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(επιτέλους) Ποινή φυλάκισης σε ιερέα για θόρυβο καμπάνας
12/01/2008 από Po

Από τη Romfea.gr μάθαμε ότι: Το Ειρηνοδικείο Μηλέων 

επέβαλε σε ιερέα ποινή φυλάκισης 70 ημερών, με την 

κατηγορία πως το κωδωνοστάσιο του Ιερού Ναού 

προκαλούσε ηχορύπανση.

Ο ιερέας είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως 

Θεοτόκου του Δήμου Μηλέων στα Καλά Νερά, και καιρό 

τώρα δεχόταν πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους 

για ηχορρύπανση του κωδωνοστασίου.

Οι κάτοικοι της περιοχής όμως δεν έμειναν με 

σταυρωμένα τα χέρια, έτσι με έγγραφες καταγγελίες 

προσέφυγαν στην Εισαγγελία Βόλου και ζητούσαν την 

άμεση επέμβαση του Εισαγγελέα για τον θόρυβο του 

καμπαναριού. Η Εισαγγελία Βόλου αμέσως διέταξε 

έρευνα και αντιπροσωπεία μετέβη στον Ιερό Ναό, όπου 

εκεί με ειδικό μηχάνημα έγινε ηχομέτρηση του 

κωδωνοστασίου, το οποίο κατέγραψε ήχους πάνω από το όριο (δηλ. ηχορύπανση). Τέλος 

ο ιερέας κατέληξε στο δικαστήριο όπου εκεί το Ειρηνοδικείο Μηλέων, του επέβαλε ποινή 

φυλάκισης 70 ημερών με τριετή αναστολή.

Επιτέλους να και μια απόφαση –σεβασμός προς τον πολίτη!

Πολλοί εργαζόμενοι θέλουν το σαββατοκύριακο να ξεκουραστούν. Ανάμεσά τους 

υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μόνο την Κυριακή γιατί δουλεύουν μέχρι και το Σάββατο 

Βράδυ.

Υπάρχουν οι ώρες του δειλινού, στο μπαλκόνι σου, ή ακόμα στις διακοπές, τις ώρες 

αυτές που ρεμβάζεις, σκέφτεσαι ή απλά κοιτάς ήρεμα τον ορίζοντα, ώσπου ξάφνου σε 

τινάζουν συθέμελα φοβερές εκκωφαντικές ψαλμωδίες που μετατρέπονται σε άναρθρες 

κραυγές, παραμορφωμένες λόγω της χαμηλής (συνήθως) ποιότητας των μεγαφώνων … η 

αιτία είναι συνήθως μια βάφτιση, ένας γάμος ή απλά ο εσπερινός, έτσι αυθαίρετα, σου 

επιβάλουν γίνεται ένα κακόφωνο νταβαντούρι που σε παίρνει και σε σηκώνει. 

Επανέρχομαι στις Κυριακές. Το πρωί, όπου σε αστικούς πυκνοκατοικημένους αστικούς 

χώρους φίσκα στη πολυκατοικία η ενορία σου πετά τα σκεπάσματα από το ωστικό κύμα 

του ήχου μιας θεόρατης καμπάνας μερικών τόνων, πετά και σένα από το κρεβάτι, ξυπνάς 

στο πάτωμα προσπαθώντας να καταλάβεις τι σε βρήκε πρωινιάτικα! Πιστεύεις δεν 

πιστεύεις, εκκλησιάζεσαι δεν εκκλησιάζεσαι ποιος σε ρωτά και ποιος σου δίνει 

λογαριασμό. Η Θεία Λειτουργία άρχισε.

Το πρόβλημα των κωδωνοκρουσιών, έχει απασχολήσει ήδη και τα δικαστήρια χωρίς 

μέχρι τώρα αποτέλεσμα, ο κυριότερο λόγο είναι ότι ο ήχος της καμπάνας αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο της φυσιογνωμίας ενός τόπου και κατ’ επέκταση μέρος του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος. Συμφωνώ και εγώ, αλλά διάολε ήρεμα, ποιο διακριτικά, 

έλεος!

Ένα μεγαλοκατασκευαστής καμπανών είναι ο Βαγγέλης Τσιτούρας, με 

παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση από τον πατέρα του και εργοστάσιο σήμερα στην 

Ελευσίνα. Ελέγχει το 75% της αγοράς.

Διαβάστε τι λέει στην «Ελευθεροτυπία»: «Το πρόβλημα είναι οι φάλτσες, οι παράφωνες 

καμπάνες», μας λέει. «Εχουμε ντεσιμπελόμετρο και μπορούμε να φέρουμε τον ήχο στα 

επιτρεπτά όρια παρ’ ότι οι ιερείς μάς ζητούν πιο δυνατές καμπάνες. Προτείνω να μειωθεί ο 

θόρυβος 10% με 12% σε περιοχές όπου εκκλησίες είναι δίπλα σε σπίτια και 

πολυκατοικίες. Να γίνεται μελέτη για να μη στριγγλίζει η καμπάνα. Ανάλογα με αυτήν 

πρέπει να τοποθετείται και ο μηχανισμός για να είναι καλόηχη. Όταν σε ένα καμπαναριό 

έχουμε 3-8 καμπάνες, πρέπει να γίνει μελέτη για να έχει η μια νότα σχέση με την άλλη. Η 

κωδωνοκρουσία αλλάζει από περιοχή σε περιοχή· έχουμε πάνω από 200 κωδωνοκρουσίες 

σε όλη την Ελλάδα. Αυτή εξαρτάται από τη μελωδικότητα των καμπανών και την 

Email Subscription

Αφήστε μας το Email σας. Ενισχύστε με 

την παρουσία σας το blog, διότι δεν 

ακολουθούμε απαραιτήτως την 

επικαιρότητα. Την ε π ι λ έ γ ο υ μ ε.

Sign me up!

περι Ροΐδη…

Ζει και εργάζεται σαν οδοκαθαριστής και 

αλιεύς μαργαριταριών. Ταυτόχρονα δε, 

τις Κυριακές είναι δεξιός ψάλτης του 

Ιερού Ναού Αγίου Σαβαώθ στο 

Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης 

καλύπτοντας μία από τις πάγιες ανάγκες 

της εκεί ομογενειακής μας κοινότητος.

Διευκρινίζουμε ότι:

Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών 

δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις 

του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε 

καμία ευθύνη γι’ αυτά. Προειδοποίηση:

Περιεχόμενο Αυστηρώς Ακατάλληλο για 

ηλίθιους που νομίζουν ότι θίγονται 

προσωπικά στην ανάρτηση κειμένου 

αντίθετο με την ιδεολογική τους 

ταυτότητα ή άποψη, σε αυτούς λέμε ότι 

ποτέ δεν τους υποχρεώσαμε να 

διαβάσουν το περιεχόμενο του 

ιστολογίου μας. Τους απευθύνουμε 

αγωνιστικούς χαιρετισμούς κι Αέρα στα 

πανιά τους.

Γράφουν οι:

Ρο

Αναγνώστης Λασκαράτος

πειτε τους οτι…

δεν έφυγα.

το banner περισσότερα (κλικ) εδώ
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έμπνευση του κωδωνοκρούστη. Ακούμε για μοναστήρια με τετρακόσια σήμαντρα και 

εξήντα οκτώ καμπάνες. Εκεί να δείτε ντεσιμπέλ. Άμα δεν υπάρχει μελέτη της 

εκκλησιαστικής ακουστικής, είναι να φεύγεις τρέχοντας».

—

Ευχαριστώ τον Αναγνώστη Λασκάρατο που μου επεσήμανε τη δημοσίευση της 

romfeas.gr

Αναρτήθηκε στις θρησκεία/κλήρος, κοινωνία/πολιτική | 49 σχόλια

49 Σχόλια

π2

Κι ένα σημαντικότερο επιτέλους: Το 

Υπουργείο Εξωτερικών ζητάει πίσω τα 

χρήματά του από την Αλληλεγγύη.

roidis

π2 

αυτό είναι το μεθαυριανό, της Δευτέρας το 

ποστ!

Δεν γίνεται τέτοια να τα δημοσιεύεις Σάββατο…

έτσι δεν είναι; 

zaphod

Απόφαση ορόσημο; Θα δείξει!!!

Αναμένω μετά μανίας το ποστ της Δευτέρας!

love&kisses

zaphod

π2

Ουπς, σόρυ. 

manitaritoubounou

“”"”… Το πρόβλημα των κωδωνοκρουσιών, 

έχει απασχολήσει ήδη και τα δικαστήρια 

χωρίς μέχρι τώρα αποτέλεσμα, ο κυριότερο λόγο είναι ότι ο ήχος της καμπάνας αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο της φυσιογνωμίας ενός τόπου και κατ’ επέκταση μέρος του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος. Συμφωνώ και εγώ, αλλά διάολε ήρεμα, ποιο διακριτικά, 

έλεος!…”

Νομίζω φίλοι ότι χρειάζεται ένας αλλησεβασμός. Αλλα σε μια εποχή που οι πολλοί 

“ιδιωτεύουμε” ο σεβασμός κοινων πραγμάτων – οπιως οι ηχοι μιας καμπανας 

κωδωνοστασίου – είναι δυστυχός ζητούμενο για το .. μοναχικό πλήθοπς που αναπάυεται 

από τη κουραση της καθημερινότας.

Πάντως προσωπικά την απόφαση του Ειρηνοδικίου, ως κτύπημα καμπάνς τη άκουσα, και 

γι αυτό με προβληματίζει για τα τα “κοινά” αγαθά…

Μύρων

Ζούμε σε ένα κόσμο όπου ο θόρυβος 

κυριαρχεί, ο θόρυβος της πολιτικής, της 

οικονομίας, ο θόρυβος του εσωτερικού χάους, τα αυτοκίνητα, τα κινητά, τα δελτία 

ειδήσεων, οι διαφημίσεις, οι οικοδομές, τα κομπρεσέρ, ο θόρυβος των σχέσεων που άλλα 

Σελίδες

–>2008

2009–>

Σύνταγμα της Ελλάδας

γιατί

επαφή

c

Επιλογή κατηγορίας

Πρόσφατα άρθρα

Λειτουργία Κυριακής: Ο π. Φιλόθεος 

Φάρος λέει Αλήθειες

Η Ελλάς απαιτεί πρωθυπουργόν 

Σαμαρά-αντιπρόεδρον Χρυσοχοϊδη

τι τους εμποδίζει να κυβερνήσουν;

Διεθνής συνωμοσία κατά 

φιλανθρώπων, 

φιλελλήνων, σοσιαληστών

O ποιητής Γιάννης Βαρβέρης

Πρόσφατα σχόλια

Σταύρος on Λειτουργία 

Κυριακής: Ο π. Φιλό…

Κώστας Μαυρουδής on τι 

τους εμποδίζει να κυβε…

georgeI on Η Ελλάς απαιτεί 

πρωθυπουργόν Σ…

papoylis on Η Ελλάς απαιτεί 

πρωθυπουργόν Σ…

Τρια παιδιά Βολιώτικ… on 

Τρεις Ιεράρχαι εις λιτανείαν 

(…

Αρχείο

�Επιλογή μήνα
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λέγει ο ένας και άλλα καταλαβαίνει ο άλλος και εσείς κολλήσατε στην καμπάνα !

Συγχαρητήρια. 

Για εμάς, η καμπάνα είναι κάλεσμα αναστάσιμο, κοινωνία και επαφή, ελπίδα και χαρά. 

Η δροσιά του βουνού δεν κατεβαίνει ποτέ χαμηλότερα από το

καμπαναριό

που μετρά τις ώρες μονολογώντας ……..

Σεφέρης – Piazza San Nicolò

roidis

manitaritoubounou,

δεν νομίζω ότι διαφωνούμε κάπου…Αυτό 

είναι το μήνυμα της αναρτήσεώς μου: Αλληλοσεβασμός. Αλλά, με μία προϋπόθεση, όχι 

μονόπλευρη…να σκεφτόμαστε και τον άλλον, ειδικά όταν δεν έχει φωνή και τρόπο να 

διαμαρτυρηθεί… 

Μύρων,

Ευχαριστώ για τα γνωστά κι όμορφα λόγια του Σεφέρη…μόνο που αποπνέουν άλλο 

πράγμα από εκκωφαντικούς θορύβους, τα αποπνέει η Ευγένεια και η Διακριτικότητα…

Ξαναδιαβάστε το χωρίο σας παρακαλώ.

atheofobos

Ακόμα θυμάμαι με φρίκη την ηχορύπανση 

από τις καμπάνες και τα μεγάφωνα στις 

διακοπές μας στην Ιθάκη.

Όταν κλείνει κανείς ξενοδοχείο σε πόλη πρέπει να ρωτάει κανείς άν έχει κοντά εκκλησία.

Abravanel

Πως θα μάθαινα τους Χαιρετισμούς χώρις τα 

μεγάφωνα ;; 

Προσωπικά πιστεύω οτι εξαρτάται απο τα πόσο το αισθάνεται κάποιος σαν επιβολή – στην 

καθολικότατη Ιταλία οπου ήταν μεν πιο αρμονικές, περισσότερο θορυβώδεις δε ήταν λιαν 

ευχάριστες.

Διαγόρας ο Μήλιος

(όλοι μαζί:)

+αα-λληλούια+

+αα-λληλούια+

+αλληλούια+

+αλληλούια+

Παράδειγμα προς μίμηση!

” Το πρόβλημα των κωδωνοκρουσιών, έχει απασχολήσει ήδη και τα δικαστήρια χωρίς 

μέχρι τώρα αποτέλεσμα, ο κυριότερο λόγο είναι ότι ο ήχος της καμπάνας αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο της φυσιογνωμίας ενός τόπου και κατ’ επέκταση μέρος του 

πολιτιστικού περιβάλλοντος.”

Δηλαδή τι πάει να πει αυτό; αν κάτι αποτελεί μέρος του πολιτιστικού περιβάλλοντος 

αυτομάτως τίθεται υπεράνω του νόμου; παραδοσιακά, ξέρετε, ο Έλληνας είναι κλέφτης· 

γιατί δεν αποποινικοποιούμε λοιπόν την κλεψιά;

Πολύ ενδιαφέρον θα ήταν αν μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να μάθουμε πως ακριβώς 

έγινε η προσφυγή με έγγραφες καταγγελίες στην Εισαγγελία Βόλου. Να αναρτηθεί η όλη 

διαδικασία σε κάποιο ιστολόγιο με τίτλο “να πως γίνονται οι σωστές δουλειές”.

L’Enfant de la Haute Mer

Πού να ακούσετε καμπάνες να χτυπούν 

Κυριακή πρωί σε άψογη

πεντατονική κλίμακα, κουρδισμένες κατά τον

κινεζικό ήχο, με κινεζικό προγραμματάκι, και να σπάνε κάθε ντεσιμπελόμετρο, σε λαϊκό 

1. e-περιοδικά

ARB blog

e- Βιολογία

e-misSOS

Ίστρος

Γαλέρα

Ηριδανός

Στάχτες

Στάχτες, the Blog

Τεφλόν

1a. follow/read me...

Facebook

ο άλλος Ρο

Login

Twitter

YouTube

2. Ιστολόγια

‘Ολα στα κάρβουνα

123 Λέξεις…

Abravanel

Adequatio Intellectus Et Rei

Aformi

Agit Prop

Akanthos

Alien Penguin's Angry Feet

Allu Fun Marx

Anna-Silia

Apeirotas

Apeleytheros

attackofthequasars

Bad Dream

Bewley Brothers

bill taxi

Breathless

Brightbites

Comte de Toulouse

Crazy Cows

e-Epiloges

Ecrasez l’ infame

Everythingispolitics

Gatouleas

Greek Rider

Green Lion

grep Alt

GRSAIL

Iconology's 2009 blog

IndiBlog

της Ελληνίδας

το βυτίο

Άγγελος Άμβροτος

Άει Σιχτίρ

Άθρησκος.gr

Άνεμος

Έτσι το Βλέπω

Έγκλημα και Τιμωρία

Ίσις Κεκαλυμμένη

Ώρα Ελλάδας

Αριστερή Στρουθοκάμηλος

Αταίριαστος

Αόρατη Μελάνι

Αδαής

Αδιόριστοι Εκπαιδευτικοί

Αμπελοφιλοσοφίες

Αμαρτωλή Πόλη

Ανέστης

Αναγεννημένη

Ανούσια Πίστη

Γυάλινος Πύργος

Γαλανάκης

Γητεύτρια

Δαδιώτικος Παλμός

Διασταύρωση

Διαγόρας

Επισημάνσεις

Εραστής της ζωής
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προάστειο της ανατολικής ατιικής, όπου απήλαυσα κυριακάτικο πρωινό ξύπνημα στις 

7.10, μετά 7.40, και 8.10. Αν γλυτώσεις την πρώτη, έρχονται οι αναμνηστικές δόσεις. !

Και βέβαια οι Μηλιές δεν είναι ένα οποιοδήποτε χωριό !!

Nikolakis

Χαίρετε! Έχω τη χαρά και την τιμή να έχω 

εξοχική κατοικία στα Καλά Νερά και να 

ξέρω αυτό το θέμα πολύ πριν φτάσει στο πανελλήνιο… η αλήθεια είναι ότι όντως ο 

Παπακώστας χτυπούσε τις καμπάνες λίγο παραπάνω. Όμως το πρόβλημα κυρίως το έχουν 

οι “ανησυχούντες πολίτες”, οι οποίοι διαμένουν σε παρακείμενη συστάδα εξοχικών 

κατοικιών, ανάμεσα στην παραλία και την εκκλησία των Καλών Νερών, δίπλα στο πρώην 

Λούνα Παρκ. 

Είναι κάποιοι γνωστοί – άγνωστοι που επιθυμούν την γενικότερη μετατροπή του χωριού 

σε υπνωτήριο, και με το παραμικρό καλούν το καλοκαίρι την αστυνομία για να κλείνει 

καφετέριες – μπαράκια κλπ που επίσης είναι στην περιοχή. Μάλιστα σε μεγάλο βαθμό το 

έχουν καταφέρει και πλέον στα Καλά Νερά δεν υπάρχει η νυχτερινή ζωή που υπήρχε 

κάποτε, γιατί ένα τσούρμο συνταξιούχοι που εγκαταστάθηκαν εκ των υστέρων στα 

συγκεκριμένα bungalows για διάστημα 2-3 μηνών το χρόνο είναι μονίμως σε ανοιχτή 

γραμμή με το 100 και φέρνουν την αστυνομία 00:01 κάθε βράδυ σχεδόν το καλοκαίρι. Οι 

ίδιοι είναι που κινήθηκαν και κατά της εκκλησίας με την καμπάνα… 

syneas

Το καλοκαίρι που μας περασε παραθέριζα σε 

ένα όμορφο χωριό της Κορινθίας με 

υπέροχη παραλία.

Το δωμάτιο που έκλεισα μέσω ιντερνετ ηταν κι αυτό υπέροχο αλλά είχε δίπλα μια 

εκκλησία που οι καμπάνες της από τις 7:00 το πρωί,ανάστεναν και πεθαμένο !

Έκανα υπομονή μερικές μέρες αλλά και γάιδαρος να ήμουν,δεν θα άντεχα,οπότε τα 

μάζεψα και έφυγα νύχτα-πριν το πρωνινό χτύπημα της καμπάνας!

Συγχαίρω λοιπόν αυτόν το δικαστή και μακάρι η απόφασή του να αποτελέσει πρότυπο για 

παρόμοιες περιπτώσεις.

Μέχρι τότε,συμφωνώντας και με τον αθεόφοβο,συμβουλεύω όλους πριν κλείσουν 

δωμάτιο για τις διακοπές τους,το πρώτο που θα πρέπει να ρωτάνε είναι αν υπαρχει 

εκκλησία σε απόσταση…βολής!

Δάφνη Π.

Ξέχασες και τα μνημόσυνα που ακούμε 

Κυριακή πρωί όσοι ζούμε δίπλα σε 

εκκλησίες!!!

Γέροντας

Βρίσκω την ιστορία καρα-υπερβολή…

roidis

χαίρομαι γέροντά μου, χαίρομαι.

Λασκαράτος

Κύριε Ροϊδη,

Φοβάμαι πως την απόφαση θα προσβάλει 

στο Εφετείο ο «μάνατζερ» του παπα-ροκ συγκροτήματος «Ελεύθεροι», ηγούμενος της 

μονής Τρίκορφου Δωρίδας, με τα «400 σήμαντρα και τις 62 καμπάνες», Νεκτάριος 

Μουλατσιώτης. Έχει προφανές έννομο συμφέρον το οποίο θίγεται.

Ανυπότακτη καρδια

Ερανιστής

Ελληνάκι

Ελληνίδα

Η Αθεΐα είναι Αρετή

Θεσπις

Ιφιμέδεια

Κωνσταντίνος Κατακουζινός

Κόκκινο πανί

ΚΟ.Υ.ΣΟΥΡ.Ι

Καιρός ίσον Εξίσωση

Κλέαρχος

Κλείτωρ

Κουρούνα

Λυκάονος Αναμοχλεύσεις

Λίτσα

Μπαμπάκης

Μαραμένα Σύκα

Μαύρο Πρόβατο

Μαντρί

Μεσόκοσμος!

Μετανάστης

Νεφελίκας

Νεύσις

Ξενύχτικον “Μιραμπέλλα”

Ο Δρόμος

Πόντος κι Αριστερά

Πάρε-Δώσε

Πάνος Ζέρβας

Παραφωνιάδες

Παραλληλογράφος

Περίεργο Σπίτι

Περαστικός

Πετεφρής

Πειρατής

Πολιτεύομαι

Ροδιά

Ροδιά στο Wordpress

Στήλη Άλατος

Σχολιαστές Χωρίς Σύνορα

Σέρβια Net

Σημειωματάριο Τεχνών

Σκακιστικό Ιστολόγιο

Τύπος Νυχτερινός

Ταξιδεύοντας

Το Χέρι

Υπόγειο με Θέα

Φιλαλήθης

Χριστιανός Ορθόδοξος

Χώρα του ποτέ ποτέ

Χασοδίκης

Χνούδι

εντός εκτός εναλλάξ

κομπλόπουλος

λ-έξεις

μαύρα μεσάνυχτα

ο δύτης των νιπτήρων

οπορτουνιστική παρέκκλιση

JUNGLE-Report

Katabran's Blog

Khlyst

Kроткая

kossak

La Ivolution – non commercial

L’Enfant de la Haute Mer

Le Nonce

Lectio sine mora

Left Liberal Synthesis

Lex Luthor

Magica

Messy Greek Salad

Mopopopo

MotorCycle Boy

Nefelikas

Nespa-Theories

Nom d’Ecrire

Numb2006

OHM

Omadeon

Panole8riambos

Paraxenos
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στο 13/01/2008 στο 2:07 πμ | Απάντηση

στο 13/01/2008 στο 2:08 πμ | Απάντηση

στο 13/01/2008 στο 2:10 πμ | Απάντηση

Κυριε Ροίδη χαιρετιζω κι εγώ την καμπάνα -ποινή στον ιερέα με την υπερηχητικήν 

Καμπάναν του…. 

Με την ευκαιρία ομως θα ηθελα να επισημανω ενα γεγονός που μαλλον περασε στα Ψιλά 

στις μερες μας ,δηλάδή την πρωτοβουλία των γυναικών να παραβιάσουν επιτελους το 

Αβατον του Αγίου Ορους …που η υπαρξη του, αποτελει σκανδαλο και για τα Ελληνικό 

κρατος -δικαιου και για την Ε. Ε καθώς παραβιαζει την αρχήν της ισοτητας των Φύλων …

Και να πώ πώς δυστυχώς αυτή η προσπαθεια να επισημανθεί τουλαχιστον, ενα καθεστώς 

ανήκουστου απαρτχαιντ των φυλων, εγινε προσπαθεια να γελοιοποιηθει , να φανει ως 

κατι το ασήμαντο,με επιχειρηματα του τυπου , οτι οι γυναικες αυτες αποπροσανατολίζουν 

” απο αλλα σημαντικώτερα ζητημα (Λες και το σκανδαλο ενός καθεστώτος απολυτης 

ανισοτητας στις σχεσεις των Φυλων δεν είναι απο μόνο του Το Ζητημα που προσβαλλει το 

Κρατος δικαιου)…

Θα ήθελα την γνωμη σας , και τη γνώμη των αλλων σχολιαστών σας επ’ αυτού..

αλέξανδρος ανδρουλάκης

2 παρά ξημέρωμα Κυριακής.Γράφω γρήγορα 

το σχόλιό, να πάω για ύπνο διότι “Όπου 

να΄ναι θα σημάνουν οι καμπάνες”. Θα ξυπνήσουν το μωρό και… άστα!

Πιθανόν να έχει δίκιο ο Nikolakis. Καλό είναι να βλέπουμε και τα κίνητρα πίσω απο 

κάποιες ενέργειες.

Εδω όμως ταιριάζει το “Χέστηκ’ ο γάιδαρος, ξυπνήσαν τα κρίνα”

Επίσης σωστό είναι πως ζούμε σ΄ένα κοσμο που η ηχορύπανση μας ταλαιπωρεί και χωρίς 

τις καμπάνες.Τι σημαίνει όμως αυτό;

Και το “Ασφαλιστικο” πχ. δεν είναι το μόνο πρόβλημά μας. Δεν πρέπει να διεκδικούμε τη 

λύση του;

Δεν πρέπει να διεκδικούμε τη λύση ενός προβλήματος επειδη υπάρχουν εκατοντάδες 

άλλα;

Εχω πάντως να προτείνω μια λύση στο πρόβλημα της ηχορύπανσης απο τα αεροδρόμια:

Γύρω απο κάθε αεροδρόμιο να χτιστούν 400 σήμαντρα και 68 καμπάνες. Κάθε που 

απογειώνεται ή προσγειώνεται ένα αεροπλάνο να βαρούν όλα μαζί για να καλύπτουν την 

ηχορύπανση που προκαλούν τα αεροπλάνα.!!!

Η φαντασία μου οργιάζει.

Οι πιστοί μετά – λέει – κάνουν διαδηλώσεις με πανώ οπου αναγάφουν τις διεκδικήσεις 

τους: “ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ”

Τι λέω και δεν παω να κοιμηθώ! διότι -είπαμε- όπου να’ ναι θα σημάνουν οι καμπάνες.

(είναι τυχαίο που στο στρατό οι φυλακές λέγονται ”ΚΑΜΠΑΝΕΣ”;

Διαγόρας ο Μήλιος

Αγαπητέ “Nikolakis”, κι εγώ τυγχάνω να 

έχω εξοχική κατοικία σε τουριστική περιοχή, 

και το γνωρίζω πολύ καλά το πρόβλημα. 

Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν, γιατί οι “συνταξιούχοι” όπως τους ονομάζεις καλούν την 

αστυνομία στις 00:01, από τη στιγμή που η κοινή ησυχία ξεκινάει από τις 23:00.

Επίσης να σου πω πως αποτελεί ξεπεσμό το γεγονός ότι πρέπει εκείνοι να την καλούν την 

αστυνομία, αντί η αστυνομία να πηγαίνει από μόνη της, αφού αυτή γνωρίζει που ακριβώς 

είναι τα κωλομάγαζα, και γνωρίζει ότι παραβιάζουν συστηματικά τη νομοθεσία περί κοινής 

ησυχίας. (Αλλά βέβαια σιγά μην αφήσουν την τράπουλα για να πάνε να κάνουν περιπολία 

οι μπάτσοι.) 

Ξεπεσμός είναι επίσης το γεγονός ότι η αστυνομία συνήθως περιορίζεται σε συστάσεις 

αντί να βάζει λουκέτα στα κωλομάγαζα.

Τέλος, να προσθέσω πως σε πολλές χώρες του δυτικού κόσμου οι ώρες κοινής ησυχίας 

ξεκινάνε από τις 22:00 ή και ακόμα νωρίτερα, και σε μερικές διαρκούν μέχρι τις 8:00 αντί 

για 7:00. Στη Γερμανία μάλιστα, η Κυριακή και κάποιες εθνικές αργίες είναι ολόκληρες

ημέρες κοινής ησυχίας. 

Η φασαρία που επικρατεί ολημερίς κι ολοχρονίς στην Ελλάδα είναι χαρακτηριστική του 

πολιτιστικού επιπέδου της πλειοψηφίας των κατοίκων της.

Λασκαράτος

Physiodifis

Polsemannen

Preza TV

Radio Nowhere

Raresteak

Simple Man

Sofistis

Solomantzaros

Stavrovelonia

Sui Generis

Support your Local Poets

the importance of being stupid

the_Return

Tribes

Tuki8eblom

Undantag

Vita Mi Barouak

x-Psilikatzou

Xenia

Zalmoxis

Zouri

3. σας επιτρέπω

Eklogika.gr

Αρχή Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων

Αναθεώρηση

Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Διάδρομοι Βρυξελλών

Η Βουλή των Ελλήνων

Κράτος ≠ Εκκλησία

Πολύτιμο Αρχείο

Στάχτες, the Blog

Σεβασμός στο Άλλο

Υπόθεση Λιοναράκη, Βασιλάκη

Υπήρξε ο Ιησούς;

ο Σκεπτικιστής

οι Αμφισβητίες

Press in Action

4. με ονοματεπώνυμο

Άρης Δαβαράκης

Αραβανής & Παστάκας

Αυγουστίνος Ζενάκος

Αλέξης Σταμάτης

Γιώργος Κεντρωτής

Γιώργος Μίχος

Γιώργος Πήττας

Γιώργος Τετράδης

Γιάννης Χάρης

Δημήτρης Αθηνάκης

Θανάσης Τριαρίδης

Κωστής Παπαϊωάννου

Κώστας Μαυρουδής

Μανώλης Βασιλάκης

Νίκος Σαραντάκος

Πάρης Μπρούζος

Πάσχος Μανδραβέλης

Ρίτσα Μασούρα

Ρούλα Καραμήτρου

Στράτος Φουντούλης

Pierre Assouline

5. Δημόσια Πτυελοδοχεία

Apse-Svisse Pizza Delivery

Bulldog Τσιουάουα Ράτσας

Αρχαιοπτέρυξ

Δανδέλες Μεσσοποταμίας

Καρέτα-Καρέτα

Μαρκήσιοι De Μαζόχες

Νοητική Παράλυσις

Πτυελοδοχείων Expert

Σφολιάτες Σπιτικές!

Τυρρανόσαυρος Rex
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στο 13/01/2008 στο 2:54 πμ | Απάντηση

στο 13/01/2008 στο 3:02 πμ | Απάντηση

Κύριε Ροϊδη,

ίσως δεν θα το θυμάστε-ο “δημοκρατικός” Τύπος το αποσιώπησε, αλλά ο δεξιός το 

βρόντηξε δεόντως-πως κάμποσα χρόνια πριν, επί εποχής Σημίτη, στο Κιάτο ή στο 

Ξυλόκαστρο (όποιος γνωρίζει ας μας το διευκρινίσει), παρεπιδημών για week end ο τότε 

ΥΠΕΞ κ.ΓΑΠ, ενοχλήθηκε από την γλυκόλαλη (τρόπος του λέγειν) κυριακάτικη καμπάνα 

και έστειλε περιπολικό της Αστυνομίας να την ηρεμήσει, όπερ και εγένετο. Που θέλω να 

καταλήξω. Αυτή η αυθαιρεσία του ΓΑΠ-διότι κανείς απλός πολίτης δεν θα μπορούσε χωρίς 

δίκη να πετύχει αυτό που ο υπουργός πέτυχε άμεσα με την εξουσία του-δεν συνεχίστηκε 

με κάποια θεσμική παρέμβαση που θα περιόριζε τα μεγάφωνα και τον ζήλο του κάθε 

πάτερ Κουασιμόδου. Κατά την άποψή μου ήταν δείγμα πολιτικής αλητείας (συγχωρείστε 

μου οι οπαδοί του ΠΑΣΟΚ τον όρο, δεν βρίσκω καλύτερο) διότι εμπεριείχε το μύνημα: 

Μην χαλάτε χωριάτες τον ύπνο του υπουργού, που άμα λάχει κάνει τον τσαμπουκά του. 

Πέρασε ο καιρός, μεσουράνησε ο Χριστόδουλος και ο ΓΑΠ δεν άφησε εικόνα που να μην 

προσκυνήσει και χέρι δεσπότη που να μην φιλήσει, όσο για τις καμπάνες ούτε λέξη. Αυτό 

κι αν είναι καραγκιοζιλίκι.

Ανυπότακτη καρδια

Αλήθεια, ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ 

του αβάτου που προέκυψαν από το δημόσιο 

διάλογο;

1. Οτι το άβατον είναι κατοχυρωμένο από το άρθρο 105 του Συντάγματος και από τη 

Συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην Ε.Ε. Η αλήθεια είναι ότι ουδεμία αναφορά περί 

αβάτου και αποκλεισμού των γυναικών υπάρχει στα δύο κείμενα, ενώ ρητά αναφέρονται 

η αυτοδιοίκηση, οι τελωνειακές και φορολογικές απαλλαγές, καθώς και η χορήγηση της 

ελληνικής ιθαγένειας στους μοναχούς με προνομιακούς όρους. Ωστόσο, το Σύνταγμά μας 

ρητά αναφέρει την ισότητα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ανδρών και γυναικών (άρθρα 

4 και 16), όπως και οι Συνθήκες της Ε.Ε.

2.Οτι ο Αθως δεν αποτελεί ελληνικό έδαφος, αλλά ατομική ιδιοκτησία των μοναχών, οι 

οποίοι δικαιούνται να ρυθμίζουν τα του οίκου τους… Αν έτσι έχουν τα πράγματα και το 

Αγιον Ορος δεν αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους και τόπο 

πολιτισμικών θησαυρών και εθνικών κειμηλίων, τότε με ποια νομική βάση 

χρηματοδοτήθηκε τόσο πλουσιοπάροχα από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους;

3.Τα περί προθέσεων μετατροπής του Αγίου Ορους σε Μύκονο, όπως υποστηρίζουν 

κάποιοι φανατικοί, δεν αφορούν καμία γυναίκα, αφού ήδη προτείνουμε τη θέσπιση 

αυστηρότερων κανόνων και περιορισμό των επισκέψεων σε μία ή δύο φορές την 

εβδομάδα και για τα δύο φύλα, ακριβώς για να προστατευθεί ο Αθως, επειδή είναι γνωστό 

ότι μερικοί αρσενικοί τουρίστες δεν δείχνουν κανένα σεβασμό απέναντι στην πολιτισμική 

μας κληρονομιά και στην ανάγκη των μοναχών για περισυλλογή και προσευχή.

4.Τα περί αβάτου στο Βατικανό, προφανώς, είναι εντελώς αστήρικτα αφού είναι γνωστό 

τοις πάσι ότι δεν απαγορεύεται η πρόσβαση των γυναικών, οι οποίες, ωστόσο, 

αποκλείονται από την ιεροσύνη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την Ορθόδοξη Εκκλησία. 

Ο Αθως πάντως με την αυστηρή απαγόρευση (ποινικοποίηση) της πρόσβασης των 

γυναικών, ακόμη και των ίδιων των μανάδων των μοναχών και των γυναικών θεολόγων 

και μοναχών, αποτελεί παγκόσμια μοναδικότητα, που συνιστά σαφή παραβίαση 

δικαιωμάτων και δεν μπορεί να συγκριθεί με τα λεγόμενα «ανδρικά» και «γυναικεία» 

μοναστήρια. Κάποιοι βέβαια πρεσβεύουν ότι η ισότητα των φύλων μπορεί να εφαρμόζεται 

σε επιλεγμένους μόνο τομείς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντως έχει άπειρες φορές 

αποφανθεί ότι καμιά παράδοση και καμιά πολιτισμική ιδιαιτερότητα δεν μπορεί να τεθεί 

υπεράνω των νόμων του κράτους δικαίου και του σεβασμού των δικαιωμάτων και της 

αξιοπρέπειας του μισού του ανθρωπίνου γένους.

Πηγή :

http://www.karamanou.gr/gr/uploads/Documents/%CE%91%CE%A1%CE%98%CE%

A1%CE%91%20%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%99%

CE%A3/03/art03_003.htm

panoramix7

Καλά έκαναν οι κάτοικοι και ακόμα 

καλύτερα η πολιτεία που καταδίκασε τον 

ιερέα. Ας το κάνουν όμως αυτό και σε σε αλλες περιοχές. Δεν είναι ανάγκη να 

ξεσηκωθούν ολόκληρες κοινότητες και δήμοι, ώστε να μπεί μια τάξη σε αυτό το θέμα!

6. Σαμπουάν Φαλάκρας

Επιστήμονες Μπαμπουΐνοι

Και οι Πορδές Συνωμοτούν

Πιθηκάνθρωπους Erectus Γονατιστός

Τρώει Τούρκους γιαχνί

Τα αόρατα Χειροπιαστά (δωρεάν!)

Φρέσκος Κυμάς

Φύκια Δυναμωτικά

ίλεος-έλεος

ο Σατανάς δίδει συνέντευξη

Διαβάστε

Μεταπληροφορίες

Εγγραφή

Σύνδεση

Καταχωρήσεις RSS

Σχόλια

WordPress.com

Pericles Skoufalos | Create Your Badge
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Η πιο κοντινή εκκλησία σε εμένα, είναι 10 στενά μακρια. Όταν χτυπάει η καμπάνα, 

ακούγεται δυνατά μεχρι εδώ!!!!! Έλεος….

ΑΝΤΙΟΧΟΣ

Στο τεύχος 28, του έγκριτου περιοδικού 

“Ελληνικό Πάνθεον”, το οποίο αφορά τους 

μήνες Μάρτιο – Μάιο 2.005μ.α.χ.χ., στις σελίδες

12 – 16, δημοσιεύθηκε άρθρο, με θέμα “Η ηχορρύπανσις από τους κώδωνας καί τα 

μεγάφωνα των ναών καί μονών της Ορθοδόξου Εκκλησίας”.

Επειδή το άρθρο είναι πολύ μεγάλο σε έκταση, δεν θα το δημοσιεύσω ολόκληρο εδώ.

Ωστόσο, οφείλω να σημειώσω τα σπουδαιότερα σημεία, τα οποία αφορούν την 

υφισταμένη επί του θέματος νομοθεσία.

Αυτά τα σημεία είναι τα εξής καί πρέπει να τα γνωρίζουν όλοι όταν αναφέρονται σε αυτό 

το θέμα.

1) Μετά από προσφυγή στον Συνήγορο του Πολίτη, με αφορμή αυτό το θέμα, από 

ορισμένους πολίτες, εξεδόθη το ΠΟΡΙΣΜΑ για τις υποθέσεις 17005/2003, 10873/99, 

Θέμα: Ηχορύπανση από μηχανολογικές εγκαταστάσεις ναών, Δεκέμβριος 2004.

Το πόρισμα αναφέρει ότι κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος “η προστασία του φυσικού 

καί πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους καί δικαίωμα του 

καθενός”.

Επίσης θεωρεί ιδιαίτερης βαρύτητας την απόφαση 1214/2003 του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου “σχετικά με την βλάβη της ψυχικής υγείας προσώπου 

εξ αιτίας ηχορύπανσης προκαλουμένης από κωδωνοστάσιο γειτονικού ναού”.

Το Πόρισμα αναγνωρίζει ότι “από τα παραπάνω προκύπτει αφενός η ύπαρξη σοβαρού 

κοινωνικού προβλήματος, το οποίο αφορά τόσο την προστασία του περιβάλλοντος όσο 

καί την δημοσία υγεία, αφετέρου η αναγκαιότητα νομικής ρύθμισης της κατάστασης καί 

συγκεκριμένα της υπαγωγής των ηχητικών εκπομπών από εγκαταστάσεις ναών καί 

μονών, στο πεδίο εφαρμογής της οικείας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Η ρύθμιση των 

σχετικών διαφορών με παραπομπή στο άτυπο πλαίσιο των καλών σχέσεων μεταξύ 

Εκκλησίας καί πολιτών ή στις διατάξεις του

Α.Κ. περί γειτονικού δικαίου, ισοδυναμεί με την μη ανάληψη της ευθύνης από την 

πολιτεία, για την αντιμετώπιση ενός υπαρκτού καί εκτεταμένου προβλήματος 

ηχορύπανσης καί υποβάθμισης του περιβάλλοντος, σε αντίθεση με την συνταγματική 

υποχρέωση του κράτους βάσει του άρθρου 24Σ, αλλά καί με την οικεία περιβαλλοντική 

νομοθεσία”.

Εν τέλει το Πόρισμα ζητεί για να παύσει κάθε περίπτωση παράκαμψης του νόμου από τις 

αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες “την

έλδοση από το ΥΠΕΧΩΔΕ ερμηνευτικής εγκυκλίου με σκοπό την αναγνώριση της 

υπαγωγής των ΝΠΔΔ στις διατάξεις του ΠΔ 1180/81 ως δυνητικών πηγών – φορέων 

ηχορύπανσης από τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις τους”.

Μετά από αυτά το ΥΠΕΧΩΔΕ παρεδέχθη “την ύπαρξη σοβαρού προβλήματος λόγω των 

συνεχώς αυξανομένων παρομοίων καταγγελιών”.

Όπως ήταν φυσικό η εκκλησία αντέδρασε.

2) Αρμόδιες αρχές για την καταγγελία τέτοιου είδους περιστατικών

είναι το κατά τόπους “Γραφείο Περιβάλλοντος” της Νομαρχίας.

Για την Αθήνα απευθυνόμασυε στο ΥΠΕΧΩΔΕ, Τμήμα Περιβάλλοντος, Διεύθυνση 

Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης καί Θορύβων

(Ε.Α.Ρ.Θ.), Πατησίων 147.

Πριν απευθυνθούμε ως πολίτες, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι “σύμφωνα με το άρθρο 2 

παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου σε περιοχές που 

επικρατεί το αστικό στοιχείο είναι τα 50DB”, ενώ καταθέτουμε καταγγελία καί εντός 

μερικών ημερών οι αρμόδιοι πραγματοποιούν μέτρηση ειδοποιώντας καί τον 

ενδιαφερόμενο καί φροντίζουν για τα περαιτέρω.

Αν η υπόθεση δεν προχωρήσει μέσω της ομαλής οδού, ως πολίτες μπορούμε να 

απευθυνθούμε στον “Συνήγορο του Πολίτη” καί, ασφαλώς, να καταθέσουμε αίτηση 

ασφαλιστικών μέτρων, μήνυση καί αγωγή κατά του ναού ή της μονής, καθώς αποτελούν 

νομικά πρόσωπα ή κατά των τυχόν ολιγορούντων δημοσίων υπαλλήλων.

Βεβαίως στα δικαστήρια μπορεί να τεθεί παραλλήλως καί το θέμα της σωματικής καί 

ψυχικής βλάβης της υγείας μας από την ηχορύπανση καί το θέμα του σοβαρού κλονισμού 

της ψυχικής υγείας από την επαναλαμβανόμενη πράξη εξουσιαστικής ιδεολογικής 

επιβολής της Ο.Ε. η οποία με τους ισχυρισμούς της ότι οι κωδωνοκρουσίες είναι “Θεία 

λατρεία” αποδεικνεύει αυτήν την θέση. 

Αναζήτηση
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στο 13/01/2008 στο 3:42 πμ | Απάντηση

στο 13/01/2008 στο 9:20 πμ | Απάντηση

στο 13/01/2008 στο 10:33 πμ | Απάντηση

στο 13/01/2008 στο 10:38 πμ | Απάντηση

στο 13/01/2008 στο 7:04 μμ | Απάντηση

Άρα λοιπόν, φίλτατοι, το νομικό οπλοστάσιο υπάρχει καί όποιοι θέλουν μπορούν να το 

χρησιμοποιήσουν. Το θέμα είναι να έχουν την βούληση καί την αποφασιτικότητα για κάτι 

τέτοιο καί να φθάσουν μέχρι τέλους.

harisheiz

Έμεινα για κάποια χρόνια απέναντι από τον 

Άγιο Δημήτριο στην Θεσσαλονίκη, ευτυχώς 

ο προσανατολισμός του παραθύρου μου ήταν τέτοιος που τα μεγάφωνα και οι καμπάνες 

της εκκλησίας δεν με ενοχλούσαν τόσο πολύ, όμως ξέρω πολύ καλά ότι οι γείτονες μου 

υπέφεραν! Το τραγικό ήταν ότι στις μεγάλες γιορτές τα μεγάφωνα δεν έκλειναν όλη 

νύχτα με αποτέλεσμα αυτό το διαρκές βζζζζ ιν δε μιξ με τη φωνή του πάτερ να το ακούς 

σαν επιθανάτιο ρέκβιεμ στον ύπνο σου… και η αστυνομία παρά τις διαρκείς κλήσεις 

φυσικά δεν έκανε τίποτα…

roidis

Αγαπητή Ανυπότακτη καρδια,

Σε ευχαριστώ που παρέθεσες σχόλιο για το 

άβατο τους Αγίου Όρους, δεν έγραψα κάτι για την συγκεκριμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας 

που έγινε προ ημερών για το λόγο ότι αποσιωπήθηκε ο ουσιαστικός λόγος: Δηλαδή οι 

διεκδικούμενες εκτάσεις γης ορισμένων μονών και η επιδίωξη εκμετάλευσής τους. 

πρόκειται για μεγάλο χρηματικό-οικονομικό σκάνδαλο που είναι κρίμα να “καλύπτεται” 

από το θέμα του Άβατου…

Θα γράψω όμως ΚΑΙ για αυτό. Θα γίνουν προσπάθειες μέσα σε αυτόν τον μήνα μάλιστα, 

θα δούμε.

Πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες σου…

Πάνος

Η δικαστική απόφαση για τις καμπάνες των 

Μηλιών δεν είναι η πρώτη. Θυμάμαι, πριν 

λίγα χρόνια, ότι διάβαζα (σε έντυπο) για το δικαστικό μαραθώνιο που είχε ξεκινήσει κατά 

της κωδονοκρουσίας (και κέρδισε, τελικά) ένας αρχιτέκτονας, σε πόλη της Κρήτης. 

Ενδέχεται να κάνω λάθος για τον τόπο και το επάγγελμα του κωδονοπλήκτου πολίτη , 

λόγω Αίζενχάουερ, αλλά θυμάμαι πολύ καλά το περιοστατικό. Που σημαίνει ότι υπάρχει 

νομολογία – και ο ηχο-ρυπαίνων με καμπάνες πληρώνει, αρκεί ο υφιστάμενος την 

ενόχληση πολίτης να καταφύγει στη δικαιοσύνη! 

Φυσικά, κανείς δεν υποστηρίζει την κατάργηση της καμπάνας, στους ναούς. Τουλάχιστον 

όχι εγώ. Αλλά, να ισχύει το μηδέν άγαν! (λαϊκιστί: κλάνε Πέτρο, μα με μέτρο!)

roidis

Πάνο 

μάλλον “Αλτσχάιμερ” θα εννοείς γιατί ο 

“άλλος” που λες δεν προκαλεί τίποτα πια από τον τάφο!

Ανυπότακτη καρδια

Αγαπητέ κ Ροίδη

Ευχαριστώ πολύ που τουλαχιστον δεν με 

αποπήρατε και υποσχεθηκατε οτι συντομα θα γραψετε για το περιφημον θεμα του

Αβάτου το οποιον ελπίζω να τεθεί στην παρουσα τουλαχιστον χιλιετια οταν ωριμασουν 

βεβαια οι επαναστατικές συνθήκες για να εφαρμοσθεί και στην χωρα μας η Συνταγματική 

της αρχή της ισοτητας των φύλων *, (αν και οπως υποστηριζουν εγκριτοι 

Συνταγματολογοι το Αβατον στηριζεται σε ΡΗΤΕΣ θμελιωδεις διαταξεις του Συνταγματος 

μας τις οποιες εγώ , με τις φτωχες μου γνωσεις δενμπορεσα να διακρίνω.) Επιπροσθετως 

θα ηθελα να με πληροφορησετε (εσεις ή ο κύριος Λασκαράτος ως πλεον ειδικοί )για το αν 

το αβατον αφορά μόνο γυναικες ή και ανδρες διοτι προσφατως αντικρισα -μη πιστευοντας 

στα ματακια μου -εις μπλογκ ανδρος , την Ρητήν αποφανσιν οτι ισχυει και για Ανδρες (και 

βεβαιως μου επροκλήθη η περιεργεια διοτι ο ιδιος ανήρ διαπρυσιως διεκύρηττε εις το 

ιδιον μπλογκ οτι ειχε πολλάκις επισκεφθει το Αγιον Ορος ) Ρωτώ λοιπόν .. Τι αραγε ειναι 

αυτό το Αβατον ; Και δια ποιους ή ποιες ειναι Αβατον ; 
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στο 13/01/2008 στο 8:20 μμ | Απάντηση

στο 13/01/2008 στο 10:30 μμ | Απάντηση

στο 13/01/2008 στο 11:04 μμ | Απάντηση

στο 13/01/2008 στο 11:19 μμ | Απάντηση

στο 13/01/2008 στο 11:54 μμ | Απάντηση

* Λεγω για συνθηκες διοτι προσφατως συζητώντας με φιλο ακρο-αριστερο που πιστευει 

στην αναγκαιοτητα Αμεσης Παγκοσμιας επαναστασης για την καταργησιν του 

Καπιταλιστικου καθεστώτος και

της Νεας Ταξης πραγματων , θέτοντας του δε το θεμα του Αβατου

τον βλεπω να γυρνά με απορία και να μου λεει:” Βρε Ανυπότακτη καρδια , πιστευεις οτι 

εχουν ωριμασει οι συνθήκες; ”

Για αυτό λεω … Πόσο θα κανωμεν Υπομονή ; Χιλια χρονια ακόμη ; Αντε χιλια χρόνια … 

Αλλά να μας το πειτε βρε αδελφέ ..Οχι αυτό το: ”σε τρια Τέρμινα ….οταν ωριμασουν οι 

συνθηκες”

Ανυπότακτη καρδια

Αλλά από την αλλη αναγνωριζω την 

αναγκην τηρήσεως του μέτρου οπως την 

διακυρήσσει με εμφασιν (αν και με μάλλον”δυσοσμον ” τρόπον) ο συμπαθής 

αυτοεικονιζομενος κυριος που φερει απαλά τον καφε προς τα χαμογελαστά του χείλη και 

ο οποιος αποτι φαινεται ειναι μετριοπαθής και κύριος και με τροπους και καθολου Χυδαίος

.

Λασκαράτος

Aνυπότακτη καρδιά,

Το άβατο ισχύει αποκλειστικά για γυναίκες. 

Βέβαια μερικές το έχουν διαχρονικά παραβιάσει. Το άβατο είναι προέκταση της τιμωρίας 

του (κληρονομικού) αμαρτήματος της Εύας που σαν άλλη Πανδώρα άνοιξε το κουτί των 

συμφορών. Είναι προέκταση της απαγόρευσης εισόδου για τις γυναίκες στο άδυτο ιερό 

των ορθόδοξων ναών, και της ίδιας της Ιερωσύνης των γυναικών που οφείλουν κατά τον 

Παύλο να φοβούνται τον άνδρα. Είναι εκδήλωση του ορθόδοξου μισογυνισμού που στους 

καλόγερους παίρνει ακόμα πιό νοσηρές διαστάσεις. Αυτά προς το παρόν, γιατί το θέμα 

μας είναι τα ντεσιμπέλ της καμπάνας.

Πάνος

Αγαπητέ Λασκαράτε,

κάνετε λάθος υποστηρίζοντας ότι το άβατον ισχύει αποκλειστικά για τις γυναίκες. Ισχύει 

(με βάση τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, τον οποίο αποδέχεται ανεπιφυλάκτως 

το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο άθρο 105, παρ. 3) και για άνδρες – αρκεί 

αυτοί να είναι ετερόδοξοι ή αιρετικοί ή σχισματικοί ή ψαράδες ή ποιμένες (οι δύο 

τελευταίες κατηγορίες ανεξαρτήτως ομολογίας πίστεως). 

Κατά τα άλλα (ότι είναι άλλο το θέμα του ποστ) συμφωνούμε απολύτως! 

Πάνος

Ροϊδη,

το “Αϊζενχάουερ” είναι σύνηθες “εσωτερικό αστείο” της καλύβας – έχεις δίκιο να με 

διορθώνεις! 

Ανυπότακτη καρδια

κ. Λασκαράτε

ετσι νομιζα κι εγώ.

Ομως από ότι βλεπω ο κ Πάνος παραπάνω εχει αντιθετον αποψιν και απο οτι καταλαβα 

ξερει πολύ καλά το Συνταγμα

- Θα ήθελα δε να ρωτησω τον κ. Πάνο ή εσας αν ξερετε:

Το αρθρο 105 μιλά και για γυναικες ή ”μονο για άνδρες – αρκεί αυτοί να είναι ετερόδοξοι 

ή αιρετικοί ή σχισματικοί ή ψαράδες ή ποιμένες ”

Γιατί αν δεν μιλά για γυναικες και μιλά μονο για ανδρες ”αρκεί αυτοί να είναι ετερόδοξοι ή 

αιρετικοί ή σχισματικοί ή ψαράδες ή ποιμένες ” τοτε ανατρεπονται ολα οσα δεν γνωριζαμε 

και οι γυναικες επιτρεπονται να πάνε στο Αγιον Ορος ενώ οι εν λόγω κατηγοριων ανδρες 

Μονον απαγορευονται

(..Μη μου πειτε δε οτι το Συνταγμα μιλά μεν για τους ανδρες Ρητώς και για τις γυναικες 
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στο 14/01/2008 στο 12:28 πμ | Απάντηση

στο 14/01/2008 στο 4:20 πμ | Απάντηση

στο 14/01/2008 στο 6:41 πμ | Απάντηση

στο 14/01/2008 στο 9:41 πμ | Απάντηση

Σιωπηλώς . Αυτό δεν θα το αντεξω .Διοτι απο οτι γνωριζω το συνταγμα μας ομιλει μόνον 

ρητώς.)

Αναρωτιεμαι λοιπόν και βρισκομαι σε πολύ μεγάλο Διλημμα. Τι απο τα δυο ισχύει;

Ποιος μπορεί να με διαφωτίσει επιτέλους;

Ανυπότακτη -και πολύ μπερδεμένη με αυτά που μαθαινει – καρδια

Ανυπότακτη καρδια

Και κυριε Λασκαρατε και κ. Ροιδη…

Με συγχωρειτε πολύ που δεν περιοριζομαι 

στο θεμα του Ποστ που ειναι οι Καμπάνες

αλλά να , ξερετε, απελπιστηκα διαβαζοντας στο Μπλογκ του κ. Πανου οτι το αβατον ρητά 

διατυπώνεται στο Συνταγμα μας και μάλιστα στις θεμελιώδεις του διατάξεις : 

http://panosz.wordpress.com/2008/01/09/avaton/#comment-33257

και ξερετε γιατί απελπίστηκα;

Διοτι οπως κι ενα μικρο παιδί οφείλει να γνωρίζει, αν κατι διατυπώνεται ρητώς στο 

Συνταγμα και μαλιστα στις θεμελιώδεις του διατάξεις , δεν αναθεωρειται…

Συνεπώς σκεφτηκα του Αγιου που…σορρυ του Αγιου Ποτέ δεν θα βαλουν πόδι οι γυναικες 

στο Αγιον Ορος …

Γιαυτό ανυπομονώ να μου δώσετε την τελική εξηγησιν ολων αυτών

των αλυτων παραδοξων ή εσεις η ο κ. Πανος που δειχνει να ξερει , το δυνατόν 

συντομώτερο …

(θα μου πειτε…Δεν ανοιγεις εσύ βρε ανυπόμονη ανυπότακτη καρδια το Συνταγμα να δεις 

…

Ε ..το ανοιξα !!

Και δεν βρηκα τίποτε περί Αβάτου…

Αλλά είπα μέσα μου .. Γιαν να το λεει ο κ. Πάνος δεν μπορεί : Κατι θα ξερει παραπάνω.

Γ.Ι

Το σπίτι μου είναι δίπλα από μια τέτοια 

εκκλησία. Ο κυριακάτικος ύπνος ήταν κάτι 

άπιαστο για 20 χρόνια. Νομίζω δεν μίσησα άνθρωπο όσο τον κωλοπαπά της γειτονιάς.

Λασκαράτος

Αγαπητέ Πάνο,

ομολογώ πως δεν το είχα ακούσει ποτέ μου 

αυτό. Ευχαριστώ για την πληροφορία και ζητώ συγγνώμη για το λάθος. Βέβαια δεν είναι 

ίδιας τάξης αυτή η απαγόρευση με τόν ολοκληρωτικό αποκλεισμό των γυναικών, αφού 

μάλιστα δεν έχει άμεση αναφορά στο Σύνταγμα. Χωρίς να αμφισβητώ πως έχεις δίκιο, 

έχουμε πολλές περιπτώσεις ανδρών που υπάγονται στις κατηγορίες που αναφέρεις, οι 

οποίοι μπαινοβγαίνουν στο Όρος. Τρανταχτό παράδειγμα ο πρίγκηπας Κάρολος, που 

επίσημα τουλάχιστον είναι Αγγλικανός. Νομίζω μάλιστα και πως δυτικοί παράγοντες της 

Ευρωβουλής, σίγουρα ο ετερόδοξος κ.Μπαρόζο επισκέφτηκαν το Όρος. Θα μου πεις πως 

όταν κουδουνίζει το χρήμα, οι κανόνες της Ορθοδοξίας πάνε περίπατο.

Οι μοναχοί επίσης της μονής Εσφιγμένου είναι σχισματικοί. Επίσης πολλοί κληρικοί 

ορθόδοξων σχισματικών Εκκλησιών της Δύσης επισκέπτονται ανεμπόδιστα το Όρος και 

μάλιστα φωτογραφίζονται και δημοσιοποιούν αυτές τις φωτογραφίες. Ο ίδιος ο Φιντέλ 

Κάστρο εξεδήλωσε την επιθυμία να επισκεφθεί τον Άθω χωρίς να του επισημανθεί από 

τον πατριάρχη (φαντάζομαι όχι μόνο από λεπτότητα) πως θεωρητικά δεν μπορεί. Δεν έχω 

χρόνο να ερευνήσω το θέμα αλλά στην πράξη η παράγραφος αυτή του Καταστατικού, 

έχει ατονήσει, ή έστω εφαρμόζεται επιλεκτικά (κατ’οικονομίαν όπως λέει το παπαδαριό για 

να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα). Αυτό τώρα που λες πως το Σύνταγμα προστατεύει 

τον Καταστατικό Χάρτη, δεν σημαίνει υποχρεωτικά πολλά πράγματα στο Ελλαδιστάν. Το 

Σύνταγμα προστατεύει και τους Ιερούς Κανόνες που παραβιάζονται συνεχώς από την 

Εκκλησία (μεταθετό των επισκόπων για παράδειγμα) και τους πιστούς της, με τον πιό 

προκλητικό τρόπο.

ΑΝΤΙΟΧΟΣ
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στο 14/01/2008 στο 1:12 μμ | Απάντηση

στο 14/01/2008 στο 3:18 μμ | Απάντηση

στο 14/01/2008 στο 4:54 μμ | Απάντηση

στο 15/01/2008 στο 1:29 πμ | Απάντηση

Φίλτατε “Ανυπότακτη Καρδιά”, σχετικώς με 

την απορία σου για το ποιοί επιτρέπεται να 

ζουν στον Άθω παραθέτω τα οριζόμενα εκ του ισχύοντος Ελληνικού Συντάγματος, του 

1.975/1.986/2.001μ.α.χ.χ.

Άρθρο 105

2. Το Άγιο Όρος διοικείται, σύμφωνα με το καθεστώς του, από τις είκοσι Ιερές Μονές του, 

μεταξύ των οποίων είναι κατανεμημένη ολόκληρη η χερσόνησος του Άθω, το έδαφος της 

οποίας είναι αναπαλλοτρίωτο.

Η διοίκησή του ασκείται από αντιπροσώπους των Ιερών Μονών, οι οποίοι αποτελούν την 

Ιερή Κοινότητα. Δεν επιτρέπεται καμία απολύτως μεταβολή στο διοικητικό σύστημα ή 

στον αριθμό των Μονών του Αγίου Όρους, ούτε στην ιεραρχία τάξη καί τη θέση τους 

προς τα υποτελή τους εξαρτήματα. Απαγορεύεται να εγκαταβιώνουν στο Άγιο Όρος 

ετερόδοξοι ή σχισματικοί.

Σημείωση: Το καθεστώς του Αγίου Όρους διέπεται από το νομοθετικό διάταγμα της 10/16 

Σεπτεμβρίου 1.926μ.α.χ.χ.

Αυτά σημειώνει το “Ποντίκι” στο βιβλίο του “Το Σύνταγμα της Ελλάδας, όπως 

αναθεωρήθηκε το 2001 με σχόλια καί παρατηρήσεις”, Αθήνα Α’ έκδοση Σεπτέμβριος 

2.001μ.α.χ.χ.

Το βιβλιοπωλείο του για όσους ενδιαφέρονται βρίσκεται στην οδό

Σόλωνος 68 στην Αθήνα.

Άρα, όντως απαγορεύεται η διαβίωση εκεί ετεροδόξων καί σχισματικών, όπως ορίζεται στο 

Σϋνταγμα.

Για το “άβατον” κατά των γυναικών, ανατρέξτε στο σχετικό διάταγμα καί τους 

βυζαντινούς καί οθωμανικούς νόμους(χρυσόβουλα των αυτοκρατόρων, φιρμάνια των 

σουλτάνων), καθώς καί σε διάφορους άλλους νόμους διαφόρων ηγεμόνων που κατά 

καιρούς το κατέκτησαν ή το έθεσαν υπό τον έλεγχό τους.

Επίσης καί σε διεθνείς συνθήκες.

Αν καί τώρα αυτό δείχνει ότι αλλάζει.

Rodia

κ. Ροιδη, θησαυρος το μπλογκακιον υμων! 

Βρηκα δυο παροιμιες που δεν ηξερα: 

“Χέστηκ’ ο γάιδαρος, ξυπνήσαν τα κρίνα” και “κλάνε Πέτρο, μα με μέτρο!”

Ευχαριστω τους γραφοντας:-)

..αν γραψω και’γω για καμπανες, θα χρειαστει πολυς χωρος και δεν θελω να κανω 

καταχρηση..

Ανυπότακτη καρδια

κ. Αντιοχε και κ. Λασκαρατε ευχαριστώ 

πολύ

Βεβαια παραμενουν απορίες και θεσεις και ελπίζω οτι θα ετοιμασετε το ποστ περι Αβάτου , 

οπου τουλαχιστον θα συζητησυμε το Αβατον αυτό θεμα .

Ροδιά : εγω αντιθετα την δευτερη παροιμία την εχω ακουσει επανειλημένα καθώς και 

αλλα πολύ χειροτερα απο καποιον κυριο οταν δεν ηξερε τι αλλο να πεί .

Λασκαράτος

Αγαπητέ Πάνο,

τελικά δεν είχες δίκιο και μάλλον βιάστηκα 

να δεχτώ πως έκανα λάθος. Δεν προλάβαινα -έφευγα-να βρω το 105. Μας το έδωσε 

ευτυχώς ο Αντίοχος και έτσι λύθηκε η παρεξήγηση. Απαγορεύεται η εγκαταβίωση των 

ετερόδοξων και των σχισματικών. Θα ήταν πολύ περίεργο να απαγορεύεται η επίσκεψη 

ψαράδων και ποιμένων. Άλλο πράγμα φίλε Πάνο η απαγόρευση εισόδου και άλλο η 

απαγόρευση κατοίκησης. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Το σωστό να λέγεται.

Πάνος

Αγαπητέ Λασκαράτε,
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στο 21/01/2008 στο 9:42 πμ | Απάντηση

στο 15/03/2008 στο 12:54 μμ | Απάντηση

στο 30/05/2008 στο 1:40 μμ | Απάντηση

στο 21/08/2008 στο 11:00 πμ | Απάντηση

στο 25/08/2008 στο 9:49 πμ | Απάντηση

με εκπλήσσετε! Μίλησα εγώ για “επίσκεψη” ψαράδων και ποιμένων; Τη δουλειά τους δε 

μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι, λόγω του αβάτου, εντός ή πέριξ του Αγίου Όρους. 

Όσο για τους Εσφιγμενίτες, που αναφέρετε σε προηγούμενο σχόλιό σας, θέλουν να τους 

διώξουν από το Όρος ακριβώς διότι είναι σχισματικοί – και παραβιάζουν το άβατον. Άλλο 

που δε μπορούν – γιατί αυτοί είναι έτοιμοι και αποφασισμένοι για συνθήκες Βαγδάτης. 

Οι παραβιάσεις (Κάρολος κλπ) επιτρέπονται “καθ’ οικονομίαν”, όπως πολύ σωστά 

επισημάνατε.

Γέρων

“Φωταδιστικός” αντικληρικαλισμός του 

κερατά. Έλεος πια!

Γι'ωργος

ΑΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΝΟΧΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ. ΟΙ 

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗΣ. ΟΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΕΝΟΧΛΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΡΗΝΟΥΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟΤΕ 

ΕΧΟΥΜΕ ΧΑΣΕΙ ΚΑΘΕ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΛΑΣΜΕΝΟΙ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΗ Η 

ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΕΙΤΕ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΙΤΕ ΘΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ 

ΟΙ ΙΔΙΟΙ.

dimitris

ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΩΡΓΟ ΠΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ ΕΙΣΑΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΣΗ ΓΛΥΚΕΙΤΗΤΑ 

ΑΝΑΦΑΙΡΕΣΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΜΠΑΝΕΣ

ΕΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ 2010 ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 

ΕΝΟΧΛΗΣΗ,ΘΥΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΕΙΔΩ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ 

ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΛΥΠΗΡΟ. ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΟΙ ΦΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Η ΜΠΑΛΛΑ ΠΟΥ ΚΤΥΠΑ ΣΤΟΝ 

ΤΟΙΧΩ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 110 DB TO ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΗΚΟ ΤΟΥ (ΦΡΑΠΟΓΑΛΑ) ΕΙΝΑΙΗ ΕΛΛΕΙΨΕΙ 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΕΒΕΣΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ ΠΟΥ 

ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΣΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΣ 

ΕΙΝΑΙ. 

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟΣΗ ………

παπαΜανώλης

Θα συμφωνήσω με αυτούς που λένε ότι θα 

πρέπει να υπάρξει μια ενδιάμεση λύση για 

τις καμπάνες και τα μεγάφωνα, δηλαδή μικρότερη ένταση και διάρκεια και στα δύο. 

Βέβαια για τα εξωτερικά μεγάφωνα θα έλεγα να μένουν κλειστά εφόσον δεν υπάρχει 

κόσμος απέξω για να ακούει.

ΟΜΩΣ ό,τι και να κάνουν ορισμένοι, ακόμα και τα κομμάτια τους να φάνε, οι καμπάνες θα 

κτυπούν, έστω και με την ένταση που επιτρέπεται. Γι’ αυτούς τους στρατευμένους, θα 

παρακαλούσα τον Θεό να επιτρέψει να έρθουν ξανά οι Τούρκοι στην Ελλάδα, ώστε από 

το πρωί μέχρι το βράδυ να ακούν τον χότζα και να χαίρονται…

παπαΜανώλης

Αν και αυτό το ”επιτέλους” να ξέρετε 

πληγώνει πάρα πολύ.

Τόσο μεγάλοι εγκληματίες είναι τελικά οι Ιερείς;

Δεν ξέρω, έχει γίνει σύλληψη ή καταδίκη σε κάποιον με μηχανάκι χωρίς εξάτμιση που μα 

ς τρελαίνει μεσημέρι ή μεσάνυκτα, ή θα πρέπει να φροντίζουμε τα σπίτια μας να μην 

βλέπουν σε δρόμους εάν θέλουμε να έχουμε την ησυχία μας.

Αυτό και άλλες πολλές ηχητικές παρενοχλήσεις υπάρχουν στην σημερινή ελληνική 

πραγματικότητα, αλλά μόνο η καμπάνα μας ενοχλεί. ΑΙΔΩΣ!!!
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Blog στο WordPress.com. Theme: MistyLook by Sadish.

στο 28/08/2008 στο 3:00 μμ | Απάντηση

στο 16/09/2008 στο 8:53 μμ | Απάντηση

Α ρε Ανδρέα Λασκαράτο, εσύ πέθανες νωρίς -

Λαπούτα

[...] που αλλού στον πλανήτη; Έχει ξανασυμβεί και στο ΕΛ-λαδιστάν. Author: [...]

Thanos

Stin perioxi pou katoiko antimetopizw 

akrivos to idio provlima me tis kampanes 

alla oxi mono.

egw tha simfoniso oti oi kampana apoteloi kalesma gia tou pistous kai esto na ipoxwriso 

kai na to sevasto.

Borei kapoios na mou eksigisei ta megafona katholi tin diarkeia mias leitourgias pio logo 

eksipiretoun??

Na eisai ipoxreomenos na akous oli tin leitourgia me terma to megafono kai ton kathe 

ena pou paristanei ton psalti na niaourizei mesa sta aftia sou.

Egw prosopika theoro oti n ekklisia mou askei megali psixologiki piesei. H katastasi sto 

spiti mou einai aforiti eksetias aftis tis katastasis.

Einai adinaton na sigentrotheis sto spiti sou an epikratei tetoia ixoripansi se sxedon 

kathimerini vasi.

To pasxa de, kalitera na metakomisei kaneis.

Iparxei kapoia nomiko dedikasmeno wste na to epikalesthei kapoios??

Einai toulaxiston aparadexto na min sevete n ekklisia tin psixiki iremia tou klirou.
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