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Η σύγχρονη Βαβέλ και ο Χριστός! 

Η δόμηση του νέου παγκόσμιου συστήματος, μέσα από πολυεθνικές πο-

λιτικές, οικονομικές, κοινωνικές, ιδεολογικές και πολιτισμικές πρακτικές, 

προχωρεί, ισοπεδώνοντας τα πάντα στο διάβα του. Οι λαοί αποσβολωμέ-

νοι παρακολουθούν τα γενόμενα χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν. 

Θαρρείς πως κακιά στοιχειά τους κρατούν δεμένους σε μια σύγχρονη Βα-

βέλ!  

Φαίνεται πλέον καθαρά, ότι το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, οικονομικό, 

κοινωνικό. Είναι απόλυτα πνευματικό.  

Το κακό, άριστα οργανωμένο, με χίλια πρόσωπα, μέσα στο παγκόσμιο 

υβριδικό θέατρο πολέμου, υποστηριζόμενο από πακτωλό χρημάτων, πο-

λεμά κυρίως φανερά, αλλά και καλυμμένα, κάθε τι το αγνό και ωραίο και 

αληθινό. Αποδεικνύεται δε καθημερινά, ότι εμπόδιο δεν αποτελούν μόνον 

τα εθνικά κράτη, τα οποία σαφώς αποτελούν ισχυρά θεσμικά τείχη απένα-

ντι στον επίδοξο πολιορκητή, αλλά μέγας εχθρός του είναι ο Χριστός! Και 

ότι συμβαδίζει μαζί Του. Και ιδιαίτερα ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία. 

Ο Ελληνισμός! Δεν του συγχωρούν με τίποτε το γεγονός ότι έδωσε στον 

κόσμο το φως του πνεύματος και καθόρισε τις αρχές της ηθικής! Δεν του 

συγχωρούν το γεγονός ότι επινόησε και δόμησε τις δυο πιο δυναμικές έν-

νοιες του κόσμου, την ελευθερία του ανθρώπου και τη δημοκρατία! Δεν 

του συγχωρούν ότι με την ελληνική γλώσσα κατέγραψε τη ζωή και τη δι-

δασκαλία του Θεανθρώπου και οδήγησε στην όσμωση του κλασσικού Ελ-

ληνισμού και του Χριστιανισμού δομώντας έτσι την Ορθοδοξία! 

Η Ορθοδοξία! Δεν της συγχωρούν με τίποτε το γεγονός ότι πρεσβεύει την 

πλήρη αλήθεια περί θεού, ανθρώπου και κόσμου. 

Μέσα σε αυτό το παγκόσμιο πολεμικό πλαίσιο, η Ευρώπη των ονείρων 

μας κατρακυλά στον γκρεμό του παραλογισμού και της ανηθικότη-

τας. Πλήρης υποδούλωση στο κακό, τρομοκρατία, φόβος, ανωμαλία, 

σύμφωνα συμβίωσης ομοφύλων, ακόμη και ανθρώπων με ζώα, παιδοφι-

λία, κτηνοβασία, ειδωλολατρία, σατανισμός. Αυτές είναι οι νέες ''αξίες'' της 

Ευρώπης. 

Η πατρίδα μας, η Ελλάδα, παρασυρμένη από ανίκανους ανθέλληνες και 

αντίχριστους πολιτικούς, μοιάζει με ένα σαλεμένο οικοδόμημα, έτοιμο να 

καταρρεύσει. Έχοντας απεμπολήσει τις αξίες της ελληνορθόδοξης παρά-

δοσής μας, παγιδευμένη σήμερα στις συντεταγμένες του χώρου και του 
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χρόνου, σέρνεται κι αυτή στους δρόμους της απάνθρωπης και ανήθι-

κης Ευρώπης. 

Φαίνεται λοιπόν να επικρατεί παντού ο φαινομενικά άρχοντας του κόσμου 

τούτου, το κακό, το αντίχριστο πνεύμα, με όποια μορφή κι αν εκδηλώνεται 

κοσμικά. Κι αυτό έχει γεμίσει με φόβο τον κόσμο, ο οποίος δέχεται σχεδόν 

αδιαμαρτύρητα την ισοπέδωση των πάντων και την μεταμόρφωσή του σε 

μια άμορφη μάζα, χωρίς πνεύμα και ηθική. Ο καθημερινός βομβαρδισμός 

από τα ΜΜΕ με φοβικές βόμβες κάθε είδους δεν έχει προηγούμενο, μέχρι 

να τρομοκρατηθούμε τόσο που να δεχθούμε όλοι το κακό ως καλό, το 

παράνομο ως νόμιμο, το ανώμαλο ως κανονικό. 

Εδώ ακριβώς ταιριάζει το ερώτημα του Γάλλου φιλέλληνα ποιητή Μιστράλ: 

''Κι εμείς; Ενός κορμού ξερόκλαδα εκεί πέρα; Κι η χριστιανική ψυχή βου-

βή;'' Και η απάντησή του: ''Όχι! Αγνάντια στη σκυφτή και ντροπιασμέ-

νη Ευρώπη, ας πιούμε ξέχειλη τη δόξα παλληκάρια''!  

Ο Ελληνισμός, αυτός ο μικρός σε πληθυσμό, αλλά τεράστιος σε πνεύμα 

φορέας της Ιδέας και της Επιστήμης έχει την θεϊκή υποχρέωση να αντι-

σταθεί. Εδώ στην εσχατιά της νοτιοανατολικής Ευρώπης, στους πυρωμέ-

νους τούτους βράχους όπου συντρίβονται οι ορδές των βάρβαρων κυμά-

των, είτε από ανατολή είτε από δύση, εδώ πρέπει να ξαναγεννηθεί η ελπί-

δα της αναγέννησης! 

Είμαστε απίστευτα δυνατοί! Έχουμε τα δικά μας πυρηνικά όπλα. Γνώση, 

πίστη, ενότητα, αγώνας! Όλες αυτές οι δυνάμεις βρίσκονται μέσα μας, 

δεσμευμένες από τον κακό εαυτό μας. Τις κρατάνε δεμένες κακά στοιχειά 

σ' αυτή τη σύγχρονη Βαβέλ. Και αυτά τα μάγια λύνονται με μια απλή τα-

πεινή προσευχή: ''Κύριε ημών Ιησού Χριστέ υιέ Θεού ελέησον ημάς''!  

Οι Έλληνες ενωμένοι μπορούν να ενσαρκώσουν τα οράματα του 

σύγχρονου σκλαβωμένου κόσμου! 

Αρκεί να το καταλάβουν, αρκεί να το πιστέψουν, αρκεί να το τολμήσουν! 
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