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    ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ 

ΛΟΙΠΟΝ  ΟΛΟΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ  

ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ,  ΝΑ 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ, ΚΑΙ  ΑΝΤΙ ΑΥΤΩΝ ΝΑ ΤΑ 

ΠΡΟΩΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ.  ΤΑ ΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΛΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ. 

 

 

 

Μήν   χορεύεις,  κάθισε   

στό   θρανίο  σου ! 

κάθισε   κάτω ! 
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Ἴσως πολλοί ἀπό ἐσᾶς ἀγαπητοί ἀναγνῶστες νά θεωρήσετε 

τό μέτρο  αὐτό  ἀκραῖο, καί ἐκεῖνοι ἤ αὐτός πού τό εἰσηγῆται 

νά θεωρῆτε ὅτι τά ἔχουν χαμένα.   Ὄχι ἀγαπητοί  

ἀναγνῶστες, οὔτε ἀκραῖο εἶναι τό μέτρο πού εἰσηγούμεθα, 

οὔτε τά ἔχουμε χαμένα.  Εἶναι λοιπόν βέβαιον ὅτι μέ 

μαθηματική ἀκρίβεια τῶν μετέπειτα 30 χρόνων (δηλαδή 

2021+ 30 ἔτη)  ἡ ἑλληνική πολιτεία ἐάν συνεχίσει μέ αὐτό τό 

ἀνορθόδοξο ἐκπαιδευτικό σύστημα, κατάλοιπο μασονικῶν 

ἐπιρροῶν,  θά εὑρεθῆ νά ἔχει ὁλοκληρώσει  ἕνα τελευταῖο 

κύκλο χαμένων χρόνων,  κλειστή κλειδαμπαρωμένη  πόρτα 

ἀπέναντι στήν ἀληθινή ἐλευθερία τῆς σκέψεως, καί κυρίως 

διαστροφῆς τοῦ νοῦ τῶν μαθητῶν, καθώς στά σημερινά 

σχολεῖα  ἐπιτελῆται μία ὑποκόσμια γκετοποίηση,  ὡς τῶν 

διεφθαρμένων βαβυλωνίων μεγαλουπόλεων, ἤ ὡς μία 

νεοϋρκέζικη σκοτεινοβίωση τοῦ  ὑπονόμου-ὑποκόσμου, κάτι 

σάν ἐκκολαπτόμενων «μπάτμαν» (ἀρσενικῶν καί θηλυκῶν= 

μεικτά σχολειά) καί βεβαίως μία λανθασμένη ὀνειροπόληση, 

ἀντί σωστούς ὁραματισμούς γιά τό μέλλον τους. Ἡ ὅλη αὐτή 

λοιπόν ὁλοένα καί περισσότερο συμμοριοποίηση τῶν 

μαθητῶν καί μαθητριῶν, τύπου διαμορφώσεως  ὅπως τῶν 

σημερινῶν ἡγετῶν μας στήν πολιτική (τά φρικτά ἐκεῖνα 

προσωποποιημένα  ἀποτελέσματα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας 

συστήματος, ποῦ ἀναβλύσαν ἐθιστικά τά  ὄπια τοῦ λαοῦ= τήν  

κομματοκρατία, τά  ἀριστερίζουσα  τσίπουρα καί οἱ τσοῦπρες, 

τά κούτσουρα καί τούς χοντροκουτρουμπαλάδες,  τούς 

δεξιόστροφους ἀέρινους καί ντελικάτους  μήτσους, μετά  τήν 

κάθοδο τῶν οἰκογενειοκρατιῶν δυναστειῶν τους, ὅπως καί 

τούς κεντρώους σωσία-ληστῶν τους, ἐπίσης δυναστειῶν τους, 

πού   δυστυχῶς  ἀναδεικνύουν ΟΛΟΙ ΕΚΕΙΝΟΙ τά παρελθόντα 

φρικτά λάθη μας  στό ἐκπαιδευτικό μας σύστημα) ΕΚΕΙΝΟΙ  

ΟΛΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΥΝ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  

ΦΡΙΚΗΣ ΤΟΥ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  ΜΑΣ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,  ΚΑΙ  ΟΧΙ  

ΜΟΝΟΝ˙  τά βιώνουμε ὅλοι μας στό πετσί μας, καί αὐτό εἶναι  
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τό τραγικό ἀντίκτυπο γιά τήν κοινωνία μας, καί θά πρέπει 

νά σταματήσει˙  ἡ  συνεχής δέ  παρεκκλίνουσα ἀνορθόδοξη 

φύση τῆς ἐκπαίδευσης τείνει νά δέσει ἀκόμα περισσότερο τό 

κάθε ἐπάγγελμα στόν  Ἀντίχριστο (καθότι ἤδη εἶναι ὅλα 

πειραγμένα τά σημερινά ἐπαγγέλματα  στήν ἔμμισθη 

καταναλωτική  ἁλυσίδα  τοῦ κόσμου μας) και νά 

ἰσχυροποιηθῆ  ἡ  καταναλωτική σκλαβιά στό ἐδάφιο ἐκεῖνο 

πού λέγει ἡ Ἁγία Γραφή μας : «  ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13:17-18 

17   καὶ ἳνα μὴ τὶς δύνηται ἀγορᾶσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων 

τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ 

ὀνόματος αὐτοῦ. 

ΕΝΩ,  ΕΑΝ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΤΑΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ, ΘΑ 

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ , ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ  ΚΡΑΤΙΚΗ  ΜΗΧΑΝΗ – ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΠΟΥ 

ΡΕΠΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΗΤΕΙΑ.  ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΗ  Η ΕΞΑΡΤΗΣΗ 

ΘΑ ΜΑΣ ΔΕΣΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ, ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ 

ΤΙΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΚΑΙ  

ΤΟΥΣ   ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ  ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ  ΤΩΝ 

«ΦΩΣΤΗΡΩΝ» ΜΑΣ   ΑΥΤΟΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  ΩΣ ΟΙ 

ΣΩΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ.  

Μετά τίς τρεῖς τάξεις τοῦ γυμνασίου λοιπόν  ὁ ἄνθρωπος δέν 

πρέπει νά βρεθεῖ γυμνός στά δόντια τοῦ λύκου (τῶν 

ἑπόμενων τριῶν τάξεων λυκείου) διότι θά ἔχει δεθεῖ σίγουρα 

χειροπόδαρα.   

Μετά τίς τρεῖς τάξεις ἑνός ἄλλου  ὅμως γυμνασίου, μέ 

ὀρθόδοξες ἀρχές, καί βεβαίως ἕνα προηγούμενο ὀρθόδοξο 

δημοτικό τῶν ἕξι τάξεων  ὁ σπουδαστής καί ἡ σπουδάστρια 

(ἀρρένων καί θηλέων ξεχωριστά) πρέπει νά καλεῖται νά 
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δείξει τίς δυνάμεις του στήν πρακτική ἐπιβίωση (ἀγρο-

καλλιέργειες, κτηνοτροφία, ἐπεξεργασία ἀγροτικῶν καί 

κτηνοτροφικῶν προϊόντων, ὀρθόδοξη ἀνακύκλωση, 

προστατευτική  περιβαλλοντική ξηρᾶς καί θαλάσσης, 

ὀρθόδοξη ἐκμετάλλευση τοῦ θαλάσσιου πλούτου, οἰκιακή 

οἰκονομία).   Ἔχοντας λοιπόν ἐμπράκτως ἀποδείξει τήν 

αὐτονομία τῆς ἐπιβιώσεώς του, χωρίς νά ἐπιβιώνει ὡς κενό 

σκοῦπρο  ἀπομνημόνευσης ἄχρηστων γραπτῶν λογίδιων 

στά σπουδαστικά βιβλία, ἐπάνω στήν ἐπιφάνεια τῆς 

γλοιώδους θαλάσσης-κοινωνίας μας, καταβυθίζοντας τόν 

χρυσό  κανόνα τῆς ὀρθόδοξης ἐπιβίωσης,  καί ἐγκλωβίζοντας 

συγχρόνως συμπυκνωμένων  ἄχρηστων σκουπιδιῶν στό  

κεφάλι του, τότες, καί ἐάν τό ἐπιθυμοῦν κάποιοι μποροῦν νά 

δηλώσουν  μετέπειτα πανεπιστημιακά σεμινάρια γιά τήν 

ἀποκτήση τίτλου ἐπαγγέλματος διά μέσου τῶν νέων 

πανεπιστημίων καί πολυτεχνείων, κάτι πού φυσικά δέν θά 

ἔχουν καμμία σχέση μέ τά σημερινά ἀνορθόδοξα καί φυσικά 

ἀπαράδεκτα αὐτά σημερινά ἄσυλα -ἐκπαιδευτικά 

πανεπιστημιακά ἱδρύματα, πού συναγωνίζονται τούς 

ἀσθενεῖς  στά ψυχιατρικά  ἄσυλα. 

Θά ἀναφέρω μόνον ἕνα παράδειγμα, τό πολυτεχνεῖο πού 

ἀποφοιτοῦν οἱ σπουδαστές μας ὡς ἀρχιτέκτονες.                        

Ἡ  σημερινή ἀρχιτεκτονική κτιρίων εἶναι ὅτι πιό 

ἀντιπροσωπευτικό σκοτισμοῦ τοῦ νοῦ ἔχει νά δώσει τό 

ἰσχῦον σημερινό ἐκπαιδευτικό σύστημα. Δημιουργήσαμε 

ἄχρηστα τσιμεντοκλουβόσπιτα, καί ἕνας Θεός ξέρει ἐάν 

εὑρεθῆ νά μᾶς κλωτσήσει ἕνας δυνατός σεισμός ποιά θά 

εἶναι ἡ τραγική κατάληξη μας.    
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Οἱ σεισμοί ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων ὡς νά προσπαθοῦν νά 

σωφρονίσουν τόν ἄνθρωπο, δηλαδή στό νά ἔχει πνεῦμα 

ταπεινό, μέ διάκριση,   ἀλλά καί ἁπλό˙  ἀλλά παρόλο τά 

«χαστούκια»= τούς σεισμούς  πού λαμβάνει  ἡ ἀνθρωπότητα, 

μέ τίς καταστροφές, ἀπώλεια ζωῶν,  οἰκονομικῶν 

αἱμορραγιῶν, καί ψυχικῶν τραυμάτων, δέν κατεβάζει λογικά, 

ταπεινά καί παιδικά ἡ ἀνθρωπότητα τό κεφάλι,  νά δεῖ τά 

πόδια τοῦ τραπεζιοῦ.  Ξέρει μόνον στά παιδάκια στό σχολεῖο 

νά τούς λέγει πῶς νά προφυλαχτοῦν σπεύδοντας ταχέως 

κάτω ἀπό τά τραπέζια-θρανία, μαθαίνοντας τα νά ζοῦν μέ 

τήν δαμόκλειο σπάθα πάνω ἀπό τά κεφάλια τους, ὑποταγή 

στήν βασιλεύουσα στεφανωμένη βλακεία τους, ὅπως τόν 

σημερινό κορώνα-ἰό, την κορωνίδα τῆς ἐκμεταλλεύσεως τους.   

Ὅμως τά ἀθῶα μάτια τῶν παιδιῶν, σέ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ 

σεισμοῦ, τά ματάκια τους  θαρρεῖς  ἐνστικτωδῶς  εἶναι 

καρφωμένα  στά  ποδαράκια  τοῦ τραπεζιοῦ πού 

«χορεύουν».   

Ἔτσι λοιπόν, καί ἕνας «παράξενος»  μαθητής, μόλις  

ξεπεράστηκε ὁ  δυνατός σεισμός, βγῆκε κάτω ἀπό τό  θρανίο 

του  σάν κάποιο μικρό ἀρκουδάκι, καί ἄρχισε νά χορεύει. 

                               

 

 

 

 



6 
 

Ἡ δασκάλα του τό μάλωσε,  καί τοῦ εἶπε νά καθήσει ἀμέσως 

στό θρανίο του, ἀλλά αὐτός συνέχισε τόν ὄμορφο χορό του, 

ὁμοίαζε μέ ποντιακό, σηκώνοντας τά ποδαράκια του, καί 

τινάζοντας τά κάτω, χορεύοντας.  Τότες, ἡ δασκάλα τό 

μάλωσε μέ λόγια ἄσχημα, μήν μπορώντας νά κατανοήσει τό 

μάθημα πού ἐλάμβανε ἀπό τόν χαρούμενο μαθητή της.         

Καί ὁ μαθητής κάθισε στό θρανίο του καί σώπασε.  

Ἐνθυμοῦνταν ὅμως χαρούμενο, ὅταν ἔσκυψε τό κεφάλι, καί 

εἶδε τά ποδαράκια τοῦ θρανίου του νά χορεύουν, καί πέρασε 

δυστυχῶς αὐτό τό σπουδαῖο ἁγνό μάθημα ἀντισεισμικῆς 

ἀρχιτεκτονικῆς (ἐκ  συνθηκῶν) στήν λήθη τοῦ χρόνου.   

Πέτρωσαν τά σχολεῖα μας, καί οἱ καρδιές τῶν ἐκπαιδευτικῶν 

μας, καί οἱ σπουδαγμένοι  ἀρχιτέκτονες συνέχισαν τά  

μακάβριο ἐκεῖνο ἔργο τους, τό τσιμεντάρισμα τοῦ θεμελίου 

στύλου, καί οἱ κολόνες πετρωμένες ἀπό τά τσιμέντα μέσα 

στήν γῆ, μήν ἀντέχοντας τήν πίεση , ἐνσωματώνονται μέ τήν 

γῆ, καθώς τραβοῦν τήν δύναμη ἀπό τήν γῆ,  σάν τόν μυθικό 

Ἀνταῖο, καί ξεσποῦν σέ ραγίσματα καί γκρεμίσματα μέ κάθε 

σεισμό δυνατό  σέ κάθε κτίριο.   

                                   

ΕΙΚΟΝΑ: Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΗΚΩΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΟΝ ΑΝΤΑΙΟ, ΚΑΙ 

ΕΚΕΙΝΟΣ ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΜΗ ΤΟΥ. 
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Τά σχολεῖα λοιπόν, ὅπως καί τά σπίτια μας καθημερινά 

ραγίζουν,  ὅπως καί  οἱ  καρδιές τῶν μαθητῶν, καί πρέπει τά 

κτίρια νά κατασκευάζονται ὡς τό ἀνθρώπινο εὐλύγιστο 

παιδικό σῶμα,  μέ τόν ἐλαφρύ, εὐλύγιστο  καί ἰσχυρό 

σκελετό του, λειτουργικά ἐν τέλη  ὡς τό ἀνθρώπινο σῶμα.   

Καί ὅταν ἡ γῆ χορεύει, χορεύει καί ἐκεῖνο τό σῶμα (τό κτίριο) 

καί περισσότερο τά πόδια.  

Τέσσερις  τρύπες λοιπόν γιά τέσσερις  σιδηροδοκούς, πού 

εἰσέρχονται μέσα  ὡς  τά τέσσερα πόδια.  Καί κλείνουμε τίς 

τρύπες μέ ἄμμο, ὄχι μέ τσιμέντο, ὥστε στό σεισμό νά  

χοροπηδοῦν οἱ κολόνες-πόδια ἐλεύθερα,  ὅπως ἐκείνου τοῦ 

τραπεζιοῦ.  Ἔτσι λοιπόν κανένα κτίριο δέν κατεδαφίζεται, 

διότι τώρα τό ἴδιο τό σχολεῖο . . εἶναι ἕνα μεγάλο τραπέζι.   

Τά παιδιά τώρα δέν χρειάζονται νά μποῦν κάτω ἀπό τό 

τραπέζι, τό ἴδιο τό σχολεῖο τους εἶναι ἕνα τραπέζι, ἡ σκέψη 

μίας ὀρθοδόξου λογικῆς πού δυστυχῶς μένει  ὡς ἀρχαῖο 

πολύτιμο μνημεῖο μέσα στά χώματα, πετρωμένο, 

τσιμενταρισμένο (οἱ κολόνες θεμέλια). 

Βίντεο:  Το τραγούδι του σεισμού - Earthquake's song 

https://www.youtube.com/watch?v=id8BnCHMtAA 

 

ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΤΙ  ΕΙΧΕ  ΓΡΑΨΕΙ   ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ  Ο  ΗΡΩΙΚΟΣ 

ΑΓΙΟΣ  ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  ΜΑΣ,  ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ  ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ.      

https://www.youtube.com/watch?v=id8BnCHMtAA
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