
Ένας Νεκρός, ένας Ξένος, ένας αδελφός 

δός μοι τοῦτον τὸν ξένον,  ὃν ὁμόφυλοι μισοῦντες  θανατοῦσιν ὡς ξένον 

Τροπάριον τοῦ Γεωργίου Ἀκροπολίτου (1217 - 1282),  
  ψαλλόμενο κατά τήν Λιτανεία τοῦ Ἐπιταφίου 

 τή Μεγάλη Παρασκευή 
 
Σε ποιον ανήκει ένας Νεκρός; Σε ποιον το σώμα του, σε ποιον η ψυχή του; Σε ποιον η ζωή και σε ποιον ο 
θάνατός του; 

Σε ποιον ανήκει ένας νεκρός από κορονοϊό; Στον Ε.Ο.Δ.Υ.; Στον Π.Ο.Υ.; Στα εκατομμύρια θύματα- αριθμούς μιας 
πανδημίας; Στους θύτες μιας κοινωνικής υστερίας; Στο εφιαλτικό μας παρόν; Στο ζοφερότερό μας μέλλον; 

Σε ποιον ανήκει ένας νεκρός από κορονοϊό ο οποίος δεν είχε εμβολιαστεί; Στα Μ.Μ.Ε; Στους Διοικητικούς 
Διευθυντές Νοσοκομείων; Στους Δημάρχους; Στους Στατιστικολόγους; Στους Επιδημιολόγους; Στους 
Ηθικολόγους; Στους Οικονομολόγους; Στους Πολιτικαντολόγους; Στους διχαστικολόγους; Στους κάθε λογής 
αϊδίους και αηδίως Συγκυριολόγους; Σε ποια, λοιπόν, απ' όλες τις Εξουσίες που μας διαφεντεύουν ανήκει ένας 
ανεμβολίαστος νεκρός από κορονοϊό; 

Σε ποιον ανήκει ένας νεκρός από κορονοϊό, ανεμβολίαστος, και ο οποίος τυγχάνει να είναι ιερέας; Στο 
ποίμνιό του;   Στους Συλλειτουργούς του; Στον Επίσκοπό του; Στην Ιερά Σύνοδο;  Στο Άγιο Όρος και στους 
«αγύρτες» Γεροντάδες του; Στον Κύριο και Θεό του;  

Σε ποιον ανήκουν τα λαμπρά άμφια, όλα τα διάσημα και όλα τα οφίκια  ενός νεκρού από κορονοϊό 
ανεμβολίαστου ιερέως; Ποιοι δικαιούνται να τα διαμοιράσουν, ποιοι να τα ενδυθούν, ποιοι να τα λοιδωρήσουν; 

Σε ποιον ανήκουν τα προσωπικά δεδομένα ενός Νεκρού από κορονοϊό ανεμβολίαστου ιερέα; Ποιοι 
επιτρέπεται να κάμπτουν ή να παραποιούν το ιατρικό του απόρρητο; Ποιοι δικαιούνται να στερούν το 
δικαίωμα της προσωπικότητας σε έναν Νεκρό από κορονοϊό ανεμβολίαστο ιερέα;  

Σε ποιον ανήκουν τα "αυθάδικα" παιδιά και η «τέως» σύζυγος ενός νεκρού από κορονοϊό ανεμβολίαστου 
ιερέα;  

Σε ποιον ανήκει η γνώση της Αλήθειας; Σε ποιον ο Δίκαιος Λόγος;   

Σε ποιον ανήκει η αλήθεια ενός Νεκρού; 

Σε ποιον η Μνήμη του;  
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«49χρονος ανεμβολίαστος ιερέας στο Καλαμάκι Κορινθίας, πατέρας τριών 
ανήλικων παιδιών, πέθανε από κορονοϊό. Ήταν φανατικός 
αντιεμβολιαστής!»  31.12.2021  

 

«Δεν πίστευε στα εμβόλια»  
Νεκρός 49χρονος ιερέας, πατέρας 3 παιδιών από κορονοϊό στην Κόρινθο. 
Δεν πίστευε στα εμβόλια. Ήταν ένθερμος αντιεμβολιαστής.  2.01.2022 



Στην εκπνοή του 2021 και σχεδόν ανήμερα της ονομαστικής του εορτής, έζησε τις τελευταίες του στιγμές στη 
Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου Κορίνθου ο αδελφός μου, προσβεβλημένος από κορονοϊό. Ήταν 49 ετών. 

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, και αναπνέοντας φρέσκο και αμόλυντο 2023, όπου λίγο πολύ καταφέραμε και «πήραμε 
τις ζωές μας πίσω»- όπως μας καθησύχαζαν, άλλοι μερικώς ολόκληρες άλλοι μερικώς ακρωτηριασμένες- θα 
ήθελα να ευχηθώ σε όλους όσοι οικειοποιήθηκαν  αυτόν το θάνατο, αυτόν το νεκρό, αυτόν τον 
ασθενή, αυτόν τον πατέρα, αυτόν τον αδελφό, αυτόν το συγγενή και φίλο, αυτόν τον πολίτη,  αυτόν τον 
άνθρωπο, με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο και για τους δικούς τους ξεχωριστούς λόγους ο καθένας τους,  να 
έχουν την ευλογία να βιώσουν φέτος μία χρονιά με λιγότερη μισαλλοδοξία και ανθρωποφαγία, λιγότερη 
υποκρισία και ακρισία, λιγότερη χαιρεκακία και εμπάθεια, λιγότερη χυδαιότητα, λιγότερη παραπληροφόρηση 
και δημαγωγία, λιγότερη αλαζονεία και εξουσιομανία, λιγότερη δουλοπρέπεια και ευτέλεια,  λιγότερη 
κακοποίηση και βία, λιγότερη ΑΜΟΡΦΩΣΙΑ!  
Το να δολοφονήσεις έναν νεκρό είναι τουλάχιστον ΥΒΡΙΣ! Το να δολοφονείς έναν άνθρωπο όσο παλεύει για τη 
ζωή του είναι χυδαίο!  
Το να αγωνίζεσαι να αναστήσεις τον Νεκρό Άνθρωπο μέσα σου συνιστά μεγίστων αρετών έργο! Το να 
προσπαθείς να τον θεραπεύσεις, ενόσω νοσεί, είναι στην κυριολεξία ζήτημα ζωής  και θανάτου! Αλλιώς ζεις 
όντας νεκρός και σε σήψη. Φαινομενικά ασυμπτωματικός αλλά τόσο επικίνδυνα μεταδοτικός των νοσημάτων 
σου! 
Και για όσους πιστούς εν Χριστώ, δε βρίσκω πιο αγνή, πιο αυθεντική, πιο συμπονετική και πιο ευρηματικά 
ευφυή ευχή να σας ευχηθώ απ'αυτή που ευχόταν κι ο αδελφός μου' 
 

Μένουμε ασφαλείς μαζί με τον Χριστό 
Καθαρίζουμε την ψυχή μας σχολαστικά 
Κρατάμε αποστάσεις από την αμαρτία 

Δίκαιοι και άδικοι, άδολοι και δολεροί, σοφοί και μωροί, ζωντανοί και νεκροί 
"Ας είμαστε όλοι μας συγχωρεμένοι", όπως θα έλεγες και συ, πάτερ μας! 

 
 
 

Παναγιώτα Ι. Μητρογιάννη 
Κατά σάρκα αδελφή 

Ιερέως Βασιλείου Ι. Μητρογιάννη  (+1973-2021) 
[Πλήρως Εμβολιασμένη] 

tel:+19732021
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