
"Καµένη" Ἑλλάδα... 
 

Κάθε καλοκαίρι ὡραῖα μέρη τῆς ἑλληνικῆς φύσης μεταβάλλονται 
óÝ ìáῦñá ôïðßá... Σέ λίγα χρόνια, ἄν συνεχισθεῖ ἡ ἴδια ἀδιάφορη 
ἀντιμετώπιση τοῦ ὀλέθριου αὐτοῦ κακοῦ, èÜ ìåôáâëçèåῖ ὅëç ἡ 
êÜðïôå ὄìïñöç Ðáôñßäá ìáò óÝ óåëçíéáêü ôïðßï... 

Πρίν μερικές δεκαετίες ὁ Λαός μας ἔóâõíå ôßò öùôéÝò μέ τά 
χέρια σχεδόν, μέ φτυάρια, κλαδιά κ.λπ.! Ðῶò ôü ðåôý÷áéíå áὐôü; 

Ôüôå ὁ Ëáüò å ἶ÷å ἰäáíéêÜ, συνείδηση, ἀγάπη πραγματική 
στόν τόπο του, στή φύση, στό ἐξαίρετο αὐτό δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, 
êáß ἔôñå÷áí óýóóùìïé ὅλοι, κλῆρος, λαός, στρατός êáß ôÞí ἔóâõ-
íáí μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Íáß, ìÝ ôÞ âïÞèåéá ôïῦ Èåïῦ , πού 
παρακαλοῦσαν μέ εὐλάβεια καί θερμή ταπεινή προσευχή! 

ÓÞìåñá, ὄ÷é ìüíï äÝí ὑðÜñ÷åé τέτοια πίστη, εὐλάβεια καί εὐ-
σέβεια, ἀλλά καί τήν ὥρα τῶν πυρκαϊῶν, τοῦ κινδύνου καί τῆς συμφο-
ρᾶς âëáóöçìïῦíå. Ἐκεῖ μᾶς ὡδήγησε ἡ ἀσεβής μοντέρνα ζωή μας... 

Καί ἀφοῦ δέ θέλουμε τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ γιά τή καταστολή τῶν 
πυρκαϊῶν, ðïéüò èÜ ôßò óâÞóåé; Τά ἀεροπλάνα, τά πυροσβεστικά; 
Τά εἴδαμε καί αὐτά τί μποροῦν νά κάνουν ὅταν φυσάει δυνατά... 

Ἤ μήπως ὑπάρχει προγραμματισμός καί γενική φροντίδα γιά 
τήν πρόληψη καί τήν καταστολή τῶν πυρκαϊῶν ; Äõóôõ÷ῶò, ôßðïôå 
ἀðïôåëåóìáôéêü äÝ ãßíåôáé. Μόνο λόγια τήν ὥρα τῆς καταστροφῆς. 

Ἐνῶ βλέπουμε ὀñãáíùìÝíç óõíùìïóßá  ἀπό ἀνθελληνικά 
κέντρα γιά τήν καταστροφή τῆς ἑλληνικῆς φύσης, ἐν τούτοις ἐπικρα-
τεῖ ãåíéêÞ ἀäéáöïñßá καί ἀμέλεια γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ κακοῦ. 

Ἡ Ðáôñßäá ìáò êáßãåôáé, ἐñçìþíåôáé, ÷Üíåé τά δάση, τό ὀξυ-
γόνο, τή δροσιά, τό νερό, τά ζῶα, τήν ὀμορφιά της, τήν ὑγεία τῶν κα-
τοίκων της, καί τό Κράτος êáß ἐìåῖò ðáñáìÝíïõìå ἀäñáíåῖò èåá-
ôÝò τῆς οἰκολογικῆς καταστροφῆς της. Ðῶò êáôáíôÞóáìå óÝ ôÝôïéá 
íáñêùìÝíç ὀëÝèñéá êáôÜóôáóç;  Πῶς;  Ἀκόμα ρωτᾶμε τό πῶς; 

Ἀκόμη δέν ἔχουμε ἀντιληφθεῖ ὅτι κι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἔχουμε καεῖ καί 
óõíå÷ῶò êáéüìáóôå ἀðü ìéÜ ἄëëç êáôáóôñåðôéêþôåñç ðõñêáúÜ, 
πού μαυρίζει-ἐρημώνει ψυχή, καρδιά, νοῦ, συνείδηση, αἰσθήματα;  

Ποιά εἶναι αὐτή; Åἶíáé ἡ ὀëÝèñéá ðõñêáúÜ ôῆò ἁìáñôßáò, 
ðïý îáðëþíåôáé μέ πολλούς πανούργους τρόπους, οἱ ὁποῖοι σήμε-
ρα ντύθηκαν τό ψευτοπροσωπεῖο τοῦ σύγχρονου "πολιτισμοῦ" καί 
παρουσιάζονται ὡς τρόποι μιᾶς μοντέρνας "πολιτισμένης" ζωῆς. 



Êáß ðïéÜ åἶíáé ἡ "öéëïóïößá" τῆς μοντέρνας αὐτῆς ζωῆς μας ; 
Ôü ὅôé ἀðü ìéêñïß ìáèáßíïõìå πώς "ὡραία" ζωή εἶναι ἡ καλοπέ-
ραση, τό συμφέρον, τό εὔκολο κέρδος, ἡ σαρκολατρεία, ὁ ὑλισμός, 
ἡ διασκέδαση, τό βόλεμα, τό ψεῦδος, ἡ ἀπάτη, ἡ πονηρία, κ.ἄ.... Ôü 
ὅôé ἀðü ôÜ íéÜôá ìáò ìáèáßíïõìå  βλασφήμιες καί κάθε αἰσχρό, 
ἀντιχριστιανικό, πλανεμένο, αἱρετικό, ἀποκρυφιστικό, μαγικό, κ.ἄ.... 

Αὐτή ἡ ἁμαρτωλή "φιλοσοφία" καί ἡ ἔμπρακτη ἐφαρμογή της 
δέν εἶναι ìéÜ ὀëÝèñéá ðõñêáúÜ, ðïý êáßåé ôßò øõ÷Ýò ὅλων καί ἰδί-
ως τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων, ôßò ἀöáéñåῖ κάθε χριστιανικό, ἠθικό 
καί ἀνθρώπινο ἰδανικό, τίς ἀμαυρώνει καί τίς ἀποκτηνώνει; 

Êáß ôü ãåíéêü ἀðïôÝëåóìá; Τό βλέπουμε γύρω μας. Δημιουρ-
γεῖται ìéÜ êïéíùíßá-æïýãêëá óôçñéãìÝíç  πάνω στή διαφθορά, 
στήν ἐκμετάλλευση, στήν ἀπάτη, στόν ἐγωϊσμό, σ’ ὅλα τά ἄτιμα πά-
θη. ÌéÜ êïéíùíßá ÷ùñßò ἀíèñùðéÜ, ÷ùñßò ἀãÜðç ÷ñéóôéáíéêÞ καί 
χωρίς ἀλληλεγγύη. ÌéÜ êïéíùíßá ἀóåâÞò πρός τόν Θεόν êáß ðñï-
äïôéêÞ πρός τήν ἔνδοξη Ἱστορία μας καί πρός τούς Προγόνους μας. 

Ðῶò, ëïéðüí, åἶíáé äõíáôüí ìÝóá óÝ ìéÜ óÜðéá êïéíùíßá νά 
λειτουργήσουν σωστά καί ἐνσυνείδητα αἱ διάφορες ὑπηρεσίες πρός 
ὄφελος τοῦ Ἔθνους ; Ðῶò íÜ ὑðÜñîåé ἔîõðíïò κρατικός προγραμ-
ματισμός πρός ἀποφυγή καί ἀντιμετώπιση τῶν συμφορῶν ; 

Äõóôõ÷ῶò ἡ ðõñêáúÜ ôῆò ἁìáñôßáò ἀöÞñåóå êáß ôÞí ἁðëÞ 
ëïãéêÞ. Π.χ., ἐνῶ γνωρίζουμε ὅτι κάθε καλοκαίρι συμβαίνουν πυρ-
καϊές, äÝí ὑðÜñ÷åé êñáôéêÞ ðñüíïéá íÜ óõíåñãáóôïῦí στρατός, 
ἀστυνομία, πυροσβεστική, δῆμοι καί λαός νά φυλάξουν τά λίγα δάση. 

Πρό 35ετίας οἱ  Κοινότητες, πού τ ίς κατήργησε τό νεοταξικό 
σχέδιο "Καποδίστριας" ,  μέ τούς δασοφύλακες καί ἀγροφύλακες 
ἀλλά καί μέ τούς χωρικούς öýëáãáí ôü êáëïêáßñé ôÜ äÜóç, καί τό 
πετύχαιναν σέ μεγάλο ποσοστό μέ τή βοήθε ια τοῦ Θεοῦ! 

Σήμερα, μέ τόσα σύγχρονα μέσα äÝí ὑðÜñ÷åé ἀðïôåëåóìáôé-
êü ó÷Ýäéï ðñïöýëáîçò, äéüôé ἡ ἁìáñôßá êáôÝóôñåøå ôÞ óõíåß-
äçóç êáß ôÞ ëïãéêÞ, ἡ ὁποία πλέον δέ λειτουργεῖ ἔξυπνα γι’ αὐτό 
τό τεράστιο θέμα, ὅπως καί γιά ἄλλα σοβαρώτερα θέματα (π.χ. τοῦ 
δημογραφικοῦ, τῆς ἀστυφιλίας, τῶν ναρκωτικῶν κ.ἄ.) 

Áὐôü ôü å ἶ÷å ðñïöçôåýóåé ὁ Ìέãáò Ἀíôώíéïò, ὅτι «οἱ 
ἄνθρωποι τῶν τελευταίων χρόνων θά μουρλαθοῦν ἀπό τήν πολύ 
ἁμαρτία κι ’  ὅταν θά βλέπουν ἕναν ἐνάρετο σωστό Χριστιανό, θά 
λένε: "αὐτός εἶναι χαζός"».  Áὐôü äÝ ãßíåôáé óÞìåñá; Ὅποιος θέλει 
νά ζήσει ἠθικά, ἐνάρετα, τίμια, σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ, 
αὐτός γιά τούς πολλούς μοντέρνους εἶναι χαζός, καθυστερημένος. 



Τήν ποικιλόμορφη ἁμαρτία τή θεωροῦν πλέον ὡς τρόπο ζωῆς... 
ÁὐôÞ ôÞ öïâåñÜ ðõñêáúÜ, ðïý ἐîïëïèñåýåé πνευματικά καί ὑλικά 
τό Ἔθνος μας, ὄχι μόνο δέ τή φοβοῦνται, ὄχι μόνο δέν ἀντιλαμβάνο-
νται τήν ὀλέθρια δράση της ἀλλά óõæïῦí ìáæß ôçò ìÝ åὐ÷áñßóôçóç... 

ÌÝ ἀðïôÝëåóìá íÜ "êáôáêáßïíôáé"-äéáöèåßñïíôáé  ψυχές, 
καρδιές, συνειδήσεις, σώματα, αἰσθήματα. Ὅλα γίνονται ìáῦñá ãå-
ìÜôá óôÜ÷ôç êáß êáðíü. Καί ἀφοῦ ὁ καύσωνας τῆς ἁμαρτίας διώξει 
τή δροσιά τῶν ἀρετῶν, ἔñ÷åôáé ἡ ìáõñßëá ôïῦ øõ÷éêïῦ êåíïῦ , 
τοῦ ἄγχους, τῆς θλίψης, τῆς ἀπόγνωσης, τῆς καταφυγῆς σέ ψυχο-
φάρμακα καί ἡρεμιστικά καί τῆς προσφυγῆς σέ ψεύτικους παράδει-
σους (στόν ἀποκρυφισμό, στή μαγεία, στίς παραθρησκεῖες, στίς αἱ-
ρέσεις, στά ναρκωτικά, στά ποτά, στό κάπνισμα, κ.ἄ.) ... 

Êáß ôÜ äéåöèáñìÝíá óþìáôá ãåìßæïõí ἀññþóôéåò, γίνονται 
πλαδαρά καί μαλθακά. Ἔτσι ὁ σημερινός νεοέλληνας, "êáìÝíïò " 
ἀðü ôÞí ἁìáñôßá, ἔχει γίνει ἕνας φιλάσθενος διεφθαρμένος καλοπε-
ρασάκιας, πού δέν ἔχει καμιά ὁμοιότητα μέ τόν Ἕλληνα τοῦ 1940. 

Êáß ôü ÷åéñüôåñï, ἔãéíå êáß ἀóåâÞò, ἀ÷Üñéóôïò πρός τόν 
ε ὐ ε ρ γ έ τ η ν  τ ο υ  Θ ε ό ν , ἀφοῦ ὄ÷é ìüíïí ἀöÞíåé καί κυκλοφοροῦν 
ἐλεύθερα ἕνα σωρό βλάσφημα, ἀντιχριστιανικά, ἀποκρυφιστικά καί 
ἀνήθικα θεάματα, βιβλία, περιοδικά, DVD, τραγούδια κ.ἄ. ἀëëÜ ìÝ 
åὐ÷áñßóôçóç τά βλέπει, τά ἀκούει, τά μιμεῖται καί τά διαδίδει... 

Καί μετά ἔ÷åé ôü èñÜóïò íÜ ðáñáðïíåῖôáé óôüí Èåüí, γιατί 
δέν τόν προστατεύει στούς διάφορους κινδύνους. Ὅταν π.χ. τά δάση 
τά μολύνουμε μέ τόν αἰσχρό ἔρωτα, μέ στέκια διαφθορᾶς καί ἀσωτεί-
ας, μέ κέντρα ἀποκρυφισμοῦ, νεοειδωλολατρείας καί μαγείας, ðῶò 
ἔ÷ïõìå ἀðáßôçóç íÜ óôáìáôÞóåé ὁ Èåüò ôßò ðõñêáúÝò,  ἀφοῦ 
οἱ Ἅγιοι βλέποντας τήν ἀποστασία μας, τήν ἀσέβειά μας καί τήν ἀμε-
τανοησία μας äéóôÜæïõí νά παρακαλέσουν τόν Θεόν γιά τήν κατά-
παυση τῶν συμφορῶν ; Êáß ἄí ÷Üóïõìå τήν προστασία τῶν Ἁγίων 
καί τῆς Παναγίας, ðïéüò èÜ ìᾶò ðñïóôáôåýóåé;  

Τό ἀντιχριστιανικό κράτος; Áὐôü ὄ÷é ìüíï äÝí êáôáðïëåìåῖ 
τήν ὀλέθρια πυρκαϊά τῆς ἁμαρτίας, ὄ÷é ìüíïí ἀöÞíåé ἀóýäïôá τά 
διεφθαρμένα Μ.Μ.Ε. καί media καί ὅλους τούς ἄθεους, τούς φαύ-
λους, τούς ἀντίχριστους, τούς ἀνώμαλους, τούς ἀνήθικους, τούς νε-
οεποχίτες ἀποκρυφιστές καί σατανιστές íÜ äéáêéíïῦí ἐëåýèåñá  
τίς πύρινες καταστροφικές προπαγάνδες τους ἀëëÜ ðñïäßäïíôáò 
Π ίστη, Ἱστορία καί Προγόνους, ôïýò âïçèåῖ ἀêüìç, ãéÜ íÜ ἀðï-
ôåöñþóïõí  ὅ,τι  καλό ἔχει μείνει  σ ’  αὐτό τό τόπο, êáß íÜ ἐñåé-
ðþóïõí τίς ψυχές καί τά σώματα ὅλων καί ἰδίως τῶν νέων... 



Ëõðïýìåèá óÞìåñá βλέποντας τή καταστροφή τῆς Ἑλληνικῆς 
φύσης ἀπό τίς πυρκαϊές. Ðüóï ὅìùò ðåñéóóüôåñï ἔðñåðå íÜ ëõ-
ðïýìåèá ãéÜ ôü ðëῆèïò τῶν παιδικῶν καί νεανικῶν ψυχῶν, πού, 
πρίν ἀκόμη βλαστήσουν τά ὡραῖα ἄνθη τῶν ἀρετῶν, êáôÝêáøáí ôßò 
øõ÷Ýò ôïõò μέ πονηρά, βίαια, ἀποκρυφιστικά, μαγικά θεάματα, πε-
ριοδικά, βιβλία καί ἠλεκτρονικά παιχνίδια, μέ αἰσχρές καί σατανικές 
μουσικές, μέ τά ναρκωτικά, μέ τήν ἀνηθικότητα, τήν ἀναισχυντία κ.ἄ.; 

Ðüóï ðåñéóóüôåñï ðñÝðåé íÜ èñçíÞóïõìå  ãéÜ ôßò ὀëÝ-
èñéåò ðõñêáúÝò τῆς πορνείας, τῆς μοιχείας καί τῆς ὁμοφιλοφιλίας 
ðïý êáôáêáßïõí  νεολαία,  οἰκογένεια,  κοινωνία καί  Πατρίδα êáß 
ἐñåéðþíïõí ôü  Ἔèíïò ìáò  μέ τίς παράνομες συμβιώσεις, μέ τά 
διαζύγια, μέ τίς ἐγκληματικές ἐκτρώσεις καί μέ ἄλλα πολλά ;  

Ðüóï ðñÝðåé íÜ äáêñýóïõìå ãéÜ ôßò øõ÷Ýò, ðïý ðñüäù-
óáí  τήν Ὀρθόδοξη Πίστη τους καί κατεκάησαν μέ ἄθεες, αἱρετικές, 
ἀποκρυφιστικές καί μαγικές πλάνες; Καί ðüóï ðïëý íÜ êëÜøïõìå 
γιά τήν οἰκουμενιστική προδοσία τῶν ψευτοποιμένων, πού "êáῖíå" 
τήν Ὀρθοδοξία ἐπιδιώκοντας νά ἑνωθοῦν μέ τούς αἱρετικούς ;  

Êáß ἰäßùò ôü êáëïêáßñé, ἡ γύμνια, ἡ αἰσχρή προκλητικότητα, οἱ 
ξέφρενες διασκεδάσεις, τά αἰσχροτράγουδα, ἡ ὀφθαλμοπορνεία, κ.ἄ. 
ἀíÜâïõí öëüãåò  σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν καί παρανόμων ἐρώτων, οἱ 
ὁποῖοι τυλίγουν ψυχές καί σώματα, ôÜ êáôáêáßïõí êáß ἀöÞíïõí 
ðßóù ôïõò êáôÜìáõñåò øõ÷Ýò êáß äéåöèáñìÝíá óþìáôá... 

Εἶναι ôüóåò ðïëëÝò οἱ πυρκαϊές τῆς ἁμαρτίας, πού χρειάζονται 
βιβλία γιά νά περιγραφοῦν ôÜ êáôáóôñåðôéêÜ ôïõò ἀðïôåëÝóìáôá. 

Ðῶò èÜ óâÞóïõí ;  Ìüíïí ὁ Èåüò  μπορεῖ νά τίς σβήσει, ἄν 
ὅμως καί ἐμεῖς θελήσουμε, διότι ὁ Θεός σέβεται τό αὐτεξούσιό μας. 

Ὁ Χριστός ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι ðåñéìÝíïõí íÜ äïῦí ἀðü 
ìᾶò καλή προαίρεση, προσευχή, μετάνοια, εἰλικρινῆ ἐξομολόγηση, 
νά δοῦν ἀποφασιστικότητα γιά τήν κατάπαυση τῶν ἁμαρτιῶν μας καί 
ἀγῶνα γιά τή διάπραξη τῶν ἀρετῶν êáß ôüôå èÜ âïçèÞóïõí ἄμεσα 
γιά τή ἐξαφάνιση τῶν καταστρεπτικῶν ἀποτελεσμάτων τῆς ἁμαρτίας. 

Ἄò óõíÝëèïõìå, λοιπόν, êáß ἄò äéïñèþóïõìå τόν ἑαυτό μας 
ἀπομακρύνοντας ἀπό μέσα μας καί τριγύρω μας κάθε εὔφλεκτο ὑλικό 
ἁμαρτίας καί ἀρχίζοντας ìÝ ìåôÜíïéá τόν καλό ἀγῶνα τῶν ἀρετῶν. 

Καί ἄò ἀíáëÜâïõìå ãåííá ῖï ἀãþíá  ἐíáíôßïí ὅëùí τῶν 
ἐμπρηστῶν τῶν πνευματικῶν καί ὑλικῶν θησαυρῶν τῆς Πατρίδας 
μας.  Χρειάζεται  μιά äõíáìéêÞ ἐðáíÜóôáóç ἐναντίον τῆς ὀλέθριας 
νεοταξικῆς καί  νεοεποχήτικης συνωμοσίας, ðïý êáôáêáßåé-ἐñåé-
ðþíåé ἀπό κάθε πλευρά τό Ἔθνος μας.                 


