
Χωρίς Ὑποσημειώσεις
Σχολιασμός Γεγονότων 1995-2015

Περιεχόμενα
Πρόλογος

1996
1. Ὁ πο λι τι σμός μιᾶς πρί ζας
2. Οἱ τρελ λοί ἄν θρω ποι
3. Ἀ φι λό σο φος καί πα ρα τε τα μέ νο ς ἐ φη βι κός βί ος
4. Χω ρίς ὑ πο ση μει ώ σεις
5. Ὀ λι γαρ χί α καί με τα ε πι κοι νω νί α
6. Ἡ ξύ λι νη θε ο λο γι κή γλώσ σα
7. Οἱ «τρελ λοί κα να πέ δες»
8. Ἐκ κλη σί α καί Κρά τος
9. Τό ρί σκο τοῦ δι α βά σμα τος
10. Ὁρ κω μο σί α - ἐ πι ορ κί α
11. Οἱ ἡ ρω ΐ δες Δα σκά λες τοῦ Γέ νους
12. Λι τό τη τα καί πα ρα γω γή
13. Ἡ ἰ δι ω τι κή ζωή τῶν δη μο σί ων ἀνθρώπων
14. Τά δι α ζύ γι α στά «πα ρά θυ ρα»
15. Δι λήμ μα τα καί μπλο κα ρί σμα τα
16. Ἄνθρωπος καί τη λε ό ρα ση
17. Ὁ δι χα σμός τῆς νε ο ελ λη νι κῆς κοι νω νί ας
18. Μύ θος καί πραγ μα τι κό τη τα
19. Ὁ πο λι τι σμός καί ἡ συν θή κη  τοῦ Μά α στριχτ
20. Ὁ πα τρι ω τι σμός
21. «Νί κας τοῖς βα σι λεῦ σι κα τά Βαρ βά ρων  δω ρού με νος»
22. Ποι μαν τι κή προ σφο ρά
23. Ὁ πα τήρ Ἀρ σέ νι ος
24. Μέ ἀ φορμή τήν ἑ ορτή τῶν Τρι ῶν Ἱ ε ραρ χῶν



25. Γρα φει ο κρα τι κή ἀν τί λη ψη καί ποι μαν τι κή
26. Συν θη μα το λο γι κός μο νό λο γος
27. Ἐκ κλη σι α στι κή καί πο λι τι κή φι λαν θρω πί α
28. Ἐ πο χι α κή καί δη μο σι ο σχε τί στι κη ἀ γά πη
29. «Κοι τάξ τε»
30. Ἀ νώ νυ μοι ἐ ναν τί ον ἐ πω νύ μων
31. Κα να πέ δες γιά τά Χρι στού γεν να
32. Τη λε ο πτι κή γι γαν το μα χί α
33. «Ἕ νας κό σμος, μιά ἐλ πί δα»
34. Ἐ φη με ρί δες - Τη λε ο ρά σεις
35. Ἡ κρι τι κή σκέ ψη
36. Κρά τος καί Πο λι τεί α
37. Τουρ κί α καί Ἑλ λά δα

1997
1. Ὁ που ρι τα νι σμός τοῦ «ἀ θε ϊ σμοῦ»
2. Θε ο μη νί α ἤ ἀν θρω πο μα νί α;
3. Ἡ πο λι τι στι κή μας ἑ τε ρό τη τα
4. Ὀ πορ του νι στές
5. Κλω νι σμός καί κλω νο ποί η ση
6. Ἀ πά τη καί ἀ φέ λει α
7. Ἐκ κλη σι α στι κή τέ χνη καί πο λι τι στι κή  μου σει ο ποίη ση
8. Ἕλ λη νες - Ρω μη οί ἤ Γραι κύ λοι;
9. Τό πρό βλη μα τῆς ἐ λευ θε ρί ας
10. Ἀ νω νυ μο γρά φοι
11. «Ἁ γι ο ποί η ση»
12. Ἐ θνι κά δι λήμ μα τα
13. Ἐκ κλη σί α καί Πο λι τεί α
14. Ἡ προ σφο ρά τῆς Ντα ϊ ά νας
15. Ἡ ὑ γι ής καί ἡ ἄρ ρω στη μο να ξιά
16. Ἡ νεύρω ση τῶν ἑ ορ τῶν
17. Ἀ κέ φα λοι καί ἀ νεγ κέ φα λοι ἄν θρω ποι



18. Προ σευ χή γιά τήν Ἐκ κλη σί α  καί το ύς Κλη ρι κούς
19. Ὁ μο λο γη τές πί στε ως καί μάρ τυ ρες Χρι στοῦ
20. Ἐκ κλη σι α στι κός δη μο σι ο γρα φι κός «ἐκ συγ χρο νι σμός»

1998
1. Ὁ «Θε ός» τῆς δυ τι κῆς θε ο λο γί ας
2. Ψευ το δι λήμ μα τα
3. Πα ρα κο λού θη ση μέ ἠ λε κτρο νι κά μέ σα
4. Τά κρυ φά σχο λειά
5. Ὁ ἐ θε λον τι σμός στήν Κοι νω νι κή Φρον τί δα
6. Τά δύ ο μυ α λά τοῦ ἀν θρώ που
7. Πνευ μα τι κή λε βεν τιά
8. «Ἐκ κλη σί α καί φυ σι κό Πε ρι βάλ λον»
9. Πε ρι βάλ λον καί πο λι τι σμός
10. «Τά συμ φω νη μέ να ὑ πο νο ού με να»
11. Τά ναρ κω τι κά, ἕ να πρό βλη μα πο λι τι σμι κό
12. Σχέ σεις καί ἀν τι-σχέ σεις
13. Τό δρά μα ἑ νός τρό που ζω ῆς
14. Ἡ ἐκ κλη σι α στι κή συγ γνώ μη
15. Πα τε ρι κή δί αι τα
16. Ἕ νας «ἄ γου ρος φον τα μεν τα λι σμός» 
17. Οἱ «μη χα νι σμοί» προ στα σί ας τῆς κοι νω νί ας
18. Τό Πα νε πι στή μι ο τῆς Δυ τι κῆς Στε ρε ᾶς Ἑλ λά δος 
     καί ἡ ὀ νο μα σί α του
19. Ἡ Κα τε ρί να μας

1999
1. Ὁ Χρι στός καί ἡ Ἐκ κλη σί α
2. Τό φαι νό με νο τῆς Παγ κο σμι ο ποί η σης
3. Ὑ παρ ξι α κές δι α φο ρές πο λι τι σμῶν
4. Ἡ «εἰ κο νι κή πό λη»
5. Ἀ φο ρι σμοί, ἀ φυ δα τω μέ νες ἔν νοι ες καί λο γο παίγνι α
6. «Ἡ μο να ξιά σέ ὡ ρι μά ζει»



7. «Μπλα ζέ» καί «νε ο φι λί α»
8. «Προ σκυ νη τής τοῦ Ἀ πο στό λου Πα ύ λου;»
9. «Εἶ ναι ἀρ κε τή ἡ συγ γνώ μη;»
10. «Ὁ πει ρα σμός τῆς ἀ θω ό τη τας»
11. Ἡ δο κι μα σί α καί ἡ κυ ο φο ρί α τοῦ σχί σμα τος
12. Οἱ τρεῖς σεισμοί

2000
1. Ἐ πο χή χω ρίς Ἁ γί ους
2. Ἡ σύγ χρο νη με γά λη ἀ να κά λυ ψη
3. Ἡ σύγ χρο νη μι κρή καί με γά λη ἰ δέ α τῆς Ρω μη ο σύ νης
4. Τό φι λαν θρω πι κό ἔρ γο τῆς Ἐκ κλη σί ας
5. Ἐκ κλη σι α στι κή εἴ δη ση
6. Με τά φρα ση τῶν λα τρευ τι κῶν κει μέ νων
7. Παγ κό σμια ἀ γά πη
8. «Γι ά πις» καί «Μπο-μπό»
9. «Τό φαινόμενο Ἀνδρουλάκη»
10. Σκο τα δι σμός ἤ σκο τα σμός;
11. Ἑλλάδα καί Ὀρθοδοξία

2001
1. Ἡ «ἀρ σε νι κή» δο μή τοῦ κό σμου
2. Ἡ με τά δο ση τῆς πα ρα δό σε ως
3. Ἡ κτί ση καί ὁ Κτί στης
4. Ὁ με γα λύ τε ρος δη μο κρά της
5. Ὁ «με γά λος ἀ δελ φός»
6. Ἀ πεμ πλου τι σμέ νος οὐ ρα νός
7. Πό λε μος καί εἰ ρή νη
8. Ὁ «πι στός» καί ὁ «ἄ θε ος»
9. Χρι στι α νο ρο κά δες
10. Τό Δι ο νυ σι α κό καί Ἀ πολ λώ νει ο στοι χεῖ ο
11. Ὁ χει ρό τε ρος ἐ χθρός
12. Ὁ χα ρα κτή ρας τῆς πα πι κῆς ἐ ξου σί ας



13. Ἡ «ἱ ε ρω σύ νη» τοῦ Πά πα
14. Ἀ φε λεῖς προσ δο κί ες
15. Ὁ ἅ γιος Μάρ κος ὁ Εὐ γε νι κός γιά το ύς Λα τί νους

2002
1. Ἐ πι κοι νω νί α καί Ἐκ κλη σί α
2. Νο σο κο μεῖ ο καί ἰ δε ο λο γί α 
3. Ἡ κοι νω νί α τοῦ τζό γου
4. B ig B r o t h er ἤ B ig F a t h er;
5. Οἱ λό γι οι καί στο χα στές
6. Γο νί δι α καί πε ρι βάλ λον
7. Ἡ ὑ πνώτ του σα δι και ο σύ νη
8. Συ νάν τη ση μέ τόν «πα τέ ρα»
9. Νοῦς ὑ γι ής καί σῶ μα ὑ γι ές
10. Ὁ «θε ός» τοῦ πο δο σφαί ρου
11. Ἕ να δεῖγ μα σύγ χυ σης 
12. «Τά παι διά τῶν μπαλ κο νι ῶν»

2003
1. Θε ο λο γι κό καί ἐκ κλη σια στι κό ὄν
2. Οἱ ἀ στα ύ ρω τοι
3. Ἡ γλωσ σι κή σύγ χυ ση
4. Ἕ νας πρό ω ρος «θά να τος»
5. Παγ κό σμια ἡ μέ ρα ἀν τι σύλ λη ψης
6. Τά πα ρά πο να
7. «Τά Χρι στού γεν να τῆς με λαγ χο λίας»
8. Ὁ «θά να τος» μι ᾶς γλώσ σας
9. Τά μυ στι κά τοῦ κό σμου καί τοῦ ἀν θρώ που 
10. Τά «πο λι τι κά τῆς Ἐκ κλη σίας»
11. Προ σευ χή καί Ὑ γεία
12. Ἡ ζωή τῶν ἐμ βρύ ων
13. Κυτ τα ρι κή καί νο ε ρά μνή μη
14. Ὁ φό βος ὡς συ ναι σθη μα τι κός αὐ τι σμός



15. Ὁ Χάρ της τῶν θε με λι ω δῶν δι και ω μά των 
     τοῦ Εὐ ρω παί ου Πο λί τη

2004
1. Ὁ Χρι στός μέ λος Ἑ ται ρει ῶν!
2. Χρι στού γεν να στόν Πλά τα νο
3. Τά πά θη τοῦ Χρι στοῦ
4. Ὁ πά σχων ἄν θρω πος
5. Δι α στη μι κό τα ξί δι με τά θά να τον
6. Τό πνεῦ μα τῆς κα τά θλι ψης
7. Με τα-ο λυ μπι α κή θλί ψη

2005
1. Θε ο λο γί α γιά «πλά κα»
2. Ἀ πό ψεις γιά τήν θρη σκεί α
3. Πλού σι οι Χρι στι α νοί
4. Ὁ Χρι στι α νός ὡς κα τα να λω τής
5. Τά χρο νι κό ὅ ρι ο τῆς «ὁ σι ο ποί η σης»
6. Τό ἄλλο «τσουνάμι»
7. Τη λε φω νι κή μο να ξιά
8. Το ξι κή κα ται γί δα
9. Ἡ διάχυση τοῦ πόνου
10. Ἐγγύτητα καί σχέση
11. Ἐ γκάρ σι ος καί κά θε τος Βαλ κα νι κός ἄ ξο νας
12. Εὐχετήριο
13. Ὁ καρ πός τῆς κρί σης
14. «Τό κλά μα πλέ νει τήν ψυ χή»

2006
1. Ὀρ θο δο ξί α καί Εὐ ρώ πη
2. Τό Ἅ γιον Ὄ ρος στό Ἐλ σίν κι
3. Ὁ φό βος τοῦ θα νά του καί ἡ ἐ πι θυ μί α τῆς ἀ θα να σί ας
4. Δη μο σιο γρα φί α ἐξ ἀ πο στά σε ως
5. Ὅ λα τούς πει ρά ζουν



6. Τό «με ταλ λαγ μέ νο ρύ ζι»
7. Οἱ αὐ το κτο νί ες
8. Τό πρόβλημα τοῦ θανάτου 
9. Ἐκπαίδευση καί Σχολεῖα

2007
1. Ἡ «Ἐκ κλη σι α στι κή Ἱ ε ραρ χί α» στό «Με τρό»
2. Ἐκ κλη σί α καί 1821
3. «Ὁ Ἅ γι ος… τζά μι»
4. Ὁ σύγ χρο νος ἀ θε ϊ στι κός λό γος
5. Ἡ προ πα γάν δα τῆς ἰδεολογίας
6. Φω τι ές καί ἐμ πρη στές
7. «Ὁ Φλω ρά κης στό Ἅ γι ον Ὄ ρος»
8. Τό «γκρου πού σκου λο»
9. Τά δά νει α, μι ά κοι νω νι κή μά στι γα
10. S MS = S OS
11. Ἄνθρωπος καί Κοι νω νί α

2008
1. Θε ός καί θά να τος
2. Ἐκ κλη σί α καί κοι νω νί α
3. Πο νε μέ νοι καί εὐ λο γη μέ νοι
4. Ἡ «γή ραν ση τῆς ψυ χῆς»
5. «Τό μοναχικό τοπίο» 
6. Ἡ «σι ω πη λή ἐ πι δη μί α»
7. Ἡ «ὠ δή τῆς χα ρᾶς»
8. Μαῦ ρο καί βρώ μι κο χρῆ μα
9. Τά Ἀ σφα λι στι κά Τα μεῖ α καί οἱ ἀ να σφά λι στοι
10. Ἡ «εἰ κα ζο μέ νη συ ναί νε ση»
11. Τό «ψη φι α κό χά σμα» καί ἡ τη λε ό ρα ση
12. Χριστούγεννα καί ἐκκλησιαστική ἱστορία 
13. Σύμ φω νο ἐ λεύ θε ρης συμ βί ω σης 



2009
1. Τό θεῖ ο καί ὁ Θε ός
2. Τά γή ϊ να καί δια στη μι κά σκου πί δια
3. «Ἡ γρί πη τοῦ κα πι τα λι σμοῦ»
4. Ὁ φόβος τῆς ἀσθένειας
5. Τό σπά σι μο τῆς βι τρί νας
6. Ἡ μά στι γα τοῦ 21ου αἰ ῶ νος
7. Ἡ κρί ση εἶ ναι πνευ μα τι κή
8. Οἰ κο νο μι κή κρί ση καί στόν θά να το
9. «Βο ρά στήν τη λε ο πτι κή ἀ ρέ να. . .»
10. Ἠ θι κο λο γί α καί ἐ γκλη μα το λο γί α
11. Δρο σιά καί φω τιά
12. «Δό ξα τῷ Θε ῷ· χά λια»

2010
1. Ἀσφράγιστοι καί ἐσφραγισμένοι
2. Δεισιδαιμονίες καί ἀνοησίες
3. Ἡ ὀ μορ φιά τοῦ ἀν θρώ που
4. «Ἡ νη στεί α κά νει θαύ μα τα»
5. «Θε έ μου, κά νε με τη λε ό ρα ση»
6. «Ἀ παι δεί α» καί «ἀ παι δί α»
7. Ἡ ἀ νά λη ψη τῶν εὐ θυ νῶν
8. Στοι χεῖ α αὐ το κρι τι κῆς
9. «Ὁ Κα τα να λω τι σμός εἶ ναι ἀρ ρώ στια»
10. Μα θή μα τα ἀ πό τήν Ρω σί α
11. Φύκια καί σκουπίδια
12. «Με τα ξύ φρί κης καί Ἀ φρι κῆς»

2011
1. Ἡ Παναγία στήν ἐν τατική!
2. «Λαυ ρι ω τι κόν Ἁ γιο λό γιον»
3. Ὑ πάρ χει «με τα πα τε ρι κή» θεο λο γί α;
4. «Ὁ «ἑ ορ τα στι κός» Πα πα δια μά ν της»



5. Μι ά μο να δι κή φω το γρα φί α τοῦ Πα πα δι α μά ν τη
6. Παπαδιαμάν της καί Φρόϋν τ
7. Τά παλαιά καί σύγχρονα κρυφά σχολειά
8. Ἡ ἀνάγκη τοῦ ὕπνου
9. «Καρδιακός θάνατος»
10. Ὁ πιό σκληρά ἐργαζόμενος Ἕλληνας
11. Χρειά ζο ν ται ἡ γέ τες
12. «Σε ξι στι κή ἡ λέ ξη «μη τέ ρα» »!
13. Ἕνας νέος παγκόσμιος καί ἐμφύλιος πόλεμος
14. Σύριγγα θανάτου – μετάνοια ζωῆς
15. «Μή μέ δια βά ζε τε ὅ ταν. . .»
16. Χριστούγεννα ἐκκλησιαστικά

2012
1. Διάσπαση τῆς ἑνότητας στήν θεολογία
2. Χρειάζεται μιά ἐπανάσταση
3. Τά μυστήρια τοῦ Σύμπαν τος 
4. «Πῶς ἕνας ἰός «δολοφόνος» γεννήθηκε σέ πείραμα»
5. Ἡ Εὐρώπη τοῦ Καρλομάγνου
6. Τρό ϊ κα καί τρω κτι κά
7. Τό φαινόμενο τῶν αὐτοκτονιῶν
8. Ἄσκηση τοῦ μυαλοῦ μέ τό διάβασμα
9. Τό γέλιο καί τό γελοῖο
10. Μηνύματα ἀπό τήν Ἀμερική
11. Ὑ στε ρο φη μί α

2013
1. Μιά ἄλλη ἄποψη γιά τήν οἰκονομική κρίση
2. Οἱ «κρυφόπτωχοι»
3. «Πυρῆνες δουλειᾶς»
4. «Ὁ Τζίτζικας κι ὁ... Ἅγιος!!!»
5. «Δύο σέ ἕνα»
6. Οἱ ἄρρωστοι Κατηχητές



7. Ἀλητεία καί ἀσέβεια
8. Ἡ γλώσσα φορέας πολιτισμοῦ
9. Οἱ διωγμοί τῶν Χριστιανῶν στήν Συρία
10. «Σκοποβολή μέ στόχο ἐγκύους»
11. Ἐπέτειος κινητοῦ τηλεφώνου
12. «Τό ἴντερνετ πάνω μας!»
13. «Ἡ ἀριστοκρατία τῶν Μπλόγκερ»

2014
1. Κοσμικά καί χριστιανικά Χριστούγεννα
2. Τό πρόβλημα τοῦ ἀθεϊσμοῦ
3. Τό Πάσχα στήν Μέση Ἀνατολή
4. «Θά σᾶς μαρτυρήσω ὅλους στόν Θεό»
5. «Κεφαλοφόροι» καί «αὐτοκεφαλοφόροι»
6. Δύση καί τζιχαν τισμός
7. Προσευχή στόν οὐρανό καί θάνατος ἀπό τόν οὐρανό
8. Οἱ «νεομάρτυρες» τοῦ Ναζισμοῦ
9. Ἡ γαστρονομική τέχνη
10. «Οἱ κωμικοί εἶναι ψυχωτικοί»
11. Ὁ «νέος ἄνθρωπος» τοῦ «τρίτου ἀκαθορίστου φύλου»
12. Μνήμη καί λήθη
13. Ἡ γνώση τῆς λέξης

2015
1. «Ἀφανίστε τούς Χριστιανούς»
2. Οἱ γενοκτονίες
3. «Δίκτυα δουλεμπόρων»
4. Εὐρωπαῖοι καί Ἕλληνες
5. Ὁ «θρησκευτικός-οἰκονομικός πόλεμος» στήν Εὐρώπη
6. Ἡ σύγχρονη Εὐρώπη
7. Ἡ ἐλευθερία στήν σάτιρα
8. Ἡ μισοφωνία
9. Ἐπικίνδυνη ἐξάρτηση


