
ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ο Μέγας Ιεράρχης και δάσκαλος Βασίλειος γράφει για
την ειρήνη: <<Ο ζητών ειρήνην, Χριστόν εκζητεί, ότι
Αυτός εστίν η ειρήνη, ο ειρηνοποιήσας δια του αίματος
του Σταυρού Αυτού, είτε τα εν ουρανοίς είτε τα επί της
γης>>. Ο Χριστιανισμός και οι Χριστιανοί, δεν μπορούν να
ζήσουν χωρίς την ειρήνη και τα θλιβερά γεγονότα που
συμβαίνουν στην Ουκρανία και την Ευρώπη το 2022 με τις
εκατόμβες των θυμάτων μόνο φρίκη,αποτροπιασμό και
προβληματισμό δημιουργούν.

Μπορεί μέχρι στιγμής ο πόλεμος αυτός να είναι περι-
ορισμένος στο γεωγραφικό επίπεδο της Ουκρανίας, αλλά οι
επιπτώσεις και οι αντιδράσεις που ήδη προκαλεί είναι αλυ-
σιδωτές. Στην σύνοδο των G7 ο πρόεδρος της Γαλλίας μας
είπε ότι:<<μπαίνουμε σε μια άνευ προηγουμένου επισι-
τιστική κρίση, αφού πάντα ο πόλεμος κάνει τις χώρες
να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να προμηθεύονται
σιτάρι και δημητριακά, από τους μεγαλύτερους σιτοβο-
λώνες της Ευρώπης, που είναι η Ουκρανία και η Ρω-
σία…>>

Στην πατρίδα μας, εξαιτίας των ψευδαισθήσεων που
έχουν καλλιεργηθεί από την εποχή της κυβέρνησης Σημίτη,
με την εγκατάλειψη της πρωτογενούς παραγωγής και του
εκθειασμού των κλάδων των υπηρεσιών, εγκαταλείπεται η
γεωργία, η κτηνοτροφία, υπολειτουργεί η βιοτεχνία, η μετα-
ποίηση όπως τις  ξέραμε και ρέει άφθονο χρήμα προς το
Χρηματιστήριο. Έτσι οι εξωφρενικές ποσοστώσεις της Ε.Ε.
από το ένα μέρος και το εύκολο χρήμα από το άλλο, φτάσα-



με τώρα στο σημείο με τα γεγονότα της Ουκρανίας και τους
περιορισμούς, να είναι προβληματική η επάρκεια τροφίμων
ενέργειας και πρώτων υλών και βέβαια οι οδηγίες,οι επίτρο-
ποι, τα πρόστιμα και οι ποσοστώσεις δεν έχουν θέση, όταν
πεινάει ο λαός. Στροφή λοιπόν για όσους μπορούν προς
τον πρωτογενή τομέα τώρα που έχουμε ειρήνη στη χώ-
ρα μας, για να μην επαναληφθούν οι σκηνές της κατο-
χής του 1940 με τους μαυραγορίτες και τις χιλιάδες των
θυμάτων από την πείνα.

Ερχόμενοι στα γεγονότα, βλέπουμε μια Ουκρανία, που
είναι: <<παιδί της Ρωσίας>>,να εφαρμόζει μια πολιτική
που αποσκοπεί στην εξάλειψη της ρωσικής πολιτιστικής
παράδοσης και γλώσσας. Ομογενοποίηση μειονοτήτων και
<<της ελληνικής>>,πολιτιστική αξιοποίηση των νεοναζί ή
ακροδεξιών σεναρίων και βέβαια μη εφαρμογή της συμφω-
νίας του Μινσκ λόγω πίεσης ακροδεξιών, χωρών της Ε.Ε.
και υπερατλαντικών φίλων!

Ένας ηθοποιός το επάγγελμα, ο πρόεδρος Ζελένσκι,
θεωρείται ήδη αναξιόπιστος, όταν προεκλογικά διατυμπά-
νιζε ότι θα τα βρει με την Ρωσία και τον εμπιστεύτηκε ο κό-
σμος, κάνοντάς τον πρώτο πολίτη της χώρας!  Λάτρης του
γεγονότος να είναι η απαίτησή του να ενταχθεί η
Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, ήταν η απαρχή του σκανδάλου
που  οδηγεί στον πολιτικό μαξιμαλισμό. Ένα νεαρό
άτομο και μάλιστα ηθοποιός, που λειτουργεί τη χώρα του,
μέσα  στη διαφθορά, τις ανισότητες και την ακροδεξιά
λογική, ξεκινά ένα ανένδοτο αγώνα εν μέσω ελεφάντων!
Αλήθεια τι υπερασπίζεται; Και ενώ η γειτονική Μεγάλη
δύναμη Ρωσία την θέλει ειρηνική και αφοπλισμένη, δεν
βλέπει το συμφέρον της χώρας του και προκαλεί την
υπερδύναμη! Και μάλιστα μια Ρωσία που καθόλη τη



διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ένιωθε να απειλείται και να
περισφίγγεται από την Δύση και τις χώρες του ΝΑΤΟ και
απο την πίεση που βιώνει απο την γεωγραφία, να γίνεται
περίκλειστη.

Έτσι στην πίεση που υφίσταται διαχρονικά η Ρωσία,
ήρθε και ο Ζελένσκι να προστεθεί με την συμπεριφορά του
και να ανάβει δίκαια ή όχι έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ ορ-
θοδόξων χριστιανικών χωρών, δίνοντας ηθικό πλεονέκτημα
στη Ρωσία να αποφύγει το δόγμα Μπρεζίνσκι! Αυτός ο
θλιβερός νεαρός ηθοποιός, προκαλεί την υπερδύναμη,
χωρίς να εξοπλίσει και ετοιμάσει τη χώρα του για πόλεμο.
Λοιδορεί τους Ευρωπαίους ηγέτες και το ΝΑΤΟ γιατί
δεν επεμβαίνουν προς βοήθεια, την ίδια στιγμή που
θεληματικά αγνοεί τι υφίσταται η Ελλάδα και η Κύπρος
από την σύμμαχό του σε όλα τα φόρουμ Τουρκία και
ειδικά η Κύπρος που 48 χρόνια υφίσταται τις επιπτώ-
σεις μιας βάρβαρης εισβολής χωρίς οι Ευρωπαίοι
σύμμαχοι και το ΝΑΤΟ και ο ΟΗΕ να επιδεικνύουν την
ανάλογη ευαισθησία και ενδιαφέρον.
Και επειδή το θέμα του Ελληνισμού και του Αιγαίου έχει
μεγάλο βάθος. Υπάρχουν εν ισχύ κάποια ερωτήματα:
Μήπως από το 2016 υφίσταται κάποια μερική συμφωνία
μεταξύ των ηγετών Ελλάδος - Τουρκίας, για: Α) Συνεκμε-
τάλλευση. Β) Συγκυριαρχία. Γ) Συνδιοίκηση στο Αιγαίο που
επικυρώθηκε την 13η Μαρτίου 2022! σε τρεις φάσεις.Η
ηγεσία του Στρατού γνωρίζει κάτι περισσότερο; Για να
τηρήσει την ίδια στάση όπως και στην Κύπρο το 1974 με
την μη επέμβαση; Κάποιο think tank(δεξαμενή σκέψης, κάτι
παραπάνω γνωρίζει στην πέρα του Ατλαντικού χώρα). Αν
και τοις πάσοι είναι γνωστό ότι: Το Αιγαίο κατά 50% είναι
Ελληνικός χώρος, 42% διεθνής και μόνο 8% Τουρκικός!



Αυτός λοιπόν ο ηγετίσκος της Ουκρανίας, τεντώνει το μπόϊ
του, να μπει οπωσδήποτε η χώρα του στο ΝΑΤΟ, που το
ίδιο το ΝΑΤΟ λόγω πιθανού πυρηνικού ολοκαυτώματος
αποφεύγει να την εντάξει στους κόλπους του και έτσι διαλύει
τη χώρα του σε ανώφελο, θανατηφόρο και επιζήμιο πόλεμο
με τις εκατόμ-  βες των νεκρών, την ερήμωση και την
καταστροφή.

Πάντα για τον πόλεμο που ήδη έχει ξεκινήσει στην
Ουκρανία, κάποιοι μεθόδευσαν,ενίσχυσαν και προετοίμα-
σαν τις οξύνσεις και τις έχθρες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.
Και βέβαια η άμεση εμπλοκή της εκκλησίας της Ελλάδος,
στη σκακιέρα των ΗΠΑ για δήθεν εθνικούς λόγους, με την
αναγνώριση της αυτοκεφαλίας της εκκλησίας της Ουκρα-
νίας, αύξησε το μίσος μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών.
Όπως είναι γνωστό η Ρωσία αποτελεί το τελευταίο
οχυρό στην προσπάθεια της Νέας Τάξης πραγμάτων
και των εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας, των
Ρότσιλντ και των λοιπών σιωνιστών να επιβάλλουν την
Παγκοσμιοποίηση. Μήπως η πολύχρονη παρουσία του
Αμερικανού πρέσβη κ. Πάιατ ενίσχυσε συστηματικά τον
διχασμό και το μίσος προς τη Ρωσία σε εκκλησιαστικούς και
πολιτικούς παράγοντες; Μήπως το ίδιο άτομο και εδώ στη
χώρα μας με το να προσεταιρίζεται με δώρα και τα ΕΣΠΑ,
εξήντα από τους ογδόντα ιεράρχες κατάφερε να δημιουργή-
σει εχθρική στάση απέναντι σε δύο ομόδοξους λαούς; Έτσι
η χώρα μας αφού διασύρθηκε διεθνώς με τα μνημόνια
και τους <<έλληνες>> εκφραστές τους, ετοιμάστηκε το
έδαφος επιστημονικά να καταστούμε η 50η πολιτεία
των ΗΠΑ, ο απόλυτος δορυφόρος της Νέας Βαβυλώνας
και το τυφλό εκτελεστικό όργανο, με το να λέμε πάντα



ναι σε όλα! Εξάλλου όπως έλεγε και ο Άγιος Καποδίστριας:
<< ο φιλήκοος των ξένων είναι προδότης!>>

Ιστορικώς είναι εξακριβωμένο, ότι οι χειρότεροι εχθροί
των Ελλήνων, δεν υπήρξαν μόνο οι Τούρκοι, αλλά και η
Δύση των συμμάχων! Ο Βυζαντινός Ελληνισμός λεηλα-
τίθηκε πρώτα από τις σταυροφορίες και τις ορδές της
<<παπικής χριστιανοσύνης>> πριν γίνει βορά των
Τούρκων το 1453. Στα τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, πάντα
η αναγεννησιακή Δύση παρεμπόδιζε την απελευθέρωση.
Όπως και η προδοσία των συμμάχων στην Μικρασιατική
καταστροφή, ο εμφύλιος και τέλος η κατάληψη της μισής
Κύπρου με την βοήθεια πάντα της Δύσης  στους Τούρκους!
Έτσι και σήμερα βλέπουμε τους Δυτικούς παπικούς
Σταυροφόρους όλοι εναντίον της ορθόδοξης Ρωσίας,
όπως και τότε το 1204 οι ίδιοι περίπου που διέλυσαν
και το ορθόδοξο Βυζάντιο!
Με το να στέλνουμε όπλα ως εντολοδόχοι στην Ουκρανία,
με την δήλωση ότι:<<ήμασταν πάντα στη σωστή πλευρά
της ιστορίας>>και ξεχνώντας την ιστορία και τα γεγονότα
ότι από το 2014 όλες οι Ανατολικές επαρχίες των Ρωσοφώ-
νων της Ουκρανίας, μηδέ εξαιρουμένων και των Ελλήνων,
ζούσαν τις φρικαλεότητες και τον απόλυτο τρόμο με τα
εγκλήματα των νεοταξικών, ναζιστών και ακροδεξιών
Ουκρανών. Ας ελπίσουμε ότι θα δικαιωθούμε, ότι συνταχτή-
καμε με την δίκαιη πλευρά της ιστορίας. Επειδή όμως ο
Ρωσικός λαός σταυρώθηκε για 80 χρόνια από μία αντίχρι-
στη δυτικόφερτη ιδεολογία του κουμουνισμού και είναι
αυτός που κατατρόπωσε τις στρατιές του Χίτλερ και είναι και
μια χώρα που παράγει τα πάντα, είναι υπερήφανος λαός!
Ένα λαό περήφανο με πολιτισμό και ιστορία, δεν τον
τσαλακώνεις,τον σέβεσαι! Και εδώ οι Δυτικοί με επικε-



φαλείς τις ΗΠΑ δεν σεβάστηκαν τίποτα. Άλλα υπέγρα-
ψαν στο Μινσκ και άλλα κάνουν. Η υποκρισία σε όλο το
μεγαλείο της. Η Ρωσία όμως δεν είναι Σερβία, Συρία,
Ιράκ, Αφγανιστάν. Με την επίσημη συμπεριφορά μας,
ας ευχηθούμε να μην τους συναντήσουμε απέναντί μας,
όπως το 1922, γιατί η ιστορία θα είναι αμείλικτη!

Oι ηθικοί αυτουργοί της αιματοχυσίας στην Ουκρανία
είναι επόμενο να δημιουργήσουν ένα νέο παζλ στις διεθνείς
σχέσεις, ακόμη και κοσμοϊστορικές αλλαγές. Ήδη αμφισβη-
τείται ευθέως η μονοπώληση της παντοδυναμίας των ΗΠΑ.
Πρώτα από τη Ρωσία σήμερα με την επέμβαση στην
Ουκρανία, και δεύτερον νέες δυνάμεις παρουσιάζονται στο
προσκήνιο όπως είναι η Κίνα και η Ινδία.
Σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρώπη και γενικά
στη Δύση, είναι η ανυπαρξία ηγετών! Λεπτεπίλεπτοι και
τζιτζιφιόγκοι, μπουκωμένοι από την χλιδή και την υλοφρο-
σύνη, απατρίδες, ανιστόρητοι, άθεοι και ανήθικοι οι
περισσότεροι, παραφουσκωμένοι από έπαρση και την
αλαζονεία, αδυνατούν να διαχειριστούν προβλήματα
μεγέθους της Ουκρανίας, ξεπερνούν το μπόϊ τους και τις
δυνατότητές τους.
Λόγω όμως της επέλασης και των αλλαγών από τους
λαθρομετανάστες και της αλλαγής των κοινωνιών, η
εμφάνιση νέων μεγάλων εθνικών κρατών,που θα γίνουν και
περιφερειακές δυνάμεις, θα αντικαταστήσουν την παγκοσ-
μιοποίηση και την πολυπολιτισμικότητα. Η ενέργεια θα
παίξει βασικό ρόλο στο παγκόσμιο σύστημα, θα ενισχύ-  σει
τον ανταγωνισμό και θα ρυθμίσει τις παγκόσμιες ισορ-
ροπίες, κάνοντας επιτακτική την ανάγκη εξόρυξης νέων
κοιτασμάτων, με την πράσινη ενέργεια να καθυστερεί πολύ
ακόμη, τουλάχιστον στη χώρα μας.Ίσως ο Γαλλογερμανικός



άξονας που τείνει να δημιουργηθεί, ως και η δημιουργία του
Ευρωστρατού να έχει ως επακόλουθο την απεξάρτηση της
Ευρώπης από την κηδεμονία των ΗΠΑ. Ήδη στον ορίζοντα
φαίνονται νέα Εθνικά κράτη, όπως η Βραζιλία, η Ν.Αφρική,η
Τουρκία, η Περσία κ.λ.π. που θα αναλάβουν τα ηνία και θα
γίνουν περιφερειακές δυνάμεις αμφισβητώντας τον ρόλο
του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Αν και τα συμφέροντα κυριαρχούν
σήμερα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, εμείς η πατρίδα μας, με
μια ισχυρή οικονομία από την εξόρυξη των υδρογονανθρά-
κων  μας, με ένα ισχυρό στρατό και μια ανεξάρτητη εθνοκε-
ντρική πολιτική και διπλωματία μπορούμε να γίνουμε μια
ισχυρή χώρα σεβαστή στους φίλους και τρομερή στους
εχθρούς μας, να απεμπλακούμε σιγά σιγά από τους οιονεί
προστάτες μας και να αναλάβουμε τον ιστορικό μας ρόλο!
Είναι γεγονός ότι το δυσβάσταχτο κόστος σε κάθε πόλεμο
είναι εκείνο που χάνονται ανθρώπινες ζωές. Ο θάνατος
αθώων ανθρώπων δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμος με
οτιδήποτε άλλο και δεν μπορεί να αποκατασταθεί. Και
δυστυχώς στην Ουκρανία υπάρχουν πολλές απώλειες!

Όπου ταλαντεύεται η ειρήνη και απομακρύνεται. Οι
έριδες, οι συγκρούσεις και οι πόλεμοι δίνουν το καταστρο-
φικό τους παρόν. Ας παρακαλέσουμε το Κύριο και Θεό μας,
να φέρει ειρήνη στον κόσμο! Να αφοπλίσει τις καρδιές μας
από την κακία! Αυτός ο ειρήναρχος Θεός,που ήλθε εν μέσω
δοξολογίας των αγγέλων:<<...και επί γης ειρήνη>>. Ας τον
παρακαλέσουμε μετανοούντες να σταματήσει τους πολέ-
μους και την καταστροφή. Να μαλακώσει και να γαληνέψει
τις αγριεμένες ψυχές μας και να ειρηνεύσει τις οικογένειες
και τις ανθρώπινες κοινωνίες.

Η εκκλησία μας σε λίγες μέρες μέσα σε μια πανδαισία
φωτός και χαράς γιορτάζει τον θρίαμβο της Αναστάσως του



Κυρίου μας. Ο Αναστάς Χριστός είναι ο μέγας ένοικος που
γεμίζει όλη την κατοικία Του με χαρά, ειρήνη,δύναμη και
υγεία. Είναι ο φωτοδότης ένοικος που δίωχνει τα σκότη και
τον πόλεμο. Είναι Αυτός που μας ενδύει με τον χιτώνα της
αφθαρσίας. Καιρός είναι να νοικιάσουμε το σπίτι της
καρδιάς μας στον Χριστό μας και παρακαλώντας Τον,
μετανοούντες να σταματήσει τον πόλεμο και τα επερχόμενα
κακά!

Με την ανάστασή Σου Χριστέ μας και Θεέ μας, συγχώ-
ρεσε τον κόσμο από το πλήθος των αμαρτιών του, γιατί από
άπειρη αγάπη: <<Εξ ύψους κατήλθες ο εύσπλαχνος,
ταφήν κατεδέξω τριήμερον, ίνα ημάς ελευθερώσεις των
παθών.Η ζωή και η ανάστασης ημών,Κύριε, δόξα σοι>>
Προσκηνούμεν τα πάθη Σου Χριστέ και υμνούμε την Αγίαν
Σου Ανάστασιν. Χρόνια πολλά. Ειρήνη στην Ουκρανία και
σε όλο τον κόσμο. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση σε όλους,
με αγάπη χωρίς πολέμους. Γένοιτο!

Απρίλιος 2022                 Ιωάννης  Καλάκος


