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Προς την Διεύθυνση της εφημερίδας «Πολίτης» 

 

Κύριε Διευθυντά, 

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου που μου 

δίνετε τη δυνατότητα να απαντήσω στα όσα ο άγνωστός μου 

και ανώνυμος δημοσιογράφος της εφημερίδας σας έγραψε για 

το πρόσωπό μου,  στο φύλλο της Κυριακής, στις 15 

Αυγούστου 2021. 

           Στον ως άνω δημοσιογράφο, (τον οποίον, 

σημειωτέον, υπακούοντας στην εντολή του Κυρίου, 

«προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υμάς» (Ματθ. 5, 44), 

έχω ήδη συμπεριλάβει στις προσευχές μου, ευχόμενος υπέρ 

υγείας και φωτισμού του), θα ήθελα να αναφέρω τα εξής: 

Κατ’ αρχάς να τον συγχαρώ διότι, εξ όσων αντιλήφθηκα, έχει 

την καλή διάθεση να διατηρεί ανοικτή γραμμή επικοινωνίας  

με τους συμπολίτες μας και είναι πρόθυμος  να ακούει τις 

απορίες, τα παράπονα και τις διαμαρτυρίες τους. (Τούτο 

άλλωστε είναι ένα από τα καθήκοντά του, ως δημοσιογράφου, 

ο οποίος θέλει να τιμά την ιδιότητα του ως φορέα της 

τέταρτης εξουσίας και ως εκφραστή και υπερασπιστή του 

δικαιώματος ελευθερίας «της γνώμης, της λήψεως και 

μεταδόσεως πληροφοριών και ιδεών» (άρθ. 19, παρ. 2 του 

Συντάγματος)). 

        Στα πλαίσια, λοιπόν, των ως άνω υποχρεώσεων  του 

ως λειτουργού της δημοσιογραφίας και δη της εφημερίδας 

«Πολίτης», η οποία εξαγγέλλει δημοσίως ως πρώτο σκοπό 

της «τη σφαιρική και αμερόληπτη ενημέρωση των 

αναγνωστών της για όλα τα σημαντικά γεγονότα» και με 

δεδομένη την ιδιαίτερη αυτή ευαισθησία του στο να γίνεται 

δέκτης και πομπός παραπόνων, θα τον προέτρεπα, με πολλή 

αγάπη, να προβεί στην εξής, σαφώς συνάδουσα, με τα πιο 

πάνω, ενέργεια: 

Από την στήλη «θου κύριε» της εφημερίδας σας να 

απευθύνει γενική πρόσκληση προς όλους τους συμπολίτες μας 

όπως (είτε από τηλεφώνου, είτε εγγράφως  και ει δυνατόν 

επωνύμως) του αναφέρουν πληροφορίες, παράπονα, 

διαμαρτυρίες κ.λπ. σχετικά με τα εξής καίρια και φλέγοντα 
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ζητήματα που ταλανίζουν στις μέρες μας την κυπριακή 

κοινωνία: (α) Παρενέργειες οι οποίες προέκυψαν μετά τον 

«εμβολιασμό»  των ιδίων ή συμπολιτών τους  με «εμβόλια» 

κατά του κορωνοϊού. (θάνατοι, θρομβώσεις, μυοκαρδίτιδες, 

περικαρδίτιδες, αλλεργικές αντιδράσεις (αναφυλακτικά σοκ), 

περιφερικές παραλύσεις, αποβολές εμβρύων κ.λπ). 

(β) Απειλές, εκφοβισμοί, άμεσοι και έμμεσοι 

εξαναγκασμοί ή και κυρώσεις (λ.χ. απολύσεις) από εργοδότες 

και προϊσταμένους εναντίον πολιτών, προκειμένου οι 

τελευταίοι να υποχρεωθούν  να υποβληθούν σε «εμβολιασμό», 

χωρίς να προηγηθεί ελεύθερη προς τούτο συναίνεσή τους, που 

θα προκύψει μετά από πλήρη, σαφή και κατανοητή 

ενημέρωση περί του τι περιέχει το «εμβόλιο», ποια είναι η 

δράση του και ποιες οι πιθανές παρενέργειές του (παραβίαση 

του άρθρου 5 της Διεθνούς Σύμβασης  του Οβιέδο (1990) την 

οποία επικύρωσε η Κυπριακή Δημοκρατία  (Νομ. 31  (ΙΙΙ) 

/2001) και ως εκ τούτου έχει αυξημένη ισχύ έναντι 

οποιουδήποτε νόμου και διατάγματος (άρθ. 169, παρ. 3 του 

Συντάγματος). 

(γ) Σοβαρή επιβάρυνση του εισοδήματος συμπολιτών 

μας λόγω της «επι πληρωμή» υποχρεωτικής διενέργειας ανά 

τριήμερο μοριακών ή ταχείας ανίχνευσης τεστ, για μόνο το 

λόγο ότι ασκούν ένα αναφαίρετο  συνταγματικό τους 

δικαίωμα, (δηλαδή το δικαίωμά τους στην μη 

υποχρεωτικότητα του «εμβολιασμού»). 

Θα ήθελα, εν συνεχεία, να τον πληροφορήσω ότι το 

Μυστήριο της Μετανοίας και Εξομολογήσεως, με το οποίο 

χάριτι Θεού διακονώ, ει και αναξίως, εδώ και 26 και πλέον 

χρόνια τον λαό του Θεού, είναι το κατ’ εξοχήν Μυστήριο της 

εν Χριστώ ελευθερίας, στο οποίο δεν προσέρχονται άβουλοι 

και «αφελείς» άνθρωποι, για να χειραγωγηθούν με ανοησίες 

και «φαιδρά» του τύπου «αν εμβολιασθείτε θα βάλετε μέσα 

σας τον δαίμονα» ή ότι «ο διάβολος θα μας ελέγχει με το 

εμβόλιο» ή ότι «θα γίνετε πίθηκοι»!!! (Τα ως άνω είναι 

πράγματι τεραστίων διαστάσεων «πελλάρες» - για να 

χρησιμοποιήσω την δική του ορολογία - τις οποίες θεωρώ 

περιττό να διαψεύσω ότι ανέφερα ποτέ στην εξομολόγηση, 
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σεβόμενος και τη νοημοσύνη των αναγνωστών σας). Όμως, 

ως ιερέας και νομικός, θα ήθελα να του δώσω μια συμβουλή:  

Να αποφεύγει να βάζει στο στόμα συμπολιτών του λόγια και 

ασυναρτησίες που ποτέ δεν ξεστόμισαν (όπως συνέβη με την 

περίπτωσή μου). Γιατί κάποιοι άλλοι μπορεί να 

χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς τρόπους για να του 

απαντήσουν και να τον βοηθήσουν να μην το επαναλάβει…). 

Στο Μυστήριο, λοιπόν, της Εξομολόγησης 

προσέρχονται ελευθέρως και αυτοβούλως πιστοί κάθε 

κοινωνικής τάξης  και μορφωτικού επιπέδου. Πολλοί             

απ’ αυτούς  είναι ιατροί όλων των ειδικοτήτων, κάποιοι 

μάλιστα με διδακτορικά και θέσεις στο Πανεπιστήμιο, καθώς 

και βιολόγοι, χημικοί, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, 

νομικοί, φαρμακοποιοί, ψυχολόγοι, οικονομολόγοι, 

παιδαγωγοί, δημοσιογράφοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.ά, οι 

οποίοι γνωρίζουν  σε βάθος και πλάτος, (ο καθένας από τη 

σκοπιά της επιστήμης του), όλες τις πτυχές, (ιατρικές, 

νομικές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές κ.λπ.), του όντως 

πρωτοφανούς  για την παγκόσμια ιστορία φαινομένου: Στο 

όνομα δήθεν της «αγάπης» να σχεδιάζεται και να προωθείται 

ο υποχρεωτικός «εμβολιασμός» όλων των ανθρώπων της 

οικουμένης!!! Και μάλιστα, με ένα «εμβόλιο» εντελώς 

καινούργιας τεχνολογίας και αγνώστων μεσοπρόθεσμων  και 

μακροπρόθεσμων  παρενεργειών. (Τις άμεσες παρενέργειες 

τις γνωρίζουμε και είδαμε  με τα μάτια μας, παρόλες τις 

προσπάθειες συγκάλυψης, ήδη δε θρηνούμε πεθαμένους  και 

αρρώστους). Οι πιο πάνω, λοιπόν, εξομολογούμενοι 

προφανώς δεν έχουν ανάγκη να ρωτήσουν εμένα (τον όντως 

μη ειδικό περί εμβολίων) για να λάβουν την απόφαση αν θα 

«εμβολιασθούν» ή όχι. 

         Ο άγνωστος μου δημοσιογράφος σας παραδέχεται 

- προς τιμή του προφανώς – ότι είναι: «άσχετος με το θέμα 

των  εμβολίων ως μη ειδικός» . Όμως από την άλλη, δεν παύει 

να είναι άνθρωπος νοήμων και λογικός, ο οποίος ασχολείται  

και πρέπει να ασχολείται, ως εκ της ιδιότητός του, με το θέμα.            

Γι’ αυτό και θα προτρέψω γνωστούς μου επιστήμονες να 

αποστείλουν προς σφαιρική ενημέρωσή του (εφόσον εξάλλου 
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και η εφημερίδα σας είναι, όπως διακηρύττει,  «προσηλωμένη 

στις αρχές της  αμεροληψίας, της ελευθερίας  του λόγου και 

της πολυφωνίας») τεκμηριωμένες θέσεις  (κατανοητές από 

ένα δημοσιογράφο), τις οποίες διατυπώνουν  για τα 

συγκεκριμένα «εμβόλια» (περιεχόμενο, δράση και τυχόν 

επιπλοκές) έγκριτοι ιατροί, βιολόγοι, φαρμακοποιοί, χημικοί 

κ.ά. (Μάλιστα πολλοί εξ αυτών υπερτερούν σε γνώσεις και 

ακαδημαϊκά προσόντα επί του αντικειμένου (επιδημιολόγοι, 

ιολόγοι, κλινικοί φαρμακολόγοι, κ.ά.) από τα μέλη της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής του κράτους, το κύρος βέβαια 

των ακαδημαϊκών προσόντων των οποίων  ουδόλως 

αμφισβητούμε). 

  Με δεδομένο επίσης το ενδιαφέρον του για το ύψιστο 

αγαθό της υγείας  και ζωής των πολιτών, θα προτρέψω τους 

ως άνω γνωστούς μου να αποστείλουν στην εφημερίδα σας 

κείμενα και ομιλίες, επίσης παγκοσμίου εμβελείας 

επιστημόνων, οι οποίοι υποβάλλουν  προς τους  «αρμοδίους» 

και «υπευθύνους» το εξής εύλογο και βάσιμο ερώτημα - 

διαμαρτυρία: Εφόσον υπάρχουν φάρμακα τα οποία 

θεραπεύουν αποτελεσματικά, αν ληφθούν έγκαιρα σε επίπεδο 

πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, (στα οποία αναφέρθηκε, 

ήδη  από το Δεκέμβριο του 2020, ο κατ’ εξοχήν αρμόδιος  να 

ομιλήσει για τον κορωνοϊό  Νομπελίστας, ιολόγος ιατρός Δρ 

Luc Montagnier) και εφόσον, επίσης,  υπάρχουν ιατρικά 

πρωτόκολλα (όπως αυτά της κλινικής του Αγίου Ανδρέα στην 

Πάτρα) τα οποία εφαρμόσθηκαν επιτυχώς  και θεράπευσαν 

πλήθος ασθενών, αποφευχθείσης της διασωλήνωσης, τότε 

γιατί δεν επιτρέπεται η συνταγογράφηση των ως άνω 

θεραπευτικών φαρμάκων και η εφαρμογή των  

συγκεκριμένων  πρωτοκόλλων, που σώζουν ζωές  και 

αποτρέπουν σοβαρές και ενδεχομένως μη αναστρέψιμες 

βλάβες  στους προσβληθέντες  από τον κορωνοιό;  

   Ιδού πεδίον σοβαρής δημοσιογραφικής έρευνας, η 

οποία, με βάση όχι  «συνωμοσιολογίες»  αλλά τεκμηριωμένες 

επιστημονικές θέσεις,  θα επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις 

στο εξής, προς διερεύνηση, αδυσώπητο ερώτημα: Ποιοι 

τελικά ευθύνονται για τους, εξαιτίας του κορωνοϊού, 
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θανάτους; Οι αρνούμενοι να υποβληθούν υποχρεωτικά  σε 

αγνώστων παρενεργειών «εμβόλια» ή μήπως οι αρνητές των 

φαρμάκων και πρωτοκόλλων που αποδεδειγμένα 

θεραπεύουν;  

             Επειδή ο άγνωστός μου δημοσιογράφος μίλησε 

και για δεκάδες παππούδες  και γιαγιάδες, που υποτίθεται ότι 

«χειραγωγώ», θα ήθελα να τον πληροφορήσω ότι ακόμη και 

οι αγράμματοι παππούδες και γιαγιάδες που προσέρχονται 

στο Μυστήριο της εξομολόγησης διαθέτουν μυαλό και 

φρόνηση, καθώς και εμπειρία πολύ μεγαλύτερη από τη δική 

μου, γι’ αυτό και δεν χρειάζονται τη βοήθεια της «σοφίας» 

μου για να αποφασίσουν αν θα εμβολιασθούν ή όχι. Πάντως 

θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον αδελφό δημοσιογράφο ότι σε 

καμμιά περίπτωση δεν «θα πάρω στον λαιμό μου»  κάποιο 

παππού ή γιαγιά «εξαναγκάζοντάς» τον να κάνει ή να μην 

κάνει οποιαδήποτε δόση του «εμβολίου», διότι δεν θα ήθελα 

ποτέ να έχω, μη γένοιτο,  την ευθύνη ενός ενδεχόμενου 

θανάτου του ή άλλων τυχόν σοβαρών  παρενεργειών. (Βέβαια 

η τοποθέτηση είναι σαφώς υποθετική: Ο ιερέας δεν είναι 

αστυνομικός για να «εξαναγκάσει» κάποιον είτε να προβεί σε 

οποιαδήποτε πράξη είτε να την αποφύγει.) 

                Επειδή έγινε αναφορά και στο πρόσωπο του 

Αρχιεπισκόπου μας, θα ήθελα επίσης να τον πληροφορήσω 

ότι ο Μακαριώτατος είναι ενήμερος της ποιμαντικής στάσης 

που τηρώ στο ζήτημα  των συγκεκριμένων «εμβολίων» κατά 

του κορωνοϊού: «Σεβασμός της ελευθερίας των πιστών! 

Ουδεμία πίεση ούτε προς τη μια ούτε προς την άλλη 

κατεύθυνση!». Αυτό εξάλλου είναι και το πνεύμα της 

σχετικής απόφασης της Ιεράς Συνόδου  της Εκκλησίας μας.   

                Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και σε 

ένα άλλο φλέγον ζήτημα,  σε σχέση με το οποίο έχω την 

εντύπωση ότι υπάρχει σημείο επαφής με τον αδελφό 

δημοσιογράφο. Πιστεύω πως συμφωνούμε στο ότι ο αγώνας 

εναντίον του κορωνοϊού, αλλά και κάθε άλλου κινδύνου που 

απειλεί την υγεία καθώς και την φυσική και εθνική μας 

επιβίωση, θα είναι αποτελεσματικός μόνον εφόσον ο λαός μας 

είναι ενωμένος και μονιασμένος. Η διάκριση και η 
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αντιπαράθεση ανάμεσα σε εμβολιασμένους και μη 

εμβολιασμένους  εξυπηρετεί μονάχα τα σχέδια  των «εχθρών 

και πολεμίων» της μικρής μας πατρίδας… 

          Επειδή, τέλος, διέκρινα (μπορεί βέβαια και να 

λανθάνομαι) ότι στο δημοσίευμα της 15ης Αυγούστου 

εκπέμπονταν κάποια μηνύματα εκφοβισμού, 

κατευθυνόμενα΄προς το πρόσωπό μου, θα ήθελα περί τούτου 

να σας «καθησυχάσω» και να σας πληροφορήσω ότι στον 

κόσμο τούτο ένας και μόνο φόβος συνέχει  την καρδία μου, 

κοντά στον οποίο κάθε άλλος εκφοβισμός, εξ ανθρώπων 

προερχόμενος, τυγχάνει αμελητέος: Είναι ο φόβος να μην 

παραβιάσω τις επιταγές της ιερατικής μου συνείδησης, «ης 

ουδέν εν κόσμω βιαιότερον». 

 

 

                                Μετά τιμής και ευχών 

                            π. Τέλλος Σ. Παπαδόπουλος 

           Ιερέας Κεντρικών Φυλακών Κύπρου, Μ.Θ., Δ.Ν.                       

 

Λευκωσία, 31 Αυγούστου 2021                    

 

 

 

 

Κοινοποιείται ευλαβώς : 

1. Στην  Αγία και Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της 

Κύπρου 

2. Στον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου                        

κ.κ. Χρυσόστομο 

 


