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Στο αλληγορικό-πολιτικό
Τζώρτζ  Όργουελ, τα ζώα μιας φάρμας αφού επαναστάτησαν εναντίον του 
αφεντικού τους, του ανθρώπου, ο νέος ηγέτης τους, ένα μεγαλόσωμο 
γουρούνι,  ο Ναπολέων, που έγινε μεγαλύτερος δυνάστης από το προηγούμενο 
αφεντικό τους,   συνήθιζε να λέγει:
πιο ίσα από τα άλλα». 

Μετά λύπης παρατηρούμε ότι ορισμένοι στρατευμένοι κονδυλοφόροι, 
πολιτικοί κ.α.,  στοιχούμενοι απόλυτα με την παραπάνω
κοινωνική αρχή,  ήδη  από την 
εφαρμόσουν, υποστηρίζοντας εμμέσως ότι οι πολίτες που συνωστίζονται σε 
πλατείες, παραλίες, κομματικές εκδηλώσεις, κ.ο.κ, είναι πιο ίσοι
περισσότερα δικαιώματα,  
για να εορτάσουν, διότι προφανώς γι’
πολίτες δευτέρας κατηγορίας και στερούνται συνταγματικών δικαιωμάτων.

Μάλιστα, ορισμένοι κονδ
πολίτες που μετέβησαν στην Εκκλησία και είτε ως ειδικοί επιστήμονες είτε ως 
μάντεις, τους θεωρούν άμεσα υπεύθυνους για οποιαδήποτε
διασπορά  του ιού όποτε και όπου συμβεί. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο, γι
πείσουν τον απλό κόσμο ότι δεν τηρήθηκαν δήθεν τα μέτρα ασφαλείας, να 
ανασύρουν εικόνες από τον εορτασμό παρελθόντων ετών προβάλλοντας τες ως 
εφετινές! Αυτό άλλωστε δεν έκαναν και παρανοϊκοί ηγέτες του παρελθόντος οι 
οποίοι με ψευδείς ειδήσεις, πρώτα 
ομάδες και μετά τις εξόντωσαν;

Τελικά διαπιστώνουμε ότι όσο και αν θέλουν ορισμένοι να 
παρουσιαστούν  ως  δήθεν ορθολογιστές και οπαδοί της επιστήμης, δεν μπορούν 
να ξεφύγουν από το να αποδώσουν στον ιό covid
ιδεολογική  διάσταση,  υποστηρίζοντας ότι ο covid
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

πολιτικό  μυθιστόρημα «Η φάρμα των ζώων» του 
Όργουελ, τα ζώα μιας φάρμας αφού επαναστάτησαν εναντίον του 

αφεντικού τους, του ανθρώπου, ο νέος ηγέτης τους, ένα μεγαλόσωμο 
ο Ναπολέων, που έγινε μεγαλύτερος δυνάστης από το προηγούμενο 

συνήθιζε να λέγει: «Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά

Μετά λύπης παρατηρούμε ότι ορισμένοι στρατευμένοι κονδυλοφόροι, 
νοι απόλυτα με την παραπάνω  οργουελική πολιτική

από την   ημέρα των Θεοφανείων, προσπαθούν να την 
εφαρμόσουν, υποστηρίζοντας εμμέσως ότι οι πολίτες που συνωστίζονται σε 
πλατείες, παραλίες, κομματικές εκδηλώσεις, κ.ο.κ, είναι πιο ίσοι

 από τους πολίτες  οι οποίοι μετέβησαν στην Εκκλησία 
για να εορτάσουν, διότι προφανώς γι’  αυτούς οι συγκεκριμένοι πολίτες, είναι 
πολίτες δευτέρας κατηγορίας και στερούνται συνταγματικών δικαιωμάτων.

Μάλιστα, ορισμένοι κονδυλοφόροι και πολιτικοί, στοχοποιούν
πολίτες που μετέβησαν στην Εκκλησία και είτε ως ειδικοί επιστήμονες είτε ως 
μάντεις, τους θεωρούν άμεσα υπεύθυνους για οποιαδήποτε

του ιού όποτε και όπου συμβεί. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο, γι
πείσουν τον απλό κόσμο ότι δεν τηρήθηκαν δήθεν τα μέτρα ασφαλείας, να 
ανασύρουν εικόνες από τον εορτασμό παρελθόντων ετών προβάλλοντας τες ως 
εφετινές! Αυτό άλλωστε δεν έκαναν και παρανοϊκοί ηγέτες του παρελθόντος οι 
οποίοι με ψευδείς ειδήσεις, πρώτα στοχοποίησαν κοινωνικές και φυλετικές 
ομάδες και μετά τις εξόντωσαν; 

Τελικά διαπιστώνουμε ότι όσο και αν θέλουν ορισμένοι να 
δήθεν ορθολογιστές και οπαδοί της επιστήμης, δεν μπορούν 

να ξεφύγουν από το να αποδώσουν στον ιό covid-19 μεταφυ
υποστηρίζοντας ότι ο covid-19 δεν είναι δυνατόν να 

1 

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 4, 10559 ΑΘΗΝΑ 

7 Ιανουαρίου 2021 

Α. Π.: - 

 

 

μυθιστόρημα «Η φάρμα των ζώων» του 
Όργουελ, τα ζώα μιας φάρμας αφού επαναστάτησαν εναντίον του 

αφεντικού τους, του ανθρώπου, ο νέος ηγέτης τους, ένα μεγαλόσωμο 
ο Ναπολέων, που έγινε μεγαλύτερος δυνάστης από το προηγούμενο 

αλλά μερικά ζώα  είναι 

Μετά λύπης παρατηρούμε ότι ορισμένοι στρατευμένοι κονδυλοφόροι, 
οργουελική πολιτική-

ημέρα των Θεοφανείων, προσπαθούν να την 
εφαρμόσουν, υποστηρίζοντας εμμέσως ότι οι πολίτες που συνωστίζονται σε 
πλατείες, παραλίες, κομματικές εκδηλώσεις, κ.ο.κ, είναι πιο ίσοι, έχουν 

οι οποίοι μετέβησαν στην Εκκλησία 
αυτούς οι συγκεκριμένοι πολίτες, είναι 

πολίτες δευτέρας κατηγορίας και στερούνται συνταγματικών δικαιωμάτων.  

υλοφόροι και πολιτικοί, στοχοποιούν  τους 
πολίτες που μετέβησαν στην Εκκλησία και είτε ως ειδικοί επιστήμονες είτε ως 
μάντεις, τους θεωρούν άμεσα υπεύθυνους για οποιαδήποτε  μελλοντική 

του ιού όποτε και όπου συμβεί. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο, για να 
πείσουν τον απλό κόσμο ότι δεν τηρήθηκαν δήθεν τα μέτρα ασφαλείας, να 
ανασύρουν εικόνες από τον εορτασμό παρελθόντων ετών προβάλλοντας τες ως 
εφετινές! Αυτό άλλωστε δεν έκαναν και παρανοϊκοί ηγέτες του παρελθόντος οι 

στοχοποίησαν κοινωνικές και φυλετικές 

Τελικά διαπιστώνουμε ότι όσο και αν θέλουν ορισμένοι να 
δήθεν ορθολογιστές και οπαδοί της επιστήμης, δεν μπορούν 

19 μεταφυσική και 
19 δεν είναι δυνατόν να 
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μεταδίδεται μέσα σε κομματικές εκδηλώσεις, πλατείες και παραλίες αλλά μόνο 
μέσα στις Εκκλησίες! 

Ως Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος,  οι απλοί δηλαδή ιερείς που ζούμε 
δίπλα στον απλό λαό και αφουγκραζόμαστε τα προβλήματά τους, 
διαμαρτυρόμεθα εντόνως τόσο για  την μανιχαϊστική κατηγοριοποίηση των 
Ελλήνων πολιτών που επιχειρείται από ορισμένους  οι οποίοι  υποστηρίζουν, 
εμμέσως πλην σαφώς, ότι οι πολίτες που προτίμησαν την ημέρα των 
Θεοφανείων να μεταβούν στην Εκκλησία, αντί σε κάποια  παραλία ή πλατεία, 
είναι πολίτες δευτέρας κατηγορίας άνευ συνταγματικών δικαιωμάτων όπως της 
ισονομίας  και της ελευθερίας μετακίνησης, όσο και για   την άνευ προηγουμένου 
στοχοποίηση που επιχειρείται, εδώ και λίγες ώρες  από ορισμένα Μ.Μ.Ε  εναντίον 
απλών  πολιτών που μετέβησαν στις Εκκλησίες για να εορτάσουν τα Θεοφάνεια 
τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας, θεωρώντας τους ως υπευθύνους για 
οποιαδήποτε μελλοντική διασπορά του ιού ακόμη μάλιστα και για την αναβολή 
του ανοίγματος των σχολείων! 

Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτός ο ενορχηστρωμένος πόλεμος των 
τελευταίων ωρών εναντίον της Εκκλησίας ήταν ήδη προγραμματισμένος μετά 
από την απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για την εορτή των Θεοφανείων, 
ώστε τη επαύριον  από ορισμένους κύκλους  για τα νέα κρούσματα που τυχόν θα 
παρουσιασθούν να θεωρηθεί υπεύθυνος  η Εκκλησία. Τούτο δεν μπορεί να γίνει 
αποδεκτό από κανένα νοήμονα άνθρωπο. 

ΕΚ ΤΟΥ Ι.Σ.Κ.Ε. 

 

 


