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Μέ ἀφορμή τή Μονή Βατοπαιδίου...

Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι ζοῦμε σέ ἡμέρες θρησκευτικοῦ διωγμοῦ. Διεθνῶς πλέον πρώτη ἐξουσία ἔχουν καταστεῖ ὅσοι διευθύνουν τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν δυνατότητα νά κατευθύνουν ἤ νά δημιουργοῦν συνειδήσεις καί νά καθοδηγοῦν τίς μάζες τῶν λαῶν, ἐκεῖ πού αὐτοί θέλουν. 
Μέ ἀφορμή τόν τελευταῖο καιρό τή Μονή Βατοπαιδίου, ἔχουν ξεκινήσει τεχνιέντως ἕναν γενικό πόλεμο κατά τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ Μοναχισμοῦ, πού ἀποτελεῖ τή σπονδυλική της στήλη καί ὅπως μᾶς λέγουν οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Μοναχισμός εἶναι ὄχι μόνον ἡ σπονδυλική στήλη τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί οἱ πνεύμονές της. 

Χτύπησαν μέ λύσα καί φανατισμό τόν Ἁγιορείτικο Μοναχισμό καί τώρα προχωροῦν ἀκάθεγκτοι καί γιά τούς ἐκτός τοῦ Ἁγίου Ὄρους μοναχούς. Γνωρίζουν πολύ καλά ὅτι ἄν κομματιάσουν τή σπονδυλική στήλη, τό σῶμα δέν μπορεῖ νά σταθεῖ ὄρθιο. 
Χτύπησαν καί χτυποῦν ἀκόμα, μέ λύσα καί φανατισμό τό πιό ἰσχυρό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καθ᾽ ὅτι ἡ Μονή Βατοπαιδίου εἶναι τό μοναδικό Μοναστήρι τῆς ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας πού ἔχει 110 μοναχούς.
Μιλοῦν συνεχῶς καί μᾶς κούρασαν γιά τά ἑκατομμύρια εὐρώ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς. Δέν μᾶς εἶπαν ὅμως, ὅλοι αὐτοί πού πολεμοῦν τόν Μοναχισμό καί τήν Ἐκκλησία, ὅτι ἡ Ἱερά Μονή εἶναι ἀπό μόνη της ἕνα κτίριο 35.000 χιλιάδων τετραγωνικῶν μέτρων καί μαζί μέ τά μετόχιά της, τά ὁποῖα εἶναι ἄλλα 40.000 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, φθάνει συνολικά νά ἔχει ἕνα κτιριακό συγκρότημα περί τά 75.000 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. 
Ἐπίσης δέν μᾶς εἶπαν τά ΜΜΕ, ὅτι ἐάν ἁπλώσουμε τό Μοναστήρι κατά μῆκος, θά ἔχουμε μία Ἱερά Μονή μήκους 75 χιλιομέτρων. Θά ξεκινᾶ δηλαδή ἀπό τήν Ἀθήνα καί μέχρι νά φθάσουμε στήν Κόρινθο, θά βλέπουμε συνεχῶς κατά μῆκος τοῦ δρόμου ἕνα Μοναστήρι. Αὐτή εἶναι ἡ Ἱερά Μεγίστη Μονή τοῦ Βατοπαιδίου. 
Φυσικά εἶναι λογικό, ὅτι ἕνα τέτοιο τεράστιο κτιριακό συγκρότημα, νά θέλει καί τεράστια οἰκονομικά ποσά διά νά κτιστεῖ, νά συντηρηθεῖ, νά θερμανθεῖ καί νά λειτουργήσει. 
Ἡ Ἱερά Μεγίστη Μονή τοῦ Βατοπαιδίου εἶναι ἕνα τεράστιο Μοναστήρι, τό ὁποῖο ἔκτισαν οἱ Βυζαντινοί μας Αὐτοκράτορες, δι᾽ αὐτό καί εἶναι τόσο πολύ μεγάλο. Ἐπειδή δέ ἦταν αὐτοκρατορικό, ἡ Παράδοση μᾶς ἀναφέρει ὅτι πάντοτε τό ἐπισκέπτονταν Ὑψηλά ἱστάμενα πρόσωπα. 

Σέ αὐτήν τήν Ἱερά Μονή ἡ Ἱερά Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους μαζί μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἀνέθεσαν στόν Ἡγούμενο Ἐφραίμ τόν Κύπριο τήν ἀνοικοδόμηση, τή συντήρηση καί τήν ἐπαναλειτουργία της ὡς Ἱεροῦ Κοινοβίου. 
Μέ τί ἔσοδα ὅμως θά ξαναχτιζόταν καί θά ἐπαναλειτουργοῦσε μιά ἀρχαία ἱστορική Μονή; Δι᾽ αὐτό ἐμεῖς ταπεινά πιστεύουμε καί φρονοῦμε ὅτι σωστά ἔπραξε τό Κράτος καί ὅλες οἱ Κυβερνήσεις του ἕως σήμερα, οἱ ὁποῖες, στήριξαν καί στηρίζουν ἀφ᾽ ἑνός μέν ὅλο τό Ἅγιον Ὄρος, ἀλλά ἀφ᾽ ἑτέρου καί τήν Αὐτοκρατορική Ἱερά Μεγίστη Μονή τοῦ Βατοπαιδίου. Διότι ἡ Ἱερά αὐτή Μονή, ἀποτελεῖ μνημεῖο τοῦ χριστιανισμοῦ, ἀλλά καί πολιτιστικό μνημεῖο τοῦ ἔθνους μας. 
Ὅπως διά τήν Ἀκρόπολη καί τόν Παρθενώνα, ὁ ὁποῖος ἦταν ναός εἰδωλολατρικός, τό Κράτος σωστά ξοδεύει ἕως καί σήμερα ἑκατομμύρια καί δισεκατομμύρια διά νά τά συντηρήσει, καθ᾽ ὅτι ἡ Ἀκρόπολη ἀποτελεῖ ὁμοίως πολιτιστικό μνημεῖο τοῦ Ἔθνους μας, ἔτσι σωστά πράττει καί ὅταν συντηρεῖ τά Βυζαντινά κτίρια, πού μαρτυροῦν ὁμοίως διαχρονικά τόν Ἑλληνισμό καί τήν πίστη αὐτοῦ τοῦ ἔθνους. Φυσικά τεράστια κτίρια θέλουν καί τεράστια οἰκονομικά μεγέθη γιά νά συντηρηθοῦν. 

Αὐτά καί ἄλλα πολλά οἱ διευθύνοντες τά ΜΜΕ, ἐπειδή ἀρκετοί ἐξ αὐτῶν ἔχουν ἄλλους στόχους καί σκοπούς εἰς βάρος τῆς πίστεώς μας, τά ἀποκρύπτουν ἀπό τόν λαό μας καί τοῦ καλλιεργοῦν ἕνα ἀρνητικό πνεῦμα εἰς βάρος τοῦ κλήρου, τοῦ Μοναχισμοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας μας. Τό ἀστεῖο τῆς ὑποθέσεως εἶναι ὅτι ἐνῶ οἱ ἴδιοι, μέ ὅσα λέγουν εἰς βάρος τοῦ Μοναχισμοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας, ξεσηκώνουν τό λαό ἐναντίον τῆς θρησκείας μας, τῶν Μοναστηριῶν καί τῆς Ἐκκλησίας μας, μᾶς λέγουν κάθε φορά ὅτι ὁ λαός εἶναι ἀνάστατος μέ ὅσα γίνονται ἀπό τούς “πaπάδες”. Δέν μᾶς λέγουν ὅμως, ποιοί καλλιεργοῦν αὐτό τό φρόνημα στό λαό εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας μας. Μήπως ξέχασαν ὅτι οἱ ἴδιοι διαμορφώνουν τήν κοινή γνώμη καί τό κατάλληλο κλίμα ὑπέρ ἤ κατά ἑνός θέματος μέσα στήν κοινωνία, εἴτε αὐτά εἶναι ἐθνικά, εἴτε πολιτικά, εἴτε θρησκευτικά, εἴτε κοινωνικά; 
  

...Ἑτοιμάζουν τόν χωρισμό Κράτους καί Ἐκκλησίας.

Ὅπως ἀναφέρουμε καί στόν ὑπότιτλο, ἀφορμή βρῆκαν οἱ πολεμοῦντες τήν Ἐκκλησία, τήν Ἱερά Μονή Βατοπαιδίου. Ἐξάλλου ἐάν ἡ Ἑλλάδα ἔχει 1000 Ἱερές Μονές καί οἱ εἴκοσι ἤ οἱ τριάντα ἐξ αὐτῶν εἶναι πλούσιες, θέλουν καί ξεχνοῦν ὅτι τά ἄλλα 970 μοναστήρια ἀγωνίζονται μέ τίς φτωχικές τους δυνάμεις, νά χτίσουν καί νά συντηρήσουν τό ἔργο τους; Ὅπως ἐάν ὑπάρχουν πέντε - δέκα πλούσιες Ἱερές Μητροπόλεις, ξεχνοῦν ὅτι οἱ ἄλλες ἑβδομήντα ὑπόλοιπες Μητροπόλεις, ἀγωνίζονται μέ ἐράνους, μέ κόπους καί πόνους νά πραγματοποιήσουν τό ἐκκλησιαστικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό καί ἱεραποστολικό τους ἔργο;
Τό ὅτι ὑπάρχουν εἴκοσι ἤ τριάντα μεγαλοεπιχειρηματίες ἤ ἐφοπλιστές μέσα στήν Ἑλλάδα, σημαίνει ὅτι ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες ζοῦν πλουσιοπάροχα καί δέν ἔχουν καθημερινές ἀνάγκες;
Ὅμως, βλέπουμε ὅτι τά περισσότερα ΜΜΕ δημιουργοῦν δυστυχῶς ἕνα γενικό καί ἰσοπεδωτικό κλίμα μέ τόν τρόπο τους, κατά τῆς πίστεώς μας καί τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτό τό κάνουν, διότι ἔχουν, ὅπως προαναφέραμε, ἄλλους στόχους καί ἄλλους σκοπούς. Θέλουν τόν χωρισμό Κράτους καί Ἐκκλησίας. 
Πῶς θά τό ἐπιτύχουν ὅμως αὐτό, χωρίς ὁ λαός νά τούς ἀντισταθεῖ; Ἔτσι ἔθεσαν σέ ἐφαρμογή τά σκοτεινά σχέδιά τους. Καλλιεργοῦν μέσω τῶν ΜΜΕ στό λαό ἐδῶ καί χρόνια, ἕνα ἀρνητικό κλίμα κατά τῆς Ἐκκλησίας, οὕτως ὥστε ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα τοῦ χωρισμοῦ νά μήν ἀντιδράσει ὁ λαός στά σχέδιά τους. 


Πολιτικός Καποδίστριας...

Γιά νά καταλάβετε τά σχέδιά τους, θά πρέπει ν᾽ ἀναφερθοῦμε ἀναγκαστικά στόν πολιτικό Καποδίστρια πού τό Κράτος ἑτοιμάζει βάσει τῶν εὐρωπαϊκῶν προδιαγραφῶν καί ἐντολῶν. Ἐμεῖς ἐδῶ στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Ναυπακτίας πού ζοῦμε (Τρίκορφο Φωκίδος), ἀκοῦμε ὅτι τήν ἑπόμενη δεκαετία ἡ πόλη τῆς Ναυπάκτου, ἡ ὁποία σήμερα ἀπαριθμεῖ 10 μέ 15 χιλιάδες πληθυσμό, θά φθάσει τίς 40 χιλιάδες μέσα στά ἑπόμενα χρόνια. Πῶς ὅμως μπορεῖ νά γίνει αὐτό; 
Παρακαλοῦμε γιά νά γίνουμε κατανοητοί, νά παρακολουθήσετε τό σκεπτικό μας. 

1ον. Πρέπει νά λάβουμε ὑπ᾽ ὄψη μας ὅτι στήν Εὐρώπη δέν ὑπάρχουν χωριά τῶν 50 ἤ τῶν 1.000 κατοίκων. Ὑπάρχουν χωριά τῶν 30 ἤ 40 χιλιάδων κατοίκων. 
2ον. Ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη γίνεται ὅλο καί περισσότερο ἕνα κράτος. Τά ἔθνη συγχωνεύονται, οἱ δέ λαοί τους ἀναμειγνύονται μέ ἄλλες φυλές δημιουργώντας ἔτσι μή ὁμογενεῖς κοινωνίες ἀλλά πολυεθνικές. Σέ λίγο ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη θά ἔχει ἕνα Σύνταγμα, μία Κυβέρνηση, ἕναν Πρόεδρο, τά δέ Ἔθνη της θά μετονομαστοῦν σέ Νομούς. Ἔτσι θά ἔχουμε τό Νομό Γαλλίας, τό Νομό Γερμανίας, τό Νομό Ἑλλάδας. Ὁ ἑκάστοτε Κυβερνήτης, θά ἔχει καθήκοντα Νομάρχη. Τόν κάθε Νομό της ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη δέν τόν θέλει νά ἔχει πολλούς Δήμους. Ἔτσι δημιούργησε τόν Καποδίστρια. Τό μοντέλο ὅμως αὐτό ἤδη τό ζεῖ ἡ Ἀμερική ἐδῶ καί πολλά χρόνια. 
3ον. Οἱ Δῆμοι σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς τους, ἔχουν τή δυνατότητα νά θέτουν στούς πολίτες τους φόρους. Τό αὐτό συμβαίνει καί στήν Ἀμερική. Οἱ κρατικές ἐπιχορηγήσεις πρός τούς Δήμους μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου θά διακοποῦν. Οἱ Δῆμοι τότε διά νά παράγουν ἔργο, θά θέσουν σέ ἐφαρμογή τήν δημοτική φορολογία. 

Οἱ Δῆμοι, σύμφωνα μέ τή νέα νοοτροπία, πρέπει νά εἶναι ἰσχυροί καί δυνατοί, διότι γίνονται πλέον Δημοτικές Ἐπιχειρήσεις. Ἡ κεντρική Ἐπιχείρηση θά εὑρίσκεται στήν ἕδρα τοῦ Δήμου, τά δέ ὑποκαταστήματα τῆς ἐπιχείρησης θά εἶναι τά διάφορα χωριά. Ὅμως μία ἐπιχείρηση κρατεῖται ὄρθια καί προοδεύει, μόνον ὅταν τά ἔσοδά της εἶναι περισσότερα ἀπό τά ἔξοδά της. 
Μέ αὐτό τό σκεπτικό λοιπόν, ἤδη ξεκίνησε τό κλείσιμο πολλῶν ὑποκαταστημάτων “χωριῶν”, ἀρχῆς γενομένης ἐκ τῶν σχολείων ἑνός χωριοῦ. Σκέφτηκαν οἱ ἁρμόδιοι: Πόσο μᾶς κοστίζει ἕνα σχολεῖο στό ἄλφα ἤ στό βῆτα χωριό; Ὑπολόγισαν τά ἐτήσια ἔξοδα τῶν δασκάλων, ὑπολόγισαν τή συντήρηση τοῦ κτιρίου, ὑπολόγισαν τήν θέρμανση, ὑπολόγισαν τά ἀναλώσιμα καθημερινά ἔξοδα καί ἔβγαλαν ἕνα συγκεκριμένο ποσό ἐξόδων. Μετά εἶπαν: “Ἀξίζει γιά πέντε - δέκα παιδάκια, πού ἔχει τό χωριό νά κάνουμε τόσα ἔξοδα καί νά κρατοῦμε ἀνοιχτό αὐτό τό σχολεῖο, τό ὁποῖον οἰκονομικά εἶναι πολυέξοδο;”. 
Διαπίστωσαν ὅτι οἰκονομικά τούς συμφέρει νά μεταφέρουν μέ ταξί τά παιδιά, σ᾽ ἕνα ἄλλο σχολεῖο. Ἔτσι μείωσαν τά κρατικά ἔξοδα κατά πολύ. Ἐάν π.χ. ἦταν τά κρατικά ἔξοδα 100.000 χιλιάδες εὐρώ τό χρόνο γιά τό ἄλφα σχολεῖο ἑνός χωριοῦ, τώρα δίδοντας 3.000 εὐρώ τό χρόνο σέ ἕναν ταξιτζή κάνουν τεράστια οἰκονομία στά ἔξοδα τοῦ κράτους. Ἔτσι ἔκλεισαν τά περισσότερα σχολεῖα τῶν ἑλληνικῶν χωριῶν μας. Ἀφήρεσαν τόν δάσκαλο, ἔκλεισε τό σχολεῖο. Τελευταίως ἀφήρεσαν καί τόν πρόεδρο τοῦ χωριοῦ, πού τόν μετέτρεψαν μόνον σέ διακοσμητικό σύμβουλο. Τί σημαίνει αὐτό; Ἀφαιρῶ τό δάσκαλο κλείνω τό σχολεῖο. Ἀφαιρῶ τόν Πρόεδρο κλείνω τό χωριό. Διατί; Διότι οἰκονομικά δέν συμφέρει τόν κρατικό μηχανισμό καί τήν καρατική οἰκονομία. 

Ἐφ᾽ ὅσον ὁ Δῆμος εἶναι πλέον μία δημοτική ἐπιχείρηση καί τά χωριά εἶναι τά ὑποκαταστήματά της, θά συμβεῖ τό ἑξῆς λογικό. Ἐάν ἕνα ὑποκατάστημα τοῦ Δήμου δηλαδή ἕνα χωριό οἰκονομικά τά ἔξοδά του εἶναι περισσότερα ἀπό τά ἔσοδα πού προσφέρει στή δημοτική ἐπιχείρηση εἶναι ζημιογόνο, ἄρα ὡς ἐπιχείρηση δέν μέ συμφέρει νά τό κρατῶ ἀνοικτό. Τί ἔσοδα μποροῦν νά φέρουν στή δημοτική ἐπιχείρηση 40, 50 ἤ 200 κάτοικοι ἑνός χωριοῦ; Μηδαμινά. Τά ἔξοδά τους εἶναι μᾶλλον πολύ πολύ περισσότερα. Ὅπως εἶναι ἡ κατασκευή καί ἡ συντήρηση δρόμων, ἀποχετευτικά ἔργα, ὑδροδότηση καί ἡ συντήρηση τοῦ δικτύου, ΔΕΗ κτλ. Εἶναι δυνατόν ὁ Δῆμος νά διαθέτει χιλιάδες εὐρώ γιά 40, 50 κατοίκους; Φυσικά καί ὄχι. Ἄρα μεταφέρετε αὐτούς τούς κατοίκους σέ μιά ἄλλη πόλη. Νά πῶς ἡ Ναύπακτος θά φτάσει ἀπό 10 χιλιάδες νά γίνει 40. Τό ἴδιο σκεπτικό πού ἐπικράτησε γιά τούς μαθητές τῶν σχολείων καί τά σχολεῖα τῶν χωριῶν, τό ἴδιο σκεπτικό ἐπικρατεῖ καί τώρα γιά τούς ὀλιγοστούς κατοίκους τῶν ἑλληνικῶν χωριῶν. Ἡ μεταφορά τους θά εἶναι εὔκολη. Ἀπό τή στιγμή πού ὁ Δῆμος ἤ τό Κράτος δέν θά διαθέτει κονδύλια γιά τή συντήρηση ἤ κατασκευή δρόμων, γιά τή ΔΕΗ, γιά τό νερό, καί γιά ὅ,τι ἄλλο χρειάζεται ἕνα χωριό, οἱ κάτοικοι ἀπό μόνοι τους θά ἀναγκαστοῦν νά μεταφερθοῦν στίς μεγάλες πόλεις. Ὅπως πολλές οἰκογένειες κλείνοντας τά σχολεῖα τῶν χωριῶν μεταφέρθηκαν στίς πόλεις γιά νά εἶναι τά παιδιά τους κοντά στά σχολεῖα. 

Σέ ἐφαρμογή ὁ Ἐκκλησιαστικός Καποδίστριας.

Μέ τό χωρισμό Κράτους καί Ἐκκλησίας πού ἐπιδιώκουν, ὅσοι τόν ἐπιδιώκουν θά δημιουργηθοῦν πολλά θέματα καί θά ἔλθουν πολλά δεινά, ἕνα τεράστιο θέμα πού θά δημιουργηθεῖ θά εἶναι τῆς μισθοδοσίας τῶν κληρικῶν τῆς Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι αὐτή τή στιγμή ἀνέρχονται σέ 7 μέ 8 χιλιάδες σέ ὁλόκληρη τή χώρα. 
Τό Κράτος, ὡς γνωστόν, ἔχει δεσμευθεῖ μέ συμβάσεις πού ἔχει ὑπογράψει μετά τῆς Ἐκκλησίας ὅτι, ἡ μέν Ἐκκλησία προσφέρει τά 3/4 τῆς περιουσίας της πρός τήν Πολιτεία, μέ ἀντάλλαγμα τό Κράτος νά ἀναλάβει ἐσαεί τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν της. 
Τί θά γίνει ὅμως στήν περίπτωση τοῦ χωρισμοῦ; Δύσκολη ἡ διακοπή τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ κλήρου, ἀφοῦ ὑπάρχουν οἱ ἀνωτέρω συμβάσεις. Ἀλλά καί ἄν παραβεῖ τό Κράτος τίς συμβάσεις, τί πιθανότητες ἔχει ἡ Ἐκκλησία νά δικαιωθεῖ ἀπό τά Δικαστήρια, σέ μία διαμάχη της μέ τήν Πολιτεία; Ἐλάχιστες ἕως μηδαμινές οἱ πιθανότητες δικαίωσής της. 
Ἀλλά εἶναι δύσκολο τό Κράτος σέ πρῶτο βαθμό, νά διακόψει παντελῶς σήμερα τήν μισθοδοσία τοῦ ἱεροῦ Κλήρου, εἶναι ὅμως πολύ εὔκολος ἕνας ἐκκλησιαστικός Καποδίστριας. Δηλαδή, ἀφοῦ τό Κράτος καταργεῖ σιγά σιγά τά χωριά τῆς πατρίδος μας, δημιουργώντας μεγάλες πόλεις, λογικό εἶναι νά καταργήσει ταυτόχρονα καί ὅλες τίς ὀργανικές θέσεις τῶν κληρικῶν πού ὑπάρχουν σέ αὐτά τά χωριά καί νά ἀφήσει πρός τό παρόν, μόνον γιά κάθε μεγάλη πόλη, μία ἤ δύο τό πολύ ὀργανικές θέσεις. Δι᾽ αὐτοῦ τοῦ τρόπου τό Κράτος δέν παραβιάζει καί τή συμφωνία, πού ἔχει ὑπογράψει μετά τῆς Ἐκκλησίας. 

Μέ ἕνα λοιπόν ἐκκλησιαστικό Καποδίστρια, ἀπαλλάσσεται ἀμέσως ἡ Πολιτεία ἀπό ἕνα μεγάλο κρατικό ἔξοδο, ὅπως εἶναι ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν. 
Θά πρυτανεύσει κι ἐδῶ πάλι, τό ἴδιο σκεπτικό πού πρυτάνευσε καί γιά τά ἑλληνικά σχολεῖα τῶν χωριῶν μας. Τί θέλουν ἕναν παπᾶ, πενήντα-ἑκατό κάτοικοι ἑνός χωριοῦ, ἐκ τῶν ὁποίων ἐκκλησιάζονται μόνον πέντε-δέκα ἄνθρωποι; Σήμερα ὅλοι ἔχουν αὐτοκίνητα, ὑπάρχουν καί οἱ συγκοινωνίες, ἄς μεταβοῦν διά τόν ἐκκλησιασμό τους στήν πλησιέστερη πόλη.
Δέν εἶναι τῆς φαντασίας μας ὅλα αὐτά πού ἀναφέρουμε. Κάτι γνωρίζουμε, κάτι ἔχουμε ἀκούσει, κάτι ἔχουμε πληροφορηθεῖ. Μετά τό 2010 καί μέσα στά ἑπόμενα τό πολύ 4-5 χρόνια θά δοῦμε τέρατα καί σημεῖα. 
Μετά δέ, τό χωρισμό Κράτους καί Ἐκκλησίας, ὅσοι νέοι χειροτονοῦνται ἱερεῖς, τό Κράτος νά εἶστε βέβαιοι ὅτι δέν θά ἀναλαμβάνει τή μισθοδοσία τους. Ἐάν ἡ Ἐκκλησία θέλει νά ἔχει περισσότερους κληρικούς διά τό ποίμνιό της, ἄς φροντίσει ἡ ἰδία γιά τή συντήρησή τους, ὅπως κάνουν οἱ διάφορες ὀρθόδοξες ἐκκλησίες καί στό ἐξωτερικό. 
Ἄς μήν ἐπαναπαυόμαστε, ὁ διωγμός τῆς πίστεώς μας καί τῆς Ἐκκλησίας, ἤδη ἔχει ξεκινήσει. Ἔρχονται δύσκολες ἡμέρες, οἱ ἔχοντες καί κατέχοντες τήν Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας μας ἐάν δέν προλάβουν τά γεγονότα, τότε τά γεγονότα θά προλάβουν ἐμᾶς μέ πολύ λυπηρά ἀποτελέσματα γιά τό Ἔθνος καί τήν Ὀρθοδοξία μας.

