Διδάσκει το παράδειγμα και όχι τα παχιά λόγια

Πολλές φορές με τρόπο έστελνε και αγόραζαν ψωμί, ελιές και λίγη φέτα. Τότε οι γύρω του, του
υπενθύμιζαν ότι είχε ανάγκη καλύτερου φαγητού λόγω της αρρώστιας κι εκείνος με απλότητα τους
απαντούσε: «Τι κάνω; σκάβω για να καλοτρώγω;…

Περισσότερα... Διδάσκει το παράδειγμα και όχι τα παχιά λόγια

Νά βροῦμε τά µονοπάτια ποῦ πᾶν στή λευτεριά

...Μιά χούφτα ἀπόλεµα παιδιά, τά περισσότερα ἀπό τά Κατηχητικά Σχολεῖα τῆς Κύπρου, πιάνουν τά
λιανοντούφεκα καί γονατίζουν καί ἐξευτελίζουν γιά τέσσερα χρόνια τήν ὑπερφίαλη Βρεττανική
Αὐτοκρατορία. Σαράντα χιλιάδες στρατό παρέταξαν οἱ Ἄγγλοι, φυλακίσεις, ἐξορίες, τροµοκρατία
στό νησί… καί ὅµως ἔτρεµαν καί τήν σκιά τους...

Περισσότερα... Νά βροῦμε τά µονοπάτια ποῦ πᾶν στή λευτεριά

Στον ουρανό της Ηγουμενίτσας και φέτος η τεράστια ελληνική σημαία.

Η σημαία που έχει διαστάσεις 25χ14 μέτρα (350 τ.μ.), κατασκευάστηκε με έξοδα των μελών της
εθνοφυλακής και απλών πολιτών και έχει στηθεί στον κυκλικό κόμβο κάτω από τη κτήριο της
Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στην παραλία της Ηγουμενίτσας.

Περισσότερα... Στον ουρανό της Ηγουμενίτσας και φέτος η τεράστια ελληνική σημαία.

«Ποιος είναι αυτός, και πώς τον λεν, που συμβουλές μας δίνει;»

…και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, διά να αλλάξη ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς
ανθρώπους, αλλ’ εστάθη αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος τον σταυρόν του
έκαμε»...

Περισσότερα... «Ποιος είναι αυτός, και πώς τον λεν, που συμβουλές μας δίνει;»

1821. Κλοντ Φοριέλ: Ο εκ των μεγίστων φιλελλήνων

Διαβάζοντας τα «Δημοτικά τραγούδια» του Φοριέλ, που όντας ιδιοφυής, αυτοδίδακτος έμαθε
άριστα τα ελληνικά, ώστε να τα διαβάζει, να τα μεταφράζει και να τα σχολιάζει, θαυμάζει την
ομορφιά τους, τη σοφία τους...

Περισσότερα... 1821. Κλοντ Φοριέλ: Ο εκ των μεγίστων φιλελλήνων

Ο Συμεών Σολταρίδης για τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Ο «παππούς» όπως τον αποκαλούν γίνεται παιδί με τα παιδιά, μεγάλος με τους μεγάλους, παίζει
μπάλα, μπάσκετ, πινγκ πονγκ, σηκώνει το αντερί και τρέχει στο γήπεδο. Γελά με αστεία ενώ το
τρανταχτό παιδικό γέλιο του δείχνει την αγνότητα της ψυχής του, σοβαρεύει σε ...

Περισσότερα... Ο Συμεών Σολταρίδης για τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Γιατί τόση βία?

...Όχι, μόνο, δεν έχει επέλθει το τέλος της μεταπολίτευσης αλλά, προσωπικά πιστεύω, πως δεν
επήλθε ούτε καν το τέλος του Εμφύλιου διχασμού. Του διχασμού της δεκαετίας του ’40. Διότι ο
παλαιότερος διχασμός, ο διχασμός του ’16, εξέλιπε, ίσως, διότι ...

Περισσότερα... Γιατί τόση βία?

Μάρκος Μπότσαρης: Ο Λεωνίδας του 1821

Ο Μάρκος Μπότσαρης ήταν γόνος της πολυμελούς Σουλιώτικης οικογένειας των Μποτσαραίων.
Πέμπτος γιος του Κίτσου Μπότσαρη, επιφανούς μορφής της Ηπείρου, από νεαρός πολέμησε τους
Τούρκους...

Περισσότερα... Μάρκος Μπότσαρης: Ο Λεωνίδας του 1821

Τί γίνεται πατριώτες; Γενέθλια έχουμε ή γιορτή;

Δεν ήτανε ιδέες οι πρόγονοί μας και θεωρίες, άνθρωποι ήταν ζωντανοί, είχανε σώμα και ψυχή κι
αφήσαν κόκαλα παντού σπαρμένα, αίμα χυμένο, θαμμένον πόνο, σφαγές και σκοτωμούς είχε ο
ξεσηκωμός, θρήνους κι οδύνες και χαμούς και ...

Περισσότερα... Τί γίνεται πατριώτες; Γενέθλια έχουμε ή γιορτή;

Η καθ’ ημάς Ανατολή, η Ρωσία, ο Ερντογάν

...Γι’ αυτό και οι φιλορωσικές δυνάμεις –για όσο τουλάχιστον διάστημα η Ρωσία θα συμβαδίζει με
την Τουρκία– δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τον πατριωτικό χώρο. Το μόνο που μπορούν

να κάνουν είναι να σκορπίζουν τη σύγχυση πότε πλειοδοτώντας στο...

Περισσότερα... Η καθ’ ημάς Ανατολή, η Ρωσία, ο Ερντογάν

Η φιμωμένη οιμωγή

Πώς ανεχόμαστε οι πολίτες αυτή τη ριζική αλλοτρίωση του χαρακτήρα και των στόχων της
«πληροφόρησης», την πολιτική, ιδεολογική, αισθητική αλλαξοπιστία του «μόνιμου» προσωπικού
των ΜΜΕ – έναν παγιωμένο εξευτελισμό της δημοκρατίας που δεν τον συζητάμε...

Περισσότερα... Η φιμωμένη οιμωγή

Περιοχές άνευ δρόμων

Στην χώρα μας έχει διαπιστωθεί εδώ και τρεις δεκαετίες, σε έρευνας δασολόγων, ότι οι δασικοί
δρόμοι είχαν ξεπεράσει κατά πολύ την σχέση κόστους οφέλους για την απόληψη της ξυλείας. Κι
όμως η διάνοιξη νέων δρόμων συνεχίστηκε κατά τρόπο εντελώς παράλογο ή ίσως μόνο και μόνο
γιατί έπρεπε να δουλέψουν κάποια μηχανήματα...

Περισσότερα... Περιοχές άνευ δρόμων

«Ένιωσα τον θάνατο»

...Το θέμα ήταν οι μυαλγίες, η αδυναμία, η όσφρηση που εξαφανίστηκε. Αγευσία, ανοσμία, αλλά όχι
αυτή η κλασσική που έχουμε όταν είμαστε άρρωστοι και κάνουμε μία γρίπη ας πούμε και κρατάει
2-3 μέρες...

Περισσότερα... «Ένιωσα τον θάνατο»

Βγήκα από τον εφιάλτη και θέλω να με ακούσετε...

...Δεν πέρασε καθόλου από το μυαλό μου ο κορονοϊός. Επαιρνα όλα τα μέτρα. Μάσκες, αντισηπτικά,
αποστάσεις. Καμία άσκοπη μετακίνηση, παρά μόνο τα αναγκαία για τη δουλειά...

Περισσότερα... Βγήκα από τον εφιάλτη και θέλω να με ακούσετε...

Και πολίτες και, αν χρειαστεί, οπλίτες.

...Τα απόρθητα λημέρια της Κλεφτουργιάς μάς διδάσκουν την Πίστη, την ομόνοια, το σέβας στην
Πατρίδα. Μας προφυλάσσουν από την φαυλότητα των πολιτικών, από τους ξενοκίνητους
τυχοδιωκτισμούς, που όσες φορές τους εμπιστευτήκαμε, καταβαραθρωθήκαμε. Αλλά και τα
θαύματα που...

Περισσότερα... Και πολίτες και, αν χρειαστεί, οπλίτες.

Η λευτεριά του Έλληνα κι η λευτεριά του ανθρώπου, παιδιά μεγάλου
κόπου.

...Μαύρισε, φαρμακώθηκε η ψυχή των παιδιών εδώ και ένα χρόνο με τους εγκλεισμούς, τις απειλές,
τις βλοσυρές μάσκες, τους θανάτους, την οικονομική φρίκη. Ας μπει και λίγο φως στα σπίτια και τα
σχολεία. Όχι για να κρυβόμαστε υποκριτικά, αλλά γιατί ο νους των μικρών μαθητών δεν...

Περισσότερα... Η λευτεριά του Έλληνα κι η λευτεριά του ανθρώπου, παιδιά μεγάλου κόπου.

2020: Ελλάδα-Τουρκία 2-0

...θέλησε να τα πάρει όλα διά μιας, υποχρέωσε τους Έλληνες να αντιδράσουν. Έτσι η Ελλάδα
αντιμετώπισε αποφασιστικά –έχοντας και τη συμπαράσταση κάποιων ευρωπαϊκών χωρών– την
τουρκική επίθεση στον Έβρο και παράλληλα προέβαλε αντίσταση στις παραβιάσεις της Τουρκίας
στην...

Περισσότερα... 2020: Ελλάδα-Τουρκία 2-0

Μπορεί ένας; (περί Αγίου Μάρκου Ευγενικού)

Ένας που δεν υπέκυψε στις πιέσεις των Δυτικών και δεν έβαλε την υπογραφή του! Και αυτός ήταν
ο Άγιος που σήμερα εορτάζει, ο Μάρκος ο Ευγενικός, ο Επίσκοπος Εφέσου. Αυτός, που έκανε τον
Πάπα Ευγένιο Δ’ να παραδεχτεί με θλίψη και απογοήτευση ότι ΄’Μάρκος ουχ υπέγραψεν, ουδέν
εποιήσαμεν”!...

Περισσότερα... Μπορεί ένας; (περί Αγίου Μάρκου Ευγενικού)

Ως πότε θα ρημάζονται τα παιδιά από αυτήν την εκπαίδευση;

Ουαί και αλλοίμονο, αν παρατηρήσεις και ελέγξεις με αυστηρότητα μαθητή. Ενδέχεται την
επαύριον να εμφανιστεί κάποια προκομμένη μητέρα με την γνωστή απειλή: θα σε στείλω στον
εισαγγελέα! ...

Περισσότερα... Ως πότε θα ρημάζονται τα παιδιά από αυτήν την εκπαίδευση;

Εσείς μεγαλώνετε σωστά αγόρια ή τίποτα άντρακλες;

Έχει τύχει να περιγράψω σκηνικό τσακωμού με τύπο που με έβρισε στο φανάρι σε αφηγηματικό
τόνο «Η ωραία Κοιμωμένη» για να μην προκαλέσω ένταση στο παιδί. Το παιδί. Ο γιος μου που θα
γίνει άντρας. Κι εγώ αγχώνομαι πολύ για το τι σόι άντρας θα γίνει μέσα σε μια κοινωνία που ...

Περισσότερα... Εσείς μεγαλώνετε σωστά αγόρια ή τίποτα άντρακλες;
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