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"ΕΥΠΛΟΙΑ’’

ΤΟ e-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ιανουάριος 2008

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

- Προλεγόμενα της Εύπλοιας
- Χριστιανισμός και φύση , του Τάκη Νικολόπουλου
- Η Περιβαλλοντική Διαχείριση στον Ορθόδοξο Μοναστικό Βίο . Καλές πρακτικές
προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος, των Γκέκα Ράλλη, Κανδηλάπτη Κλαυδίας,
Τσακίρη Κώστα
- Συνέντευξη του Πατριάρχη στον «Ζωντανό Πλανήτη»
- Παπα-Γιάννης Οικονομίδης: « Δεν θέλω να κλείσουν τα εργοστάσια, θέλω να
λειτουργήσουν καθαρά
»
- Ιστολόγιο: " ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ "
- Εκκλησία και Περιβάλλον , του Ηλία Ευθυμιόπουλου
- Η εκκλησιαστική περιουσία , του Γ. Νικολόπουλου
- Eκκλησιαστική περιουσία: τσιφλίκι 7,6 τρισ. δραχμών , των Πίκιας Γαλάτη - Δώρας
Aντωνίου
- Εκκλησία, ο μεγάλος καπιτα-ληστής , του Θανάση Κούρτζα
- Εκκλησιαστικό Real Estate , του Σπύρου Φρεμεντίτη
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“Η πλουτοκρατία ήτο και θα είναι ο μόνιμος άρχων του κόσμου, ο διαρκής
αντίχριστος.

Αύτη γεννά την αδικίαν, αύτη τρέφει την κακουργίαν, αύτη φθείρει σώματα καὶ
ψυχάς.

Αύτη καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγείς”.

-- Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

- Άθως - Μπίζνες στο Άγιον Όρος
- Πεντέλη - Η Ιερά Μονή και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί
- Πάρνηθα - "Αξιοποίηση" δασών: Στην ουρά εκκλησία, Μον Παρνές, έμποροι γης,
καταπατητές
, του Μιχ. Κουρμούση
- Υµηττός - Η «γη της επαγγελίας» τής εκκλησίας , του Πάνου Τότσικα
- Ποικίλο όρος- Υπό διαρκή απειλή από μονή και Μητρόπολη
- Real estate και άγιος ο θεός , των Βασιλικής Σιούτη, Ν. Λεοντόπουλου, Μαρίνας
Πετροπούλου
- Κοντός ψαλμός τα πρώτα κοινοτικά «ιερά» κονδύλια , των Μαρίας Παπουτσάκη,
Γιώργου Ι. Δημητρομανωλάκη
- Εκκλησία και Χρηματιστήριο , του Ι. Μ. Κονιδάρη
- Ευλογηµένες δουλειές , του Χ. Ε. Πολυχρονιάδη
- Η Εκκλησία γίνεται Ανώνυμος Εταιρεία , του Θωμά Τσάτση
- Ιερές κόντρες για τις... Μονές Α.Ε. Ρεπορτάζ: Μάνος Χαραλαμπάκης
- Εκκλησιαστικές μπίζνες...
- Ιερές μπίζνες (και) στα καμένα , των Παναγιώτας Μπίτσικα - Μάχης Τράτσα
- Άγιες… μπίζνες , του Νίκου Παπαδημητρίου
- Το «ιερό» ξενοδοχείο , του Μάριου Πλωρίτη
- Κονομησιές με... ξένα κόλλυβα
- Ρουσφέτια δεξιά κι ευλογημένα , της Ντόρας Νταϊλιάνα
- Οι επενδύσεις, τα deals των μοναχών και οι εκτάσεις φιλέτα της Ιεράς Συνόδου , του
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Χάρη Ντιγριντάκη
- Αγρίνιο - Μπίζνες σε δημόσια έκταση από παπά-φάντασμα , του Πασχάλη Κορωναίου
-

Το χρονικό του ναυαγίου της ιερής κρουαζιέρας Α.Ε.

Η αποσύνθεσις, σαπρία και διαφθορά του αρχαίου κόσμου υπήρξαν το λίπασμα το
γονιμοποιήσαν το έδαφος εφ’ ού έμελλε να καρποφορήση ο Χριστιανισμός.

Ροΐδης Εμμανουήλ, «Ανέκδοτοι σκέψεις.

- Οράματα και θαύματα στο Αιγαίο , του Τέου Ρόμβου
- Αλόννησος. Θαλάσσιο πάρκο Αιγαίου (ένα χάος) , του Δρος Θωμά Schultze-Westrum
- Αλόννησος, Κυρά Παναγιά: Η διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονονιάς
είναι υπόθεση όλων μας
, του Γιάννη Βλάϊκου
- Άνδρος. «Το όνομα του Ρόδου» στην... Άνδρο , των Άννυς Ποδηματά - Ν.
Χασαπόπουλου
- Αρκιοί. Ιερό ξεσπίτωμα στους Αρκιούς . Ρεπορτάζ: Γιώργος Ζαχαριάδης
- Κρήτη. Μπίζνες στη μονή Τοπλού: Ποιος θα παίξει γκολφ στην Κρήτη; Της Δανάης
Ιωάννου
- Κυκλάδες: Αντί ξωκκλησιών, πολυτελείς βίλες , του Νίκου Λεβογιάννη
- Μυτιλήνη: «Λουκέτο» σε τριτοκοσμικό γηροκομείο μοναστηριού , του Στρατή
Μπαλάσκα
- Σαλαμίνα: Για τις κατασκηνώσεις της Χ.Α.Ν. στην περιοχή Φανερωμένης . Ρεπορτάζ:
Θωμάς Τσάτσης - Νατάσα Μπερή
- Σάμος: Αποχαρακτηρισμό του δάσους της Μουρτιάς ζήτησε η ιερά Μητρόπολη Σάμου
και Ικαρίας
, του Γιάννη Μ. Νέγρη
- Σκύρος: Ιερές... ανεμογεννήτριες. Οι κάτοικοι της Σκύρου αντιδρούν στα σχέδια της
Μονής Μεγίστης Λαύρας. Συναντήσεις Σκυριανών με τους καλόγερους μετόχους αιολικής
εταιρείας
- Σύρος. Ο Δήμος προασπίζει την κυριότητα δημοτικής περιουσίας δια της δικαστικής
οδού από την Μητρόπολη Σύρου
, του Θάνου Καψάλη
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“Στα σημερινά θρησκομάγαζα ο παπάς πουλεί όλες του τις θρησκευτικές
μανιφατούρες.

Το λάδι, μόλις εμπεί στα καντήλια της εκκλησίας γίνεται ευτύς γιατρικό και
πουλιέται απάνω στο βαμβάκι βουτηγμένο. Ετούτο το λάδι κάνει καλό σε όλα τα
πάθη, μ' απάνω από όλα γιατρεύει την στραβομάρα. Ο παπάς ακόμη γυρεύοντας
πάντα εμπορικήν ύλην σκαλίζει μέσα στους τάφους, ξεχώνει ανθρώπινα κόκαλα και
βάνει σε ένα κουτί ασημένιο και τα στέλλει με την ευκή του να σηκώσουν τον
οβολόν από το σπίτι της φτώχιας και τον φέρουνε ανέξοδα και ακόπιαστα στο δικό
του”.

Ανδρέας Λασκαράτος

- Εκκλησία και οικονομία στο Mεσαίωνα: Tο καθαρτήριο «βόλεψε» τους τοκογλύφους ,
του Βασίλη Κρεμμυδά
- Κράτος και εκκλησία: Επί τάπητος ξανά το διαζύγιο , του Β. Νέδου
- Ο χωρισμός κράτους – εκκλησίας δεν προσκρούει στο Σύνταγμα , του Ευάγγελου
Βενιζέλου
- Έλλειμμα εκκλησιαστικής πολιτικής , του Ι.Μ. Κονιδάρη
- Γυναίκες κατά θρησκευτικού δογματισμού
- Μ. Σταθόπουλος: «Πού η Eκκλησία περιφρονεί νόμους και δικαστικές αποφάσεις» .
Δύο διαφωτιστικές συνεντεύξεις του π. υπουργού Δικαιοσύνης
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- Μισέλ Ονφρέ: «Οι θρησκείες μάς έχουν γεμίσει με πόνο…» , από τη Βίκη Τσιώρου

Ο μεσαιών, εν τη ιστορία και ουχί εν ταις ραψωδίαις εξεταζόμενος, υπήρξεν εν τη
Δύσει, προ πάντων, εποχή απελπισίας. Η πείνα, η επιληψία, η λέπρα και η δουλεία
καθίστων τον λαόν ψωραλέαν αγέλην, ην ένεμε θωρακοφόρος ποιμήν, κόμης ή
βαρώνος, συμμάχους και συμβοηθούς έχων τον δήμιον και τον ιερέα, τον φόβον της
αγχόνης και τον τρόμον της κολάσεως. [...] Κατά της ηθικής αποκτηνώσεως, ην
επέβαλεν η Εκκλησία, μόνη η γυνή ετόλμησε να επαναστατήση. Επί χίλια και
επέκεινα έτη η μάγισσα υπήρξεν η μόνη κατά της θεοκρατίας αντιπολίτευσις, η
μόνη υπέρμαχος της επιστήμης και της προόδου, περιθάλπουσα εις τα φιλόστοργα
στήθη της τα σπέρματα, εξ ων έμελλε να βλαστήση μετ’ ολίγον ο σήμερον
πολιτισμός.

—Εμμ. Ροΐδης, «Αι μάγισσαι του Μεσαιώνος». 1868.

- Ελλάδα - Ως μη υπάρχοντες οι καθολικοί!
- Banco Baticano - Στα πλοκάμια του μαύρου χρήματος. Τα σκάνδαλα της «Αγίας»
Τράπεζας
, του Γιώργου Τσιάρα
- Κύπρος - Η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι επιχειρηματίας. Η σημερινή κατάσταση
τραυματίζει το κύρος της Εκκλησίας και εμποδίζει την ανάπτυξη των εταιρειών
- Νέα Υόρκη - Αφορισμός 20 Ελλήνων ορθοδόξων
- Ρωσία - Εκκλησιαστικές «μπίζνες» , του Γρηγόρη Τραγγανίδα
- Η.Π.Α. – Μπίζνες εις το όνομα του Πατρός
- Ημέρα των ζώων - Μια αξέχαστη ιστορία…
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Η συζήτηση περί Ιδεών και Υλισμού συνεχίζεται…

Το κλίμα όμως αλλάζει…
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