν και διαχρονικά εμφανίζουν μείωση ως ποσοστό,
συνεχίζουν να είναι περισσότεροι σε σχέση με τους θανάτους από καρκίνο.
Τα νεότερα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν σήμερα στο περιοδικό «European Heart Journal»
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, δείχνουν ότι στην Ευρώπη συνολικά οι
καρδιαγγειακοί θάνατοι ξεπερνούν τα τέσσερα εκατομμύρια τον χρόνο (το 45% των
συνολικών) και από αυτούς πάνω από 1,4 εκατομμύρια είναι πρόωροι (συμβαίνουν σε ηλικία
κάτω των 75 ετών).
Όμως σε 12 χώρες, 11 ευρωπαϊκές (Βέλγιο, Δανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,
Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, Βρετανία, Νορβηγία) και στο Ισραήλ, περισσότεροι -ιδίως
άνδρες- πεθαίνουν πλέον από καρκίνο από ό,τι από καρδιά.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ. Νικ Τάουνσεντ του Τμήματος Υγείας του Πληθυσμού
του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, ανέφεραν ότι η Γαλλία υπήρξε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα
όπου οι θάνατοι από καρκίνο ξεπέρασαν αυτούς από καρδιά.
Στην ΕΕ των «28» οι καρδιαγγειακοί θάνατοι αποτελούν το 38% των συνολικών θανάτων,
ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη εκτός ΕΕ το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο (54%).
Ανισότητες υπάρχουν και στους πρόωρους θανάτους: στην ΕΕ-28 το 26% είναι
καρδιαγγειακής αιτιολογίας, ενώ στις εκτός ΕΕ ευρωπαϊκές χώρες το 36%.
Όσον αφορά τα χρόνια ζωής σε συνθήκες αναπηρίας λόγω καρδιαγγειακού προβλήματος ή
αλλιώς τα χαμένα χρόνια υγιούς ζωής (τα λεγόμενα έτη DALY), τα περισσότερα
καταγράφονται στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης (194 ανά 1.000 κατοίκους στην
Ουκρανία και 181/1.000 στη Ρωσία), ενώ τα λιγότερα στο Ισραήλ (26 ανά 1.000) και στην
Ισλανδία (32 ανά 1.000).
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Ελλάδα
Στην Ελλάδα, η μελέτη επισημαίνει ότι είναι αναλογικά ιδιαίτερα πολλοί οι καρδιαγγειακοί
θάνατοι στις γυναίκες. Έτσι, το ποσοστό θανάτων γυναικών ανά 100.000 κατοίκους είναι
391 στη χώρα μας, έναντι 174 στη Γαλλία.
Οι πρόωροι καρδιαγγειακοί θάνατοι είναι πολύ υψηλοί στην Ελλάδα τόσο μεταξύ των
ανδρών (147 ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 73 ανά 100.000 στη Γαλλία), όσο και μεταξύ
των γυναικών (57 ανά 100.000 στην Ελλάδα έναντι 26 ανά 100.000 στη Γαλλία).
Πάντως η καρδιαγγειακή θνησιμότητα στην Ελλάδα (που το 2012 κινείτο με ρυθμό 485
θανάτων ανά 100.000 κατοίκων και των δύο φύλων), εμφανίζει μείωση περίπου 31% κατά
την τελευταία δεκαετία.
Όσον αφορά τα χαμένα χρόνια υγιούς ζωής (έτη DALY), στην Ελλάδα είναι 77 ανά 1.000
κατοίκους λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων, 38 ανά 1.000 λόγω ισχαιμικής νόσου και 27 ανά
1.000 λόγω εγκεφαλικού.
Η μέση διάρκεια νοσηλείας στη χώρα μετά από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι 6,1
μέρες, έναντι 10,3 στη Γερμανία και 3,9 στη Δανία.
Ελληνική «πρωτιά» στα καρδιαγγειακά νοσήματα στις Μεσογειακές χώρες
Τον υψηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα μεταξύ των χωρών της Μεσογείου
διατρέχουν οι Έλληνες, καθώς όπως τονίζουν οι επιστήμονες έχουν εγκαταλείψει τον
παραδοσιακό τρόπο διατροφής και ζωής.
πιο συγκεκριμένα, το 45-50% του πληθυσμού είναι καπνιστές, έως και το 1/3 του πληθυσμού
είναι παχύσαρκοι, το 10% πάσχει από διαβήτη και το 1/3 των Ελλήνων έχει αυξημένη
αρτηριακή πίεση. Ως αποτέλεσμα, στην Ελλάδα να έχουμε 20.000 νέα εμφράγματα
ετησίως.
Με τη στεφανιαία νόσο να κρατάει τα σκήπτρα στις αιτίες θανάτου στον ελληνικό
πληθυσμό και με δεδομένο ότι πλέον τα καρδιακά νοσήματα χτυπούν όλο και νεότερους σε
ηλικία ανθρώπους, οι γιατροί προειδοποιούν να αλλάξουμε τρόπο ζωής.
Τα στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται με την καρδιαγγειακή νόσο εμφανίζονται δυσοίωνα
σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με υπολογισμούς κάθε 2 δευτερόλεπτα καταγράφεται
ένας θάνατος που οφείλεται στη νόσο, κάθε 5 δευτερόλεπτα σημειώνεται μια καρδιακή
προσβολή και κάθε 6 δευτερόλεπτα εκδηλώνεται ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Η
καρδιαγγειακή νόσος παραμένει η κύρια αιτία θνησιμότητας στον κόσμο, καθώς ένας στους
τρεις θανάτους παγκοσμίως, οφείλεται σε καρδιακή νόσο και αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο. Έως το 2025, οι θάνατοι θα ξεπερνούν τους 25.000.000 ετησίως. Υπολογίζεται
ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν 17 εκατομμύρια άνθρωποι, εξαιτίας της καρδιαγγειακής νόσου.
Μόνο στη χώρα μας, κάθε χρόνο καταγράφονται περισσότερα από 15.000 νέα περιστατικά
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στεφανιαίας νόσου, πολλά από τα οποία αποβαίνουν μοιραία για τον ασθενή.
Πηγή:
https://www.iefimerida.gr/news/283255/o-karkinos-xeperase-tin-kardia-os-i-kyrioteri-aitia-thanat
oy-se-12-eyropaikes-hores
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