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Jγία Γραφὴ
<ὸ βιβλίο μὲ τὴ μεγαλύτερη 

κυκλοφορία
Ἐνῶ οἱ ἄθεοι τῆς Ἀγγλίας καὶ τῶν 

ἄλλων χωρῶν λιτανεύουν τὴν ἀθεΐα 
τους μὲ τρόπο ἀνόητο καὶ προκλητικό, 
ὅπως γράψαμε σὲ σχόλιο τοῦ προη-
γούμενου φύλλου τοῦ «Σωτῆρος», δι-
αθέτοντας ἑκατομμύρια εὐρώ, ἡ Ἁγία 
Γραφὴ ἀναδείχθηκε γιὰ μιὰ ἀκόμη φο-
ρά, τὸ 2008, ὡς τὸ «μπὲστ σέλλερ» 
βιβλίο στὸν κόσμο. Δηλαδὴ τὸ βιβλίο 
ποὺ εἶχε τὴ μεγαλύτερη ἐπιτυχία κυ-
κλοφορίας κατὰ τὸ 2008. «Σύμφωνα 
μὲ τὰ στοιχεῖα τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας ἡ 
παγκόσμια κυκλοφορία της τὸν προη-
γούμενο χρόνο ἔφτασε τὰ 30 ἑκατομ-
μύρια ἀντίτυπα, γραμμένα σὲ 2.212 
γλῶσσες καὶ διαλέκτους(!), καὶ στὴν 
Ἑλλάδα τὰ 250.000. Τὸ γαλλικὸ πε-
ριοδικὸ ‘‘L’ Express’’ χαρακτηρίζει ‘‘θαῦ-
μα’’ τὴν τόσο ὑψηλὴ αὐτὴ κυκλοφορία, 
ἀφοῦ – ὅπως σημειώνει – δὲν ἐπηρε-
άστηκε καθόλου ἀπὸ τὴν παγκόσμια 
οἰκονομικὴ κρίση. Στὸ ἴδιο τεῦχος τοῦ 
γαλλικοῦ περιοδικοῦ ἀναφέρεται ὅτι 
στὴν πράξη ἀποδεικνύεται λανθασμέ-
νη ἡ ἄποψη τοῦ ἄθεου Βολταίρου, ὁ 
ὁποῖος τὸ 1778 καὶ μὲ τὴν κολοσσιαία 
διάδοση τοῦ Διαφωτισμοῦ εἶχε γράψει 
ὅτι δὲν θὰ χρειασθεῖ περισσότερο ἀπὸ 
ἕνας αἰώνας γιὰ νὰ βρίσκει κάποιος τὴν 
Ἁγία Γραφὴ μόνο στὰ ράφια τῶν βι-
βλιοθηκῶν καὶ τῶν παλαιοπωλείων».

Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι στὴ Γαλλία
μὲ τὰ 60 ἑκατομμύρια πληθυσμοῦ ἡ κυ-

κλοφορία τῆς Ἁγίας Γραφῆς κατὰ τὸ 2008 
ἔφθασε τὰ 300.000 ἀντίτυπα. Ἐνῶ δὲ στὴν 
Ἑλλάδα ἐκτιμᾶται ὅτι τὸ 60% τοῦ πληθυ-
σμοῦ διαθέτει τουλάχιστον μία Ἁγία Γρα-
φὴ στὸ σπίτι του, στὴ Γαλλία τὸ ἀντίστοι-
χο ποσοστὸ εἶναι 40%.

Ἡ εἴδηση περὶ τῆς ἐντυπωσιακῆς κυ-
κλοφορίας τῆς Ἁγίας Γραφῆς δίνει ἄμεση 
ἀπάντηση στὴν ἑωσφορικὴ συμπεριφορὰ 
τῆς ἀθεΐας, ἡ ὁποία τὰ τελευταῖα χρόνια 
ἔχει ἀποθρασυνθεῖ. Καὶ παράλληλα γελοι-
οποιεῖται χωρὶς νὰ τὸ ἀντιλαμβάνεται, διότι 
ἀσχολεῖται μὲ πρόσωπο τὸ ὁποῖο θεωρεῖ 
ἀνύπαρκτο. Καὶ δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι μὲ 
ὅλη αὐτὴ τὴν πεισματικὴ καὶ παθολογικὴ 
στάση ἀπέναντι τῆς πίστεως ἀποδεικνύει 
ὅτι δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἕνας μα-
νιακὸς τοῦ Θεοῦ. Ἕνας μανιακός, ὁ ὁποῖ-
ος ἔχει ἀποδυθεῖ σ’ ἕναν ἄγονο καὶ ἄπελ-
πι ἀγώνα. Ἀπατώμενος ἀπὸ τὸν μισόθεο 
καὶ μισάνθρωπο διάβολο ὑψώνει τὸ σπι-
θαμιαῖο ἀνάστημά του, νομίζοντας ὅτι ἀ-
γωνίζεται νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὸ δῆ-
θεν δουλικὸ φρόνημα τῆς πίστεως τῶν πε-
ρασμένων γενεῶν. Διότι ἐκεῖ ὁδηγεῖται ὁ 
χωρὶς Θεὸ ἄνθρωπος.

Παγκόσμια διακυβέρνηση!
Τὸν Δεκέμβριο τοῦ περασμένου ἔτους 

βρέθηκε στὴν Ἀθήνα, προσκεκλημένος ἀ-
πὸ τὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο, τοῦ ὁποίου
ἀνακηρύχθηκε ἐπίτιμος διδάκτορας, ὁ κ. 
Βάλτερ Βελτρόνι, ἡγέτης τῆς Ἰταλικῆς Κεν-
τροαριστερᾶς καὶ παλαιότερα ἀρχισυντά-
κτης τῆς κομμουνιστικῆς ἐφημερίδας «Οὐ-
νιτά». 

Σὲ συζήτηση ποὺ εἶχε μὲ Ἕλληνες δημο-
σιογράφους ὁ διανοούμενος, συγγραφέ-
ας καὶ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολι-
τεύσεως στὴν Ἰταλία εἶπε καὶ κάτι ποὺ ἐν-
τυπωσίασε πολὺ τοὺς συνομιλητές του δη-
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σκέψη τῶν ἀνθρώπων, καὶ μὲ τὸν τρό-
πο αὐτὸ θὰ προετοιμασθεῖ τὸ ἔδαφος γιὰ
τὴν ἐμφάνιση τοῦ θηρίου τῆς Ἀποκαλύ-
ψεως, τοῦ Ἀντιχρίστου.

Πιλότος - ἥρωας
Ἡ εἴδηση προέρχεται ἀπὸ τὴ Νέα 

Ὑόρκη: «Σὲ θαῦμα καὶ στὴν ἰδιαίτερη 
ἱκανότητα τοῦ πιλότου μπορεῖ νὰ ἀπο-
δοθεῖ ἡ διάσωση τῶν 155 ἐπιβατῶν 
καὶ πληρώματος τῆς πτήσης 1549 τῆς 
US Airways ποὺ ἀπογειώθηκε ἀπὸ τὸ 
ἀεροδρόμιο Λὰ Γκουάρντια τῆς Νέας 
Ὑόρκης, γιὰ νὰ προσθαλασσωθεῖ μερικὰ 
λεπτὰ ἀργότερα στὸν ποταμὸ Χάντσον. 
Ἕνα λεπτὸ μετὰ τὴν ἀπογείωση, τὸ 
Airbus Α320 χτύπησε σμῆνος ἀπὸ χῆ-
νες ποὺ κατέστρεψαν ἀμφότερους τοὺς 
κινητῆρες, ὅπως πληροφόρησε ὁ κυβερ-
νήτης του (...) Τσέσλι Σούλενμπεργκερ 
τὸν πύργο ἐλέγχου. Καθὼς δὲν ὑπῆρχε 
χρόνος νὰ ἐπιστρέψει τὸ ἀεροσκάφος
στὸ Λὰ Γκουάρντια γιὰ ἀναγκαστικὴ 
προσγείωση καὶ δὲν ὑπῆρχε ἄλλο ἀερο-
δρόμιο πιὸ κοντά, ὁ κυβερνήτης ἀπο-
φάσισε νὰ προσπαθήσει ἀναγκαστικὴ 
προσθαλάσσωση στὸν ποταμὸ Χάν-
τσον. (...) Ἐντὸς ἐλαχίστων δευτερολέ-
πτων καὶ μὲ ἀπόλυτη ψυχραιμία οἱ ἐπι-
βάτες βγῆκαν ἀπὸ τὶς ἐξόδους κινδύνου 
στὰ φτερά, γιὰ νὰ παραληφθοῦν ἀπὸ τὰ 
σκάφη διάσωσης ποὺ κατέφθασαν σὲ 
ἐλάχιστο χρόνο καὶ νὰ προωθηθοῦν στὰ 
νοσοκομεῖα τῆς περιοχῆς γιὰ τὶς πρῶτες 
βοήθειες. Ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπομάκρυν-
ση καὶ τοῦ τελευταίου, ὁ κυβερνήτης 
Σούλενμπεργκερ ἔλεγξε δύο φορὲς τὸν 

μοσιογράφους, δημοσιεύθηκε δὲ μὲ μεγά-
λους τίτλους καὶ στὶς ἐφημερίδες.

Τὸ ἐρώτημα ἦταν περίπου αὐτό: Τί ἔχει νὰ 
προτείνει ἡ κεντροαριστερὰ γιὰ τὴν ἀντιμε-
τώπιση τῶν σύγχρονων μεγάλων οἰκονο-
μικῶν καὶ περιβαλλοντολογικῶν προβλη-
μάτων;

Ἀπαντώντας σ᾿ αὐτὸ ὁ κ. Βελτρόνι μεταξὺ 
τῶν ἄλλων εἶπε πὼς σήμερα «πρέπει νὰ 
δείξουμε θάρρος καὶ νὰ κάνουμε πράξη 
αὐτὸ ποὺ ἀπέρριψε ἡ Ἀμερικὴ τοῦ Μποὺς 
καὶ ἡ εὐρωπαϊκή Δεξιά: τὴν παγκόσμια δι-
ακυβέρνηση, ποὺ εἶναι ἀναγκαία γιὰ τὴν 
ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν μεγάλων προκλή-
σεων τῆς ἐποχῆς μας».

Εἶναι μᾶλλον ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τόσο 
ἀπερίφραστα πολιτικὸς διατυπώνει τὴν 
πρόταση γιὰ παγκόσμια διακυβέρνηση, 
προκειμένου νὰ ἀντιμετωπισθοῦν τὰ πε-
λώρια οἰκονομικὰ καὶ περιβαλλοντολογικὰ 
προβλήματα.

Οἱ δημοσιογράφοι ἐντυπωσιάσθηκαν, 
γιὰ μᾶς ὅμως αὐτὸ δὲν ἦταν ἔκπληξη ἀλλὰ 
κάτι ποὺ ἀπὸ καιρὸ περιμέναμε ὅτι θὰ ξεκι-
νήσει νὰ προωθεῖται.

Νά λοιπὸν ποὺ ἀρχίσαμε, φαίνεται, νὰ 
μπαίνουμε στὴν τελικὴ εὐθεία. Αὐτοὶ ποὺ 
σχεδιάζουν τὸ μέλλον καὶ δημιουργοῦν ἀ-
κόμα καὶ τεχνητὲς κρίσεις, προωθοῦν πλέ-
ον φανερὰ τὰ σχέδιά τους γιὰ τὴν παγκό-
σμια Ὑπερκυβέρνηση καὶ τὸν ἀπόλυτο ἔ-
λεγχο τῶν πάντων.

Κι αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὰ φρικτὰ δεσμὰ 
ἑνὸς δικτατορικοῦ καθεστῶτος γιὰ τοὺς 
κατοίκους ὅλης τῆς γῆς ἔχουν ἤδη χαλ-
κευθεῖ! Ἀπομένει μόνο νὰ δοῦμε πότε θὰ 
προβληθοῦν ἐπισημότερα καὶ μὲ ποιὸν 
τρόπο θὰ ἐπιβληθοῦν, ἀνοίγοντας τὸν 
δρόμο γιὰ τὴ σκοτεινότερη περίοδο τῆς ἀν-
θρώπινης ἱστορίας, κατὰ τὴν ὁποία θὰ 
ἐπιχειρηθεῖ νὰ ὑποδουλωθεῖ ἀκόμα καὶ ἡ 
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θάλαμο τῶν ἐπιβατῶν περπατώντας 
ἀπὸ τὴ μία ἄκρη στὴν ἄλλη, γιὰ νὰ 
διασφαλίσει ὅτι κανεὶς δὲν εἶχε παρα-

μείνει στὸ ἐσωτερικό».
Ἕνας ἐπιβάτης τοῦ ἀεροπλάνου ἐδή-

λωσε: «Εἶδα ξαφνικὰ ἔκρηξη στὸν κινητή-
ρα καὶ ἄκουσα τὸν πιλότο νὰ λέει ‘‘ἑτοιμα-
στεῖτε γιὰ πρόσκρουση’’ καὶ νὰ κάνει τὴν 
προσευχή του. Ἡ πρόσκρουση στὸ νερὸ 
ἦταν ἀρκετὰ ἰσχυρὴ καὶ πολλοὶ χτύπησαν 
τὸ κεφάλι τους στὴν ὀροφή. Ἀμέσως με-
τὰ ἄνοιξαν οἱ ἔξοδοι κινδύνου καὶ οἱ ἐπι-
βάτες βγῆκαν στὰ φτερά». Καὶ ἕνας ἄλ-
λος πρόσθεσε: «Σωθήκαμε. Εἶναι ἀπίστευ-
το ὅτι ζήσαμε ὅλοι» («Καθημερινὴ» 17-1-
2009).

Ἐντυπωσιάζει πράγματι ἡ περιγραφὴ
τοῦ ἀσυνήθιστου ἀεροπορικοῦ ἀτυχήμα-
τος καὶ οἱ συντονισμένες προσπάθειες γιὰ 
νὰ μὴν ὑπάρξουν θύματα. Ἐκεῖνο ὅμως 
ποὺ πρέπει νὰ ὑπογραμμίσουμε εἶναι ὄχι 
ἁπλῶς ἡ ψύχραιμη ἀντιμετώπιση καὶ οἱ 
δεξιότητες τοῦ πολύπειρου πιλότου, ἀλλὰ 
κυρίως ἡ πίστη του στὸν Θεὸ διὰ μέσου 
τῆς προσευχῆς καὶ ἡ αὐταπάρνησή του 
μὲ τὸν ἐπανειλημμένο ἔλεγχο τοῦ θαλάμου 
τῶν ἐπιβατῶν, τὸν ὁποῖο ἐκτέλεσε μὲ ὑπο-
δειγματικὴ εὐσυνειδησία καὶ ὑπευθυνό-
τητα. Ἂς δοξάσουμε τὸν Κύριο, διότι στὴν 
πνευματικὴ ἔρημο τῆς σημερινῆς κοινω-
νίας ἡ συμπεριφορὰ τοῦ γενναίου κυβερ-
νήτη ἀποτελεῖ δροσερὴ ὄαση γιὰ τὶς ψυχές 
μας.

P παγκόσμια πείνα
Τὴν τελευταία ἑβδομάδα τοῦ Ἰανουαρίου 

συνεδρίασε στὴ Μαδρίτη ὁ Παγκόσμιος 
Ὀργανισμὸς Τροφίμων καὶ Γεωργίας τοῦ 
ΟΗΕ (FAO) μὲ συμμετοχὴ ἐκπροσώπων 
ἀπὸ 95 χῶρες καὶ ἀπὸ πολλὲς διεθνεῖς 
ὀργανώσεις. Θέμα τοῦ διημέρου Συνεδρί-
ου ἦταν ἡ καταπολέμηση τῆς πείνας στὸν 
κόσμο.

Σύμφωνα λοιπὸν μὲ ἐπίσημες ἀνακοινώ-
σεις 963 ἑκατομμύρια, δηλαδὴ σχεδὸν ἕνα 
δισεκατομμύριο ἄνθρωποι στὸν πλανήτη 
μας, ὑποσιτίζονται καὶ κινδυνεύουν νὰ πε-
θάνουν ἀπὸ τὴν πείνα, μολονότι ἔχει αὐξηθεῖ 
ἡ παραγωγὴ δημητριακῶν προϊόντων. Με-
σολαβεῖ πιθανῶς ἡ ἐκμετάλλευση τῶν δια-
φόρων «μεσαζόντων» καὶ ἡ ἀπληστία τους, 
ποὺ ἀφήνει νηστικοὺς τοὺς παραγωγούς.

Παρὰ τὶς ἐξαγγελίες διαφόρων μέτρων γιὰ 
τὴν καταπολέμηση τῆς πείνας ἐκ μέρους 
τῶν κυβερνήσεων τῶν λεγομένων ἀνεπτυ-
γμένων ἢ πλουσίων κρατῶν, ἡ κατάσταση
στὶς λεγόμενες ὑπανάπτυκτες ἢ ἀναπτυσ-
σόμενες φτωχὲς χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου 
καὶ μάλιστα στὴν Ἀφρικὴ εἶναι τραγική. Καὶ 
ἐνῶ πολλὲς ἀπὸ τὶς φτωχὲς αὐτὲς χῶρες 
ἔχουν πλούσιο ὑπέδαφος, ὅμως, ἐπειδὴ τὸ 
ἐκμεταλλεύονται οἱ ξένοι, οἱ κάτοικοί τους 
πεινοῦν.

Οἱ διαπιστώσεις τοῦ πιὸ πάνω Διεθνοῦς 
Συνεδρίου ἔρχονται νὰ ἐπαληθεύσουν τὸν 
αἰώνιο καὶ ἀλάθητο λόγο τῆς Ἁγίας Γραφῆς: 
«ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει»· ἄλλος πεινᾶ 
καὶ ἄλλος μεθᾶ (Α΄ Κορ. ια΄ 21). Ἀλλὰ μὴν 
πηγαίνουμε μόνο μακριά. Καὶ ἐδῶ στὴν 
Πατρίδα μας παρατηρεῖται αὐτὴ ἡ σκληρὴ 
ἀνισότητα. Ἀπὸ τὴ μιὰ τὰ ἐπίσημα πολυδά-
πανα γεύματα καὶ ἡ πλούσια νυκτερινὴ ζωὴ 
αὐτῶν ποὺ ἔχουν κάποια οἰκονομικὴ ἄνεση
καὶ μάλιστα τῶν μεγιστάνων τοῦ πλούτου, 
ποὺ προβάλλεται ἀπὸ τὶς ἐφημερίδες, κι ἀπὸ 
τὴν ἄλλη ἡ φτώχεια, ἡ πείνα, οἱ τρῶγλες.

Εἶναι στίγμα τοῦ πολιτισμοῦ μας νὰ πει-
νοῦν τόσα ἑκατομμύρια συνάνθρωποί μας, 
τὴ στιγμὴ ποὺ οἱ κάδοι τῶν ἀπορριμμάτων 
γεμίζουν ἀπὸ τὰ μισὰ φαγητά μας. Μὴ πε-
ριμένουμε λύση τοῦ δράματος ἀπὸ τὶς δη-
λώσεις τῶν ἁρμοδίων, ποὺ κατὰ βάσιν ἐξυ-
πηρετοῦν τὰ συμφέροντά τους. Ἡ λύση θὰ 
ἔλθει φυσική, μόνο ἂν θέσουμε ὅλοι μας 
ὡς θεμέλιο τῆς ζωῆς μας τὸ Εὐαγγέλιο τῆς 
ΑΓΑΠΗΣ καὶ ἂν ἐνδιαφερόμαστε εἰλικρινὰ 
καὶ ἔμπρακτα γιὰ ὅσους ὑποφέρουν καὶ 
πεινοῦν. Μὴ μένουμε ἀδιάφοροι στὸν πόνο 
τους. Ἂς περιορίσουμε ἔστω λίγο πρὸς χά-
ριν τους τὰ ἀτομικά μας ἔξοδα.




