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Καταγγελία Ι. Μονής Εσφιγμένου για διασπορά
ψευδών ειδήσεων
/ Αγιορείτικα

Σε δημόσια καταγγελία προχώρησε η Ιερά Μονή Εσφιγμένου
του

Αγίου

διασπορά
τονίζει

Όρους

ότι

χρησιμοποιείται

αντιεμβολιαστικής

ότι

υπάρχουν

το

προπαγάνδας.

ψεύτικα

προφίλ

όνομά
H
σε

της

Ιερά

για

Μονή

πλατφόρμες

κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν το όνομά της για να
προχωρήσουν

σε

διασπορά

ψευδών

ειδήσεων

κατά

των

εμβολίων και των διαγωνστικών τεστ τις οποίες παρουσιάζουν
ως δήθεν εντολές του Θεού με ψευδοθεολογικά επιχειρήματα.

Διαβάστε την καταγγελία:
Καταγγελία Μονής Εσφιγμένου για διασπορά αντιεμβολιαστικής προπαγάνδας με
χρήση του ονόματός της
Η Ιερά Μονή Εσφιγμένου Αγίου Όρους καταγγέλλει δημοσίως την χρήση του
ονόματός της από τρίτους χωρίς την άδειά της για διασπορά παραπληροφόρησης,
ψευδών ειδήσεων και προπαγάνδας κατά των τρόπων αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού.
Εκτός από την επίσημη ιστοσελίδα της Μονής (www.esphigmenou.gr) και τους
συνδέσμους σε αυτήν προς λοιπές ιστοσελίδες της Μονής στα κοινωνικά δίκτυα,
ούτε η Μονή, ούτε ο σύλλογος φίλων της Μονής διατηρούν άλλες παρουσίες στο
διαδίκτυο.
Όμως, υπάρχουν διαδικτυακές ιστοσελίδες και προφίλ σε κοινωνικά μέσα
δικτύωσης (Facebook, Youtube, Twitter κτλ), τα οποία φέρουν παρανόμως
το όνομα της Μονής μας και καθημερινά συγκεντρώνουν και αναρτούν
οποιοδήποτε

ψευδοεπιστημονικό

άρθρο

σχετικά

με

την

πανδημία

κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, σκορπώντας τον πανικό στις ψυχές των
ανθρώπων, ώστε να τους αποτρέψουν από κάθε μέτρο προστασίας της
υγείας τους από την απειλή.
Τις ιστοσελίδες αυτές κατασκευάζουν και διαχειρίζονται άγνωστα στην Μονή
άτομα, τα οποία κρύβονται πίσω από την ανωνυμία. Δυστυχώς, ο οποιοσδήποτε,
εκμεταλλευόμενος την αδράνεια των αρχών, μπορεί να κατασκευάσει μια
ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, να εμφανιστεί ως δήθεν φίλος κάποιας Ιεράς Μονής και
να μεταδώσει ό,τι ψευδές θέλει.
Έτσι

υπό

πλήρη

ασυδοσία

μεταδίδουν

προπαγάνδα

κατά

του

εμβολιασμού, κατά κάθε μέτρου προστασίας και των διαγνωστικών τεστ.
Ακόμα και οι πιο παράλογες προτροπές παρουσιάζονται ως δήθεν εντολές
του

Θεού

(φευ!),

καλυμμένες

με

αιρετικά

και

ψευδοθεολογικά

επιχειρήματα.
Και εάν η παραπληροφόρηση για την πανδημία γενικά είναι επιζήμια για την
δημόσια

υγεία,

καταλαβαίνουμε

πόσο

περισσότερο

επιζήμιο

είναι

όταν

συνδυάζεται ψευδοεπιστήμη με ψευδοθεολογία με την δημιουργία τύψεων περί
δήθεν παρακοής στις επιταγές του Ευαγγελίου!
Οι ιστοσελίδες αυτές αναφέρονται σε θεωρίες αρρωστημένης φαντασίας, πως οι

τωρινοί εμβολιασμοί έχουν δήθεν σκοπό να μειωθεί ο πληθυσμός της γης στο
απώτερο μέλλον, ενώ οι αρνητές έχουν ήδη πετύχει να χαθούν ζωές, καθώς
μετράμε χιλιάδες νεκρούς από την πανδημία μόνο στην Ελλάδα και εκατομμύρια
στο κόσμο, πολλοί από τους οποίους αρρώστησαν, επειδή δεν τηρούσαν μέτρα
προστασίας οι ίδιοι ή οι οικείοι τους, πλανώμενοι από την σχετική προπαγάνδα. Οι
διαχειριστές αυτών των ιστοσελίδων φέρουν στα χέρια τους το αίμα αθώων
ανθρώπων!
Δυστυχώς,

οι

αρχές

έως

τώρα

ασχολούνται

μόνο

με

μεμονωμένες

περιπτώσεις ανθρώπων, που κάνουν προπαγάνδα κατά της δημόσιας
υγείας, παραβλέποντας επιδεικτικά τις προαναφερόμενες ψευδώνυμες
ιστοσελίδες,

οι

οποίες

είναι

από

τις

σημαντικότερες

πηγές

παραπληροφόρησης στην Ελλάδα και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία
δεκάδων χιλιάδων συνανθρώπων μας.
Τις συνέπειες πληρώνει και η Μονή μας, καθώς δεχόμαστε μηνύματα με ύβρεις και
απειλές για μήνυση, από ανθρώπους που κινδύνεψε η ζωή μελών της οικογένειάς
τους από τον κορωνοϊό.
Τις συνέπειες φυσικά πληρώνει και όλο το Άγιο Όρος, του οποίου η φήμη
αμαυρώνεται.
Καλούμε τις αρχές να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εκτελέσουν το
καθήκον τους. Η αδράνεια είναι συνενοχή!
Ιερά Μονή Εσφιγμένου

