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¶ ῶς νά μή χαιρόμαστε καί νά μήν 
αἰσιοδοξοῦμε μέ τά μικρά καί με-

γαλύτερα θαύματα, πού βλέπουμε νά 
συντελοῦνται κάθε μέρα μπροστά στά 
μάτια μας;

Πῶς νά μή δοξάζουμε τόν Θεό, ὅταν, 
μετά ἀπό 44 ὁλόκληρα χρόνια ἐθνομηδε-
νιστικῆς καί γενικότερα κατεδαφιστικῆς 
τῶν ἀξιῶν τοῦ Γένους μας προπαγάνδας, 
μέ τήν ὑποστήριξη τοῦ «βαρέος πυρο-

βολικοῦ» τῶν ΜΜΕ καί τῆς διαφήμισης, 
βλέπουμε δεκαπεντάχρονα ἀγόρια καί 
κορίτσια, μαθητές Γυμνασίου καί Λυκεί-
ου, νά διαδηλώνουν μέ καλό πάθος γιά 
τή Μακεδονία μας καί νά ἐπιδίδουν Ψη-
φίσματα (ὅπως π.χ. στόν Δήμαρχο Πτο-
λεμαΐδος στίς 23.11.2018), ὅπου λένε ὅτι 
«μᾶς πονάει ἡ οἰκονομική κρίση, ἀλλά 
πιό πολύ μᾶς πονάει ἡ προδοσία τῆς 
Μακεδονίας μας»;
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* Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, 10.11.2018.

Πῶς νά μήν δοκιμάζουμε τήν πιό εὐχά-
ριστη ἔκπληξη, ὅταν βλέπουμε τόν πατέρα 
τοῦ λεβέντη Βορειοηπειρώτη Κωνσταντί-
νου Κατσίφα, πού θυσιάστηκε γιά τήν 
ἑλληνική σημαία καί τήν ἑλληνικότητα τῆς 
αἱματοβαμμένης Βορείου Ἠπείρου μας, 
ἀνήμερα τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 28ης 
Ὀκτωβρίου 2018, νά δηλώνει ὅτι δέν τόν 
πειράζει τόσο πού ἔχασε τόν γιό του ὅσο 
τόν πειράζουν οἱ δηλώσεις Πάγκαλου καί 
Φίλη, πού ἀμφισβητοῦν τήν ἑλληνικότητα 
τῆς Βορείου Ἠπείρου;

Ὅταν βλέπουμε ὅλα τά πανελλαδικῆς 
ἐμβέλειας Μ.Μ.Ε., ἐκτός ἀπό τήν ἐν πολ-
λαῖς ἁμαρτίαις κρατικοδίαιτη Ε.Ρ.Τ., νά 
μιλοῦν γιά τόν Κατσίφα χρησιμοποιώντας 
τόν ὅρο «Βόρειος Ἤπειρος», ὁ ὁποῖος 
μέχρι προχθές ἦταν ἀπαγορευμένος ἀπό 
τήν ἀριστερή προπαγάνδα;

Πῶς νά μήν ἀναγαλλιάζει ἡ ψυχή μας 
μπροστά στή φωτογραφία τῆς ἑλληνικῆς 
σημαίας, πού ὕψωσε μέ ἐθνική ὑπερη-
φάνεια μιά γυναίκα στό καμμένο ἀπό τή 
φονική πυρκαγιά στό Μάτι Ἀττικῆς σπίτι 
της ἀνήμερα τῆς ἐθνικῆς μας ἑορτῆς τῆς 
28ης Ὀκτωβρίου;

Ἤ μπροστά στή φωτογραφία τῆς σύγ-

χρονης Μπουμπουλίνας, Εὐρωβουλευ-
τοῦ ἀπό τήν Κύπρο Ἑλένης Θεοχάρους, 
καθηγήτριας Ἰατρικῆς τοῦ Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, ἡ ὁποία σκύβει 
μέ ταπείνωση καί φιλάει τό χέρι μιᾶς σε-
βάσμιας Βορειοηπειρώτισσας κατά τήν 
ἀναστάσιμη κηδεία τοῦ νέου ἐθνομάρτυρα 
Κωνσταντίνου Κατσίφα στούς Βουλιαρά-
τες τῆς Βορείου Ἠπείρου, τήν Πέμπτη 
8 Νοεμβρίου 2018 ὑπό συνθῆκες κοσμο-
πλημμύρας!

Αὐτή εἶναι ἡ πραγματική Ἑλλάδα, «ἡ 
Ἑλλάδα πού ἀντιστέκεται, ἡ Ἑλλάδα πού 
ἐπιμένει». Ἡ Ἑλλάδα στήν ὁποία ἀνήκει 
τό αὔριο. Καί ὅσο καί ἄν προσπαθοῦν 
οἱ προδότες καί δοσίλογοι, αὐτό πλέον 
δέν κρύβεται.

Ἔτσι λοιπόν μέ αἰσιοδοξία καί ἀπο-
φασιστικότητα «γερά-γερά στά χνάρια τοῦ 
Μελᾶ» (σύνθημα τῶν συλλαλητηρίων καί 
τῶν μαθητικῶν καταλήψεων γιά τή Μα-
κεδονία μας), γιά νά κάνουμε τό ὄνειρο 
πραγματικότητα.

Νά φέρουμε πιό κοντά τήν ξαστεριά.

 Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκ-
κλησίας Κρήτης συνῆλθε στίς 10 Νοεμ-
βρίου 2018, στό Ἡράκλειο, σέ ἔκτακτη 
Συνεδρία καί ἀσχολήθηκε μέ θέματα 
πού εἶναι στήν ἐπικαιρότητα τίς ἡμέρες 
αὐτές, καί συγκεκριμένα:

α. Τήν προτεινόμενη ἀναθεώρηση 
ἄρθρων τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος,

β. Τή μισθοδοσία τοῦ ἱεροῦ κλήρου
καί γ. Τήν ἐκκλησιαστική περιουσία.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος συζήτησε τά μείζο-

νος σημασίας θέματα αὐτά καί μελέτησε 
τίς διάφορες ἐκκλησιαστικές, κοινωνι-
κές, νομικές καί ἄλλες προεκτάσεις καί 
παραμέτρους, μέ συναίσθηση τῆς σπου-
δαιότητας τῶν θέσεων καί Ἀποφάσεών 

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΣΙΠΡΑ - ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ*
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Της ἔναντι τοῦ Ἔθνους καί τῆς Ἱστορίας.
Γιά τό θέμα τῆς προτεινόμενης ἀνα-

θεώρησης ἄρθρων τοῦ Ἑλληνικοῦ Συ-
ντάγματος ἀπό τήν Κυβέρνηση ἡ Ἱερά 
Σύνοδος ὁμόφωνα ἀποφάσισε καί δηλώ-
νει τά ἑξῆς:

1. Θεωρεῖ ἀπαράδεκτη τήν ἀνα-
θεώρηση τοῦ ἄρθρου 21, τό ὁποῖο 
ἀναφέρεται καί προστατεύει τόν ἱερό 
θεσμό τῆς οἰκογένειας, πού σύμφωνα 
μέ τό ἰσχύον Σύνταγμα ἀποτελεῖ «θεμέ-
λιο τῆς συντήρησης καί τῆς προαγωγῆς 
τοῦ Ἔθνους» καί τελεῖ ὑπό τήν προ-
στασία τοῦ Κράτους καί δηλώνει ρητῶς 
τήν ἀντίρρησή Της στήν ἀπάλειψη τῆς 
διατύπωσης αὐτῆς ἀπό τό Σύνταγμα. 
Ἀρχιερεῖς καθώς καί κληρικοί τῆς Με-
γαλονήσου δέχονται συνεχῶς αἰτήματα 
καί διαμαρτυρίες τοῦ λαοῦ γιά τά προ-
βλήματα πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ὁ 
θεσμός τῆς οἰκογένειας, ὁ ὁποῖος ἀπο-
τελεῖ τό πρῶτο κύτταρο τῆς κοινωνίας 
μας καί μάλιστα σέ μέρες πού ἡ Πατρίδα 
μας ἔχει ἔντονο δημογραφικό πρόβλημα. 
Ἡ οἰκογένεια χρειάζεται σαφῆ Συνταγ-
ματική προστασία καί ὄχι ἀποδόμηση.

2. Ἡ Ἱερά Σύνοδος, κατ᾽ ἀρχήν, δι-
αφωνεῖ ρητά μέ τήν ἀναθεώρηση τοῦ 
ἄρθρου 3 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγμα-
τος, καθώς οὐδεμία Ἐθνική, κοινωνική 
ἤ νομική ἀνάγκη ἐπιβάλλει τοῦτο. Αὐτή 
τή θέση, ἐξέφρασε καί ὁ Παναγιώτατος 
Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-
θολομαῖος, στό ἀπό 1ης Αὐγούστου 2017 
Σεπτό Πατριαρχικό Του γράμμα, πρός 
τόν Ἐξοχώτατο Πρωθυπουργό τῆς Ἑλ-
λάδος.

Σέ κάθε περίπτωση, ἡ Ἐκκλησία 
Κρήτης διαφωνεῖ μέ τήν προτεινόμενη 
προσθήκη τῆς φράσης: «Ἡ Ἑλληνική 
Πολιτεία εἶναι θρησκευτικά οὐδέτε-
ρη», στό 3ο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος. 
Δηλώνει τόν σεβασμό Της σέ κάθε θρή-

σκευμα, τό ὁποῖο προστατεύεται καί 
σήμερα ἐπαρκῶς ἀπό τό Σύνταγμα (ἄρ-
θρο 13, παρ. 2) καί τή νομοθεσία τοῦ 
Κράτους. Οἱ νομικές προεκτάσεις τῆς 
προτεινόμενης εἰσαγωγῆς τῆς φράσης 
ὅτι «Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία εἶναι θρη-
σκευτικά οὐδέτερη» δέν εἶναι σαφεῖς. 
Κάθε πειραματισμός καί ἀκροβασία στό 
θέμα αὐτό θά ἐπιφέρει στό μέλλον ἀρ-
νητικές συνέπειες εἰς βάρος τῆς Ὀρθο-
δοξίας. Τί σημαίνει ἄραγε, γιά τόν λαό 
καί τήν Ἐκκλησία, ὁ ἐν λόγῳ ὅρος περί 
θρησκευτικῆς οὐδετερότητας τῆς Ἑλλά-
δας; Πῶς ἑρμηνεύεται ἀπό πλευρᾶς τῆς 
Πολιτείας;

Ἐπίσης, ἡ προτεινόμενη ἀναθεώ-
ρηση τοῦ ἄρθρου 3, δέν κατονομά-
ζει ρητά τή δικαιοδοσιακή ταυτότητα 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, δηλαδή 
ὅτι εἶναι Ἡμιαυτόνομη Ἐκκλησία ὑπό 
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, καθώς καί 
ὅτι διοικεῖται μέ δικό Της Καταστατικό 
Χάρτη.

Γιά τό θέμα τῆς ἀξιοποίησης τῆς 
Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας, ἡ Ἱερά 
Σύνοδος ὁμόφωνα ἀποφάσισε καί δηλώ-
νει τά ἑξῆς:

Ὅσα ἀκούγονται καί φημολογοῦνται 
γιά ἀμύθητη δῆθεν περιουσία τῆς Ἐκκλη-
σίας, δέν ἀνταποκρίνονται στήν πραγ-
ματικότητα. Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης δια-
χρονικά ἔδωσε τό μεγαλύτερο μέρος τῆς 
περιουσίας Της ὑπέρ ἀναξιοπαθούντων 
ἀνθρώπων, ὑπέρ τοῦ Ταμείου Ἐφέδρων 
Πολεμιστῶν, γιά ὑποτροφίες ἄπορων 
φοιτητῶν καί ἐνίσχυσε τίς προνοιακές 
δομές τῆς Ἐκκλησίας, γιά τή στήριξη καί 
τή βοήθεια ἐμπερίστατων συνανθρώπων 
μας σέ ὅλη τήν Κρήτη. Ἐπίσης, μεγάλο 
μέρος τῆς περιουσίας Της δόθηκε στήν 
Πολιτεία γιά νά καλύπτει τή μισθοδοσία 
τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου. Ἡ σημερινή ὑπάρ-
χουσα ἐκκλησιαστική περιουσία στήν 
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Μεγαλόνησο, στό μεγαλύτερό της μέρος 
εἶναι ἄνευ ἀξίας καί εἶναι ἀδύνατο αὐτή 
νά καλύψει τή μισθοδοσία τῶν κληρικῶν 
τῆς Κρήτης. Συνεπῶς, γιά ποιό «κοινό 
ταμεῖο» συζητοῦμε, τό ὁποῖο θά εἶναι 
ἱκανό νά καλύψει τίς μισθολογικές ἀνά-
γκες τῶν κληρικῶν μας;

Γιά τό θέμα τῆς μισθοδοσίας τοῦ 
Ἱεροῦ Κλήρου ἡ Ἱερά Σύνοδος ὁμόφω-
να ἀποφάσισε καί δηλώνει:

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης τιμᾶ τούς 
κληρικούς Της καί ἀναγνωρίζει ὅτι ἐρ-
γάζονται φιλότιμα στή διακονία τους. 
Ὁ ρόλος τοῦ Κρητικοῦ Ἱερέα εἶναι ὄχι 
μόνο Ἐκκλησιαστικός, ἀλλά Ἐθνικός καί 
κοινωνικός. Ἰδιαίτερα στά χρόνια αὐτά 
τῆς παρατεινόμενης κρίσης, ὁ κληρικός 
τῆς Κρήτης εἶναι ἐκεῖνος πού ἀνέλαβε 
πολύπτυχους ρόλους καί πρωτοβουλίες 
γιά τήν ἀντιμετώπιση καθημερινῶν προ-
βλημάτων καί δυσκολιῶν τοῦ λαοῦ μας, 
διαφυλάττοντας τήν κοινωνική συνοχή. 
Στό πλαίσιο αὐτό ἡ Ἱερά Σύνοδος δη-
λώνει ἀπερίφραστα ὅτι ἡ ὑπάρχουσα 
νομοθετημένη μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ 
Κλήρου, πού ἐπί σειρά δεκαετιῶν 
ἔχει δοκιμασθεῖ, δέν χρήζει ὁποιασδή-
ποτε ἀλλαγῆς. Ὅσα δημοσιεύθηκαν γιά 
τήν ἀλλαγή τοῦ καθεστῶτος στή μισθο-
δοσία τῆς κληρικῶν, δέν διασφαλίζουν 
τά ἐργασιακά δικαιώματα καί ἀφήνουν 

κενά καί ἀσάφειες σέ πολλά ἐπίπεδα. 
Μέ τόν τρόπο αὐτό, τό μέλλον τῶν ἑκα-
τοντάδων κληρικῶν τῆς Κρήτης, ὡς καί 
τῶν οἰκογενειῶν τους, κάποιες ἀπό τίς 
ὁποῖες εἶναι πολύτεκνες, εἶναι μετέωρο 
καί ἀμφισβητούμενο. Ἡ Ἱερά Σύνοδος 
θά διασφαλίσει μέ κάθε νόμιμο τρόπο 
τήν ἀξιοπρέπεια τῶν κληρικῶν καί τῶν 
οἰκογενειῶν τους, πού ὑπηρετοῦν τήν 
Ἐκκλησία Κρήτης καί δέν θά ἐπιτρέψει 
τή βίαιη δυσμενῆ μεταβολή τοῦ ἐργασι-
ακοῦ καθεστῶτος τους, μέ ἀναίτιες κα-
ταστρατηγήσεις κατοχυρωμένων δικαιω-
μάτων τους.

Ἄν σήμερα πολλοί σιωποῦν γιά τήν 
ἐπιχειρούμενη καταπάτηση τῶν ἐργα-
σιακῶν δικαιωμάτων τῶν κληρικῶν, νά 
γνωρίζουν ὅτι αὔριο εἶναι ἐνδεχόμενο νά 
βρεθοῦν καί αὐτοί στήν ἴδια θέση.

Ἡ Ἐκκλησία Κρήτης δηλώνει ὅτι 
οὐδεμία ἐπίσημη ἤ ἀνεπίσημη ἐνη-
μέρωση εἶχε γιά ὅσα ἀνακοινώθηκαν 
σχετικά μέ τά παραπάνω καί ἐκφρά-
ζει τή δυσαρέσκεια καί τήν ἔντονη 
διαμαρτυρία Της πρός τήν Ἑλληνική 
Πολιτεία.

Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, 
μαζί μέ ἐκπροσώπους τῶν Ἱερῶν Συν-
δέσμων τῶν Κληρικῶν τῆς Κρήτης, πού 
ἐκφράζουν τούς ἐννιακόσιους καί πλέ-
ον κληρικούς τῆς Κρήτης, θά μεταβοῦν 

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ 
φιλικές ἱστοσελίδες.

• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, σύμβουλος ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης, 
παρουσιάζει ἐκπομπή, ἡ ὁποία μεταδίδεται κάθε Κυριακή 9-10 π.μ. ἀπό τήν 
τηλεόραση Atlas TV, πού ἐκπέμπει στήν Κεντρική Μακεδονία. Ἡ ἴδια ἐκπομπή 
μεταδίδεται κάθε Κυριακή 10-11 π.μ. ἀπό τό Ἀχελῶος TV, πού ἐκπέμπει στή 
Δυτική Ἑλλάδα. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται καί στό διαδίκτυο.
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ἄμεσα στούς Ἀρχηγούς τῶν Κομμάτων 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, γιά νά κα-
ταθέσουν Ὑπόμνημα καί νά ὑποστηρί-
ξουν ἐπίσημα τίς παραπάνω θέσεις τῆς 
Ἐκκλησίας Κρήτης. Ἐπίσης, θά κληθοῦν 
οἱ Βουλευτές καθώς καί ἄλλοι Φορεῖς 

τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, γιά νά ἐνη-
μερωθοῦν γιά τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας 
Κρήτης γιά ὅλα τά παραπάνω θέματα, 
τά ὁποῖα ἅπτονται τῆς Ἱστορίας καί 
τῶν Παραδόσεων τοῦ Κρητικοῦ λαοῦ.

* Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος γιά τήν Ἁγία Τεσσαρακοστή τῶν Χριστουγέννων 2018.

ΟΞΥΤΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΜΑΣ ΚΑΛΟΥΝ ΣΕ ΑΦΥΠΝΙΣΙ ΚΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ*

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ
Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί 
τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλει-
τουργοί,

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί,
Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Εὐλογημένη, εἰρηνική καί μεστή καρ-
πῶν μετανοίας καί πνευματικῆς ἀνορθώσε-
ως ἄς εἶναι ἡ ἁγία περίοδος τῆς νηστείας 
τῆς Τεσσαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων.

Ἐνώπιόν μας πρόκειται μία κλίμακα 
μέ 40 ἀναβαθμούς (σκαλοπάτια), ἡ ὁποία 
ἀνυψώνει τόν πιστό Χριστιανό ἀπό τά 
ἐπίγεια πρός τά ἐπουράνια. Πνευματικοί 
ἀλεῖπτες (δηλ. γυμναστές μας) εἶναι οἱ 
ἑορταζόμενοι κατ’αὐτάς μεγάλοι Πατέρες 
καί Ἅγιοι τῆς Ἁγιωτάτης μας Ἐκκλησίας. 
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων, Πατριάρχης 
Ἀλεξανδρείας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-
στομος, ὁ ἅγιος Γρηγόριος Ἀρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης, οἱ ὁποῖοι ἔζησαν κατά 
Θεόν ἐν νήψει, μετανοίᾳ καί προσευχῇ 
καί ὡς «θεούμενοι καί διαβεβηκότες ἐν 

θεωρίᾳ» ἐκήρυξαν τόν ἐνανθρωπήσαντα 
Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ καί τήν ἀληθῆ 
νηστεία, τήν σωματική καί τήν πνευματι-
κή, τήν ὑψοποιό ταπείνωσι, τήν πηγαία 
καί εἰλικρινῆ ἀγάπη καί τήν θεομίμητη 
ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης.

Ἀλλά καί ὁ ἅγιος Ἀπόστολος Φίλιπ-
πος μέ τό «ἔρχου καί ἴδε» καί ὁ Νεο-
μάρτυς Κωνσταντῖνος ὁ Ὑδραῖος μέ τήν 
ὁλόψυχη μετάνοιά του διά τό μέγιστο καί 
βαρύτατο ἁμάρτημα τῆς ἀλλαξοπιστίας 
καί ἀρνήσεως τῆς πατρῴας χριστιανικῆς 
πίστεώς του, καθώς ἐπίσης καί τό πολύ-
μηνο ἡρωϊκό μαρτύριό του διά τήν ἀγά-
πην τοῦ Χριστοῦ, εἶναι δι’ ὅλους μας ἕνα 
ὁλόφωτο πνευματικό μετέωρο καί ἕνας 
οὐράνιος ὁδοδείκτης πρός τήν Βασιλεία 
τῶν Οὐρανῶν.

Ὁ σύγχρονος Ἅγιός μας, ὁ Ὅσιος Πορ-
φύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης ἐτόνιζε ὅτι 
«εἶναι μεγάλη τέχνη νά τά καταφέρης νά 
ἁγιασθῆ ἡ ψυχή σου. Παντοῦ μπορεῖ ν’ 
ἁγιάση κανείς. Καί στήν Ὁμόνοια (τήν 
πλατεῖα Ὁμονοίας) μπορεῖ ν’ ἁγιάση, ἄν 
τό θέλη. Στήν ἐργασία σας, ὅποια κι ἄν 
εἶναι, μπορεῖτε νά γίνετε ἅγιοι. Μέ τήν 
πραότητα, τήν ὑπομονή, τήν ἀγάπη. Νά 
βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεσι, 

™E¶TEMBPIOC - OKTøBPIOC 2018



AP. 122

6

μέ ἐνθουσιασμό καί ἀγάπη, προσευχή 
καί σιωπή. Ὄχι νά ἔχετε ἄγχος καί νά 
σᾶς πονάη τό στῆθος … Νά ἐργάζεσθε μέ 
ἐγρήγορσι, ἁπλά, ἁπαλά, χωρίς ἀγωνία, 
μέ χαρά καί ἀγαλλίασι, μέ ἀγαθή διάθεσι. 
Τότε ἔρχεται ἡ Θεία Χάρις».

Καί διά τήν μετάνοια, τήν ἀληθινή με-
τάνοια σημειώνει τά ἑξῆς ὁ Ἅγιος Πορφύ-
ριος: «Δέν ὑπάρχει ἀνώτερο πρᾶγμα ἀπ’ 
αὐτό πού λέγεται μετάνοια καί ἐξομολό-
γησι. Αὐτό τό μυστήριο εἶναι ἡ προσφορά 
τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Μέ 
αὐτό τόν τέλειο τρόπο ἀπαλλάσσεται ὁ 
ἄνθρωπος ἀπ’ τό κακό. Πηγαίνομε, ἐξο-
μολογούμαστε, αἰσθανόμαστε τήν συνδι-
αλλαγή μετά τοῦ Θεοῦ, ἔρχεται ἡ χαρά 
μέσα μας, φεύγει ἡ ἐνοχή. Στήν Ὀρθοδο-
ξία δέν ὑπάρχει ἀδιέξοδο. Δέν ὑπάρχει 
ἀδιέξοδο, γιατί ὑπάρχει ὁ ἐξομολόγος, 
πού ἔχει τήν Χάρι νά συγχωρῆ. Μεγάλο 
πρᾶγμα ὁ Πνευματικός!

… Γιά νά μετανοήση ἡ ψυχή, πρέπει 
νά ξυπνήση. Ἐκεῖ, στό ξύπνημα αὐτό, 
γίνεται τό θαῦμα τῆς μετανοίας. Κι ἐδῶ 
βρίσκεται ἡ προαίρεσι τοῦ ἀνθρώπου. Τό 
ξύπνημα, ὅμως, δέν ἔγκειται μόνο στόν 
ἄνθρωπο. Ὁ ἄνθρωπος μόνος δέν μπορεῖ. 
Ἐπεμβαίνει ὁ Θεός. Τότε ἔρχεται ἡ Θεία 
Χάρις. Χωρίς τήν Χάρι δέν μπορεῖ νά με-
τανοήση ὁ ἄνθρωπος… Ἄρα ἡ μετάνοια 
διά τῆς Θείας Χάριτος κατορθοῦται…».

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,
Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης 

μᾶς δείχνει τόν δρόμο τῆς μετανοίας καί 
τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Μέσα εἰς τήν ἁγία 
περίοδο τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῶν 
Χριστουγέννων μᾶς χρειάζονται, ἰδιαίτερα 
αὐτόν τόν δύσκολο καί κρίσιμο καιρό, τά 
θεῖα ἐργαλεῖα τῆς θερμῆς προσευχῆς καί 
τῆς ἀληθινῆς μετανοίας.

Ὀξύτατα πνευματικά ζητήματα μᾶς 
καλοῦν σέ ἀφύπνισι καί ἐγρήγορσι πνευ-

ματική. Ἀναφέρουμε ἐδῶ τά κυριώτε-
ρα: α) Τό λεγόμενο Οὐκρανικό ζήτημα, 
τό ὁποῖο, ἐάν δέν ληφθοῦν ὅσον ἔνεστι 
καιρός, κατεπειγόντως, τά ἐνδεδειγμένα 
πνευματικά μέτρα, μέ τήν ἔμπνευσι καί 
τόν φωτισμό τοῦ Παναγίου Πνεύματος, 
καταργουμένων τῶν κοσμικῶν κινήτρων 
καί κριτηρίων, θά ἀποβῇ ὀλέθριο διά τήν 
ἑνότητα καί τήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι κοι-
νωνίαν τῶν διϊσταμένων Πατριαρχείων 
καί τῶν λοιπῶν κατά τόπους Ἁγίων τοῦ 
Θεοῦ Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν. Θεός φυ-
λάξοι! β) Τό Μακεδονικό ζήτημα. Ἐάν 
δέν ἀναθεωρηθῇ ἡ ἐπικίνδυνη συμφωνία 
τῶν Πρεσπῶν καί ἐκχωρηθῇ ἡ ὀνομασία 
τῆς Μακεδονίας, ἔστω καί σύνθετη εἰς τό 
γειτονικό κράτος, τό ὁποῖο ἐποφθαλμιᾶ, 
ὡς γνωστόν, τήν Ἑλληνικώτατη Μακεδονία 
μας καί περιοχές τῆς Βορείου Ἑλλάδος γ) 
Τό μέγα ζήτημα τῆς ἐπικειμένης Ἀνα-
θεωρήσεως τοῦ Συντάγματος. Ἐάν δέν 
διατηρηθοῦν ὡς ἔχουν καί ἀλλοιωθοῦν 
βασικά καί θεμελιώδη διά τήν Ἁγίαν μας 
Ἐκκλησίαν καί τό Ἔθνος μας ἄρθρα, ὡς 
τά πολυσυζητούμενα ἄρθρα 3 καί 13 τοῦ 
Συντάγματος καί δέν διασφαλισθοῦν πα-
ντί τρόπῳ καί μέ πᾶσαν νομικήν κάλυψιν 
τά ἀπαράγραπτα δικαιώματα τοῦ Ἱεροῦ 
Κλήρου καί τῆς Ἐκκλησίας μας καί δ) Τό 
φλέγον ζήτημα τῆς ἀποκαθάρσεως τῆς 
διδακτέας ὕλης τοῦ μαθήματος τῶν 
Θρησκευτικῶν ἀπό τό συγκρητιστικό 
της περιεχόμενο καί τήν προκαλουμένη 
σύγχυσι τῆς μαθητιώσης νεολαίας ἀπό 
τήν πολυθρησκευτικότητα τοῦ μαθήμα-
τος καί τήν σέ παραλλήλους πίνακες 
παράθεσι τῶν θεωριῶν καί πιστευμάτων 
ἄλλων θρησκειῶν, σέ ἀντίθεσι πρός τίς 
κρυστάλλινες σχετικές ἀποφάσεις τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

Ὅλα αὐτά καί ἄλλα σοβαρά πνευμα-
τικά καί κοινωνικά θέματα (ὅπως εἶναι 
ἡ ὑπογεννητικότητα, λόγῳ τῶν κατ’ ἔτος 
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ἑκατοντάδων χιλιάδων ἐκτρώσεων, καί τό 
ἐπικινδύνως ἐξαπλούμενο μεταναστευτικό 
ρεῦμα), ἄς μᾶς ἀπασχολήσουν ἰδιαίτε-
ρα κατ’ αὐτήν τήν κρίσιμη καί δύσκολη 
περίοδο, τήν ὁποία διανύουμε, εἰς τόν 
πνευματικό μας ἀγῶνα καί τίς πρός τόν 
Κύριον δεήσεις καί προσευχές μας. Ἄς 
μήν ἀναβάλωμε καί ἄς μήν ἀμελήσωμε τό 
ἱερό αὐτό ἐπιτακτικό μας καθῆκον.

Ἡ δέ Θεία Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύ-
ματος, ἡ πανσθενουργός καί παντοδύνα-
μος, εἴη μετά πάντων ἡμῶν, ἀδελφοί. Ἀμήν.

Μετά διαπύρων πατρικῶν εὐχῶν καί 
ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἀνακοινωθέν «Ἱεροῦ Σνδέσμου Κληρικῶν Ἑλλάδος» (Ι.Σ.Κ.Ε.)

Ἀγαπητοί Πατέρες καί ἀδελφοί.

Ζοῦμε σέ ἡμέρες κρίσιμες περισσότε-
ρο γιά τήν Πατρίδα μας καί ὕστερα γιά 
τήν Ὀρθοδοξία.

Ξεπουλιῶνται τά πάντα.
Μᾶς κυβερνοῦν ἄνθρωποι γιά τούς 

ὁποίους πολύ δύσκολα θά τούς ὀνόμαζε 
κανείς ἔνθερμους πατριῶτες, γιατί πα-
τριώτης εἶναι αὐτός πού ἀγωνίζεται γιά 
τήν ἐπικράτηση τῶν ἰδανικῶν τῆς φυλῆς 
καί τοῦ γένους καί προασπίζεται σθενα-
ρά τήν ἐδαφική της ἀκεραιότητα.

Βρισκόμαστε στό τιμόνι ἑνός ἱστορι-
κοῦ Συλλόγου σέ ὧρες κρίσιμες γιά τήν 
πατρίδα μας. Καί ἡ θέση μας αὐτή δέν 
μᾶς ἐπιτρέπει νά μένουμε σιωπηλοί καί 
ἄπραγοι τοῦτες τίς ὧρες.

Λύκοι βαρεῖς ἀπό παντοῦ καί ἀντί-
σταση ἀπό πουθενά. Ἀπό τήν μιά προ-
δοσία, ἀπό τήν ἄλλη ὠχαδελφισμός.

Ποιοί εἴμαστε ἐμεῖς πού θά σηκώ-
σουμε κεφάλι;

Πού θά πᾶμε κόντρα στούς κοτσα-
μπάσηδες καί τούς ἀλληλέγγυους;

Πού δέν θά κάτσουμε μέ σταυρωμέ-

να τά χέρια στό ξεπούλημα τῆς πατρί-
δας μας;

Πού θά ἀντισταθοῦμε στήν ἰσλαμο-
ποίηση τῆς Ἑλλάδας;

Ὄχι δέν εἴμαστε πολιτικοί.
Ὄχι δέν εἴμαστε φασίστες.
Εἴμαστε Ἕλληνες κληρικοί· ἀπό-

γονοι τοῦ Ἀθανασίου Διάκου καί τοῦ 
Παπαφλέσσα.

Εἴμαστε ἡ μαγιά ἐκείνη πού κρατά-
ει ὅ,τι ἑλληνορθόδοξο ἔχει φθάσει μέχρι 
τίς ἡμέρες μας προφυλαγμένο ἀπό τή 
σκουριά τῆς σήψης καί τῆς ἀνωμαλίας, 
πού προωθεῖται ἀπό παντοῦ καί πού 
ἀπειλεῖ νά ἀφανίσει ὅ,τι ὀρθόδοξο καί 
ἑλληνικό.

Εἴμαστε ἐκεῖνοι πού δέν ξεχνᾶμε 
πώς ἡ οὐσιαστική ἐπιβίωση ἑνός λαοῦ 
εὑρίσκεται μέσα στά πνευματικά στοι-
χεῖα τοῦ πολιτισμοῦ του, αὐτά πού, μέ 
μία λέξη, ὀνομάζομε παράδοση, δηλαδή 
τά ἐπί μέρους ἐκεῖνα στοιχεῖα ἀπό τά 
ὁποῖα ἀπαρτίζεται ἡ ἐθνική ταυτότητα 
καί συντηρεῖται ἡ ἐθνική αὐτοσυνειδη-
σία. Πού ἐξασφαλίζει τήν πολιτιστική 
συνοχή τῶν γενεῶν καί οἰκοδομεῖ τό λα-
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μπρό οἰκοδόμημα τοῦ μέλλοντος. Εἶναι 
ἡ ἀριστοτελική «ἐντελέχεια» πού συ-
γκρατεῖ καί ζωογονεῖ ὅλο τό θεσμό τοῦ 
Γένους, διασώζοντας στίς λεπτομέρειες 
ἕναν ὁλόκληρο κόσμο βιωμάτων, ἐπι-
διώξεων, τάσεων, κλίσεων, ροπῶν πού 
ἀπαρτίζουν τή ζωή τοῦ λαοῦ μας καί 
ἐπιτρέπουν στόν Ἕλληνα νά εἶναι ὅ,τι 
ἀκριβῶς εἶναι.

Τῆς παραδόσεώς μας αὐτῆς δύο βα-
σικά καί κεφαλαιώδη γνωρίσματα εἶναι 
ἡ ὁμοιογένεια καί ἡ ὀρθόδοξη πνευ-
ματικότητα. Ἡ παράδοσή μας ἔχει μιά 
ριζική καί μοναδική ἑνότητα· ὅλα της τά 
στοιχεῖα τελοῦν σέ ἀλληλεξάρτηση, καί 
τό ἕνα συμπληρώνει τό ἄλλο. Ξεκινώντας 
ἀπό τήν ἐποχή τοῦ ἀρχαίου κλασσικι-
σμοῦ ἡ παράδοσή μας μπῆκε στό χιλιό-
χρονο Βυζάντιο, ἐπιβίωσε στίς δύσκολες 
ὧρες τῆς δουλείας, χωρίς νά χάσει τά 
μορφολογικά της στοιχεῖα, καί συντρό-
φευε τόν νεοέλληνα σέ κάθε πτυχή τῆς 
ζωῆς του. Ἀλλά ἡ ὁμοιογένεια αὐτή 
δέν μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ ἀνεξάρτητα 
καί ἀποκεκομμένη ἀπό τήν ὀρθόδο-
ξη πνευματικότητα. Ἡ Ὀρθοδοξία δι-
απότισε βαθιά καί πλατειά τόν κορμό, 
τίς ρίζες, τούς κλάδους τοῦ ἐθνικοῦ 
μας δένδρου, σέ τρόπο τέτοιο πού κάθε 
ἀπόπειρα διαχωρισμοῦ της νά συνιστᾶ 
θανάσιμη ἀπειλή γιά τό ἔθνος. Ἔτσι 
ἡ παράδοσή μας σηματοδοτεῖται ὡς 
«ἑλληνορθόδοξη», τό δέ θρησκευτικό 
στοιχεῖο ἀνομολογεῖται ὅτι συνιστᾶ 
τήν εἰδοποιό διαφορά της ἀπό τίς 
παραδόσεις ἄλλων λαῶν.

Σήμερα, πού τό ἀλαζονικό, ἀνθρω-
ποκεντρικό καί ἀνόσιο πνεῦμα κυριαρ-
χεῖ στή δημόσια ζωή τοῦ τόπου, στήν 
παιδεία, στή διανόηση, στή διοίκηση, 
στήν οἰκονομία καί μερικοί θέλουν νά 
μᾶς ἐγκλωβίσουν στά ἀδιέξοδα τῆς χω-
ρίς Θεό πατρίδος, ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία 

τηρεῖ σιγή καί δέν μποροῦμε νά κατα-
λάβουμε γιατί.

Ἀκολουθεῖ ποιά πολιτική; Τήν πο-
λιτική τῆς διπλωματίας, τοῦ ὠχαδελφι-
σμοῦ ἤ τῆς συμπορεύσεως μέ τούς κα-
ταστροφεῖς τῆς πατρίδος; Καί μέ ποιό 
ὄφελος; Τήν ἀνταπόδοση ψιχίων ἐκ μέ-
ρους τῆς ἐξουσίας;

Τό οὐκ ἔξεστιν ἀπό τούς ὀλίγους γί-
νεται χλευασμός ἀπό τούς πολλούς.

Γι᾽ αὐτό δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά 
σιωποῦμε.

Γινόμαστε συνένοχοι τῆς προδοσί-
ας εἰς βάρος τῆς πατρίδος μας.

Ὁ Ἱερός Κλῆρος εἶναι αὐτός πού 
σήκωσε στούς ὤμους του τό βάρος τῆς 
Ἐπανάστασης. Αὐτός κράτησε ζωντανή 
τήν πίστη στίς σκλαβιές τῶν Ἑλλήνων.

Τήν ἀλήθεια αὐτή τήν γνώριζαν καί 
τήν γνωρίζουν πολύ καλά πρίν ἀπό μᾶς 
ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἐχθροί μας. Γι᾽ αὐτό 
καί ὅλοι τους στράφηκαν μανιωδῶς κατά 
τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς πίστεώς μας. Οἱ 
Τοῦρκοι στή διάρκεια τῆς τουρκοκρατίας 
ἔθεσαν σέ κίνηση τούς μηχανισμούς τῶν 
ἐξισλαμισμῶν, πιστεύοντας πώς χανό-
ταν γιά τόν Ἑλληνισμό ὅποιος χανόταν 
γιά τήν Ὀρθοδοξία. Τό παιδομάζωμα, οἱ 
πιέσεις γιά φορολογική ἀφαίμαξη, τά 
δεινά τῶν ραγιάδων, ὅλα ἀπέβλεπαν σέ 
τοῦτο. Καί ὅταν δέν κατόρθωναν τό πο-
θούμενο, ἐξαντλοῦσαν τό μένος των σέ 
βάρος τῶν Κληρικῶν. 10 Πατριάρχες, 
100 Ἱεράρχες καί 6.000 ἄλλοι Κληρι-
κοί εἶναι ὁ ἀμητός τῆς θυσίας αὐτῆς 
στό βωμό τῆς πίστεως καί τῆς πα-
τρίδος. Ἀργότερα οἱ Φράγκοι, οἱ Λα-
τῖνοι τό ἴδιο σύστημα ἐφήρμοσαν: τόν 
ἐκλατινισμό. Καί ἐξεδίωξαν τούς Ἕλλη-
νες ὀρθοδόξους Ἀρχιερεῖς ἀπό τίς ἕδρες 
των καί ἐξήντλησαν καί αὐτοί σέ βάρος 
τοῦ ἑλληνορθόδοξου κλήρου τήν μῆνιν 
των, στήν προσπάθεια νά κάμψουν τό 
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ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ λαοῦ μας. Στόν 
Μακεδονικό ἀγώνα οἱ βούλγαροι κομι-
τατζῆδες τούς Ἱεράρχες μας εἶχαν στόχο 
τους καί πολλοί ἀπό αὐτούς, ὅπως ὁ 
Γρεβενῶν Αἰμιλιανός, ἔβαψαν μέ τό αἷμα 
τους τή μακεδονική γῆ. Τό 1922 στή 
Μικρασία πάλι οἱ Ἱεράρχες καί οἱ κλη-
ρικοί μας δέχθηκαν τό μεγαλύτερο βά-
ρος τοῦ κόστους τῆς καταστροφῆς. Τό 
1941 οἱ Βούλγαροι στή Θράκη καί 
στή Μακεδονία ἐξεδίωξαν τούς Ἕλ-
ληνες Ἱεράρχες, κατέλαβαν τούς Ναούς 
μας, ἐπέβαλαν τή χρήση τῆς βουλγαρι-
κῆς γλώσσας καί ὅλα αὐτά μέ τόν ἐκ-
βιασμό τῆς διακοπῆς τῆς τροφοδοσίας 
τοῦ λιμώττοντος ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. 
Καί στίς μέρες μας πάλιν οἱ Τοῦρκοι τό 
1955 μέ τίς καταστροφές τῆς Πόλης, 
ἐναντίον τῶν Ναῶν μας, τῶν Κληρικῶν 
καί τῶν ἱερῶν μας ἐστράφησαν. Ἀνέ-
σκαψαν τάφους, ἀνέτρεψαν σταυρούς, 
βεβήλωσαν Ναούς, διέλυσαν καί κατέ-
στρεψαν εἰκόνες. Μέχρι καί πρό ἐτῶν 
πού συνέλαβαν τόν κύπριο Ἱεράρχη Κι-
τίου Χρυσόστομο καί τόν ἐταπείνωσαν 
κρατώντας τον αὐτόν μόνον περισσότε-
ρο χρόνο ἀπό ὅ,τι ὅλους τούς ἄλλους. 
Οἱ ἐχθροί μας γνωρίζουν ποιός εἶναι 
ὁ ὅρος ἐπιβίωσης αὐτοῦ τοῦ ἔθνους. 
Γι᾽ αὐτό καί στρέφονται μέ μανία ἐναντί-
ον του, γιά νά στερήσουν τό ἔθνος ἀπό 
ἕνα κύριο ἔρεισμα του, γιά νά ἀφήσουν 
ὀρφανό τόν λαό, γιά ν᾽ ἀνοίξει ὁ δρόμος 
στήν ἐπιβουλή καί τήν ἐξόντωση.

Ἀτυχῶς, αὐτό, πού ξέρουν τόσο 
καλά οἱ ἐχθροί μας, μοιάζουμε νά μήν 
τό ξέρουμε ἐν πολλοῖς ἐμεῖς οἱ Ἕλλη-
νες. Ἀλλιῶς δέν ἐξηγεῖται πῶς, κατά τά 
τελευταῖα ἰδίως χρόνια, ἡ Ἐκκλησία βρί-
σκεται συστηματικά στόν τόπο μας δι-
αρκῶς στό στόχαστρο, ἀντικείμενο χλεύ-
ης, εἰρωνείας καί κάθε κακοηθείας. Πῶς 
τό κράτος ἔφθασε στό σημεῖο νά θεωρεῖ 

τήν Ἐκκλησία μόνο ἀνυπόφορο βάρος 
τοῦ κρατικοῦ κορβανᾶ, ἀπό τό ὁποῖο 
πρέπει τό ταχύτερο νά ἀπαλλαγεῖ. Πῶς 
ἀποκλείσθηκε ἡ παρουσία τῆς Ἐκκλησί-
ας στό σχολεῖο καί πῶς διαμορφώθηκε 
ἡ ζωή μας μέ τόν θρησκευτικό ἀποχρω-
ματισμό πού ἐξαπλώνεται συνεχῶς καί 
περισσότερο. Πῶς μεθοδεύτηκε ἡ ἀπο-
στέρηση τῶν Μονῶν ἀπό τήν περιουσία 
των, εἴτε νά διαλυθοῦν καί νά πάψουν 
νά εἶναι μετερίζια τῆς Ὀρθοδοξίας. Πῶς 
ἀλλοιώθηκε ἡ ἐκκλησιολογική βάση τῆς 
εὐσέβειάς μας.

Ἡ προβολή τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτι-
σμοῦ στόν ἑλληνικό χῶρο, ἔτσι ὅπως ἔγι-
νε, μετέδωσε στό σῶμα τῆς ἀναγεννώμε-
νης πατρίδος τίς πληγές του, καμωμένες 
μέ τό στιλέτο τῆς ἀπιστίας, τοῦ ὀρθολο-
γισμοῦ καί τοῦ ἀνθρωποκεντρισμοῦ.

Στήν κίνηση αὐτή ὅμως ἀπό ἔν-
στικτο ἀντιδρᾶ ὁ λαός. Καί ἐκφραστές 
του γίνονται μερικοί αὐθεντικοί ἑλλη-
νορθόδοξοι, ἀδιάφθοροι, ρωμαλέοι καί 
ἀπροσκύνητοι, πού ὑψώνουν φωνή δι-
αμαρτυρίας διάτορη καί στεντόρεια γιά 
τά φρικτά ἀποτελέσματα τῆς ἐκκοσμί-
κευσης καί τῆς ἀλλοτρίωσης. Ὅπως πα-
λιά στή Ρωσία τοῦ Μ. Πέτρου ὁ Ντοστο-
γιέφσκυ, ὁ Κομιακώφ, ὁ Κιρεέφσκυ, ὁ 
Πούσκιν, ὁ Γκόγκολ, ἔτσι κι ἐδῶ οἱ Κολ-
λυβάδες, μέ τή Φιλοκαλική ἀναγέννη-
ση καί μέ τή λαϊκή γλώσσα ἀφυπνίζουν 
τή ρωμιοσύνη, καί μαζί τους ὁ Μακρυ-
γιάννης, ὁ Παπουλάκος καί ἀργότερα ὁ 
Κωνσταντῖνος Οἰκονόμου, ὁ Παπαδια-
μάντης, ὁ Μωραϊτίδης καί ἄλλοι γίνονται 
βράχοι ἀντιστάσεως καί κυματοθραῦ-
στες τῆς πλημμυρίδας πού ἀπειλεῖ νά 
καταπνίξει τήν παράδοση. Ὁ λόγος τους 
εἶναι κεραυνός, πού μέ τή λάμψη του 
διαπερνᾶ τά ἐρεβώδη σκότη τῆς ἀρνή-
σεως, καί ἀφυπνίζει συνειδήσεις, ἀλλά 
εἶναι τόση ἡ δύναμη τοῦ κακοῦ, ὥστε 
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ὁ λόγος αὐτός, καίτοι εἶναι δυνατός ὡς 
φωνή ὑδάτων πολλῶν, πνίγεται ὡστόσο 
στή συκοφαντία, στό μίσος καί στή δια-
βολή.

Σέ ἀντίσταση καλοῦμε πρῶτα τόν 
ἱερό κλῆρο καί ἔπειτα τόν Ἑλληνικό 
λαό. Νά σηκωθεῖ ἀπό τούς καναπέδες, 
νά ἀφήσει τήν ἐπανάσταση ἀπό τό σπί-
τι καί νά ξεσηκωθεῖ.

Φθάνει πιά στήν ἀλλοτρίωση τοῦ 
Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπό τά διεφθαρμένα 
στοιχεῖα.

Φθάνει πιά τό ξεπούλημα τῆς 
Ἑλλάδος.

Ἤ τάν ἤ ἐπί τᾶς. Καλοῦμε τούς 
κληρικούς νά ξεσηκωθοῦν. Νά ἀφή-
σουν τή δημοσιοϋπαλληλική τους ταυ-
τότητα καί νά συμπεριφερθοῦν ὡς 
ἀπόγονοι τοῦ Ἀθανασίου Διάκου καί 
τοῦ Παπαφλέσσα.

Οἱ κραυγές ἔρχονται ἀπό τήν Εὐρώ-
πη ἀπό ἀνθρώπους πού ἀπό χρόνια 

εἶχαν προβλέψει τήν ἰσλαμοποίηση τῆς 
Εὐρώπης ὅπως τοῦ Charles-Emmanuel 
Dufourcq, ὁ ὁποῖος εἶχε προφητεύσει(!) 
πώς «εἶναι πιθανόν νά ζήσουμε καί πάλι 
στήν ἤπειρό μας ἐκείνη τήν ἀναστάτωση 
τήν ὁποία ζήσαμε ἐξαιτίας τῆς ἰσλαμι-
κῆς διεισδύσεως πρίν ἀπό χίλια περίπου 
χρόνια, αὐτή τήν φορά μέ ἄλλες μεθό-
δους».

Ἐν προκειμένῳ, πρέπει εὐθαρσῶς νά 
λεχθεῖ ὅτι ξενίζει τό γεγονός ὅτι οἱ ἐξε-
λίξεις αὐτές δέν φαίνεται νά ἀνησυχοῦν 
τούς Ἕλληνες πολιτικούς, ἀκόμη ὀλιγώ-
τερο δέ τούς γνωμηγήτορες στά ἔντυ-
πα καί ἠλεκτρονικά Μ.Μ.Ε. πού πλέει 
κυριολεκτικῶς σέ πελάγη «πολυπολι-
τισμικῆς» μακαριότητος, μέ λίγες μόνο 
ἀξιέπαινες ἐξαιρέσεις μέ ἐμπεριστατω-
μένες ἀναλύσεις, πού τυχαίνουν ὅμως 
τῶν ὕβρεων καί χυδαίων ἐπιθέσεων ἀπό 
αὐτούς πού θά ἔπρεπε κανονικά νά 
χρησιμοποιοῦν τά διανοητικά τους χαρί-

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας
Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύ-

πρου 15 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή (ἐμπεριέχεται σέ δύο 
τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος ἀπό 
τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές ἤ νά καταθέσετε χρήματα σέ ἕναν ἀπό τούς κατωτέρω 
δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ἀναγράφοντας καθαρά τό ὀνοματεπώνυμό σας, ἔτσι 
ὅπως ἀναφέρεται στήν ἐτικέτα τοῦ περιοδικοῦ, πού λαμβάνετε.
Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 (BIC) ETHNGRAA καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454 BIC .. CR BA GR AA

Γράφετε καθαρά τά στοιχεῖα σας
Ἐάν στείλατε μία φορά στή διάρκεια τοῦ ἔτους τή συνδρομή σας στήν Παρακαταθή-

κη, ἀγνοῆστε τήν ταχυπληρωμή, πού θά βρεῖτε γιά δεύτερη φορά ἐντός τοῦ περιοδικοῦ.
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τό χρόνο.
Παρακαλοῦμε στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά στή θέση «Ἀπο-

στολέας» τά στοιχεῖα σας, ἔτσι ὅπως ἀναγράφονται στήν ἐτικέτα τῆς Παρακαταθήκης, 
πού λαμβάνετε. Ἐάν ἄλλα στοιχεῖα ἀναγράφουμε ἐμεῖς στήν ἐτικέτα στόν φάκελο τῆς 
Παρακαταθήκης καί ἄλλα ἐσεῖς στήν ταχυπληρωμή, πού μᾶς στέλνετε, δημιουργεῖται 
πρόβλημα. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.
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σματα γιά τήν προάσπιση τῆς πατρίδος 
τους ἀπό τά κακά, τά ὁποῖα ἐπικίνδυνα 
ἐπισείονται γύρω τους.

Ἀπό δεκαπενταετίας βιώνουμε τή 
ραγδαία καί βίαιη μετατροπή τῆς Ἑλ-
λάδος, πού μέχρι τό 1989 ἀποτελοῦσε 
θαυμαστή περίπτωση ἐθνικῶς ὁμοιο-
γενοῦς χώρας, σέ «πολυπολιτισμική» 
(ἤγουν: τριτοκοσμική) κοινωνία. Ἐν 
τῷ μεταξύ, φαίνεται ὅτι τό πράγμα ἔχει 
τόσο προχωρήσει, ὥστε ἀνοικτά πλέον 
νά ἐξαγγέλλεται ἡ ἱστορικῶν διαστά-
σεων ἀλλαγή τῆς συνθέσεως τοῦ «Πο-
λιτικοῦ Ἔθνους» αὐτῆς τῆς χώρας, μέ 
τήν παροχή ἐκλογικῶν δικαιωμάτων 
σέ ἕνα τεράστιο μέγεθος ἀλλογενῶν 
ἐρήμην τῆς βουλήσεως τοῦ Κυριάρ-
χου Λαοῦ, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε ἠρω-
τήθη σχετικῶς! Ὁμοίως, συνεχίζεται 
καί ἡ κατασκευή, ἐκ τοῦ μή ὄντος, μίας 
συμπαγοῦς καί διακριτῆς ἐθνοπολιτισμι-
κῆς μειονότητος ἐντός τῆς ἐθνικῆς ἐπι-
κράτειας, ἐμφορούμενης μάλιστα ἀπό 
ἐξόχως ἀνεπτυγμένη ἐθνική αὐτοσυνει-
δησία καί ἀλυτρωτική ἐθνικιστική ἰδε-
λογία, καί τῆς ὁποίας μειονότητος τό 
ἐθνικό κέντρο συνορεύει μέ τήν Ἑλλάδα.

Κανείς δέν καταγγέλλει τήν τραγική 
σχιζοφρένεια στήν ὁποία ὁδηγεῖται κα-
θημερινά ὁ λαός μας, τόν γραικυλισμό 
τῶν κρατούντων, πού θυσιάζουν στόν 
Μολώχ τοῦ ἐξευρωπαϊσμοῦ τή γηγενῆ 
καί αὐτόχθονα κληρονομιά μας, πού μᾶς 
πηγαίνουν «γυμνούς στ᾽ ἀγκάθια» τῶν 
εὐρωπαϊκῶν διαύλων, πού κτυποῦν μέ 
λύσσα τά δύο μεγάλα καί ἄπαρτα ἀκόμη 
κάστρα: τήν Ἐκκλησία καί τήν Οἰκογέ-
νεια. Γνωρίζουν καλά τή μεγάλη ἀλήθεια 
ὅτι, ἄν παύσεις νά εἶσαι ὀρθόδοξος, 
πολύ γρήγορα θά παύσεις νά εἶσαι 
καί Ἕλλην.

Ὅσο γιά τό ἄν πρέπει νά ἐνεργοποι-
εῖται ἡ ἐκκλησία, ἐφ᾽ ὅσον τό ἔθνος δέν 

βρίσκεται σέ ἰδιαίτερο κίνδυνο, τονίζου-
με ὅτι βρίσκεται σέ κίνδυνο τό ἔθνος, 
καί τό σκοπιανό εἶναι ἡ κορυφή τοῦ πα-
γόβουνου. Ὁ Ι.Σ.Κ.Ε. θεωρεῖ ἀδιανόητο 
γιά Ἕλληνα Βουλευτή τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Κοινοβουλίου νά ψηφίσει τήν ἐπαίσχυ-
ντη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

Ὁ κίνδυνος, ὁρατός καί χειροπια-
στός, ἔγκειται στό ὅτι ὅλοι ἐφησυχάζουν 
μέσα στήν καλοπέραση, τόν ἀμοραλισμό 
καί τόν ὠχαδελφισμό τους, ἐνῶ ὁρισμέ-
νοι συστηματικά ροκανίζουν τίς ψυχές 
καί τά μυαλά τῶν νεοελλήνων, καί κα-
νείς δέν τολμᾶ νά τούς ἐλέγξει ἤ νά ἀρ-
θρώσει ἀντίθετο λόγο, γιά νά μή βρεῖ τό 
μπελά του, μιᾶς καί ἡ θρασύτητα τρέχει 
σάν ποτάμι στούς δρόμους.

Μέ ὅσα ἀναφέραμε δέν ἐπιδιώκουμε 
νά ἐνσπείρουμε τόν πανικό ἤ νά ὠθή-
σουμε πρός τήν αὐτοαπομόνωση. Ἀντί-
θετα, ὅπως ἡ προσβολή τῆς ὑγείας μας, 
ἐπιστρατεύει τά σωτήρια ἀντισώματα 
τοῦ ὀργανισμοῦ μας, πού ἀνθίστανται 
ἀμυνόμενα καί νικοῦν τά μικρόβια, ἔτσι 
πιστεύουμε ὅτι πρέπει καί μποροῦ-
με νά ἀντιδράσουμε στήν ἐπερχόμενη 
ἐπιδημία. Ὅταν τό πλοῖο κατευθύνεται 
μέ ὁρμή πρός τό παγόβουνο, ὅπου θά 
συντριβεῖ, μόνον ἕνα πράγμα μπορεῖ νά 
τό σώσει. Ἡ ἔγκαιρη ἐπισήμανση τοῦ 
κινδύνου, ἡ κραυγή «ὄπισθεν ὁλοτα-
χῶς». Τήν ἴδια αὐτή κραυγή ὑψώνουμε 
κι ἐμεῖς σήμερα ὄχι μέ τήν ἔννοια τῆς 
ὀπισθοδρόμησης καί τοῦ σκοταδισμοῦ, 
ὅπως θά σπεύσουν νά μᾶς κατηγορή-
σουν οἱ «φωταδιστές», πού ἀμετανόητοι 
ἐξακολουθοῦν νά ἐγκληματοῦν, ἀλλά μέ 
τήν ἔννοια τῆς πνευματικῆς μας θωρά-
κισης καί τῆς ἐπιστροφῆς στίς ζωοπά-
ροχες πηγές τῶν ναμάτων τοῦ Γένους. 
Καλούμεθα νά ἀνακαλύψουμε τήν 
Ὀρθοδοξία, νά ζήσουμε τήν ἐκκλησι-
αστική ζωή. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ συ-
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νισταμένη ὅλων τῶν ἐπί μέρους στοι-
χείων τῆς ἐθνικῆς μας αὐτογνωσίας. 
Μέσα στήν Ἐκκλησία διασώζεται ἀμό-
λυντη ἡ γλώσσα μας, ἐκεῖ ἀναδεικνύεται 
ζωντανή ἡ ἱστορία μας. Στήν Ἐκκλησία 
ἡ οἰκογένεια στερεώνεται, ἡ παράδοση 
καλλιεργεῖται, τό ἦθος κρατύνεται, ἡ ἔν-
νοια τῆς πατρίδος ἐπιβιώνει. Ἐκκλησία 
καί Ὀρθοδοξία περιχωροῦν ὅλο τό 
Γένος. Ὅποιος ἔχει τήν Ἐκκλησία κρα-
τᾶ τό ἔθνος ὅλο. Γι᾽ αὐτό εἶναι ἀνάγκη 
νά στραφοῦμε πρός τήν Ἐκκλησία 
πρωτίστως. Ὕστερα θά ἔλθουν ὅλα 
τά ἄλλα. Ἄν μείνουμε ἀνερμάτιστοι, 
θά χαθοῦμε. Μπήκαμε στήν Ε.Ε. γιά νά 
εὐτυχήσουμε. Γιατί τάχα χρειάζεται νά 
δοκιμασθοῦμε, νά πάθουμε, γιά νά μά-
θουμε; Γιατί νά μήν κερδίσουμε, ἀλλά νά 
κερδηθοῦμε;

Πολλοί εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖοι θά 
σπεύσουν πιθανόν νά ρίξουν τόν λίθο 
τοῦ ἀναθέματος ἀπό τόν χῶρο τῆς Ἐκ-
κλησίας, μαζί μέ τούς κουλτουριάρηδες 
καί τούς ἀλληλέγγυους στήν ἀπόφασή 
μας αὐτή. Ὅσον ἀφορᾶ τούς ἐκπροσώ-
πους τῆς Ἐκκλησίας τούς προτρέπουμε 
νά πράξουν τό αὐτονόητο. Ἄς τό ἐπιτρέ-
ψουν οἱ Ἀρχιερεῖς καί ἄς τό πράξουν οἱ 

ἱερεῖς νά ἐγγραφοῦν στόν ἱστορικό Σύλ-
λογό μας κάνοντας ἕνα βῆμα πρός αὐτά 
τά ὁποῖα δῆθεν ἐπιζητοῦν, τήν ἐλευθε-
ρία τοῦ προσώπου... Ἱερεῖς ὑπάλλη-
λοι δέν κάνουν ἐπανάσταση. Ἱερεῖς 
πού νοιάζονται καί συμπάσχουν γιά 
τό καλό ὅλων εἶναι αὐτοί πού ἀξίως 
ποιμαίνουν τά λογικά πρόβατα τοῦ 
Χριστοῦ, ἀνησυχοῦν γιά τά συμβαί-
νοντα στήν πατρίδα τους καί εἶναι 
ἕτοιμοι νά δώσουν καί τή ζωή τους 
γι᾽ αὐτήν.

Γιά τό Δ.Σ. τοῦ Ι.Σ.Κ.Ε.
• Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Σελ-

λῆς, Πρόεδρος
• Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Βαμ-

βακίδης, Ἀντιπρόεδρος
• Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος 

Χρηστίδης, Γραμματέας
• Πρεσβύτερος Μιχαήλ Μετζάκης, 

Ταμίας
• Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Κων-

σταντίνου, Ἐκπρόσωπος Τύπου
• Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντῖνος 

Μιχαηλίδης, Μέλος
• Πρεσβύτερος Χριστόφορος Μου-

τάφης, Μέλος

V V V V V V V V V V V V V V V V 

Λορέντζος Μαβίλης (1860-1912)

Ὁ Ἰθακήσιος σπουδαῖος ποιητής, πού πολέμησε ὡς ἐθελοντής στούς 
ἐθνικοαπελευθερωτικούς πολέμους 1912-1913, λίγο πρίν ἐκπνεύσει, τραυ-
ματισμένος, εἶπε:

«Ἐπερίμενα πολλές τιμές ἀπό τοῦτον τόν πόλεμο, ἀλλά ὄχι καί 
τήν τιμή νά θυσιάσω τήν ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα μου»
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– Ἀπειλεῖται ὄχι μόνον ἡ Πίστη ἀλλά καί 
τό ἴδιο τό Ἔθνος. Ἡ Ἑνότητα τοῦ Ἔθνους 
εἶναι ὁ ἐκκλησιαστικός χῶρος. Παρά τίς 
ἀδυναμίες μας –καί οἱ κληρικοί ἄνθρωποι 
εἶναι– διατηροῦμε τό ὑψηλότερο ἦθος, ἀ-
πέναντι μάλιστα στόν οἱονδήποτε πολιτικό 
κόσμο, καί τή μεγαλύτερη φιλοπατρία.

– Εἶναι δύναμη λοιπόν ὁ ἐκκλησια-
στικός χῶρος καί πρέπει νά διαλυθεῖ. Τό 
πρόβλημα ριζώνει ἐκτός Ἑλλάδος. Εἶναι 
μόνιμη ἡ προσπάθεια τῆς ἄλλης Εὐρώ-
πης –γιατί καί ἐμεῖς Εὐρώπη εἴμαστε– νά 
διαλυθεῖ ὁ Ἑλληνισμός. Αὐτό ἐπιτυγχά-
νεται μέ τή διάλυση τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ χώρου, πού εἶναι ὁ πυρήνας τῆς 
ἑνότητας τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

– Ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Καρλομάγνου, 
τοῦ μεγαλύτερου ἐχθροῦ τοῦ Ἑλληνισμοῦ, 
ὑπάρχει ἄσπονδο μῖσος τῆς Φραγκικῆς 
καί Τευτονικῆς Εὐρώπης ἐναντίον τῆς 
Ὀρθοδοξίας. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι πάντοτε 
στό στόχαστρο τῶν Φραγκικῶν Δυνάμεων, 
ἐπειδή εἶναι τό μόνο διαφοροποιητικό 
στοιχεῖο τοῦ Ἔθνους μας ἀπό τή Δύση.

– Ἀπό τήν ἵδρυση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κρά-
τους ἔπαψε ὁ Ἑλληνισμός νά λαμβάνει 
ἀποφάσεις γιά τόν ἑαυτό του μέσῳ τῶν 
Κυβερνητῶν του. Ὁ μόνος Ὀρθόδοξος καθ᾽ 
ὁλοκληρίαν Κυβερνήτης ἦταν ὁ Ἰωάννης 
Καποδίστριας. Ἀπό κεῖ καί πέρα ἔχουμε 
πολιτικούς καί διανοουμένους πού ὑπη-
ρετοῦν τή Δύση καί τά δυτικά σχέδια. Δέν 
ἀπολυτοποιῶ. Δέν ἐκτείνομαι σέ ὅλο τό 
χώρο τῶν πολιτικῶν καί τῶν διανοουμέ-
νων, ἀλλά καί οἱ λίγοι ἐκεῖνοι ἀπό τίς δύο 
πλευρές πού θέλουν νά σκεφθοῦν καί νά 

ἀποφασίσουν ἑλληνικά ἐλέγχονται ἀπό 
ξένα κέντρα.

– Ἀγωνίζομαι νά ἀναλύσω ὡς δάσκαλος 
ταπεινός ὅτι τά κέντρα λήψεως ἀποφά-
σεων καί σέ αὐτό τό θέμα (σ.σ. δηλαδή 
τό ἐκκλησιαστικό ζήτημα τῶν ἡμερῶν πού 
ἔχει ἀνακύψει μέ τή «συμφωνία Τσίπρα-Ἱε-
ρωνύμου») δέν εἶναι στήν Ἑλλάδα. Ἐμεῖς 
ἁπλῶς ὑπηρετοῦμε τά ξένα συμφέροντα 
καί τά ξένα σχέδια.

– Μελετῶ ἐπί 60 χρόνια δυτικά ἀρχεῖα 
καί ξέρω πῶς δουλεύουν καί στόν πολιτικό 
καί στόν χριστιανικό χῶρο οἱ ξένοι. Τό ἐρώ-
τημα εἶναι: ἔπρεπε καί ὁ ἐκκλησιαστικός 
χῶρος, διά τῆς ἡγεσίας του, νά ἐνταχθεῖ 
στά σχέδια τά ὁποῖα θέλουν τή διάλυση 
τῆς Ἑλλάδος, τή διάλυση τοῦ Ἔθνους;

– Αὐτό πού λέμε «χωρισμός Ἐκκλη-
σίας–Πολιτείας», εἶναι λυμένο τό θέμα μέ 
τόν νόμο 590/1977. Εἶναι διακριτοί οἱ ρόλοι, 
συνταγματικά κατοχυρωμένοι. Γιατί ὁ νόμος 
αὐτός εἶναι ἀπόρροια τοῦ Συντάγματος τοῦ 
1975. Ξέρουμε λοιπόν ποῦ συναντώμεθα, 
ποῦ δίνουμε τά χέρια ἡ Πολιτεία καί ὁ Ἐκ-
κλησιαστικός Χῶρος –καί δέν ἐννοῶ τούς 
Ἱεράρχες μόνο, ἀλλά ὅλο τόν Κλῆρο– γιά νά 
ὑπηρετήσουμε τόν ἴδιο Λαό. Ἔχουμε λοιπόν 
δυνατότητες νά ἔχουμε διακριτούς ρόλους.

– Ὑπάρχουν κέντρα λοιπόν πού θέλουν 
τή διάλυση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Τό τραγικό 
εἶναι ὅτι ὑπηρετοῦμε αὐτά τά κέντρα... 
Αὐτό εἶναι τό τραγικό... Πέφτω στά πό-
δια καί παρακαλῶ τόν Μακαριώτατο νά 
ἀνακρούσει πρύμναν. Νά μήν συνεχίσει 
αὐτήν τήν προσπάθεια. Θά εἶναι εἰς βάρος 
ὁλοκλήρου τοῦ Ἔθνους...

«ΠΕΦΤΩ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟ
ΝΑ ΑΝΑΚΡΟΥΣΕΙ ΠΡΥΜΝΑΝ»*

τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, καθηγητοῦ Πανεπιστημίου

* Τά κυριώτερα σημεῖα συνεντεύξεως τοῦ π. Γ. Μεταλληνοῦ στό ραδιόφωνο Ionion FM, ἔτσι 
ὅπως δημοσιεύονται στό διαδίκτυο 19.11.2018 (https: //www.youtube.com/watch?v=sj08g4MeyΙ0)
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Α. Ἡ ἀναγγελθείσα ἀπό τήν κυβέρνηση 
ἀπόφαση γιά ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγμα-
τος, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν περιεχομένη 
σ᾽ αὐτήν αἰτιολογική ἔκθεση, ἔχει ὡς κύριον 
στόχο τήν θρησκευτική οὐδετεροποίηση 
τοῦ Κράτους μέ τήν ἀπάλειψη ἤ ριζική 
τροποποίηση τῶν καλουμένων «θρησκευ-
τικῶν» διατάξεων τοῦ Συντάγματος. Ἡ 
εἰσηγούμενη ἀναθεώρηση τῶν διατάξεων 
αὐτῶν ἔχει τεράστια σημασία, διότι ἀλ-
λοιώνει τήν συνταγματική ἱστορία τῆς 
Χώρας εἰσάγοντας θεσμούς ξένους καί 
ἀντίθετους πρός τήν ἰδιοσυστασία τῶν 
Ἑλλήνων καί τήν ἐμπεδωθείσα συνταγ-
ματική μας παράδοση.

Εἰδικότερα ἐπιχειρεῖται ἡ ἀποθρη-
σκειοποίηση τοῦ Κράτους μέ ὅ,τι αὐτό 
συνεπάγεται στήν περαιτέρω πορεία μας, 
στήν ἐθνική μας ταυτότητα, στήν παιδεία 
μας καί τόν πολιτισμό μας. Τό Κράτος κα-
θίσταται πλέον θρησκευτικῶς οὐδέτερον, 
ἀδιάφορον ἔναντι τῆς πίστεώς μας καί 
παντελῶς ἀμέτοχο στήν ἀνάπτυξη τῆς 
θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν Ἑλλήνων.

Οἱ κατά τήν κυβερνητική πρόταση ὑπό 
ἀναθεώρηση «θρησκευτικές» θά λέγαμε 
διατάξεις τοῦ Συντάγματος εἶναι κυρί-
ως αὐτές πού περιέχονται στό ἄρθρο 3 
τοῦ Συντάγματος, τό ἄρθρο 13 περί τοῦ 
ἀτομικοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς 
ἐλευθερίας, καί οἱ περί θρησκευτικοῦ ὅρ-
κου τῶν βουλευτῶν καί τοῦ Προέδρου τῆς 
Δημοκρατίας διατάξεις τῶν ἄρθρων 33§2 
καί 59§1.

Ὅσον ἀφορᾶ τό ἄρθρο 13 σημειώνομε 
ὅτι δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἀναθεώρησή του, 
διότι εἶναι ἀπό τίς μή ἀναθεωρήσιμες δια-

τάξεις τοῦ ἄρθρου 110§1 τοῦ Συντάγματος, 
οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν θά λέγαμε τόν σκληρό 
πυρήνα αὐτοῦ. Προτείνεται ὅμως ἡ προ-
σθήκη σ᾽ αὐτό νέας παραγράφου μέ τήν 
ὁποία ὁρίζεται ὅτι «ἡ ὁρκωμοσία κρατικῶν 
ἀξιωματούχων καί δημοσίων λειτουργῶν 
καί ὑπαλλήλων γίνεται μέ πολιτικό ὅρκο. 
Σέ κάθε ἄλλη περίπτωση ὁ ὑπόχρεος ἐ-
πιλέγει ἐλεύθερα ἄν  θά δώσει πολιτικό 
ἤ θρησκευτικό ὅρκο».

Ἐκτός ὅμως ἀπό τίς προαναφερθεῖ-
σες ρητές «θρησκευτικές διατάξεις τοῦ 
Συντάγματος ὑπάρχει καί ἡ θεμελιώδης 
προοιμιακή θρησκευτική ἀρχή στήν ὁποία 
εἶναι ψηφισμένο τό Σύνταγμα. Πρόκειται 
γιά τό λεγόμενο προοίμιο τοῦ Συντάγμα-
τος, τό ὁποῖον ἔχει ὡς ἑξῆς: «Εἰς τό ὄνομα 
τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου 
Τριάδος», μέ τήν ὁποία ὁ συνταγματικός 
νομοθέτης διαδηλώνει τήν βούλησή του 
ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία εἶναι Κράτος 
«ὀρθόδοξο χριστιανικό».

Πρίν εἰσέλθουμε στήν ἐν τάχει παρου-
σίαση τῶν προτεινομένων νέων διατάξεων 
στή θέση τῶν ἀναθεωρητέων, εἶναι σκόπιμο 
νά ἐρευνήσομε δι᾽ ὀλίγων ἄν ὑφίσταται ἐπί 
τοῦ παρόντος σπουδαῖος καί ἀναγκαῖος 
λόγος γιά συνταγματική ἀναθεώρηση. Κα-
τά τήν παγιωθείσα στήν ἐπιστήμη τοῦ 
Συνταγματικοῦ Δικαίου ἄποψη, ἡ ἀνα-
θεώρηση εἶναι θεσμός τοῦ Συντάγματος 
στόν ὁποῖον πρέπει νά προσφεύγομε σέ 
ἔσχατη ἀνάγκη, ἡ ὁποία καθιστᾶ πλέον 
ἀπολύτως ἀναγκαία τήν τροποποίηση 
ὁρισμένων διατάξεων τοῦ Συντάγματος, 
οἱ ὁποῖες καθιστοῦν αὐτό δυσλειτούργη-
το, λόγῳ τῆς μεταβολῆς τῶν συνθηκῶν. 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ
ΤΩΝ «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ» ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

τοῦ κ. Βασιλείου Νικοπούλου, Ἐπιτίμου Προέδρου Ἀρείου Πάγου,
Διδάκτορος Νομικῆς
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Πρέπει λοιπόν νά ὑφίσταται ἀπόλυτος 
ἀνάγκη ἐπιβεβλημένη ἐκ τῶν πραγμάτων 
πού νά δικαιολογεῖ τήν ἀναθεώρηση. Αὐτό 
εἶχε ὑπόψη του καί ὁ συνταγματικός νο-
μοθέτης πού ὅρισε στό ἄρθρο 110§6 ὅτι 
«δέν ἐπιτρέπεται ἀναθεώρηση τοῦ Συ-
ντάγματος πρίν περάσει πενταετία ἀπό 
τήν περάτωση τῆς προηγούμενης» Μόνη 
ἡ πάροδος ὅμως τῆς πενταετίας ὡς τοῦ 
ἐλαχίστου χρόνου δοκιμασίας τῶν ἤδη ἀ-
ναθεωρηθεισῶν διατάξεων τοῦ Συντάγμα-
τος δέν ἀρκεῖ γιά νέα ἀναθεώρηση, οὔτε 
εἶναι ἀρκετός οἱοσδήποτε χρόνος, μόνον 
αὐτός νά δικαιολογήσει νέα ἀναθεώρηση, 
ἄν δέν συντρέχουν καί οἱ ἐκ τῶν πραγ-
μάτων δημιουργούμενοι λόγοι οὐσιαστικῆς 
ἀναγκαιότητας πρός τοῦτο. Τό Σύνταγμα 
ταυτίζεται μέ τήν πολιτεία τήν ὁποία ὀρ-
γανώνει καί δέν εἶναι ἐπιτρεπτόν νά ἀνα-
θεωρεῖται δίχως ἀποχρῶντα λόγον μέ μόνη 
τήν πάροδον τοῦ οἱουδήποτε χρόνου. Ἡ 
παλαιότης τῶν συνταγματικῶν διατάξεων 
δέν εἶναι λόγος ἀπαξίωσης αὐτῶν, ἀντιθέ-
τως τίς καταξιώνει στή συνείδηση ὅλων.

Ἐρωτᾶται λοιπόν: Στήν προκειμένη 
περίπτωση συντρέχει κάποιος οὐσιαστικός 
λόγος πρός ἀναθεώρηση εἰδικῶς τῶν προ-
αναφερθεισῶν θρησκευτικῶν διατάξεων; 
Θά ὑπῆρχε ἴσως παρόμοιος λόγος πού θά 
μποροῦσε νά δικαιολογήσει τήν ἀναθεώ-
ρηση τοῦ ἄρθρου 3, ἄν α) εἶχε παύσει ἡ 
ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη νά εἶναι πλέον 
ἐπικρατούσα θρησκεία τῆς Ἑλλάδος, β) ἄν 
τό Κράτος τό ἴδιο δέν ἐθρήσκευε, γ) ἄν 
ἡ παιδεία τῶν Ἑλλήνων δέν ἦταν ἀκόμη 
προσανατολισμένη στήν ἑλληνορθόδοξη 
παράδοση καί πολιτισμό, καί τέλος δ) 
ἄν ἡ ταυτότητα τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας 
ἔπαυε νά εἶναι ὀρθόδοξη ἑλληνική. Κα-
νένας ὅμως ἀπό τούς λόγους αὐτούς δέν 
συντρέχει ἐπί τοῦ προκειμένου. Αὐτό τό 
ὁμολογεῖ καί ἡ εἰσηγούμενη τήν ἀναθεώ-
ρηση τοῦ ἄρθρου 3 κυβέρνηση, ἡ ὁποία 

στήν προτεινόμενη διάταξη τοῦ ἄρθρου 
3 ἐξακολουθεῖ νά θεωρεῖ ὡς ἐπικρατού-
σα θρησκεία στήν Ἑλλάδα τήν ὀρθόδοξη 
χριστιανική! Ὁ λόγος πού προβάλλεται 
ἀπό τήν κυβέρνηση γενικῶς γιά τήν προ-
τεινόμενη ἀναθεώρηση εἶναι «ὁ στόχος νά 
ἀπαντήσουμε στίς μεγάλες προκλήσεις 
πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ δημοκρατία 
καί τό κοινοβουλευτικό σύστημα, ἀλλά 
καί στούς κινδύνους καί τίς προκλήσεις, 
πού ἐπιφυλάσσει ἡ ἀνεξέλεγκτη κυριαρχία 
τῶν ἀγορῶν κ.λ.π.». Ἄλλο ὅμως οἱ στόχοι 
ἑνός κόμματος ἔστω καί κυβερνῶντος καί 
ἄλλο ἡ ἀνάγκη τῶν πραγμάτων, πού κα-
τέστησε ξεπερασμένες κάποιες διατάξεις 
τοῦ Συντάγματος. Ὅσον ἀφορᾶ δέ εἰδικῶς 
τήν διάταξη τοῦ ἄρθρου 3 ὡς λόγος ἀνα-
θεώρηση αὐτῆς προβάλλεται τό ὅτι «ἔχει 
ἔρθει λοιπόν ὁ καιρός ὥστε νά κατοχυ-
ρωθεῖ ρητά στό Σύνταγμα ἡ θρησκευτική 
οὐδετερότητα τοῦ κράτους...». Αὐτό εἶναι 
σύμφωνα μέ τό κυβερνῶν κόμμα «ἕνα ση-
μαντικό βῆμα γιά τόν ἐκσυγχρονισμό καί 
τήν φιλελευθεροποίηση τοῦ Συντάγματός 
μας». Αὐτά εἶναι εὐσεβεῖς πολιτικοί πόθοι 
ἑνός κόμματος καί δέν συνιστοῦν ἀνάγκη 
συνταγματικῆς ἀναθεώρησης προερχόμενη 
ἀπό τά πράγματα.

Ἑπομένως, ὅπως προκύπτει καί ἀ-
πό τήν αἰτιολογική ἔκθεση τῆς ἴδιας τῆς 
κυβέρνησης, δέν ὑφίσταται κανένας ἀπο-
λύτως ἀποχρῶν λόγος πρός ἀναθεώρηση 
τοῦ ἄρθρου 3 εἰδικῶς ἀλλά καί τῶν ἄλλων 
θρησκευτικῶν διατάξεων τοῦ Συντάγματος, 
ἀλλά αὐτή ἀποτελεῖ κομματικό στόχο καί 
ἐπιδίωξη, ἡ ὁποία ἐξυπηρετεῖ ἄλλους σκο-
πούς ξένους πρός τή συνταγματική ἀνα-
θεώρηση καί εἰδικώτερα τήν ἱκανοποίηση 
παρωχημένων καί καταδικασμένων στή 
συνείδηση τοῦ λαοῦ πολιτικῶν ἰδεολογη-
μάτων, τά ὁποῖα ἔχουν ξεπερασθεῖ ἤδη 
ἀπό τήν ἱστορία καί τέθηκαν πρό πολλοῦ 
στό «χρονοντούλαπό» της.
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Ἐρχόμαστε τώρα στήν προτεινόμενη 
ἀναθεώρηση τῶν προαναφερθεισῶν δι-
ατάξεων, καί πρῶτον τοῦ ἄρθρου 3, τό 
ὁποῖον περιλαμβάνεται στό Πρῶτο Μέρος 
αὐτοῦ ὑπό τόν τίτλο «Βασικές Διατάξεις», 
στό τμῆμα Β´ ὑπό τόν ὑπότιτλο «Σχέσεις 
Ἐκκλησίας καί Πολιτείας». Τό ἄρθρο λοι-
πόν 3 τοῦ Συντάγματος, ὡς ἔχει, ὁρίζει 
τά ἑξῆς: «1 –Ἐπικρατούσα θρησκεία στήν 
Ἑλλάδα εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, πού 
γνωρίζει κεφαλή της τόν Κύριον ἡμῶν 
Ἰησοῦν Χριστόν, ὑπάρχει ἀναπόσπαστα 
ἑνωμένη δογματικά μέ τήν Μεγάλη Ἐκκλη-
σία τῆς Κωνσταντινούπολης καί μέ κάθε 
ἄλλη ὁμόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τηρεῖ 
ἀπαρασάλευτα ὅπως ἐκεῖνες τούς ἱερούς 
καί συνοδικούς κανόνες καί τίς ἱερές παρα-
δόσεις. Εἶναι αὐτοκέφαλη, διοικεῖται ἀπό 
τήν Ἱερά Σύνοδο τῶν ἐν ἐνεργείᾳ ἀρχιερέ-
ων καί ἀπό τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο πού 
προέρχεται ἀπό αὐτήν καί συγκροτεῖται 
ὅπως ὁρίζει ὁ Καταστατικός Χάρτης τῆς 
Ἐκκλησίας, μέ τήρηση τῶν διατάξεων τοῦ 
Πατριαρχικοῦ Τόμου τῆς κθ´ (29) Ἰουνίου 
1850 καί τῆς Συνοδικῆς Πράξης τῆς 4ης 
Σεπτεμβρίου 1928. 2 – Τό ἐκκλησιαστικό 
καθεστώς πού ὑπάρχει σέ ὁρισμένες πε-
ριοχές τοῦ Κράτους δέν ἀντίκειται στίς 
διατάξεις τῆς προηγούμενης παραγράφου. 
3 – Τό κείμενο τῆς Ἁγίας Γραφῆς τηρεῖται 
ἀναλλοίωτο. Ἡ ἐπίσημη μετάφρασή του σέ 
ἄλλο γλωσσικό τύπο ἀπαγορεύεται χωρίς 
τήν ἔγκριση τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας στήν Κωνσταντινούπολη».

Ἡ προτεινόμενη νέα διάταξη ἔχει ὡς 
ἑξῆς: «Ἡ Ἑλληνική Πολιτεία εἶναι θρη-
σκευτικά οὐδέτερη. Ἐπικρατούσα θρησκεία 
στήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, 
ἡ ὁποία βρίσκεται ἀναπόσπαστα ἑνωμένη 
δογματικά μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο 

Κωνσταντινουπόλεως καί μέ κάθε ἄλλη Ὀρ-
θόδοξη Ἐκκλησία καί τηρεῖ ἀπαρασάλευτα 
τούς Κανόνες τῶν Ἀποστόλων καί Οἰκου-
μενικῶν Συνόδων καί τήν ἐκκλησιαστική 
παράδοση. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος εἶναι αὐτοκέφαλη καί διοικεῖται 
σύμφωνα μέ ὅσα ὁρίζουν ὁ Καταστατικός 
Χάρτης της, ὁ Πατριαρχικός Τόμος τοῦ 
1850 καί ἡ Συνοδική Πράξη τοῦ 1928. Τό 
ἐκκλησιαστικό καθεστώς τῆς Κρήτης καί 
τῶν Δωδεκανήσων δέν ἀντίκειται στίς πα-
ραπάνω διατάξεις». Μέ τή νέα αὐτή διά-
ταξη συμπτύσσεται σέ μία παράγραφο ἡ 
παλαιά, καταργεῖται ἡ παράγραφος τρία 
καί προστίθεται στήν ἀρχή τῆς νέας διάτα-
ξης ἡ διακήρυξη ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία 
εἶναι θρησκευτικά οὐδέτερη! Οἱ διαφορές 
αὐτές εἶναι καταλυτικές θά λέγαμε καί 
κυρίως αὐτή πού ἀναφέρεται στήν θρη-
σκευτική οὐδετερότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Κράτους, καί ἐπιτρέπουν τήν κρίση ὅτι 
τό συνταγματικό αὐτό ἐγχείρημα δέν 
συνιστᾶ «ἀναθεώρηση», ἀλλά «ἀνατρο-
πή» τοῦ Συντάγματος. Διότι, ὅταν ἐπιχει-
ρεῖται διά τῆς ἁπλῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ 
Συντάγματος ἡ κατάργηση τῆς παγίως συ-
νταγματικῶς κατοχυρουμένης θρησκευτικῆς 
ταυτότητας (ἡ ὁποία παραπέμπει ἀμέσως 
καί ἀφ᾽ ἑαυτῆς στήν ἐθνική τοιαύτη) τοῦ 
Κράτους, δέν ἐπιτρέπεται νά μιλᾶμε γιά 
ἁπλή θεσμική ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγ-
ματος, ἀλλά γιά ὁλοσχερῆ «κατάργησή» 
του, ἡ ὁποία ὅμως προϋποθέτει ἄλλους 
τρόπους καί ἄλλα μέσα καί βεβαίως «συ-
ντακτική» καί ὄχι ἁπλή «ἀναθεωρητική» 
Βουλή! Ἡ διά τῆς θεσμικῆς ἀναθεώρησης 
διακήρυξη τῆς θρησκευτικῆς οὐδετερό-
τητας τοῦ Κράτους καί μάλιστα δίχως νά 
τήν ἐπιβάλλει κάποιος οὐσιαστικός λόγος, 
συνιστᾶ οἱονεί συνταγματικό πραξικό-
πημα, διότι ἀνατρέπει τόν πυρήνα τῆς 
ἰδιοσυστασίας τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, 
τό ὁποῖο, γιά νά νομιμοποιηθεῖ, χρειάζεται 
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«συντακτική» καί ὄχι ἁπλῶς ἔστω καί θε-
σμική «ἀναθεωρητική» Βουλή! Καί γιά νά 
μή θεωρηθοῦν ὑπερβολές ὅλα αὐτά, ἐπι-
καλούμαστε ἐδῶ τή συνταγματική ἱστορία 
τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία διδάσκει αὐθεντικῶς 
ὅτι ὁ Ἕλληνας συνταγματικός νομοθέτης 
ὄχι μόνον ὁ «ἀναθεωρητικός», ἀλλά καί 
αὐτός ἀκόμη ὁ «συντακτικός», ποτέ δέν 
διανοήθηκε νά καταργήσει τήν θρησκευ-
τική ταυτότητα τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας. 
Ἀκόμη καί «ἐπαναστατικά» Συντάγματα, 
ὅπως ἐκεῖνα τοῦ 1911 καί τοῦ 1927, δέν 
ἐτόλμησαν νά διακηρύξουν τήν θρησκευ-
τική οὐδετερότητα τοῦ Κράτους, σεβόμενα 
τίς ἀκατάβλητες ἐθνικοθρησκευτικές του 
καταβολές! Ἀνακηρυσσόμενη ἡ Ἑλληνική 
Πολιτεία θρησκευτικῶς οὐδέτερη, ἀρνεῖται 
στήν οὐσία τό ἕνα ἀπό τά δύο βασικά της 
πολιτειακά συστατικά, τό θρησκευτικό, 
ἐνῶ ἀνεπιγνώστως ὑποφθαλμιᾶ φεῦ καί 
τό ἄλλο, τό ἐθνικό! Διότι εἶναι ἱστορικῶς 
ἐπιβεβαιωμένο ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία 
ἀπό τῆς συστάσεώς της μέ τό πρωτόλειο 
ἐκεῖνο σύνταγμά της τό γνωστό ὡς «Προσω-
ρινό Πολίτευμα τῆς Ἐπιδαύρου» μέχρι καί 
τό ἤδη ἰσχύον Σύνταγμα, τοῦ ὁποίου ἤδη 
ἐπιχειρεῖται ἡ «ἀναθεωρητική» ἀνατροπή, 
στεντορείως διακηρύσσει τήν θρησκευτική 
της πίστη ταυτιζόμενη μέ τόν Λαό της, ὁ 
ὁποῖος ποτέ δέν ἔπαυσε νά θρησκεύει καί 
μάλιστα Ὀρθοδόξως χριστιανικά, ὡς τήν 
βάση τῆς πολιτειακῆς της ὑπόστασης! Μέ 
τήν ἐπιχειρούμενη ὅμως «ἀναθεώρηση–ἀνα-
τροπή» τοῦ Συντάγματος συμβαίνει τοῦτο 
τό συνταγματικό παράδοξο, κοντά σέ τόσα 
ἄλλα, ὅτι δηλαδή ἀπό τή μιά ἐξακολουθεῖ 
νά βεβαιώνεται καί μάλιστα γιά λόγους 
σεβασμοῦ πρός τήν ἱστορική παράδοση, 
ὅτι «ἐπικρατούσα» θρησκεία στήν Ἑλλάδα 
εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική,  ἀπό τήν 
ἄλλη ἡ Ἑλληνική Πολιτεία ἀνακηρύσσεται 
θρησκευτικῶς οὐδέτερη, ἐρχόμενη ἔτσι καί 
«συνταγματικῶς» ἀντίθετη πρός τόν ἴδιο 

τό Λαό της, ὁ ὁποῖος στήν συντριπτική 
του πλειοψηφία τήν θέλει θρησκεύουσα 
καί μάλιστα Ὀρθοδόξως χριστιανικά!

Μέ τήν προτεινόμενη ἀναθεώρηση κα-
ταργεῖται ἡ §3 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Συντάγ-
ματος, ἡ ὁποία ἐξασφαλίζει τό ἀναλλοίωτο 
τοῦ γράμματος τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀφοῦ 
ἀπαγορεύει τήν σέ ὁποιονδήποτε ἄλλον 
γλωσσικό τύπο μεταφορά της δίχως τήν 
ἄδεια τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῆς 
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας στήν 
Κωνσταντινούπολη. Αὐτή ἡ διάταξη ἔχει 
ἱστορική προέλευση, καθ᾽ ὅσον θεσπίσθηκε 
τό πρῶτον μέ τό Σύνταγμα τοῦ 1911 γιά 
νά θέσει τέρμα στά λεγόμενα «εὐαγγελι-
κά», τά ὁποῖα ταλαιπώρησαν ὄχι μόνο 
τήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί τήν ἑλληνική 
κοινωνία ὁλόκληρη τῶν ἀρχῶν τοῦ 20οῦ 
αἰώνα. Ἀπό τήν ἄποψη αὐτή ὡς παρωχη-
μένη πλέον καλῶς καταργεῖται. Ἀπό τήν 
ἄλλη ὅμως, καί ἐάν δέν θεσπιστεῖ τελικά 
ἡ θρησκευτική οὐδετερότητα τῆς Ἑλληνι-
κῆς Πολιτείας, σκόπιμο εἶναι, ἀνεξάρτητα 
ἀπό τούς ἱστορικούς λόγους πού ἀρχικά 
τήν ἐπέβαλαν, νά διατηρηθεῖ ἡ διάταξη 
αὐτή, διότι εἶναι φυσικό ἐπακόλουθο ἡ 
θρησκεύουσα Πολιτεία νά προστατεύει 
τό ἀναλλοίωτο τοῦ γράμματος τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν πηγή τῆς 
πίστεως τοῦ Λαοῦ, ἀλλά καί τῆς ἰδίας ὡς 
θρησκεύουσας.

Ὅσον ἀφορᾶ τίς διατάξεις γιά τόν θρη-
σκευτικό ὅρκο, ἡ κατάργησή του θά ἦταν 
συνεπής πρός τήν διδασκαλία τῆς ὀρθό-
δοξης χριστιανικῆς πίστης, ἄν κατηργεῖτο 
ὁλοσχερῶς ὁ ὅρκος καί δέν ἀντικαθίστατο 
ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλο κατά τόν κυρια-
κόν λόγον «μή ὀμόσαι ὅλως». Ἡ προτει-
νόμενη ὅμως ἀναθεώρηση ἔχει στόχο τήν 
κατάργηση μόνο τοῦ θρησκευτικοῦ ὅρκου 
ὡς ὀπισθοδρομικοῦ καί ἀναχρονιστικοῦ 
καί ἐπιβάλλει ὡς ὑποχρεωτικό σέ ὅλους 
τούς κρατικούς λειτουργούς καί ὑπαλλή-
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λους τόν πολιτικό ὅρκο ἀκόμη καί στούς 
χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι ὀφείλουν κατά τήν 
πίστη τους νά ἀρνοῦνται τόν οἱονδήποτε 
ὅρκον ἀκόμη καί τόν πολιτικόν, κι ἔτσι 
παραβιάζεται ἡ ἀπό τό ἄρθρο 13 ἀνα-
γνωριζόμενη θρησκευτική τους ἐλευθερία. 
Ὀρθότερη ὡς ἀπολύτως ἐναρμοσμένη τόσο 
πρός τήν ὀρθόδοξη πίστη, ὅσο καί πρός τό 
ἄρθρο 13 περί τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθε-
ρίας εἶναι ἡ γενίκευση τῆς προτεινόμενης 
ἀπό τήν κυβέρνηση νέας διάταξης ἰσχύ-
ουσα μόνο σέ κάθε ἄλλη περίπτωση πλήν 
τῆς ὁρκωμοσίας τῶν δημοσίων λειτουργῶν 
κατά τήν ὁποίαν ἐπιτρέπεται στόν ὑπό-
χρεο νά ἐπιλέγει μεταξύ τοῦ πολιτικοῦ 
καί θρησκευτικοῦ ὅρκου. Ἔτσι ἡ νέα §5 
τοῦ ἄρθρου 13 πρέπει νά διατυπωθεῖ ὡς 
ἑξῆς: «Ἡ ὑποχρέωση γιά θρησκευτικό ὅρκο 
καταργεῖται γενικῶς. Ὁ ὑπόχρεος ἔχει τό 
δικαίωμα νά ἐπιλέγει ἐλεύθερα τόν πολι-
τικό ἤ θρησκευτικό ὅρκο».

Καί ἐρχόμαστε τέλος στήν θεμελιώδη 
ἀρχή στό ὄνομα τῆς ὁποίας εἶναι ψη-
φισμένο τό ἰσχύον Σύνταγμα, ὅπως τήν 
παραθέσαμε ἀνωτέρω. Πρόκειται γιά τήν 
πίστη τῶν Ἑλλήνων στόν Τριαδικό Θεό, 
ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν σταθερά ὅλων τῶν 
ἑλληνικῶν Συνταγμάτων πλήν δύο, τοῦ «ἡ-
γεμονικοῦ» τοῦ 1831, τό ὁποῖον ὅμως ποτέ 
δέν ἐφαρμόσθηκε, καί τοῦ «δημοκρατικοῦ» 
τοῦ 1927, τό ὁποῖον, ἄν καί δέν ἀνέφερε 
ρητῶς τήν ἀρχή αὐτή στήν προμετωπίδα 
του, ἐν τούτοις τήν ἐξυπονοοῦσε μέ ὅλες 
τίς γνωστές θρησκευτικές συνταγματικές 
διατάξεις πού προαναφέραμε, καί τίς ὁ-
ποῖες διατηροῦσε ἀκέραιες. Ἡ ἀρχή αὐτή 
καθιερώθηκε ἀπό τό πρῶτο Σύνταγμα τῆς 
Ἑλλάδος, τό «Προσωρινό Πολίτευμα τῆς 
Ἐπιδαύρου», καί ἀποτέλεσε τήν βάση τῆς 
πολιτειακῆς ὀργάνωσης τῶν Ἑλλήνων σέ 
Κράτος. Δέν πρόκειται δηλαδή μόνο γιά 
οὐσιῶδες ἔστω μέρος τῆς συνταγματικῆς 
μας ἱστορίας, ἀλλά γιά ἀναγκαῖο στοιχεῖο 

τῆς κρατικῆς μας ὀντότητας! Γι᾽ αὐτό δέν 
ἐπιτρέπεται ἡ ἀπάλειψή του ἀπό τό Σύ-
νταγμα, μέ ἁπλή ἀναθεώρηση, διότι αὐτό 
θά εἶχε ὡς ἐπακόλουθο τήν κατάλυση 
τῆς πολιτειακῆς μας ὑπόστασης. Αὐτό θά 
μποροῦσε νά γίνει μόνο μέ τήν ἀνασύνταξη 
τοῦ Κράτους μέ θέσπιση νέου Συντάγμα-
τος ἀπό Συντακτική πλέον Συνέλευση, 
ἡ ὁποία θά ἀνελάμβανε τήν εὐθύνη τῆς 
ἀποκοπῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀπό 
τίς ἐθνικοθρησκευτικές του ρίζες, κάτι τό 
ὁποῖο ὅμως δέν ἐπιτρέπει ὁ ἑλληνικός λα-
ός. Τό προοίμιο λοιπόν ἵσταται ὑπεράνω 
ὅλων τῶν συνταγματικῶν διατάξεων καί δέν 
ἐπιτρέπεται ἡ ἀναθεώρησή του. Γι᾽ αὐτό 
καί ἡ σημερινή κυβέρνηση ἄφησε ἄθικτο 
τό θρησκευτικό προοίμιο τοῦ Συντάγματος, 
μή τολμώντας νά τό συμπεριλάβει μεταξύ 
τῶν ὑπό ἀναθεώρηση διατάξεων αὐτοῦ 
μέ τήν αἰτιολογία ὅτι «αὐτό ἦταν παρόν 
σέ ὅλα τά ἐπαναστατικά συντάγματα καί 
εἶναι μέρος τῆς ἱστορίας μας», ὅπως τόνισε 
στή Βουλή ὁ εἰσηγητής τῆς κυβέρνησης 
κατά τήν συζήτηση ἐπί τῆς προτάσεως 
ἀναθεώρησης τοῦ Συντάγματος τήν 28η 
Νοεμβρίου 2018.

Αὐτή ὅμως ἡ αἰτιολογία ἰσχύει κατά 
μείζονα λόγο καί γιά τήν διατήρηση τῆς 
θρησκευτικότητας τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, 
τήν ὁποία ὅμως καταργεῖ ἡ Κυβέρνηση μέ 
τήν προτεινόμενη ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγ-
ματος, ἀνακηρύσσοντας τό Ἑλληνικό Κρά-
τος θρησκευτικά οὐδέτερο, ἀντιφάσκουσα 
ἔτσι πρός ἑαυτήν. Αὐτή ἡ ἀντίφαση εἶναι 
ἴσως καί τό μεγαλύτερο ἐμπόδιο στήν ἀ-
ναθεώρηση τῶν θρησκευτικῶν διατάξεων 
τοῦ Συντάγματος, οἱ ὁποῖες δέν μποροῦν 
νά ἀναθεωρηθοῦν ἐν ὅσῳ τό Σύνταγμα θά 
ἐξακολουθεῖ νά ψηφίζεται στό «Ὄνομα 
τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου 
Τριάδος» καί ὁ νοῶν νοείτω καί ὁ ἔχων 
ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω!
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* Ἔρευνα τοῦ Pew Research Center

ΕΡΕΥΝΑ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ,
ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ «ΓΑΜΟΥ» ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ!*

Ἔρευνα τοῦ ἀμερικανικοῦ «Pew 
Research Center» ἀποκαλύπτει πώς οἱ 
Ἕλληνες πρωτεύουν στήν πίστη πρός τόν 
Θεό, μεταξύ τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρώπης. 
Εἰδικότερα, σέ ποσοστό 92% οἱ Ἕλλη-
νες πιστεύουν ὅτι ναί ὑπάρχει Θεός, 
ξεπερνώντας ἀκόμη καί τούς Ρώσσους, 
τό 75% τῶν ὁποίων μοιράζεται τήν πίστη 
αὐτή, ἐνῶ τό ἴδιο δηλώνει τό 36% τῶν 
Σουηδῶν. Ἡ ἔρευνα τοῦ «Pew Research 
Center» πραγματοποιήθηκε τήν περίο-
δο 2015- 2017, μεταξύ 56.000 ἐνηλίκων 
σέ 34 συνολικά κράτη τῆς Δυτικῆς, 
Κεντρικῆς καί Ἀνατολικῆς Εὐρώπης.

Ἐκτός ἀπό τήν πρώτη θέση στήν πίστη 
στόν Θεό, οἱ Ἕλληνες κατέχουν ἀκόμη 
μία πρωτιά στήν πίστη ὅτι ὑπάρχει τό 
«κακό μάτι» καί μάλιστα στό ἐκπληκτικό 
ποσοστό τοῦ 66%. Οἱ Σουηδοί, πού δέν 
πιστεύουν τόσο στόν Θεό, δέν πιστεύουν 
οὔτε στό «κακό μάτι», καταλαμβάνοντας 
τήν τελευταία θέση καθώς μόνο τό 9% 
τῶν πολιτῶν τῆς Σουηδίας πιστεύει κάτι 
τέτοιο. Μία ἐπιπλέον πρώτη θέση σέ ὅλη 
τήν Εὐρώπη ἔχουμε οἱ Ἕλληνες (89%) 
στήν πεποίθηση ὅτι.... ὁ πολιτισμός 
μας εἶναι ἀνώτερος ὅλων τῶν ἄλλων.

Ἐκτός ἀπό τίς πρωτιές, ἡ Ἑλλάδα 
καταλαμβάνει ὑψηλές θέσεις καί σέ ἄλ-
λες πεποιθήσεις. Ὅπως δείχνει ἡ ἔρευνα, 
ἡ Ἑλλάδα εἶναι τέταρτη ἀνάμεσα σέ 34 
χῶρες τῆς Εὐρώπης στό πεδίο τῆς ταύτι-
σης τῆς θρησκείας μέ τήν ἐθνική ταυτότη-
τα. Τό 76% τῶν Ἑλλήνων θεωρεῖ ὅτι τό 
νά εἶναι χριστιανοί σημαίνει πώς εἶναι 
«ἀληθινοί Ἕλληνες». Μόνο ἕνας στούς 

ἑπτά Σουηδούς καί ἕνας στούς τρεῖς Ἄγ-
γλους, Γάλλους καί Γερμανούς πιστεύουν 
κάτι ἀντίστοιχο γιά τόν ἑαυτό τους.

Στό ἐρώτημα ἄν θά ἀποδεχόσασταν 
Μουσουλμάνο / Ἑβραῖο στήν οἰκογένειά 
σας, τό 31% τῶν Ἑλλήνων ἀπαντᾶ ὅτι 
θά ἀποδεχόταν Μουσουλμάνο ὡς μέλος 
τῆς οἰκογένειάς του καί τό 35% Ἑβραῖο. 
Τά ποσοστά αὐτά συγκαταλέγονται στά 
χαμηλότερα τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν κα-
θώς τό 55% τῶν Γερμανῶν ἀπάντησε ὅτι 
θά ἀποδεχόταν Μουσουλμάνο καί τό 76% 
τῶν Γάλλων Ἑβραῖο.

Σχετικά μέ φλέγοντα κοινωνικά ζητή-
ματα, ὅπως ὁ γάμος μεταξύ ἀτόμων τοῦ 
ἰδίου φύλου καί οἱ ἐκτρώσεις, οἱ Ἕλλη-
νες ἐμφανίζονται ἀρνητικοί. Σέ ποσοστό 
70% οἱ Ἕλληνες ἀπορρίπτουν τόν γά-
μο ὁμοφυλοφίλων, ὅπως ἐπίσης τό 79% 
τῶν Βουλγάρων καί τό 90% τῶν Ρώσσων. 
Ἀντίθετα, τό 75% τῶν Γερμανῶν καί τό 
77% τῶν Βρετανῶν τόν ὑποστηρίζουν. 
Παρά τόν μεγάλο ἀριθμό ἐκτρώσεων 
πού καταγράφεται κάθε χρόνο στή χώρα 
μας, τό 52% τῶν Ἑλλήνων θά ἤθελε νά 
ἀπαγορευθεῖ, ἄποψη πού συμμερίζεται 
μόνο τό 18% τῶν Βρετανῶν καί μόλις τό 
3% τῶν Σουηδῶν.

Σύμφωνα μέ τήν ἐφημ. Καθημερινή, ἡ 
ἔρευνα αὐτή ἀποκαλύπτει ὅτι ἕνα ἀόρατο 
«σιδηροῦν παραπέτασμα» συνεχίζει νά 
ὑπάρχει, διχοτομώντας τήν Εὐρώπη στίς 
ἀπόψεις γιά τή θρησκεία, τίς μειονότητες 
καί τά κοινωνικά θέματα, ὅπως ὁ γάμος 
μεταξύ ὁμοφυλοφίλων καί οἱ ἐκτρώσεις. 
Ἡ Ἑλλάδα, παρότι δέν ὑπῆρξε μέλος 
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τοῦ ἀνατολικοῦ μπλόκ, ἐκφράζει παρό-
μοιες ἀπόψεις καί ἀντιλήψεις μέ αὐτές 
πού ἐπικρατοῦν στίς χῶρες τοῦ πρώην 
ἀνατολικοῦ μπλόκ, ὅπως παρατηροῦν οἱ 
ἐρευνητές.

Σχ. «Π»: Ἡ «φωταδιστική» ἐφημ. Κα-
θημερινή, σχολιάζοντας τά ἀποτελέσματα 
τῆς ἔρευνας τοῦ Pew Research Center, ἀ-

πορεῖ γιά τή σύγκλιση ἀπόψεων Ἑλλήνων 
καί ἀνθρώπων ἀπό τίς χῶρες τοῦ πρώην 
ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ καί μάλιστα ὁμιλεῖ 
γιά «ἀόρατο σιδηροῦν παραπέτασμα»(!).

Ἄς πεῖ κάποιος στήν Καθημερινή, 
πού κάνει πώς δέν καταλαβαίνει, ὅτι εἶ-
ναι πολύ ἁπλό: Οἱ ἀπόψεις Ἑλλήνων, 
Ρώσσων κ.ἄ. συγκλίνουν, γιατί αὐτό πού 
μᾶς ἑνώνει εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία.

* Ἀπό τό φύλλο τῆς thessnews#130(3–4.11.2018)

Πρώτη φορά ταξίδεψα σ᾽ αὐτή τή χώ-
ρα τό 1991, ὅταν τό σιδερόφρακτο τεῖχος 
τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος ἔπε-
φτε μέ κρότο. Σήμερα, ρεμβάζοντας στό 
Ἀργυρόκαστρο ἀπό τό μπαλκόνι ἑνός 
μοντέρνου καφέ, ἀδιανόητα πολυτελοῦς 
γιά ἐκεῖνο τό καθεστώς, καταλήγω στό 
συμπέρασμα ὅτι οἱ βασικοί πυλῶνες ἐ-
δῶ παραμένουν ἀπογοητευτικά ἴδιοι 
καί ἀπαράλλακτοι.

Ἐθνικισμός, μίσος ἀνάμεσα σέ ἐθνό-
τητες, διαρκής καχυποψία ἀνάμεσα στόν 
κορμό καί τίς μειονότητες. Καί ἐχθρότητα. 
Μεγάλη ἐχθρότητα! Περιδιαβαίνοντας κα-
νείς τά μειονοτικά χωριά, σ᾽ ἕνα ἀπό τά 
ὁποῖα ζοῦσε ὁ Κωνσταντῖνος Κατσίφας, 
εἶναι εὔκολο νά διαπιστώσει κανείς τήν 
πίκρα, τήν ὀργή καί τά βάσανα τῶν Ἑλλή-
νων. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί δέν ξεχνοῦν καί 
δέν μποροῦν νά ξεχάσουν ποτέ τά ὅσα 
τράβηξαν ἀπό τό 1944 ἕως τό 1991! Καί 

συζητώντας χαλαρά μαζί τους ἀντιλαμβά-
νεσαι πώς τό αἴσθημά τους ὅτι βρίσκονται 
ἐπί κατοχῆς, δέν ἔχει περάσει, παρά τήν 
ἀποκατάσταση τῆς Δημοκρατίας στή χώρα.

Στό καφενεῖο στούς Γεωργουτσάτες, 
μετά ἀπό μία ἀπολαυστική τσιπουροπο-
σία μέ δύο ντόπιους γέροντες, κατέληξα 
σέ ἕνα φριχτό συμπέρασμα: στήν Ἑλλάδα 
κάποιοι (καί εἶναι πολλοί) ἀνδρώθηκαν, 
διαμόρφωσαν συνείδηση καί ἔδρασαν μέ 
βάση τά βιώματά τους ἀπό τή Δικτατορία. 
Καί ἡ ἑλληνική χούντα ἦταν μόλις ἑπτα-
ετής καί μέ χαρακτηριστικά ἀσύγκριτα 
πιό χαλαρά ἀπό αὐτά τοῦ καθεστῶτος 
Χότζα καί Ραμίζ Ἀλία! Κι ὅμως, κάποιες 
γενιές ἐξακολουθοῦν νά πορεύονται μέ 
ἐκεῖνα τά βιώματα. Ἄς προσπαθήσουμε 
νά ἀντιληφθοῦμε μέ βάση ποιά βιώματα, 
μνῆμες, σύνδρομα καί ἰδεοληψίες ζοῦνε 
οἱ ἄνθρωποι αὐτοί.

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΑ ΒΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ*

τοῦ Χρήστου Νικολαΐδη

  BOPEIOC  H¶EIPOC
ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΑΤΣΙΦΑ
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Ἀρνητισμός
Ἐπιχειρῶ νά περιγράψω τήν ἀτμό-

σφαιρα αὐτή, γιατί προσωπικά πιστεύω 
πώς τά στοιχεῖα πού τήν συγκροτοῦν δέν 
εἶναι καθόλου ἄσχετα οὔτε μέ αὐτό πού 
ἔκανε ἀλλά οὔτε ἀπό αὐτό πού ἔπαθε ὁ 
Κωνσταντῖνος Κατσίφας!

Ἀκριβῶς τά ἴδια ἰσχύουν καί γιά τήν 
ἀλβανική πλευρά. Χωρίς ἀπολύτως καμία 
διάθεση συμψηφισμοῦ ἤ τήρησης βολικῶν 
ἴσων ἀποστάσεων, ἡ κοινή γνώμη στήν 
Ἀλβανία ἔχει τά δικά της. Διατηρεῖ μία 
ἀκατανόητα ἀρνητική ἄποψη καί συμπε-
ριφορά γιά τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλλη-
νες. Εἶναι ἀπίστευτος ὁ ἀρνητισμός καί 
ἡ φόρτιση πού νιώθει ὁ μέσος Ἀλβανός 
γιά τήν γειτονική του χώρα, παρά τό γε-
γονός ὅτι γνωρίζει πώς ὀφείλει σ᾽ αὐτήν 
παραπάνω ἀπό τό 50% τοῦ ΑΕΠ του!

Ὅπως ἔχει κανείς τήν εὐκαιρία νά 
διαπιστώσει συζητώντας μέ Ἀλβανούς, ἡ 
Ἑλλάδα δέν εἶναι γι᾽ αὐτούς ὁ πετυχημέ-
νος ξάδελφος πού πρέπει νά τοῦ μοιάσει. 
Ἀλλά ὁ ζηλιάρης ἑτεροθαλής ἀδελφός 
πού ἐποφθαλμιᾶ διαρκῶς κάτι ἀπό αὐτόν! 
Καί μέ τήν προκλητική ἀνωτερότητά του, 
τόσο στά λεφτά ὅσο καί στόν πολιτισμό, 
τήν εὐμάρεια καί τήν ἀνάπτυξη φαντά-
ζει ἀλαζόνας καί διεισδυτικός, δηλαδή 
ἀπειλητικός...

Μύχιες σκέψεις
Ὅταν δέ ἡ συζήτηση πάει στήν Ἑλ-

ληνική Μειονότητα, τότε τό θερμόμετρο 
ἀνεβαίνει ἀκόμη περισσότερο! Γιά τόν μέσο 
Ἀλβανό, κάθε συζήτηση περί Βοερειοη-
πειρωτῶν ὑποκρύπτει μία μύχια σκέψη 
καί συνεχῆ ἐπιδίωξη νά διαμελισθεῖ ἡ 
Ἀλβανία καί ἕνα κομμάτι της, τό νότιο, 
νά ἐνσωματωθεῖ στήν Ἑλλάδα.

Μπορεῖ νά μήν ὑπάρχει ἡ παραμικρή 
βάση στούς φόβους αὐτούς, ἀλλά ἔτσι 
συμβαίνει πάντα. Ἐδῶ μετράει ὅτι ὑπάρχει 

ὁ φόβος καί ὄχι ἄν εἶναι δικαιολογημένος. 
Ὁ φόβος αὐτός διαμορφώνει συμπεριφο-
ρές. Καί ὄχι ἡ αἰτιολόγησή του...

Γιατί, ἐάν ἔψαχνε κανείς τήν αἰτιολό-
γηση, θά ἔβρισκε ὅτι ὁ ὅρος Βόρειος Ἤ-
πειρος δέν ἐμπεριέχει ἀλυτρωτικό νόημα! 
Ἀλλά μόνο συναισθηματικό. Κανείς πλέον 
δέν ὀνειρεύεται ἐπελάσεις καί ἀλλαγές 
συνόρων. Αὐτά ἔμειναν σέ ἄλλες ἐποχές. 
Οἱ Ἕλληνες ἐδῶ θέλουν νά αἰσθάνονται 
ὅτι τό κράτος σέβεται τά ἀνθρώπινα δι-
καιώματά τους, ἀνάμεσα στά ὁποῖα εἶναι 
καί ἡ καταγωγή καί ἡ ἐθνική ταυτότητα. 
Δυστυχῶς ὅμως προκύπτουν παρανοή-
σεις. Πού εἶναι βούτυρο στό ψωμί τοῦ 
ἀλβανικοῦ ἐθνικισμοῦ...Ὁ ὁποῖος, σέ ἀ-
ντίθεση μέ ἀλλοῦ βρίσκεται σέ ἔξαρση, 
ὄχι ὡς ἔκφραση περιθωριακῶν δυνάμεων 
λαϊκισμοῦ καί πολιτικαντισμοῦ. Ἀλλά ὡς 
ἐπίσημη κρατική ἰδεολογία, ἀπό τήν ὁ-
ποία διαπνέεται ἡ Παιδεία, ἡ ἀκαδημαϊκή 
ἔκφραση καί ὁ δημόσιος λόγος...Κρατική 
ἰδεολογία πού πυροδοτεῖ τά ἄκρα! Πού 
μποροῦν νά κάνουν τή ζημιά.

Τό χρονικό τῆς τραγωδίας. «Θά πε-
θάνω γιά σᾶς»

Μέσα στό πλαίσιο αὐτό τοποθετοῦ-
νται ὅλα τά γεγονότα τῆς προηγούμενης 
Κυριακῆς 28ης Ὀκτωβρίου 2018, μέ τή 
γνωστή αἱματηρή κατάληξη... Κανένας 
καταπιεσμένος πολίτης δέν θά ἔπαιρ-
νε τό ὅπλο του, ἐάν δέν εἶχε βιώσει 
ὅλα ὅσα εἶχε βιώσει ὁ Κωνσταντῖνος 
Κατσίφας. Καί κανείς ἐλεύθερος σκοπευ-
τής, ὁποιασδήποτε εἰδικῆς ἀστυνομικῆς 
μονάδας, δέ θά ἐκτελοῦσε τόσο εὔκολα 
ἕναν 35χρονο, ἐάν δέν ζοῦσε κι αὐτός 
κάτω ἀπό τήν ἀτμόσφαιρα τῆς δικῆς του 
ἀτομικῆς καί συλλογικῆς ἀλήθειας.

Τό ἐπικρατέστερο σενάριο
Μαζεύοντας μαρτυρίες ἀνθρώπων πού 
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ἦταν παρόντες στό σημεῖο τήν Κυριακή, 
καταλήγει κανείς στό παρακάτω σενάριο: 
ὁ Κωνσταντῖνος ἦταν στό καφενεῖο. Μόλις 
εἶχε τελειώσει τόν σημαιοστολισμό τοῦ 
χωριοῦ του, ὅπως ἄλλωστε ἔκανε κάθε 
χρόνο γιά τή μεγάλη γιορτή, πού τόσα 
πολλά σημαίνει γιά τήν περιοχή. Ὅλοι 
ἐδῶ μεγαλώνουν μέ τούς ἡρωϊσμούς τοῦ 
μεγάλου πολέμου. Ἀπό μικρά παιδιά ἀκοῦν 
γιά τούς ἥρωες Ἕλληνες στρατιῶτες, πού 
ἐκτός ἀπό τό νά ἀποκρούσουν τούς Ἰτα-
λούς ἀπελευθέρωσαν καί τή μαρτυρική 
γῆ τους! Ὁ Κωνσταντῖνος τό ἔκανε, μέσα 
στή φόρτιση αὐτή, παρά τίς ἀπειλές, τίς 
κοροϊδίες καί τίς... «προειδοποιήσεις» 
πού εἶχε δεχθεῖ ἀπό τήν ἀλβανική ἀστυ-
νομία καί εἰδικά ἀπό ἕναν συγκεκριμένο 
ἀξιωματικό, τσάμικης καταγωγῆς, ἀπό τό 
ἀστυνομικό τμῆμα τοῦ διπλανοῦ χωριοῦ 
Γεωργουτσάτες.

«Περιμένω ἐντολή γιά νά κατεβάσω 
τίς σημαῖες», τοῦ ἔλεγε καί γελοῦσε. Ἐπί 
ἀρκετές ὧρες τόν εἰρωνευόταν καί τοῦ φώ-
ναζε «ξεκινάω σέ λίγο», ἐνῶ κάθε λίγο καί 
λιγάκι πλησίαζε τίς σημαῖες στό μνημεῖο 
τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ, ἔξω ἀπό τό σχολεῖο 
κάνοντας χειρονομίες. Κάποια στιγμή ὁ 
35χρονος ἔδειχνε νά χάνει τήν ψυχραιμία 
του. «Ἅμα εἶσαι ἄντρας κατέβασέ τες», 
τοῦ ἀπάντησε ὁ Κωνσταντῖνος καί σηκώ-
θηκε ἐκνευρισμένος. Τότε ὁ τσάμης ἔβγαλε 
προκλητικά τό περίστροφό του καί τό 
ἐναπόθεσε στό τραπέζι. «Ἅμα εἶσαι τόσο 
ἄντρας, ἔλα νά μοῦ τά πεῖς ἀπό κοντά», 
εἶπε δείχνοντας τό ὅπλο του, ἁπλώνο-
ντας ἕνα τεράστιο χαμόγελο αὐταρέσκειας 
καί ἀλαζονείας στό πρόσωπό του. «Μό-
νο ἐσύ νομίζεις ὅτι ἔχεις ὅπλο;» εἶπε ὁ 
Κωνσταντῖνος καί ἔφυγε ντροπιασμένος.

«Μάνα, κράτα τό σταυρουδάκι μου, 
μήν τό χάσω»

῎Ετρεξε στο σπίτι του. Μπῆκε στό 

σαλόνι ὅπου καθόταν ἡ μητέρα του Λίκα 
(Βασιλική). «Μάνα, κράτα τό σταυρουδάκι 
μου γιατί θά πάω κάπου, μήν τό χάσω», 
τῆς εἶπε καί τῆς ἔβαλε στό χέρι ἕνα σταυ-
ρουδάκι ἀπό σχοινί πού εἶχε φτιάξει μόνος 
του. Βγῆκε, πῆγε στό ἐργαστήριό του, πῆρε 
τό ὅπλο του καί τρέχοντας κατέβηκε στήν 
πλατεία. ̓Αναζήτησε τόν ἀστυνομικό, πού, 
μόλις τόν εἶδε, κρύφτηκε πλάϊ ἀπό τό 
σχολεῖο. «Ποῦ εἶσαι τώρα, ρέ λεβέντη, μέ 
τό περίστροφο;» τοῦ φώναξε ὁ Κωνστα-
ντῖνος καί μόλις τόν διέκρινε πυροβόλη-
σε 2-3 φορές στόν ἀέρα. Ὁ ἀστυνομικός 
τρομοκρατήθηκε, κρύφτηκε πίσω ἀπό 
τόν τοῖχο τοῦ σχολείου καί πυροβόλησε 
ἐναντίον τοῦ Κωνσταντίνου 1-2 φορές. 
Ὁ 35χρονος κινήθηκε πρός τό μέρος του 
πυροβολώντας καί πάλι, ἀλλά στόν ἀέρα. 
Ἐκεῖ βασίζονται οἱ συντοπίτες του καί 
λένε ὅτι ἐάν ἤθελε νά σκοτώσει, θά τό 
ἔκανε πολύ εὔκολα. Δέν σκότωσε, ἐπειδή 
δέν ἤθελε, καί ὄχι ἐπειδή δέν μποροῦσε.

Ὅταν βεβαιώθηκε ὅτι ὁ ἀστυνομικός 
ἔγινε καπνός, πῆρε τήν ἀνηφόρα. Βλέπο-
ντας τούς συντοπίτες του νά κρύβονται 
τρομαγμένοι καί νά τόν ἀποφεύγουν, τούς 
φωνάζει: «Τί φεύγετε, ρέ σεῖς, τί κρύβε-
στε; Ἐλᾶτε μαζί μου. Κατεβεῖτε. Ἐγώ θά 
πεθάνω σήμερα ἀλλά θά πεθάνω γιά σᾶς. 
Δέν πειράζει. Θά πεθάνω ἀλλά χαλάλι».

Στό βουνό μέ τόν βοσκό
Βγαίνει ἀπό τό χωριό καί ἀνεβαίνει 

στό βουνό. Ἐκεῖ συναντᾶ τὸν Ἀλκιβιάδη, 
τόν βοσκό πού ἔχει ἐκεῖ τό κοπάδι του. 
Κάθεται μαζί του γιά περίπου μία ὥρα, 
σάν νά μή συμβαίνει τίποτε. Μιλᾶ γιά τό 
χωριό καί τήν οἰκογένειά του ἄνετος καί 
χαλαρός! Ὁ Ἀλκιβιάδης τοῦ δίνει νερό 
καί τό μπουφάν του ἐπειδή κρυώνει. Ἡ 
ὥρα περνᾶ εὐχάριστα. Σέ καμία φάση τῆς 
κουβέντας ὁ βοσκός δέν καταλαβαίνει ὅτι 
κάτι πάει στραβά. Ὁ Κωνσταντῖνος τόν 
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* Ἀπό τό blog Σύλλογος Φίλων τῶν Ἀπανταχοῦ Κρυπτοχριστιανῶν, 29.10.2018.

χαιρετᾶ καί παίρνει τήν κατηφόρα γιά τό 
χωριό, ἐνῶ ὁ βοσκός συνεχίζει πρός τό 
κοπάδι του. Μέσα στά ἑπόμενα λεπτά 
καί κάτω ἀπό ἀδιευκρίνιστες συνθῆκες 
ὁ Κωνσταντῖνος διασταυρώνεται μέ τούς 
ἀστυνομικούς, οἱ ὁποῖοι τόν σκοτώνουν 
μέ δύο βολές ἀπό μακριά.

Τά σοβαρά κενά τῶν Ἀλβανῶν
Ἡ ἀλβανική ἀστυνομία ξετυλίγει τό 

ἀφήγημά της, πού ὅμως ἔχει σοβαρά κε-
νά, ἅλματα λογικῆς καί βολικές παραδο-
χές. Γιά νά πείσει γιά τήν ὀρθότητά του, 
θά πρέπει νά παρουσιάσει ντοκουμέντα! 
Ὅπως τή βαλιστική ἐξέταση τῶν βολῶν 
πού (ὑποτίθεται ὅτι) ἔριξε ὁ Κωνσταντῖ-
νος ἐναντίον τοῦ περιπολικοῦ πού τόν 
προσέγγισε, μετά τούς πρώτους πυρο-

βολισμούς. Ὅπως καί τῆς ἐξέτασης τοῦ 
πτώματος γιά νά διερευνηθεῖ πῶς, ἀπό 
ποῦ καί ἀπό τί χτυπήθηκε. Ἀλλά καί 
στοιχείων ἀπό σφαῖρες πού ἔριξε, –ἄν 
ἔριξε– ὁ Κατσίφας ἐναντίον τῶν ἀστυ-
νομικῶν. Γιατί κάποιοι ἐξακολουθοῦν 
νά ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ Κωνσταντῖνος εἶχε 
ἀβολίδωτα...

Σχ.«Π»: Γιατί δέν δίνουν οἱ Ἀλβανοί 
τό βίντεο, πού, κατά πᾶσαν πιθανότητα, 
τράβηξαν ἀπό τή «συνάντηση» τοῦ Κων-
σταντίνου μέ τήν ἀλβανική ἀστυνομία; 
Ἀπό αὐτό θά φανεῖ τί ἀκριβῶς ἔγινε· ἄν 
ὁ Κατσίφας ἦταν ὁπλισμένος καί πυρο-
βόλησε, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ Ἀλβανοί. 
Σημειωτέον ὅτι οἱ ἀστυνομικές ἐπιχειρή-
σεις εἰδικοῦ ἐνδιαφέροντος, ὅπως ἡ συ-
γκεκριμένη, συνήθως βιντεοσκοποῦνται.

ΑΝΕΒΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ.
ΠΕΡΑΣΕ ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΗΡΩΩΝ*

τοῦ Νίκου Ἀνδρεαδάκη
Ὁ Κωνσταντῖνος [Κατσίφας] ἔπεσε 

νεκρός ἀπό τά πυρά τῆς Ἀλβανικῆς Ἀστυ-
νομίας... ΟΧΙ δέν ἔπεσε ὁ Κωνσταντῖνος... 
Πέταξε ὁ Κωνσταντῖνος.

Ἐλευθερώθηκε ὁ Κωνσταντῖνος. Ἀνέ-
βηκε στήν ἀληθινή Ἑλλάδα. Πέρασε στό 
Πάνθεον τῶν μεγάλων ἡρώων. Εἶναι μαζί 
μέ τόν Κολοκοτρώνη καί τόν Νικηταρά καί 
κουβεντιάζουν. Πέρασε στήν αἰωνιότητα 
κι ἔκλεψε τά κλειδιά τῆς αἰώνιας μακαρι-
ότητας ἀπό τόν Χάρο. Δέν τόν φοβήθηκε. 
Τόν κοίταξε στά μάτια καί τοῦ εἶπε: «Ζήτω 
ἡ Ἑλλάς. Μέ τό αἷμα μου νά γράψετε 
Ἑλλάδα σ᾽ ἀγαπῶ». Γνωρίζει ὁ Κωνστα-
ντῖνος πώς ἡ Ἐλευθερία καί ἡ Ἀγάπη 
εἶναι γέννες τῆς ἴδιας Μάνας. Γνωρίζει ὁ 
Κωνσταντῖνος πώς δέν ἀρκεῖ νά περιμένεις 
κάτι. Δέν ἀρκεῖ νά τό ἐπιθυμεῖς. Πρέπει 

νά ἀγωνιστεῖς, νά ματώσεις, νά θυσιαστεῖς 
γιά ὅ,τι ἀγαπᾶς. Γιά νά ἀποκτήσει νόημα 
ἡ ζωή σου. Γιά νά μήν ξοδευτεῖ ἄδικα. Γιά 
νά ἀφήσεις μία ὁμολογία πίσω σου. Πώς 
πάλεψες γιά ὅ,τι ἀγάπησες. Γιά νά εἶσαι 
ἤρεμος. Ὅταν περάσεις στήν ἀληθινή ζωή 
ὅτι ἔκαμες τό καθῆκον σου.

Θά μᾶς κοιτάει ἀπό ἐκεῖ πάνω ὁ Κων-
σταντῖνος τώρα, μαζί μέ τούς Μακεδονο-
μάχους, μαζί μέ τόν Ἠλιάκη καί θά ἀπο-
ροῦν. Θά ἀποροῦν γιά τό πῶς μποροῦμε 
καί συνεχίζουμε τή ζωή μας. Ἔτσι ἄχρωμη, 
ἄοσμη, προσκυνημένη... ραγιάδες ἐμεῖς, ρα-
γιάδες τά παιδιά μας, ραγιάδες τά παιδιά 
τῶν παιδιῶν μας χωρίς ἴχνος ἀξιοπρέπειας, 
χωρίς θυσιαστικό φρόνημα περιμένοντας 
κάποιο θαῦμα νά μᾶς σώσει. Ἀρκεῖ νά μήν 
στοχοποιηθοῦμε ἐμεῖς.
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Ἀθάνατος, Κωνσταντῖνε. Πρέσβευε 
ὑπέρ ἡμῶν τῶν Γραικύλων στόν Ἰησοῦ 

Χριστό, πού τόσο ἀγαποῦσες. Καλή ἀ-
ντάμωση, ἀδελφέ μου. Καλόν Παράδεισο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΡΩΪΣΜΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕΣ
τοῦ Γεράσιμου Γερολυμάτου

Σχεδόν μιά ἑβδομάδα ἀπό τή δολοφο-
νία σου, θέλω νά σέ εὐχαριστήσω γιά τήν 
θυσία σου, ἀξιομακάριστε Κωνσταντῖνε! 
Νιώθω ὑποχρέωση ἀπέναντί σου γιά τήν 
ἀδυναμία μου νά σέ μιμηθῶ. Γιά τή δειλία 
νά ἀκουλουθήσω τό δρόμο τοῦ μαρτυρίου 
σου. Ἀλλά δέν κάνουμε ὅλοι γιά ὅλα. Χρει-
άζεται νά εἶναι κανείς φτιαγμένος ἀπό τή 
στόφα τοῦ ἥρωα γιά νά κάνει τίς μεγάλες 
ὑπερβάσεις. Νά εἶναι ἀτσαλοζυμωμένος, 
καθάριος στήν ψυχή καί σιδερένιος στή 
θέληση. Ὅπως καί στήν περίπτωση τοῦ 
Σολωμοῦ στήν Κύπρο, μέ συγκλονίζει ἡ 
γνώση ὅτι ἤξερες ἐκ τῶν προτέρων τήν 
κατάληξή σου. Ἀλλά δέν ἔκανες πίσω στό 
μονόδρομο τῆς θυσίας πού ἀκολούθησες! 
Γιατί αὐτό εἶναι ἡ θυσία. Ἡ ἐπιλογή μιᾶς 
σωτηρίας, πού ὅμως ἀπορρίφθηκε ἀπό τήν 
ἐλεύθερη βούληση τοῦ θυσιαζομένου. Ἔτσι 
ἀποκτᾶ νόημα καί ὁ στίχος τοῦ ποιητῆ γιά 
τίς Θερμοπύλες: «Ἀκόμα καί ἄν οἱ Μῆδοι 
περάσουν...».

Μά πάνω ἀπ᾽ ὅλα σέ εὐχαριστῶ γιά τό 
παράδειγμα ἡρωϊσμοῦ πού μᾶς ἄφησες σέ 
μιά ἐποχή ἀπίστευτης ἠθικῆς καί ψυχικῆς 
παραλυσίας. Πού ἐξέπληξες ὄχι μόνο τό 
πανελλήνιο, ἀλλά ἀκόμα καί αὐτούς τούς 
ἴδιους τούς δολοφόνους σου. Γιατί κρυφά 
μέσα τους καί αὐτοί θά σέ θαύμαζαν γιά 
τήν ἀποκοτιά σου νά τούς περιφρονήσεις. 
Τόν γενναῖο ὅλοι τόν θαυμάζουν, ἀκόμα 
καί οἱ ἐχθροί του. Μόνον οἱ ἀσήμαντοι 
καί οἱ ἠθικά ἐκμηδενισμένοι τόν φθονοῦν 
γιά τό μεγαλεῖο του, γιατί γίνεται μέτρο 
σύγκρισης τῆς μηδαμινότητάς τους.

Σέ εὐχαριστῶ, γιατί μέ τόν θάνατό 
σου μᾶς ἔκανες νά κοιταχτοῦμε μεταξύ 

μας. Ὁ θρῆνος καί τό πένθος γύρω ἀπό 
τό σῶμα σου μᾶς ἔκανε νά νιώσουμε ξανά 
ἀδέλφια. Ἀπό ἄκρη σέ ἄκρη τῆς γλυκιᾶς 
πατρίδας οἱ καρδιές χτύπησαν στόν ἴδιο 
ρυθμό, τά μάτια εἶδαν τά ἴδια πράγματα, 
ὁ νοῦς ταξίδεψε στά ἴδια οὐράνια, στούς 
ἴδιους δρόμους τῆς συγκίνησης καί τοῦ 
πατριωτικοῦ ρίγους.

Σέ εὐχαριστῶ, γιατί μᾶς ἔκανες νά δοῦ-
με, ὅτι οἱ πατριῶτες σέ αὐτόν τόν τόπο 
εἶναι τελικά ἀκόμα πολλοί. Εἶναι ἡ τεράστια 
πλειονότητα τῶν ἁπλῶν, τῶν ἀνιδιοτελῶν 
ἀνθρώπων, πού μπῆκες, Κωνσταντῖνε, μέσα 
στή καρδιά τους σάν νά ἤσουν –καί εἶσαι– 
τοῦ καθενός ὁ ἀδελφός. Σέ εὐχαριστῶ, 
γιατί ὁ θάνατος καί ἡ θυσία σου ἦταν ἡ 
ἀφορμή πού μᾶς ἀποκάλυψε τά ἀτέ-
λειωτα πάθη τῆς ἐθνικῆς μειονότητας 
στήν Βόρειο Ἤπειρο. Πού μᾶς ἔδειξε τό 
τυραννικό καθεστώς καί τόν πραγματικό 
ἄθλιο χαρακτήρα τῶν Ἀλβανῶν ἀπέναντι 
στούς Ἕλληνες ἀδελφούς μας. Ἄσε, λοιπόν, 
τά σκυλιά τά μαῦρα νά ἀλυχτοῦν, Κων-
σταντῖνε, ἀφοῦ δέν μποροῦν νά ταράξουν 
τόν αἰώνιο ὕπνο σου. Καταδικασμένα εἶναι 
στήν ἠθική ἀνυπαρξία τους. Αὐτοί εἶναι 
στά ἀλήθεια οἱ νεκροί, λεβέντη μου, ἐνῶ 
ἐσύ ὁ ζωντανός αἰώνια. Σέ κλαίω, ἀκόμα 
καί τώρα πού γράφω, ἀλλά ἐσένα δέν σοῦ 
ἀξίζει θρῆνος.

Ὄμορφος, ὅπως εἶσαι, σάν αἰώνιος 
Ἕλληνας, παντοτινά νέος, διάβηκες τό 
κατώφλι τῆς ἀθανασίας. Σέ ὑποδέχθηκαν 
οἱ παλαιοί ἥρωες, φάσμα μαρτυρικό, στόν 
ἔνδοξο κόσμο τῆς ὁμήγυρής τους!

* Ἀπό τό blog Προσκυνητής, 3.11.2018
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V V V V V V V V V V V V V V V V 
Ἅγιος Παΐσιος: «Ἐσᾶς θά σᾶς ἐλευθερώσουν κάτι παλαβοί, κάτι παλικάρια»

Γιά τή Βόρειο Ἤπειρο, ὁ Γέροντας εἶχε πεῖ μεταξύ ἄλλων: «Μή φοβᾶστε. Ἐσᾶς 
θά σᾶς ἐλευθερώσουν κάτι παλαβοί ἀπό μέσα καί ἀπό ἔξω. Παλαβοί μέ τήν καλή 
ἔννοια, δηλαδή παλικάρια. Αὐτοί δέν θά καταλαβαίνουν ἀπό πολιτικές, καί θά 
μποῦν μέσα νά βοηθήσουν. Οἱ πολιτικοί θά τό χαροῦν κι αὐτοί κατά βάθος, ἀλλά 
αὐτοί δεσμεύονται καί δέν μποροῦν νά ἐνεργήσουν. Οἱ ἄλλοι θά τό δεχτοῦν. Ἔ! 
ἀφοῦ ἔγινε τώρα, ἔγινε, θά ποῦν. Μή φοβᾶστε. Λειτουργοῦν καί οἱ πνευματικοί 
νόμοι. Πόνος εἶναι αὐτός. Μιά οἰκογένεια εἴμαστε καί μᾶς χώρισαν. Σάν νά λένε, 
αὐτά τά παιδιά νά πᾶνε χώρια ἀπό τούς ὑπόλοιπους. Πονάει αὐτό! Τόσες φορές 
τήν ἐλευθερώσαμε τή Βόρειο Ἤπειρο, τόσα αἵματα, τόσα κρυοπαγήματα! Δέ θά 
πᾶν χαμένα ὅλα αὐτά».

Ἀπό τό βιβλίο: Ἀθανασίου Ρακοβαλῆ, «Ὁ πατήρ Παΐσιος μοῦ εἶπε»,
Θεσσαλονίκη, ἔκδοση 18η, σ. 76.

ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΟΥ ΒΛΕΜΜΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΙΤΑΖΕΙ
ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΣΤΡΑΤΙΣΟΥΜΕ...*

τοῦ Κώστα Μόντη

Ὁ σπουδαῖος ποιητής τῆς Κύπρου 
Κώστας Μόντης ἔγραψε γιά τόν κορυφαῖο 
ἐθνομάρτυρα τοῦ Κυπριακοῦ ἀγώνα τῆς 
Ε.Ο.Κ.Α. (1955-1959) Γρηγόρη Αὐξεντίου 
τό παρακάτω συγκλονιστικό ποίημα. Οἱ 
στίχοι θά μποροῦσε νά εἶχαν γραφεῖ καί 
γιά τόν νέο μας ἥρωα καί ἐθνομάρτυρα 
Κωνσταντῖνο Κατσίφα. Εὐχαριστοῦμε τόν 
φίλο μας Θεοφάνη Μαλκίδη γιά τήν ἰδέα 
του νά ἀποδοθεῖ καί στόν Κατσίφα τό 
ποίημα, πού γράφτηκε γιά τόν Γρηγόρη 
Αὐξεντίου. 

Νά πάρουμε μιά σταγόνα ἀπ᾽ τό αἷμα σου
νά καθαρίσουμε τό δικό μας,
Νά πάρουμε μιά σταγόνα ἀπ᾽ τό αἷμα σου
νά μπολιάσουμε τό δικό μας,
Νά πάρουμε μιά σταγόνα ἀπ᾽ τό αἷμα σου
νά βάψουμε τό δικό μας
νά μή μπορέσει πιά ποτέ
νά τό ξεθωριάσει ὁ φόβος.

Νά πάρουμε τό τελευταῖο σου βλέμμα
νά μᾶς κοιτάζει νά μήν ξεστρατίσουμε,
Νά πάρουμε τήν τελευταία σου ἐκπνοή
νά ᾽χουμε ὀξυγόνο
ν᾽ ἀναπνέουμε χιλιάδες χρόνια,
Νά πάρουμε τίς τελευταῖες σου λέξεις
νά ᾽χουμε νά τραγουδᾶμε
ἀνεξάντλητα ἐμβατήρια γιά τή λευτεριά.

Μήν πέσει σκιά στόν τάφο αὐτόν
οὔτε ἀπό γιασεμί στό φεγγάρι.
Ὁ τάφος αὐτός εἶναι γιά νά παίζει
μέ ξίφη αὐγουστιάτικων ἡλιαχτίδων
καί νά στέλνει διπλούς ἥλιους
πίσω στόν ἥλιο.
Κι ἀκόμα ὄχι, ὁ τάφος αὐτός
δέν εἶναι γιά ν᾽ ἀντανακλᾶ τόν ἥλιο,
ὁ ἥλιος εἶναι γιά ν᾽ ἀντανακλᾶ
τούς ἥλιους του.

* Ἀπό τό blog malkidis.blogspot.com
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 EI¢HCEIC & CXO§IA  
«Μαϊμοῦ» δημοψήφισμα στά Σκόπια. 

Λόγος ἀκύρωσης τῆς προδοτικῆς 
Συμφωνίας

Ὁ πονηρός Ζόραν Ζάεφ μετά τήν πα-
νωλεθρία, πού ὑπέστη ἡ προδοτική «Συμ-
φωνία τῶν Πρεσπῶν» στό δημοψήφισμα 
πού ὁ ἴδιος προεκήρυξε καί διεξήχθη τήν 
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στά Σκόπια, 
εἶπε, κάνοντας «κωλοτούμπα», ὅτι τό 
δημοψήφισμα ἦταν συμβουλευτικό καί 
ὄχι δεσμευτικό γιά τήν κυβέρνησή του. Τά 
ἴδια δέν ἔκανε καί ὁ Ἀλ. Τσίπρας μέ τό 
δημοψήφισμα τῆς 5ης Ἰουλίου 2015, ὅπου 
τό ΟΧΙ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τό ἔκανε ΝΑΙ;

Στά Σκόπια ἡ ἀποχή ἀπό τό δημοψή-
φισμα ἦταν 65%. Ἡ ἀποχή σήμαινε κάτι 
παραπάνω ἀπό καταδίκη τῆς Συμφωνίας, 
σύμφωνα μέ τή «γραμμή» τῆς ἀποχῆς, 
πού εἶχε δώσει ὁ Πρόεδρος τῶν Σκοπίων 
Ἰβάνωφ, πού πολέμησε τή Συμφωνία.

Τό 35%, πού ψήφισε, ἔδωσε «Ναί», 
στή Συμφωνία σέ ποσοστό 91%.

Σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα τῶν Σκοπί-
ων (ἄρθρο 73), ἐάν ἕνα δημοψήφισμα δέν 
λάβει τό 50% τῶν ψήφων, εἶναι ἄκυρο.

Καί τό ἐπίσης σημαντικό: Στήν προ-
δοτική Συμφωνία τίθενται δύο ὅροι γιά 
νά προχωρήσει: 1) «Ἡ ἔκβαση δημοψη-
φίσματος συνάδουσα μέ τήν παροῦσα 
Συμφωνία» (δηλ. στό δημοψήφισμα νά 
πλειοψηφήσει τό «Ναί») καί 2) «Ἡ ὁλο-
κλήρωση τῶν τροποποιήσεων [σημ. «Π»: 
τοῦ Σκοπιανοῦ Συντάγματος] πού προ-
βλέπονται στή Συμφωνία».

Δηλαδή τό γεγονός ὅτι στό δημο-
ψήφισμα δέν πλειοψήφησε τό «Ναί» 
(ἀποχή 65%) ἀποτελεῖ λόγο ἀκύρωσης 
τῆς Συμφωνίας.

v v v

Ρωσσία καί Κίνα θά θέσουν βέτο 
στό ὄνομα τῶν Σκοπίων;

Στηριζόμενες στό γεγονός ὅτι νικητής 
τοῦ δημοψηφίσματος ἦταν ἡ ἀποχή, καί 
σύμφωνα μέ ὅσα ἐκθέσαμε παραπάνω, 
Ρωσσία καί Κίνα ἐδήλωσαν ὅτι θά θέσουν 
βέτο στό νά ὀνομασθοῦν τά Σκόπια «Βό-
ρεια Μακεδονία», ὅταν τό θέμα ἔλθει στό 
Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε., πρίν 
πάει στήν Ὁλομέλεια.

Θά τούς εἴμαστε εὐγνώμονες, ἄν τό 
κάνουν.

Ἴσως ἔτσι τά οἰκονομήσει ὁ καλός 
Θεός, γιά νά καταργηθεῖ ἡ προδοτική 
Συμφωνία.

Αὐτό βέβαια δέν σημαίνει ὅτι οἱ Ἕλ-
ληνες θά σταματήσουμε τόν ἀγῶνα.

v v v

Ξύλο καί δακρυγόνα ἐναντίον τῶν 
πατριωτῶν. Ντροπή γιά τή σημερινή 

Ἑλληνική Ἀστυνομία
Δέν ἀπολυτοποιοῦμε οὔτε γενικεύου-

με. Αὐτό ὅμως πού εἴδαμε στήν παλλαϊ-
κή διαμαρτυρία ἐναντίον τῆς προδοτικῆς 
«Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν» καί τοῦ πρω-
τεργάτη της Ἀλέξη Τσίπρα στά ἐγκαίνια 
τῆς Διεθνοῦς Ἐκθέσεως Θεσσαλονίκης 
(Δ.Ε.Θ.) στίς 8 Σεπτεμβρίου 2018 ἦταν 
μία ντροπή γιά τή σημερινή Ἀστυνομία, 
τήν ὁποία ἡ ἀριστερή κυβέρνηση μέ τή 
στήριξη Καμμένου πάει νά μεταλλάξει σέ 
σταλινικό ἐργαλεῖο λαϊκῆς καταστολῆς.

Τά Μ.Α.Τ. τοῦ κ. Τσίπρα πρέπει νά 
αἰσθάνονται ὑπερήφανα, διότι ἔδειραν μέ 
μίσος καί φλόμωσαν στά χημικά φιλήσυ-
χους πολίτες, γυναῖκες καί παιδιά, πού 
βρίσκονταν 500 καί πλέον μέτρα ἀπό τό 
Βελλίδειο, ὅπου ἀγόρευε δημαγωγικά ὁ 
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ἐκλεκτός τους, πού φρουροῦσαν.
Δέν σεβάσθηκαν οὔτε τίς ἑλληνικές 

σημαῖες, πού ἀνέμιζαν περήφανα οἱ δια-
δηλωτές, οὔτε τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, 
πού κρατοῦσε ψηλά Ἁγιορείτης μοναχός, 
ὁ ὁποῖος κατέβηκε ἀπό τό Ἅγιον Ὄρος, 
γιά νά ἑνώσει τή φωνή του μέ τούς δια-
μαρτυρόμενους πολίτες. Ἕνα δακρυγόνο, 
πού ἐκτοξεύθηκε, χτύπησε καί τρύπησε 
τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας καί ἔστειλε τόν 
μοναχό στό νοσοκομεῖο, ὅπως καί δεκάδες 
ἄλλους πολίτες.

Καί μήν πιστεύουν μερικοί αὐτό, πού 
γράφτηκε γιά τά Μ.Α.Τ. στό Πισοδέρι 
ἀνήμερα τῆς προδοτικῆς Συμφωνίας, ὅτι 
τάχα οἱ ἀστυνομικοί τῶν Μ.Α.Τ. ἦταν ξέ-
νοι. Δυστυχῶς ἦταν Ἕλληνες, πού τούς 
ἔφεραν ἀπό τήν Ἀθήνα, μέ μίσος κατά 
τῶν Ἑλλήνων Μακεδόνων. Τό ἴδιο ἔγινε 
καί στή Δ.Ε.Θ.

Καί πάλι δέν γενικεύουμε.
Δημοσιογράφος ὑπέβαλε μήνυση, διότι 

ξυλοκοπήθηκε ἀπό ἄνδρες τῶν Μ.Α.Τ., 
τῶν ὁποίων ὁ ἐπικεφαλῆς διμοιρίτης ἔβρι-
ζε τούς διαμαρτυρόμενους διαδηλωτές μέ 
τίς χυδαῖες βρισιές, πού–κάκιστα–χρησι-
μοποιοῦν κάποιοι ἀνεγκέφαλοι τοῦ Πει-
ραιᾶ ἐναντίον τῶν Βορείων Ἑλλήνων σέ 
ποδοσφαιρικούς ἀγῶνες.

Τό μεῖζον θέμα τῆς ἀπρόκλητης καί 
ἀσύμμετρης ἀστυνομικῆς βίας ἐναντίον 
τῶν διαμαρτυρομένων κατά τῆς προδο-
τικῆς Συμφωνίας στά ἐγκαίνια τῆς Δ.Ε.Θ. 
θάφτηκε, δυστυχῶς, καί δέν ἀναδείχθηκε 
–ὅπως θά ἔπρεπε– ἀπό τό σύνολο σχεδόν 
τῶν κομμάτων τῆς ἀντιπολίτευσης.

Ὅπως σημειώνει σέ σχετικό κείμενό 
του, πού ἀναρτήθηκε στό διαδίκτυο, ὁ κ. 
Φιλόθεος Κεμεντζετζίδης, Πρόεδρος τῆς 
Σ.Φ.Ε.Β.Α., ἀναφερόμενος κυρίως σ᾽αὐτά 
πού προηγήθηκαν τῆς Δ.Ε.Θ.: «Γιά πρώ-
τη φορά σέ τέτοιου εἴδους ἐκδηλώσεις, 
στοχοποιήθηκαν, λοιδορήθηκαν, συκο-

φαντήθηκαν καί ἀντιμετωπίστηκαν ὡς 
ἐν δυνάμει ἐπικίνδυνοι ταραχοποιοί, τά 
χριστιανικά σωματεῖα καί οἱ ἀδελφότητες 
τῆς Θεσσαλονίκης σέ μία ἐνορχηστρωμένη 
ἐπίθεση, τόσο ἀπό Μ.Μ.Ε. ἐλεγχόμενα 
ἤ φίλα διακείμενα πρός τήν κυβέρνηση, 
ὅσο καί ἀπό τήν ἴδια τήν Ἀσφάλεια, μέ 
πρακτικές πού θύμισαν ὄχι δημοκρατία 
ἀλλά καθεστῶτα σταλινικοῦ τύπου».

v v v

Ἰατροδικαστής γιά Κατσίφα: «Δέν 
ἔχω ξαναδεῖ ἕνα τόσο γαλήνιο καί 

χαμογελαστό πρόσωπο».
Διαβάζουμε στό διαδίκτυο μέ ἡμερομη-

νία 2.11.2018: Ὁ δικηγόρος τῆς οἰκογένειας 
Κατσίφα (τῶν γονέων τοῦ Κωνσταντίνου 
Κατσίφα) Κώστας Γιοβανόπουλος δήλωσε 
πώς ὁ Ἕλληνας ἰατροδικαστής Θεόδωρος 
Βουγιουκλάκης, ἀπό τά Ἰωάννινα, εἶδε τή 
σορό τοῦ 35χρονου ὁμογενοῦς γιά 5 μόνο 
λεπτά, διαπιστώνοντας ὅτι ἔχουν χαθεῖ 
στοιχεῖα, καθώς τό πτῶμα εἶχε πλυθεῖ 
καί τά τραύματα εἶχαν συρραφεῖ.

Ἡ μαρτυρία τοῦ ἰατροδικαστοῦ κ. Βου-
γιουκλάκη εἶναι συγκλονιστική: «Τόσα χρό-
νια στήν καριέρα μου δέν ἔχω ξαναδεῖ ἕνα 
τέτοιο γαλήνιο καί χαμογελαστό πρόσωπο. 
Πέθανε εὐτυχισμένος. Ἡ αἴσθησή μου εἶναι 
ὅτι ἄνοιξε τά χέρια καί εἶπε: "Σκοτῶστε με"».

v v v

Ἑλένη Θεοχάρους: «Τιμή μου ἡ ἀπα-
γόρευση εἰσόδου στήν Ἀλβανία».
Ὅπως διαβάζουμε στό himara.gr ἡ 

Κύπρια εὐρωβουλευτής καί καθηγήτρια 
Ἰατρικῆς στό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης κ. Ἑλένη Θεοχάρους, ἡ ὁποία χα-
ρακτηρίσθηκε μαζί μέ ἄλλους 52 Ἕλληνες 
(κατάλογος πού θά αὐξηθεῖ, ὅπως δήλωσε 
ὁ Ἀλβανός Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν) ἀνε-
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πιθύμητο πρόσωπο (persona non grata) 
στήν Ἀλβανία, μετά τήν παρουσία της 
στήν κηδεία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα 
στούς Βουλιαράτες Βορείου Ἠπείρου τήν 
Πέμπτη 8 Νοεμβρίου, δήλωσε: «Πρόκει-
ται γιά ἕναν τίτλο τιμῆς νά μπῶ στό 
στόχαστρο ἑνός διεφθαρμένου, δικτα-
τορικοῦ καθεστῶτος». Καί συμπλήρωσε: 
«Δέν πρόκειται νά κάμψουν οὔτε τήν ἀντί-
στασή μου, οὔτε τή βούλησή μου, οὔτε τό 
πάθος μου γιά κατοχύρωση τῶν ἀνθρω-
πίνων δικαιωμάτων τῶν φρικτά καταπιε-
σμένων Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου».

Ἡ ἴδια μίλησε γιά τή δολοφονία τοῦ 
Κωνσταντίνου Κατσίφα τή Δευτέρα 12 
Νοεμβρίου ἐνώπιον τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοι-
νοβουλίου. Ἡ Κύπρια Εὐρωβουλευτής καί 
πρόεδρος τοῦ κινήματος «Ἀλληλεγγύη» 
εἶναι σκιώδης εἰσηγήτρια τοῦ ἐνταξιακῶν 
συνομιλιῶν τῆς Ἀλβανίας στήν Ε.Ε.

v v v

Ὁ Σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας 
τοῦ Ράμα ἔδωσε ἐντολή γιά τή δολο-

φονία Κατσίφα
Αὐτό ἀπεκάλυψε ὁ πρώην πρέσβης 

τῆς Ἑλλάδος στήν Ἀλβανία καί στά Σκό-
πια κ. Ἀλέξανδρος Μαλλιᾶς σέ ὁμιλία 
του στήν Καλαμάτα στίς 17.11.2018, ὅπου 
παρουσιάσθηκε τό νέο βιβλίο του γιά τό 
Σκοπιανό.

Ὁ κ. Μαλλιᾶς, ὁ ὁποῖος γνωρίζει πρό-
σωπα καί πράγματα, εἶπε ὅτι τήν ἐντολή 
γιά τή δολοφονία Κατσίφα ἔδωσε ὁ μέ-
χρι τότε σύμβουλος Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας 
τοῦ Ἔντυ Ράμα Σαντέρ Λιέσι, ὁ ὁποῖος 
κατόπιν αὐτοῦ προήχθη σέ ὑπουργό Δη-
μοσίας Τάξεως.

v v v

Πάγκαλος, Φίλης καί Λιάκος καθυ-
βρίζουν τόν ἥρωα Κατσίφα

Ἐκτός ἀπό τούς γνωστούς καί μή 
ἐξαιρετέους Θεόδωρο Πάγκαλο καί Νί-
κο Φίλη, οἱ ὁποῖοι μέ τίς δηλώσεις τους 
οὐσιαστικά νομιμοποίησαν τή δολοφονία 
τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα ἀπό τούς Ἀλ-
βανούς, γιά τό θέμα μίλησε καί ὁ ἐπίσης 
γνωστός καθηγητής Ἱστορίας Ἀντώνης 
Λιάκος, «σύντροφος» τῆς νῦν ὑπουργοῦ 
Πολιτισμοῦ Μυρσίνης Ζορμπᾶ. Ὁ κ. Λιάκος 
σέ ἕνα κατάπτυστο καί ἄκρως προσβλη-
τικό γιά τή μνήμη τοῦ ἥρωα κείμενό του 
ὑπό τόν τίτλο «Κατασκευές ἡρώων καί 
πολιτική τῆς μνήμης», πού δημοσιεύθηκε 
στή γνωστή γιά τίς ἀπόψεις της Ἐφημε-
ρίδα τῶν Συντακτῶν (5.11.2018) γράφει 
καί τά ἑξῆς ἐξωφρενικά: «Ποιές ἦταν οἱ 
προθέσεις του; Τά περί ὑπεράσπισης τῆς 
σημαίας ἀποδείχθηκαν ἀνακριβῆ, γιατί 
ὅλο τό χωριό ἦταν σημαιοστολισμένο. Τί 
γύρευε ἐκείνη τήν ἡμέρα, σέ αὐτό τό ση-
μεῖο, ὑπό τίς συγκεκριμένες περιστάσεις; 
Ὁμηρία προσώπων, ἐπίθεση ἐναντίον 
Ἀλβανῶν ἐπισήμων, ἐναντίον τῆς ἀστυ-
νομίας πού περιφρουροῦσε τήν ἐκδήλω-
ση, ἐπίδειξη ἡρωϊσμοῦ; Δέν χρειάζεται 
πολλή σκέψη, γιά νά καταλάβει κανείς 
τήν αἱματοχυσία πού θά ἀκολουθοῦσε. 
Ἦταν ἀτομική πρωτοβουλία ἐξημμένου 
νέου, ἀλλά ποιοί προμήθευσαν τόν βα-
ρύ ὁπλισμό; Μέ ποιούς μίλησε ἐκεῖνο τό 
πρωΐ ἤ τίς προηγούμενες μέρες; Γνώριζαν 
τίς προθέσεις του, προσπάθησαν νά τόν 
ἀποτρέψουν ἤ μήπως τόν ἐνθάρρυναν; 
Εἶχε συνεργούς πού ἐνδεχομένως, ὅταν 
ἀποκαλύφθηκε, κρύφτηκαν στό πλῆθος 
καί δέν ἐκδηλώθηκαν; Δέν ἦταν λίγοι 
ἀκροδεξιοί πού εἶχαν συρρεύσει ἐκεῖ. Ἡ 
Ἑλλάδα θά βρισκόταν σήμερα στόν τυ-
φῶνα μιᾶς τρομερῆς κρίσης»(!)

Σχ. «Π»: Φίλος τῆς «Π» σχολιάζοντας 



29

τά ἀνωτέρω μᾶς ἔλεγε τό γνωστό ρητό 
«Ἐκ στόματος κόρακος κρά». Τά ἀηδόνια 
κελαηδοῦν καί οἱ κόρακες κρώζουν. Ὁ 
καθένας βγάζει ὅ,τι ἔχει μέσα του!

Ρίχνουμε τήν ἰδέα στόν κ. Λιάκο νά διεκ-
δικήσει καί μία θέση καθηγητοῦ Ἐπιστημο-
νικῆς Φαντασίας. Ὄντως διαθέτει πλούσια, 
ἄν κρίνουμε ἀπό τό παραπάνω κείμενό του.

v v v

Εἶχαν ἕτοιμη συμφωνία
καί μέ τήν Ἀλβανία

Ὡς γνωστόν ὁ πρώην ὑπουργός Ἐ-
ξωτερικῶν Νῖκος Κοτζιᾶς μετά τή «Συμ-
φωνία τῶν Πρεσπῶν» (Ἰούνιος 2018) εἶχε 
δηλώσει μέ αὐταρέσκεια ὅτι «πρίν πάει 
γιά καλοκαιρινές διακοπές θά ἔλυνε καί 
τά ἐκκρεμῆ προβλήματα μέ τήν Ἀλβανία!» 
Δέν πρόλαβε ὅμως, γιατί παραιτήθηκε. 
Λένε λοιπόν πολλοί:

«Μήπως εἶχαν λύσει, μέ τήν ἐκκολα-
πτόμενη αὐτή συμφωνία, τά χέρια τοῦ 
νεογενίτσαρου (ἀπό μητέρα Ἑλληνίδα) 
Ράμα νά ξεκινήσει τή σταδιακή βῆμα πρός 
βῆμα ἐξαφάνιση τῆς Ἐθνικῆς Ἑλληνικῆς 
Μειονότητος στήν Ἀλβανία (Βόρειο Ἤ-
πειρο); Καί νά ἱκανοποιήσει τό αἴτημα 
τῶν Ἀλβανῶν γιά ἐπάνοδο στήν Ἑλλάδα 
τῶν προδοτῶν κατοίκων τῆς Τσαμουριᾶς»; 
Ὁπότε, ξεκινώντας ἀπό τόν ἐθνομάρτυρα 
Κωνσταντῖνο, νά τρομοκρατήσει τούς ἐκεῖ 
Ἕλληνες, γιά νά φύγουν σιγά-σιγά ἀπό 
τήν ἑλληνικότατη αὐτή περιοχή καί νά μή 
τολμήσουν νά ἐπιστρέψουν στή Βόρειο 
Ἤπειρο οἱ εὑρισκόμενοι στήν Ἑλλάδα 
Βόρειο-Ἠπειρῶτες; Αὐτοί εἶχαν φύγει, 
μέ τό ἐγκληματικό λάθος, πού ἔγινε στή 
δεκαετία τοῦ 1990, ὁπότε ἡ ἑλληνική 
κυβέρνηση, ἀντί νά βοηθήσει τούς Βο-
ρειο-Ἠπειρῶτες νά δημιουργήσουν ἐπι-
χειρήσεις καί νά μείνουν στόν τόπο τους, 
τούς ὤθησε νά ἔλθουν στήν Ἑλλάδα καί 

νά συρρικνωθεῖ ἔτσι τό ἑλληνικό στοιχεῖο 
τῆς Βορείου Ἠπείρου.

v v v

Οὐκρανικό αὐτοκέφαλο.
Διακοπή ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας 

Μόσχας-Κωνσταντινουπόλεως
Βαθύ πόνο προκαλεῖ, σέ ὅσους ἀγα-

ποῦν τήν Ἐκκλησία, ἡ ἐξέλιξη τοῦ θέματος 
τῆς αὐτοκεφαλίας στήν Οὐκρανία.

Τό αὐτοκέφαλο (μᾶλλον δέ κακοκέφα-
λο) ζητήθηκε ἀπό τούς σχισματικούς τῆς 
Οὐκρανίας μέσῳ τοῦ προέδρου Ποροσένκο, 
ἀνδρεικέλου τῶν Ἀμερικανονατοϊκῶν, καί 
χορηγήθηκε ἀπό τό Οἰκουμενικό Πατρι-
αρχεῖο, παρά τήν σαφέστατη ἀρνητική 
τοποθέτηση τῆς κανονικῆς Οὐκρανικῆς 
Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀνήκει στό Πατριαρ-
χεῖο Μόσχας. Μάλιστα ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Οὐκρανίας καί τό Πατριαρχεῖο Μόσχας 
διεμήνυσαν ὅτι, ἄν δοθεῖ ἡ αὐτοκεφαλία 
ἀντικανονικῶς, θά διακόψουν τήν ἐκ-
κλησιαστική κοινωνία μέ τό Οἰκουμενικό 
Πατριαρχεῖο, πράγμα πού ἔγινε μέ ἀπό-
φαση τῆς Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου τῆς 
Ρωσσίας τῆς 15.10.2018. Αὐτό σημαίνει 
ὅτι Ρῶσσοι, πού ζοῦν π.χ. στήν Εὐρώπη, 
δέν θά μποροῦν πλέον νά μετέχουν στά 
μυστήρια πού τελοῦνται σέ ναούς τῶν 
μητροπόλεων Εὐρώπης καί Ἀμερικῆς, οἱ 
ὁποῖες ἀνήκουν στό Οἰκ. Πατριαρχεῖο, ἀλ-
λά καί στίς (κακῶς) λεγόμενες νέες χῶρες 
(Βόρειο Ἑλλάδα) οὔτε καί στό Ἅγιον Ὄρος.

Τό σχίσμα Μόσχας-Φαναρίου εἶναι 
γεγονός καί ἡ μόνη διαφαινόμενη σωστή 
ἐκκλησιολογικά διαχείριση αὐτῆς τῆς ἐκ-
κλησιαστικῆς κρίσης εἶναι ἡ σύγκληση μιᾶς 
πανορθόδοξης συνόδου, ἡ ὁποία θά διευ-
θετήσει τό θέμα. Αὐτό ἔχουν ἤδη ζητήσει 
κάποιες ἀπό τίς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες.

Καί νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι μόλις πρίν 
ἀπό δύο χρόνια συνεκλήθη στό Κολυμπάρι 
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Κρήτης ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος» τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιά νά διατρανώσει 
τή διορθόδοξη ἑνότητα.

Ἄς εὐχηθοῦμε νά φωτίσει ὁ Θεός τούς 
ὑπευθύνους νά ξεπερασθεῖ ἡ κρίση.

v v v

Ὁ Ποροσένκο εὐχαρίστησε τόν Ἀμε-
ρικανό πρέσβυ γιά τήν αὐτοκεφαλία

Ὁ Οὐκρανός πρόεδρος Ποροσένκο, 
ὁ ὁποῖος ἐκκλησιάζεται ἀδιακρίτως σέ 
ναούς σχισματικῶν καί οὐνιτῶν (!), σέ 
συνάντησή του μέ τόν Ἀμερικανό πρέσβυ 
στό Κίεβο κ. Σάμ Μπράουνμπακ στίς 
11.9.2018 εὐχαρίστησε τίς Η.Π.Α. «γιά τήν 
ἐνεργό ὑποστήριξή τους στή χορήγηση 
τῆς αὐτοκεφαλίας».

Σχόλια δέν χρειάζονται.

v v v

Τό Πατριαρχεῖο Ρωσσίας ἀποχωρεῖ 
ἀπό τούς διαλόγους

Οἱ λεγόμενοι οἰκουμενικοί (=οἰκου-
μενιστικοί) διάλογοι τῶν Ὀρθοδόξων μέ 
τούς ἑτεροδόξους καί ἑτεροθρήσκους ὑ-
πέστησαν ἕνα καλό πλῆγμα ὡς ἀποτέ-
λεσμα τῆς λυπηρᾶς διακοπῆς κοινωνίας 
μεταξύ Μόσχας καί Κωνσταντινουπόλεως, 
πού ἀπεφασίσθη ἀπό τή Μόσχα στίς 15 
Ὀκτωβρίου 2018, ὡς συνέπεια τῆς χορη-
γήσεως ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη αὐτο-
κεφαλίας στούς σχισματικούς τοῦ Κιέβου. 
Συγκεκριμένα τό Πατριαρχεῖο Μόσχας καί 
πασῶν τῶν Ρωσσιῶν ἀνακοίνωσε ὅτι ἀπο-
χωρεῖ ἀπὸ ὅλους τούς διαλόγους, στούς 
ὁποίους προεδρεύει ἤ συμπροεδρεύει τό 
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως.

Ἄς εὐχηθοῦμε νά ἀποχωρήσουν καί 
ἄλλες Ἐκκλησίες, διότι ἔτσι ὅπως κατή-
ντησαν οἱ λεγόμενοι διάλογοι οὔτε ἐμᾶς 
τούς Ὀρθοδόξους βοηθοῦν νά διατηρή-

σουμε τήν αὐτοσυνειδησία μας οὔτε τούς 
ἑτεροδόξους νά μετανοήσουν καί νά ἐπι-
στρέψουν στή Μία Ἐκκλησία.

v v v

Ἡμερίδα ἐναντίον τῶν νέων ἠλε-
κτρονικῶν ταυτοτήτων στή Λάρισα

Συγχαρητήρια ἀξίζουν στά δραστή-
ρια Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα καί 
τό Σύλλογο Πολυτέκνων Λαρίσης, οἱ ὁ-
ποῖοι μετά τά λίαν ἐπιτυχῆ συλλαλητή-
ρια κατά τῆς προδοτικῆς «Συμφωνίας 
τῶν Πρεσπῶν», συνδιοργάνωσαν ἐπίσης 
ἐπιτυχέστατη ἐκδήλωση γιά τίς νέες ταυ-
τότητες τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος. 
Τό Δημοτικό Ὠδεῖο Λαρίσης γέμισε ἀ-
σφυκτικά στίς 21 Ὀκτωβρίου στίς 7 μ.μ. 
Ὁμιλητές ἦταν οἱ: Δημήτριος Χιωτάκος, 
Δρ Ἠλεκτρονικῆς καί Ἐπικοινωνιῶν τοῦ 
Manchester University καί σύμβουλος 
Ἀνάπτυξης Ἀγορῶν, Εὐστάθιος Ἀδαμό-
πουλος, Οἰκονομολόγος-Ἐκπαιδευτικός, 
Msc Χρηματοοικονομικῶν καί Δῆμος Θα-
νάσουλας, δικηγόρος παρ᾽ Ἀρείῳ Πάγῳ.

Εὐχόμαστε νά τούς μιμηθοῦν καί ἄλλοι.

v v v

Ντροπή! Κόψανε τήν ἐκπομπή
τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ στό 4Ε.
Πῶς ἐξηγεῖται τό νά κόβεις τήν ἐκ-

πομπή μέ τήν ὑψηλότερη τηλεθέαση στό 
κανάλι σου (ἐκπομπή τοῦ δασκάλου Δη-
μήτρη Νατσιοῦ στό TV 4Ε); Καί μάλιστα 
νά ἀποσύρεις καί ὅλες τίς ἀναρτημένες 
στό διαδίκτυο σχετικές ἐκπομπές;

Πολλοί τηλεφωνοῦν, γράφουν ἤ στέλ-
νουν φάξ καί emails στό κανάλι 4Ε ἀλλά, 
δυστυχῶς, εἰς ὦτα μή ἀκουόντων.

Διαμαρτυρηθεῖτε καί σεῖς.

v v v
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«Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων» 
(Π.Ε.Φ.): Συνολική ἀντίθεση
στό νέο μάθημα Ἱστορίας.

Μετά τά Θρησκευτικά ἡ καταστροφική 
συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΑΝΕΛ. βάλθηκε 
νά μεταλλάξει καί τό μάθημα τῆς Ἱστορίας.

Ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Φιλολόγων» 
(Π.Ε.Φ.), τό ἐπίσημο ἐπιστημονικό καί 
συνδικαλιστικό ὄργανο τῶν Ἑλλήνων Φιλο-
λόγων, σέ Ἀνακοίνωσή της μέ ἡμερομηνία 
12.10.2018 καί τίτλο «Παρατηρήσεις ἐπί 
τοῦ Σχεδίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά 
τό μάθημα τῆς Ἱστορίας» τοποθετεῖται 
ξεκάθαρα στό θέμα τῶν ἀνατροπῶν πού 
ἑτοιμάζει τό Ὑπουργεῖο (ψευδο)-Παιδείας. 
Μεταξύ ἄλλων διαβάζουμε:

«Ἡ Π.Ε.Φ. ἐκφράζει καί πάλι τή συ-
νολική της ἀντίθεση στό προτεινόμενο 
σχέδιο, τό ὁποῖο μεταβάλλει ριζικά τόν 
χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῆς Ἱστορίας, 
ἐκτρέποντάς το πρός κατευθύνσεις πού 
δέν πληροῦν τούς ἐπιστημονικούς καί 
παιδαγωγικούς του στόχους. Συγκεκριμένα:

»Θεωροῦμε ἀπαράδεκτη τήν ἐγκα-
τάλειψη τῆς ἱστορικῆς συνέχειας κατά 
τή διδασκαλία ἱστορικῶν περιόδων» [...]

«Μᾶς βρίσκει ἀπολύτως ἀντίθετους 
ὁ κατακερματισμός τῆς ἱστορικῆς γνώ-
σης σέ ἐπιμέρους θεματικές ἑνότητες, πού 
ὁδηγεῖ στή σύγχυση καί στήν ἀδυναμία 
ἐξήγησης τῶν ἱστορικῶν φαινομένων ἀπό 
τούς μαθητές. Σύγχυση ἐπίσης προκαλεῖ 
στούς μικρούς μαθητές ἡ ταύτιση τοῦ 
νοήματος τῆς ἱστορίας μέ τήν –προβλεπό-
μενη στό σχέδιο– ἀφήγηση τῆς ἱστορίας 
τῆς οἰκογένειάς τους». [...]

Καί τέλος: «Ἡ Π.Ε.Φ. ζητᾶ τήν ἀπό-
συρση τοῦ προτεινόμενου σχεδίου...».
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10ο Πανελλήνιο Θεολογικό Συνέδριο 

Π.Ε.Θ.: Τά νέα Θρησκευτικά
ἀποτελοῦν κομμάτι

μιᾶς ἐκκοσμικευμένης Θεολογίας.
Παραθέτουμε, λόγῳ ἐλλείψεως χώρου, 

ἕνα τμῆμα μόνο ἀπό τά ἀξιόλογα Πορί-
σματα τοῦ 10ου Πανελληνίου Θεολογικοῦ 
Συνεδρίου τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως 
Θεολόγων (Π.Ε.Θ.).

«Τήν Παρασκευή 2 Νοεμβρίου καί τό 
Σάββατο 3 Νοεμβρί ου 2018 στό Πολεμι-
κό Μουσεῖο Ἀθηνῶν πραγματοποιήθηκε 
τό 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο τῆς Πανελ-
ληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων, τό ὁποῖο 
ἑστίασε τό ἐνδιαφέρον του στό ζήτημα 
τῆς ἐκκοσμίκευσης τοῦ Χριστιανισμοῦ 
καί τῆς ἐπίδρασής της στήν ὀρθόδοξη 
χριστιανική παιδεία.

»Ἡ ἐπιλογή τοῦ θέματος προέκυψε 
ὡς βασικό ἐκκλησιαστικό, ἐπιστημονικό, 
ἐκπαιδευτικό καί κοινωνικό ἐρώτημα, 
ἀλλά καί ὡς πρόβλημα πού δημιούργη-
σαν οἱ ἐξελίξεις μέ τήν εἰσαγωγή στό ἑλ-
ληνικό σχολεῖο Προγραμμάτων Σπουδῶν 
(ΠΣ) γιά τό Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
(ΜτΘ) μέ πολυθρησκειακό χαρακτήρα, 
πού ἀπομακρύνει τούς μαθητές τοῦ ἑλ-
ληνικοῦ σχολείου καί εἰδικά τούς ὀρθο-
δόξους χριστιανούς ἀπό τήν ὀρθόδοξη 
χριστιανική πίστη καί τούς ἐμπλέκει μέ 
τήν ἐκκοσμίκευση καί τίς πνευματικές 
της ἐπιδράσεις.

»Στό Συνέδριο διαπιστώθηκε ὅτι τά 
νέα ΠΣ ἀποτελοῦν κομμάτι μιᾶς ἐκκο-
σμικευμένης θεολογίας καί ἑνός ἀπο-
εκκλησιαστικοποιημένου ἐκπαιδευτικοῦ 
προσανατολισμοῦ.

»Στό Συνέδριο συμμετεῖχαν μέ εἰση-
γήσεις τους Ἀρχιερεῖς, Ἱερεῖς, Μοναχοί, 
Καθηγητές Πανεπιστημίου, Ἐκπαιδευτι-
κοί Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας 
Ἐκπαίδευσης. Οἱ εἰσηγήσεις διακρίθηκαν 
γιά τήν ἐπιστημονική καί θεολογική τους 
ἀκρίβεια, ἐγκυρότητα καί ἀξιοπιστία». […]
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Κων. Γαβρόγλου: Σύμφωνη ἡ Ἐκκλη-
σία γιά τά νέα Θρησκευτικά (!)
Ὁ κ. Γαβρόγλου δήλωσε στά τέλη Σε-

πτεμβρίου 2018: «Αὐτή τή στιγμή ὑπάρ-
χει ἕνα νέο μάθημα [Θρησκευτικῶν], γιά 
τό ὁποῖο ἔχουμε συνεννοηθεῖ καί μέ τήν 
Ἐκκλησία. Ὑπῆρξε μία τριμελής Ἐπιτρο-
πή, ἡ ὁποία εἶδε τίς διαφορές μας καί τίς 
συγκλίσεις μας, πλήν ὅμως βρήκαμε μία 
ἰσορροπία. Εἴπαμε αὐτό νά διδαχθεῖ».

Ἡ ἀποκαλυπτική αὐτή δήλωση τοῦ 
ὑπουργοῦ Γαβρόγλου –πιό ἐπικίνδυνου 
ἀπό τόν Φίλη– ἡ ὁποία δήλωση δέν δια-
ψεύσθηκε ἀπό τή διοίκηση τῆς Ἐκκλη-

σίας, φέρνει στό φῶς μέ τόν πιό ἐπίσημο 
τρόπο τήν προδοσία πού συντελέσθηκε 
στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν: Ἡ σωστή 
ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας νά διατηρηθεῖ, 
ὅπως ἐπιτάσσει τό Σύνταγμα καί ἡ σχετική 
νομοθεσία, ὁ ὀρθόδοξος χαρακτήρας τοῦ 
μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ἀνετράπη 
στή συνέχεια καί «ἡ μπάλα χάθηκε» μεταξύ 
Ἱεραρχίας – Δ.Ι.Σ– Τριμελοῦς Ἐπιτροπῆς 
γιά τό μάθημα –καί ὑπουργικῶν διαδρό-
μων. Τά κάστρα συνήθως πέφτουν ἀπό 
μέσα. Δέν θά πρέπει κάποιοι νά δώσουν 
ἐξηγήσεις γι᾽ αὐτό πού ἔγινε;

Δυστυχῶς ἡ Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτωβρί-
ου δέν ἀσχολήθηκε καθόλου μέ τό κατ᾽ 
ἐξοχήν ἐπίκαιρο καί φλέγον αὐτό θέμα.
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