Χριστούγεννα και εφέτος, που φέρνουν χαρά στους Χριστιανούς, και μάλιστα τους
Ορθοδόξους, που ξέρουν τον τρόπο με τον οποίο αυτή έρχεται στις ψυχές τους!
Μπαίνοντας στην περίοδο των εορτών, με την οποία κλείνει το 2016 και αρχίζει το 2017,
μια σειρά γεγονότων άρχισαν να ταράζουν την εορταστική ατμόσφαιρα, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό. Αυτά μας προειδοποιούν για την άλλη διάσταση της εποχής μας: την
εμπαθή (φιλάργυρη, φιλοπόλεμη, φίλαυτη, υλιστική) και υποκριτική. Υπενθυμίζομε μερικά:
-1. Η δολοφονία του Ρώσου πρέσβη στην Άγκυρα (19-12-2016). Ήρθε λίγο πριν την
πλήρη απελευθέρωση του Χαλεπιού και τη συζήτηση για την μετέπειτα κατάσταση στη Συρία,
που πραγματοποιήθηκε χωρίς αναβολή λίγες ώρες μετά τη δολοφονία, μεταξύ Ρώσων, Ιρανών,
Σύρων και Τούρκων. Τα βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα1 δείχνουν πισόπλατη επίθεση με πιστόλι
του δολοφόνου. Ο τρόπος που έγινε φανερώνει ανάμειξη μυστικών υπηρεσιών. Το ίδιο
φανερώνει και η:
-2. Επίθεση φορτηγού αυτοκινήτου εναντίον Χριστουγεννιάτικης αγοράς στην
Γερμανία (20-12-2016). Ο ισλαμιστής οδηγός κατόρθωσε να διαφύγει, και η (υποτιθέμενη)
ταυτότητά του βρέθηκε μετά από ώρες κάτω από τη θέση του οδηγού... Αν και ήταν
τραυματισμένος, τελικά εμφανίζεται ότι σκοτώνεται από Ιταλούς αστυνομικούς στα προάστια
του Μιλάνου.2 Σχετική είδηση με σημασία είναι η εξής:
-3. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ-ΣΟΚ: Η Α. Μέρκελ πριν το μακελειό πίεζε τα συνδικάτα
αυτοκινητιστών να εκπαιδεύουν ισλαμιστές στην οδήγηση φορτηγών!3
1
2
3

https://www.youtube.com/watch?v=owq0TShUvjo
https://www.rt.com/news/371401-berlin-attacker-killed-italy/
www.pronews.gr/portal/20161222/defencenet/diethnis-asfaleia/66/apokalypsi-i-amerkel-pieze-ta-syndikata-aytokinitiston-gia
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Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Express η γερμανίδα καγκελάριος όλο το
προηγούμενο διάστημα είχε ασκήσει αφόρητες πιέσεις στα συνδικάτα επαγγελματιών οδηγών
φορτηγών αυτοκινήτων προκειμένου αυτά να επιταχύνουν τις διαδικασίες όπου ανειδίκευτοι
πρόσφυγες θα εκπαιδεύονταν ως οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων! Εδώ ισχύει το: «Μωραίνει
Κύριος ον βούλεται απολέσαι»! Δεν γίνεται τυχαία αυτό, είναι αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης
των λαών της Ευρώπης από τα μεγαλο-τραπεζικά ιδιωτικά συμφέροντα που υποστηρίζει η κ.
Μέρκελ. Αυτό δεν είναι καθ' οιονδήποτε τρόπο Χριστιανικό.
Εντελώς απαράδεκτο και το ότι
μετείχε μαζί με άλλους Ευρωπαίους
ηγέτες (τον Γάλλο πρόεδρο Ολλάντ,
τον Ιταλό πρωθυπουργό Ρέντσι, και
τον Ελβετό πρόεδρο Σνάϊντερ-Αμμάν)
στην αηδιαστική - σατανική τελετή
της 1ης Ιουνίου 2016 των εγκαινίων
του Ελβετικού τούνελ του Gotthad.4
Μόνο αυτή η απαίσια τελετή, του
κακονόματου Volker Hesse, κόστισε
περ. 9 εκατ. Ευρώ (CHF8.8 million),
ενώ το τούνελ 11 δις Ευρώ.
"Ευλογήθηκε" μάλιστα από πολυθρησκευτική ομάδα από την οποία -ευτυχώς- έλειπαν οι
Ορθόδοξοι.
Σ' αυτήν, μεταξύ άλλων, κάποιοι ήταν ντυμένοι σαν τραγόμορφοι διάβολοι. Σε άλλες
σκηνές κάτω από οπτικο-ακουστικές
εκπομπές μιας συσκευής που θύμιζε
κάπως το CERN, που δεν είναι μακριά
από εκεί, οι ηθοποιοί άλλαζαν
απότομα
συμπεριφορά.
Άλλοτε
γδυνόντουσαν και έδειχναν να έχουν
ηδονικές διαθέσεις, άλλοτε πήγαιναν
σαν ρομπότ, άλλοτε σαν επιληπτικοί
κλπ.
Μάλλον ήλπιζαν οι ηγήτορες της
παγκοσμιοποίησης ότι με την τελετή αυτή θα έπαιρναν τη δύναμη από τα πονηρά πνεύματα να
ξεπεράσουν τα εμπόδια και να κυριαρχήσουν, χρησιμοποιώντας την σαν... αντι-αγιασμό! Αλλά
ήρθε 3 εβδομάδες αργότερα το «Brexit», δηλ. το δημοψήφισμα στο οποίο οι Άγγλοι
αποφάσισαν την έξοδό τους από την Ευρώπη των Γερμανών... και αργότερα η νίκη του Τράμπ
στην Αμερική που τους έπιασε στον ύπνο... Αυτό δεν σημαίνει ότι οι «κακοί» νικήθηκαν, αλλά
ότι ο Θεός σαν Παντοδύναμος έδωσε μια μικρή παράταση. Μικρή γιατί δεν φαίνεται να
υπάρχει μετάνοια... Πάντως και ο Ρέντσι (που ήθελε το σφράγισμα ακόμη και στα μωρά)
απομακρύνθηκε μετά το πρόσφατο Ιταλικό δημοψήφισμα, ενώ και οι θέσεις των Ολλάντ και
Μέρκελ είναι πλέον επισφαλείς...
4

http://www.thenewamerican.com/world-news/europe/item/23376-satanic-switzerland-new-tunnel-opens-withbizarre-occult-like-ceremony και https://www.youtube.com/watch?v=sWQUXTuZqjM
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Ο πρόσφατα εκλεγείς πρόεδρος των
ΗΠΑ,
Ντόναλντ
Τραμπ,
έχει
ένα
χαρακτηριστικό όνομα. Στον κόσμο των
χαρτοπαιχτών trump σημαίνει μπαλαντέρ.
Αυτό είναι κάτι που αρέσει στους
υποστηρικτές του. Αλλά επίσης Trump
σημαίνει σάλπιγγα, και μάλιστα μεγάλη.
(trumpet είναι μεταγενέστερη έκφραση για τις
συνήθεις μικρές σάλπιγγες). Και επειδή η όντως μεγάλη σάλπιγγα είναι αυτή του 3ου
παγκοσμίου πολέμου (η 6η της Αποκάλυψης), σημαίνει ότι ο καιρός πλησίασε!
Στην Ελλάδα:
-4. Επιστολή στον ΟΗΕ απέστειλε η Ελλάδα για ΑΟΖ και Τουρκία: «Δεν θα ζητήσουμε
την γνώμη της Άγκυρας για την οριοθέτησή της». 5
Για το ζήτημα αυτό
θα έρθουμε κάποια
στιγμή σε σύγκρουση
με την Τουρκία.
Η οικονομική κρίση
θα αυξήσει την όρεξή
της, αλλά αυτό θα
είναι η αρχή του
τέλους της Νέας
Τάξης,6 που θα μας
γλυτώσει και από
χειρότερα δεινά... πχ
δεν θα μπούμε έτσι
στον παγκόσμιο πόλεμο, και θα μας χτυπήσει μόνο η πείνα και οι βιαιότητες που θα
προκαλούν όσοι εμπόλεμοι δυτικοί περνούν από Ελληνικό έδαφος.
-5. Σχέδιο «ανωμαλίας»; (20-12-2016). Χειροβομβίδα έξω από σχολείο - Βόμβα που θα
είχε νεκρούς στην Πάτρα - Δηλητηριασμένα τρόφιμα - Καίνε τρόλεϊ με
επιβάτες.7 Αλλά πότε έγιναν αυτά;
Προσέξτε τις ειδήσεις για να
διαπιστώσετε το πότε έγιναν:
-6.
Απάντηση
Τσίπρα
σε
Ευρωπαίους: «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις,
εμείς τηρούμε τους κανόνες».8 Άλλη:
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http://www.pronews.gr/portal/20161221/defencenet/ellinotoyrkika/40/epistoli-ston-oie-apesteile-i-ellada-gia-aoz-kaitoyrkia-den
6
http://www.imdleo.gr/diaf/2016/paris-troikanoi.pdf
7
www.pronews.gr/portal/20161220/defencenet/esoteriki-asfaleia/65/epiheirisi-anomalias-stin-ellada-kammena-trolei
8
http://www.pronews.gr/portal/20161220/politics/kyvernisi/102208/apantisi-tsipra-se-eyropaioys-den-dehomasteypodeixeis-emeis (20-12-2016)
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-7. ΣΚΛΗΡΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΔΝΤ-Σόϊμπλε : «Μειώστε
συντάξεις και αφορολόγητο» - Α. Τσίπρας: «Όχι σε όλα».9 Άλλη:
-8. ΕΒΓΑΛΕ «ΝΥΧΙΑ» Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ. Σφοδρή (έμμεση πάντως)
προσωπική επίθεση Αλ. Τσίπρα σε Β. Σόιμπλε: «Είσαι μικρόψυχος και κομπλεξικός».10
Σφοδρή επίθεση κατά του Β. Σόιμπλε εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός χωρίς να τον κατονομάζει
λέγοντας: «Να έχουν την ευλογία, να αισθάνονται καλά και να είναι ευτυχισμένοι στην ψυχή
τους. Όσοι δεν είναι καλά στην ψυχή τους, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της
χώρας τους, ούτε τα προβλήματα της Ευρώπης, ούτε τα προβλήματα του κόσμου ολόκληρου».
Στην ουσία αποκάλεσε τον Β. Σόιμπλε ανισόρροπο και εμπαθή επειδή ακριβώς δεν τα έχει βρει
με τον εαυτό του και επιδιώκει να προκαλεί προβλήματα στον ελληνικό λαό.
Αυτά λοιπόν τα αναρχο-ανατρεπτικά που είδαμε (με κάψιμο τρόλεϋ, χειροβομβίδες κλπ)
πως τυχαίως (;) συνέπεσαν μετά τις πρωτοβουλίες του πρωθυπουργού, για παροχές στους
συνταξιούχους, που θίγουν την υπερηφάνεια των "θεσμών" οι οποίοι θέλουν απόλυτη
υποταγή, αν και είχαν ενημερωθεί...(;) Είδηση:
-9. Γ. Κατρούγκαλος: «Είχε ενημερωθεί η επιτροπή για την πρόθεση της κυβέρνησης
να κάνει παροχές».11
Οπωσδήποτε οι «καιροί είναι πονηροί» και χρειάζεται προσοχή, για να μην παίζομε το
παιγνίδι των ξένων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα για δικά τους οφέλη.
Υπενθυμίζομε κάτι που γράψαμε για την προηγούμενη κρίση που ξεκίνησε υπερήφανα από το
ΣΥΡΙΖΑ αλλά προσγείωσε ανώμαλα και την ελληνική κυβέρνηση και το λαό: «Σύμφωνα με τον
Αμερικανό οικονομολόγο και πρώην υφυπουργό των Οικονομικών επί κυβερνήσεως Ρ.
Ρήγκαν, Paul Craig Roberts, όλη αυτή η πεντάμηνη διαδικασία διαπραγμάτευσης απολύτου
αδιεξόδου μεταξύ των δανειστών της Ελλάδας και της ελληνικής κυβέρνησης, ήταν
προσχεδιασμένη ακριβώς για να φτάσει εδώ που έφτασε»...
Και: «Το σχέδιο περιλαμβάνει για την Ελλάδα την δημιουργία χάους για να
ακολουθήσουν οι λαοί της Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιταλίας, ακόμα και Γαλλίας, έτσι ώστε να
μην υπάρχει καμία αντίσταση στα σχέδια της Νέας Τάξης. Το εντυπωσιακό είναι πως ο
Αμερικανός οικονομολόγος πιστεύει πως δεν θα αφήσουν να βγει η Ελλάδα από το ευρώ, για
να την ελέγχουν καλύτερα...».12 Είναι απαραίτητο επομένως το να μην υπερηφανευόμαστε
και να μην έχομε εμπιστοσύνη στους ξένους πολιτικούς... Υπάρχουν πολλοί Έλληνες
επιστήμονες που μπορούν να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.
Δεν πρέπει «για να κάνομε την Αμερική μεγάλη», που είναι το σύνθημα του Τραμπ, να
συμβεί ότι και πριν, που η Ελληνική κρίση ταπείνωσε εκτός από τους Έλληνες και τα Κινεζικά
χρηματιστήρια (με απώλειες 2,36 τρις δολάρια σε 3 εβδομάδες) προς όφελος του δολαρίου. Αν
οι παγκοσμιοποιητές θέλουν να ταπεινώσουν τους λαούς, ας βρουν άλλους τρόπους, και ας
μην χρησιμοποιούν σαν μοχλό την Ελλάδα και τους επιπόλαιους πολιτικούς της γιατί θα τους
βγει σε κακό. Οι προφητείες προειδοποιούν γι' αυτό.
9

http://www.pronews.gr/portal/20161221/economy/elliniki-oikonomia/3/dnt-soimple-meioste-tis-syntaxeis-atsipras-ohise-ola (21-12-2016)
10
http://www.pronews.gr/portal/20161222/politics/kyvernisi/102208/al-tsipras-apantise-opos-armoze-ston-v-soimpleharaktirizontas (22-12-2016)
11
http://www.pronews.gr/portal/20161222/politics/kyvernisi/102208/g-katroygkalos-eihe-enimerothei-i-epitropi-gia-tinprothesi-tis (22-12-2016)
12
http://www.imdleo.gr/diaf/2015/07/oxi.html
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Η Εκκλησία στην Ελλάδα έδειξε υπερβολική ανοχή αλλά και στοργή στους πολιτικούς
που ορθώνουν το ανύπαρκτο ανάστημά τους μπροστά στην Ορθόδοξη πίστη και τον Θεό. Και η
προσπάθεια αυτή της Εκκλησίας καθυστερεί το ρεζίλεμα των ανοήτων, γιατί υπάρχει ένα
διάστημα ανοχής για μετάνοια. Όμως, όσοι δεν μπορούν να πάρουν από την καθημερινή ζωή
το μήνυμα ότι χωρίς Θεό δεν γίνεται τίποτα καλό (χωρίς Εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν,13
όπως είπε ο Χριστός), τότε έρχονται σφαλιάρες πιο δυνατές να τους αφυπνίσουν... και να το
καταλάβουν!
-10. Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στη Βουλή:14 «Όλοι έχουμε παιδικές αρρώστιες και
όλοι έχουμε ιδεοληψίες αλλά δεν είναι καιρός για τέτοια. Το καράβι βουλιάζει και αν
βουλιάξει δεν θα γλιτώσει ούτε ο αφεντικός, ούτε ο αξιωματικός, ούτε ο μούτσος». Αυτά δεν
τα είπε μόνο για όσους από την αριστερά ζουν με συνθήματα, αλλά με αφορμή τις κόντρες
στην παιδεία γενίκευσε την προειδοποίηση προς όλες τις πολιτικές παρατάξεις για το μείζον
εθνικό θέμα, της κατοχής15 όπως είχε πει παλιότερα, όλης της χώρας. Νέα προειδοποίηση:
-11. Ρόδος: «Μάτωσε» Εικόνα του Αγίου Νεκταρίου (ΦΩΤΟ)16

Αντιμέτωπος με ένα θέαμα που προκαλεί δέος
αλλά και έντονο προβληματισμό ήρθε ο Ιερέαςθεολόγος της Λίνδου πατήρ Σπυρίδων, όταν νωρίς
χθες το πρωί αντίκρισε την εικόνα του Αγίου
Νεκταρίου που βρίσκεται στο εκκλησάκι του Αγίου
Νικολάου στην περιοχή Ψάλτος, να έχει «ματώσει»
στο κάτω μέρος!
Όπως φαίνεται και από το φωτορεπορτάζ που εξασφάλισε η «ΡΟΔΙΑΚΗ» στο κάτω μέρος της
εικόνας του Αγίου Νεκταρίου φαίνονται να είναι τα χέρια του κόκκινα!
Πρέπει να προσέξομε γιατί οι προφητείες μιλάνε για κατάσταση σχεδόν εμφυλίου στην
Ελλάδα πριν να έρθουν τα εξωτερικά γεγονότα. Χρειάζεται οι μεγαλύτεροι στην ηλικία να
μάθουν να προσεύχονται για τους νεότερους που παρασύρονται ευκολότερα, ώστε με τη
βοήθεια της προσευχής τους να γλυτώσουμε όλοι από τα χειρότερα.
13
14
15
16

Κατά Ιωάννην 15:5
http://www.iefimerida.gr/news/308570/ieronymos-sti-voyli-karavi-voyliazei-kai-den-tha-glitosei-oyte-o-kapetanios-oyte-o
http://www.imdleo.gr/diaf/2011/01/pros_lao_2010.pdf
http://www.vimaorthodoxias.gr/nea/rodos-matose-ikona-tou-agiou-nektariou-foto/
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Η κρίση η Ελληνική, με την καταπιεστική επέμβαση των ξενοκίνητων «θεσμών» στη
ζωή των Ελλήνων, τελειώνει όταν αρχίσει ο σεβασμός των «θεσμών» και νόμων του Θεού!
Ιδιαίτερα μάλιστα μετά την εναντίον μας (επιβοηθητική τελικά) προσπάθεια των γειτόνων μας.
Άλλες επίκαιρες ειδήσεις:
-12. Η Κίνα αρνήθηκε την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη.17
Δυστυχώς οι Κινέζοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η χριστιανική ιεραποστολική
δραστηριότητα αφορά «στόχο της δύσης συνολικά αξιοποιώντας τον χριστιανισμό για να
αλλάξει την φύση του κινεζικού καθεστώτος και να το ανατρέψει.
Για αυτό και απαγορεύουν οποιαδήποτε θρησκευτική δραστηριότητα εντός της κινεζικής
επικράτειας. Για αυτούς το κομμουνιστικό κόμμα και η κεντρική επιτροπή είναι ταυτόχρονα
πολιτικοί και «θρησκευτικοί» ηγέτες της χώρας.
Οι Κινέζοι δίκαια φοβούνται τους παπικούς, γιατί αυτοί είναι κράτος και ανακατεύονται
σε θέματα εξουσίας και μεγάλων οικονομικών συμφερόντων. Γιατί όμως να φοβούνται και το
φτωχό Οικουμενικό Πατριαρχείο; Ίσως μπερδεύουν τις φιλοφροσύνες του πατριαρχείου με
τους παπικούς... και τους θεωρούν όλους ένα, όπως συχνά εύχονται: «ίνα ώσιν έν»!...
Πολύ άσχημο αυτό, διότι η ανάπτυξη της Κίνας σε υπερδύναμη δεν ανακόπτεται πλέον,
εφόσον της δόθηκε όλη η τεχνογνωσία από τη Δύση, και το τέλος του κόσμου θα έρθει διά της
Κίνας, έλεγαν οι Ρώσοι στάρετς.18 Είναι κρίμα από το 1,4 δις των Κινέζων (και άλλων τόσων
Ινδών) λίγοι μόνο να οδηγούνται στην κολυμβήθρα και έτσι να μην υπάρχει εναλλακτική λύση
για την αποφυγή του τελικού Αντιχρίστου και του τέλους του κόσμου, που έρχεται μετά τη
συντελούμενη παρακμή των υπαρχόντων Χριστιανικών κρατών.19 Αλλά και κάτι πολύ θετικό:
-13. Ινδιάνοι Μάγιας βαπτίστηκαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί (ΒΙΝΤΕΟ): Στην μακρινή
Γουατεμάλα, ο μακαριστός πατέρας Ανδρέας υποστήριξε τους Ινδιάνους και άφησε σπουδαία
κληρονομιά που συνεχίζει ο πατέρας Τζον Τσάκος. Πριν λίγο καιρό έγινε μαζική βάπτιση
100.000 νέων ατόμων κι η Εκκλησία αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. (Romfea.gr. Τετάρτη,
21 Δεκεμβρίου 2016)20 Και για τον Ελληνισμό:
-14. Τα Αρχαία Ελληνικά στα γερμανικά σχολεία. Πηγή: Deutsche Welle Δεκ. 21, 2016
στις 23:14 μμ ΝΕΑ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Deutsche Welle (DW), σε περίπου 200
σχολεία στη Γερμανία ακόμα και σήμερα διδάσκονται αρχαία ελληνικά...
Οι μαθητές επέλεξαν τα αρχαία ελληνικά συνειδητά, προτιμώντας τα από τα γαλλικά. Όπως
σημειώνει η DW, στο γυμνάσιο Μπετόβεν της Βόννης, οι χίλιοι περίπου μαθητές είναι
υποχρεωμένοι στην ηλικία των δώδεκα ετών να επιλέξουν μια τρίτη ξένη γλώσσα. Μέχρι τότε
μαθαίνουν υποχρεωτικά αγγλικά και λατινικά και στην 8η, σύμφωνα με το γερμανικό σύστημα,
μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα γαλλικά και τα αρχαία ελληνικά. Είναι cool και η Ελλάδα
ανακάλυψε τη δημοκρατία!...
«Δεν χρειάζεται να ξέρεις να μιλάς, αλλά κάποια πράγματα είναι σημαντικό να τα
γνωρίζεις. Οι Έλληνες νομίζω ήταν οι πρώτοι που ανακάλυψαν τη δημοκρατία», είπε ένας
ακόμα μαθητής, για να συμπληρώσει ένας συμμαθητής του: «Πιστεύω ότι τα αρχαία ελληνικά
17
18
19
20

http://www.vimaorthodoxias.gr/oikoumeniko-patriarxeio/i-kina-arnithike-tin-episkepsi-tou-ikoumenikou-patriarchi/
Διαβάστε στον «Επίτομο» υπό ΛΜΔ: http://www.imdleo.gr/htm/2_epitomos_parts.htm
Η Αποκάλυψη αναφέρει τους λαούς αυτούς σαν βασιλείς από ανατολής ηλίου (Αποκ. 16:12).
http://www.romfea.gr/diafora/12145-indianoi-magias-baptistikan-orthodojoi-xristianoi-binteo
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είναι μέρος της σημερινής μας κουλτούρας ή για να το πω διαφορετικά η Ελλάδα είναι ο
πρόγονος της σημερινής μας κουλτούρας, της δημοκρατίας. Είναι κάτι διαφορετικό». «Εγώ
μαθαίνω αρχαία ελληνικά γιατί μιλάει και ο πατέρας μου και το βρίσκω κουλ να μαθαίνεις από
πού προέρχονται τόσες λέξεις που χρησιμοποιούνται σε άλλες γλώσσες», συμπληρώνει ένας
ακόμη μαθητής. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Κόνραντ ήταν ο μοναδικός από τους
μαθητές που κάποιος στην οικογένειά του είχε σχέση με τα αρχαία ελληνικά. Η διδασκαλία των
αρχαίων, ωστόσο, έχει μακρά παράδοση στη Γερμανία. Γνώρισε μεγάλη άνθιση κυρίως τον 18ο
και 19ο αιώνα, ενώ σήμερα διδάσκονται σε περίπου 200 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα,
σύμφωνα με τη DW. Τα περισσότερα από αυτά τα σχολεία βρίσκονται στη Βαυαρία και τη
Βάδη - Βυρτεμβέργη ενώ ο αριθμός των μαθητών, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική
Υπηρεσία, ανέρχεται σε περισσότερους από 11.000 συνολικά. Ο αριθμός, πάντως, φθίνει από
τη δεκαετία του 1970 οπότε έγιναν μεγάλες μεταρρυθμίσεις και δόθηκε βαρύτητα σε άλλα
μαθήματα όπως για παράδειγμα στα παιδαγωγικά ή την κοινωνιολογία.
Η DW σημειώνει επίσης ότι στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, όπου
βρίσκεται και το γυμνάσιο Μπετόβεν στη Βόννη, περίπου 40 φιλόλογοι διδάσκουν αρχαία
ελληνικά και κάθε χρόνο λίγο πριν τα Χριστούγεννα διοργανώνουν ένα τριήμερο συνέδριο, το
οποίο αφορά θέματα διδασκαλίας αλλά και ουσίας των κειμένων.
Να γιατί έλεγε ο άγιος Παΐσιος ότι θα έρθουν Γερμανοί να μας διδάξουν Αρχαία
Ελληνικά...! Και κάτι ακόμα παρεμφερές:
-15. Λύκειο στην Ιαπωνία ζητά καθηγητή για να διδάξει αρχαία ελληνικά!21
Καθηγητές, όχι απαραιτήτως Ιαπωνικής υπηκοότητας, που θα διδάξουν αρχαία ελληνικά
στους μαθητές του αναζητά το Λύκειο Κεϊό Σίκι, που βρίσκεται στην πόλη πόλι Σίκι του νομού
Σαϊτάμα στην ευρύτερη περιοχή του Τόκιο. Η προκήρυξη της θέσης αφορά την επόμενη
σχολική περίοδο, από τον Απρίλιο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018. Στην επίσημη
ιστοσελίδα του σχολείου αρρένων ανάμεσα στις γλώσσες στις οποίες περιγράφονται οι στόχοι
είναι και τα ελληνικά! Τα αρχαία ελληνικά είναι μεταξύ των ξένων γλωσσών επιλογής. Το
Λύκειο Κεϊό Σίκι ιδρύθηκε τον Μάιο του 1948 ως αγροτικό Λύκειο (με την κανονική ύλη και
επιπλέον μαθήματα κατάρτισης στη γεωργία), και το 1957 μετατράπηκε σε Γενικό Λύκειο
Αρρένων. Οι περισσότεροι απόφοιτοί του σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο Κεϊό...

Χρόνια πολλά και ευλογημένα
από τον τεχθέντα στη Βηθλεέμ Κύριο Ιησού Χριστό.
Χριστούγεννα 2016
Λεόντιος Μοναχός Διονυσιάτης
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