
H ἐθνομηδενιστική καί ἐκκλησιο-
μάχος χούντα, πού μᾶς κυβερνᾶ, 

μᾶς δείχνει κάθε μέρα τά δοντάκια καί 
τά νυχάκια της! Εἴμαστε καί σέ περίοδο 
Σαρακοστῆς καί οἱ πειρασμοί αὐξάνουν.

Μετά τό ξεπούλημα τῆς Μακεδονίας 
μας, ἑτοιμάζονται καί γιά ἄλλα παρό-
μοια.

Ἀπό τή μιά μεριά μέτρα καταστολῆς 
καί προληπτικές προσαγωγές πατριω-
τῶν στά ἀστυνομικά τμήματα, καί ἀπό 
τήν ἄλλη ἀθρόες ἑλληνοποιήσεις λαθρο-
μεταναστῶν, γιά νά ἀλλοιώσουν τό ἀπο-
τέλεσμα στίς ἐπικείμενες ἐκλογές καί νά 

μείνουν γιά πάντα στήν ἐξουσία.
Καί ἐνῶ ἡ Νέα Τάξη ἐπελαύνει προ-

κλητικά καί ἀπροσχημάτιστα, ὁ λαός, 
πού ἀντιλαμβάνεται τόν θανάσιμο κίν-
δυνο γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα, 
ψάχνει ἐναγωνίως νά βρεῖ μπροστάρηδες 
στόν ἀγώνα, πού δίνει μόνος του.

Αὐτό πού ζοῦμε τόν τελευταῖο χρό-
νο μέ τά συλλαλητήρια εἶναι ἕνα θαῦμα. 
Ἡ βάση, ὁ ἁπλός λαός σηκώνει –μέ τή 
βοήθεια τῆς Παναγίας– ὅλο τό βάρος 
τοῦ ἀγώνα. Τά συλλαλητήρια ξεκίνησαν 
κυριολεκτικά ἀπό ἕνα τίποτε καί ἔγι-
ναν κύμα καί χείμαρρος ὁρμητικός, πού 
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ἀπειλεῖ νά πνίξει τούς δοσίλογους.
Ἄχ καί νά εἴχαμε ἡγέτες!
Φωτεινές ἐξαιρέσεις ἀρκετοί ἀρχιε-

ρεῖς, πού ὀρθώνουν τό ἀνάστημά τους.
Αὐτήν τήν καλή μαγιά θέλει νά προ-

βάλλει πάντοτε καί ἡ Παρακαταθήκη, 
ὥστε νά αὐξηθεῖ τό καλό.

Μέ κίνδυνο νά ἀδικήσουμε ἄλλους, 
ἐξ ἴσου σπουδαίους καί ἀξιομίμητους, 
συμπεριλάβαμε στήν ὕλη τοῦ τεύχους 
αὐτοῦ κείμενα δύο τέτοιων ἀρχιερέων.

Πρωταγωνιστής πάντως παραμένει ὁ 
ἴδιος ὁ ἁπλός καί ἀνώνυμος λαός, τόν 
ὁποῖο ἐξέφρασε τόν τελευταῖο καιρό, 
ὁ λεβέντης Κρητικός ἀλεξιπτωτιστής, 
ὁ ὁποῖος «ἀνέβασε» στό διαδίκτυο βί-
ντεο ἀπό τό τελευταῖο του ἐκπαιδευ-
τικό ἅλμα, ὅπου τραγουδᾶ τό «Μακε-
δονία ξακουστή», καθώς κατεβαίνει μέ 
τό ἀλεξίπτωτο καί στηλιτεύει εὐθαρσῶς 
ὅλους αὐτούς πού προδίδουν τήν πα-
τρίδα. Μέσα σέ δύο μέρες τό βίντεο εἶχε 
500 χιλιάδες θεάσεις!

Πῶς νά μή θαυμάσει κανείς καί τούς 
Μυτιληνιούς λεβέντες, πού ὕψωσαν νέο 
καί μεγαλύτερο σταυρό στήν παραλία 
Ἀπελλῆ τοῦ νησιοῦ τους, στή θέση ἐκεί-

νου πού εἶχαν γκρεμίσει πρό μηνῶν οἱ 
λεγόμενοι «γνωστοί-ἄγνωστοι», προστα-
τευόμενοι τῆς ἐξουσίας; Τό ἀποτέλεσμα 
ἦταν νά πάρουν οἱ πατριῶτες καί τό 
«στεφάνι» τῆς σύλληψης ἀπό τήν ἀστυ-
νομία γιά τήν παράνομη (ὅπως χαρακτη-
ρίστηκε!) πράξη τους.

Οἱ «γνωστοί-ἄγνωστοι» παραμένουν, 
βέβαια, πάντοτε ἀσύλληπτοι.

Οἱ δοσίλογοι πάντως τρέμουν. Γι᾽ 
αὐτό καί ἀντιδροῦν σπασμωδικά μέ προ-
ληπτικές συλλήψεις (!) πρίν ἀπό κάθε 
ἐκδήλωση τοῦ ΣΥ.ΡΙΖ.Α., πού ξεπουλᾶ 
τά πάντα. Ὅπου ἐμφανίζονται, ὁ κό-
σμος τούς γιουχάρει. Δέν ἔχουν ποῦ νά 
σταθοῦν. Χωρίς τά Μ.Α.Τ. δέν τολμοῦν 
νά πᾶνε πουθενά. Τό θράσος τους ὅμως 
παραμένει ἀμείωτο.

Ἄς γίνουμε, λοιπόν, ὁ ἐφιάλτης τους.
Τήν 25η Μαρτίου γιορτάζει ἡ Πανα-

γιά (Εὐαγγελισμός), γιορτάζει κι ἡ Πα-
τρίδα.

Ὅλοι στίς παρελάσεις, τραγουδώντας 
ζωηρά ἀπέναντι ἀπό τούς «ἐπισήμους» 
τό «Μακεδονία ξακουστή»!

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται· οἱ 
βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε».

Τέκνα μου ἀγαπητά καί περιπόθητα,

Μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεὸς γιὰ μιὰ ἀκόμη 
φορὰ στὴ ζωὴ μας νὰ εἰσέλθουμε στὴν 

Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ἡμέ-
ρες πορείας ποὺ μᾶς προετοιμάζει γιὰ 
τὸν καιρὸ τοῦ Πάθους καὶ τὴν τριήμερο 
Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ εἶναι ὁ 
εὐλογημένος καιρός.

ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΑΧΤΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΖΩΝΤΑΝΗ*
τοῦ Σεβασμ. Μητρ. Πειραιῶς, Φαλήρου, Δραπετσώνας καὶ Ἁγ.Ἰωάννου Ρέντη

κ. Σεραφείμ

                

* Ποιμαντορική ἐγκύκλιος ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2019.
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Μᾶς διευκολύνει ἡ Ἐκκλησία μας δί-
νοντας αὐτὸν τὸν καιρὸ τῆς Τεσσαρακο-
στῆς ὡς σίγουρη καὶ συνάμα οὐσιαστικὰ 
ἀποτελεσματικὴ εὐκαιρία στὴν ἀνάγκη 
τῆς ψυχῆς μας γιὰ νὰ ἀνεβοῦμε πρὸς τὰ 
πάνω. Γιὰ νὰ μεταμορφωθεῖ καὶ νὰ μπο-
λιασθεῖ ἡ μικρή μας ζωή ἀπὸ τὸ μεγάλο 
θαῦμα τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. 

Μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία μας μιὰν 
Ἄνοιξη. Διότι ὅταν βοηθᾶμε τὴν ψυχή 
μας, ποὺ εἶναι δύσκαμπτη καὶ κλειστή, 
νὰ ἀνοίξει, νὰ γίνει πιὸ εὐέλικτη, πιὸ 
εὐκίνητη καὶ νὰ σταθεῖ μὲ εἰλικρίνεια 
ταπείνωσης ἀλλὰ καὶ θάρρος μετανοίας 
μπροστὰ στὸν «νοητὸν Ἥλιο», τὸν Χρι-
στό μας, διευκολύνουμε τὴν εἴσοδο τῆς 
Χάριτος καὶ τῆς εὐλογίας τοῦ Θεοῦ. Kαὶ 
ὅταν ἡ ψυχὴ χαριτώνεται, τὴν Ἄνοιξη 
ἀνθίζει.

Ἡ πορεία πρὸς τὴ συνάντηση μὲ 
τὸν ἀναστημένο Χριστὸ εἶναι μία ἀνοδι-
κὴ κλίμακα ἀνεξάντλητη. Ὅπως ὁ Θεὸς 
εἶναι ἀπεριόριστος, ἔτσι καὶ ἡ δυνατό-
τητά μας νὰ Τὸν συναντήσουμε καὶ νὰ 
ἑνωθοῦμε μὲ Αὐτὸν εἶναι ἀπεριόριστη. 
Καὶ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μὲ τὴν κατα-
νυκτικὴ αὐτὴ περίοδο τῆς πνευματικῆς 
καὶ σωματικῆς ἄσκησης, αὐτὴ ἀκριβῶς 
τὴ δυνατότητα συνάντησης τὴν καθιστᾶ 
κανόνα ζωῆς.

Αὐτὸς ὁ «κανόνας» ἔχει καὶ τοὺς 
τρόπους του, τοὺς «πνευματικοὺς τρό-
πους» ποὺ μὲ βεβαιότητα θὰ φανερώ-
σουν κάποιο ἀποτέλεσμα στὴ ζωή τοῦ 
Χριστιανοῦ. Τὸν τρόπο νὰ καταλάβει τί 
σημαίνει ἀσκητικὴ ζωὴ, πῶς θὰ ἀγγίξει 
τὶς πληγές του, ποὺ εἶναι τὰ πάθη του, 
πῶς θὰ φτάσει στὴ μετάνοιά του, γιὰ νὰ 
ἀρχίσει ξανὰ καὶ νὰ συνεχίσει σὲ ὅλη τὴ 
ζωή του.

Σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ τροπάρια τοῦ Ἑσπε-
ρινοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς βρίσκου-
με τὸν πρῶτο «πνευματικὸ τρόπο»: «οἱ 

βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε». Ὅσοι 
ἐπιθυμεῖτε νὰ κάνετε αὐτὴ τὴν ἄθληση, 
ἂς εἰσέλθετε.

Βασικὴ προϋπόθεση εἶναι νὰ 
«βούλεται», δηλαδὴ νὰ θέλει, νὰ ἐπι-
θυμεῖ νὰ γίνει ἀθλητὴς κάποιος. Κα-
νείς δὲν πιέζεται νὰ ἀρχίσει. Ὁ ἄνθρω-
πος χρειάζεται μιὰ ἀπόφαση γιὰ νὰ τε-
ντώσει τὶς δυνατότητές του, νὰ ξεκινήσει 
μιὰ ἐντονότερη προσπάθεια. Νὰ κάνει 
ὅ,τι μπορεῖ, λίγο παραπάνω ἀπ᾽ ὅσο 
νομίζει ὅτι μπορεῖ. Νὰ κάνει τὸ καλὸ 
καὶ νὰ φτάνει τὸ ἀγαθὸ.

Ἄλλωστε ἡ κλήση τοῦ ἀνθρώπου εἶ-
ναι νὰ πράττει μὲ προαίρεση κι ἀπο-
φασιστικότητα, σὲ συνεργασία μὲ τὴ 
Χάρη, τὸ ἀγαθό. Ἀφοῦ λοιπὸν θέλει 
κάποιος, μπορεῖ νὰ εἰσέλθει, ἀφοῦ πο-
θεῖ τὸν ἀγώνα αὐτὸν πρὸς τὸν Χριστὸ, 
εἶναι προσκεκλημένος. Ποῦ προσκα-
λεῖται; Στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Μόνο ὡς 
Σῶμα Χριστοῦ, δηλαδὴ μέσα στὸ Σῶμα 
Του ποὺ εἶναι ἡ Ἐκκλησία, γίνεται κάθε 
ἀγώνας ζωὴ ἁγιασμοῦ, σωτηρίας καὶ 
ἀγάπης πρὸς τὸν Θεό.

Αὐτὴ ἡ ἐκκλησιαστικὴ συνείδηση καὶ 
πράξη δηλώνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος γνωρίζει 
καὶ μετέχει στὴν κοινὴ ἄσκηση καὶ ζωὴ 
τῆς Ἐκκλησίας, ὅλης τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν 
ἐντάσσεται σ' ἕνα ὁμαδικὸ πρόγραμμα 
καλυτέρευσης τῆς ἠθικῆς του ἤ γνωρι-
μίας μὲ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ κυρίως καί 
πρωτίστως καταλαβαίνει καὶ ἔχει τὴ συ-
νείδηση ὅτι τὸ φρόνημα καὶ ἡ προσπά-
θεια εἶναι κοινὴ ἐκκλησιαστικὴ ἀρετή. 
Καὶ κοινὴ ἐκκλησιαστικὴ ἀρετὴ σημαίνει 
πρῶτον τήρηση τῶν θείων ἐντολῶν, καὶ 
δεύτερον, ταπείνωση καὶ ἀντίληψη τῆς 
ἐλαχιστότητας τοῦ ἑαυτοῦ του, ἀναγνω-
ρίζοντας ὅτι μπορεῖ νά γίνει κάτι μόνον 
μὲ τὴν Χάρη καὶ ἀπὸ τὴν Ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ, ὅταν συγχωρεθεῖ μὲ τὸν διπλανὸ 
του γιὰ νὰ τὸν συγχωρέσει καὶ ὁ Θεός.
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Πόσο εὐεργετικὴ καὶ βοηθητικὴ εἶναι 
αὐτὴ ἡ συνειδητοποίηση! Ἀφ᾽ ἑνὸς κατα-
λαβαίνει ὁ ἄνθρωπος ὅτι ὅλος ὁ ἀνθρώ-
πινος δυναμισμὸς κινητοποιεῖται ἀπὸ 
τὴν φιλάνθρωπη παρουσία τοῦ Θεοῦ 
καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν ἀτομικὴ ἱκανότητα. Ἀφ᾽ 
ἑτέρου μιά, κατὰ τὰ ἀνθρώπινα, παρη-
γορία τὸν συντροφεύει, ὅτι δὲν παλεύει 
καὶ δὲν ἀγωνίζεται μόνος του, ἀλλὰ 
ταυτόχρονα μὲ ἐκεῖνον πλῆθος Ἁγίων 
καὶ χριστιανῶν ἔπραξαν καὶ πράττουν 
τὸν ἴδιον ἀγώνα, ὁ καθένας μὲ τὶς δυνά-
μεις του.

Στὴν Ὁδὸ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακο-
στῆς ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς ὑποδεικνύει 
τὴν ἄσκηση καὶ τὴ νηστεία. Ἡ ἄσκη-
ση εἶναι ἡ δύναμη ποὺ ἐνισχύει τὸ 
ἀδύνατο. Ἡ νηστεία εἶναι ἡ ἰατρικὴ καὶ 
φαρμακευτικὴ μέθοδος τῆς ἀσκητικῆς 
πνευματικῆς παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας 
πού ἐνισχύει καὶ θεραπεύει τὴν ἀνθρώ-
πινη ἀσθενικὴ φύση μὲ τὴ θεία δύναμη. 
Ἡ ἄσκηση καὶ ἡ νηστεία εἶναι ἡ ἀληθι-
νὴ ἰσορροπία τοῦ ἀνθρώπου. Τοῦ δίνει 
τὴ δυνατότητα, ὅπως λένε οἱ Πατέρες, 
νὰ κόψει «τὸ θέλημά του» ποὺ κυριαρ-
χεῖ, τὴν ἰσχυρὴ αὐτὴ δύναμη ποὺ κάνει 
τὸν ἄνθρωπο νὰ εἶναι ἰσχυρογνώμων, 
πεισματάρης, ἐπικριτικός, κακεντρεχής, 
ἄδικος. Λίγο ὥς πολὺ ἡ καθημερινὴ συ-
μπεριφορὰ τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ ἄσκηση λοιπὸν δὲν εἶναι μιὰ 
περιστασιακὴ ἤ καὶ μακροχρόνια κα-
λυτέρευση τοῦ ἀνθρώπου. Ἄν ἀνατρέ-
ξουμε στοὺς ἁγίους ἀσκητὲς, οἱ ὁποῖοι 
σπούδασαν στὴν ἔρημο τὴν πνευματι-
κὴ ζωὴ καὶ σὲ αὐτοὺς σπουδάζουμε κι 
ἐμεῖς, βλέπουμε ὅτι ὁ ἀγώνας τῆς ἄσκη-
σης ἦταν ἔμπονος καὶ συνεχής. Βλέπου-
με γιὰ παράδειγμα ὅτι τὶς στιγμὲς ποὺ 
οἱ κίνδυνοι τῶν πειρασμῶν ἦταν πολυ-
πληθεῖς, ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ ἐγρήγορση γί-
νονταν ἀτέλειωτες. Τὸν καιρό ποὺ ἕνα 
πάθος κινοῦσε τὴν ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα 
πρὸς τὴν ἁμαρτία, ἡ προσευχὴ γινόταν 
ἀδιάλειπτη. Ὅταν πίσω ἀπὸ τὸν πει-
ρασμό παραμόνευε ἡ ὑπερηφάνεια, ἡ 
ταπείνωση κρατοῦσε τὸν ἄνθρωπο στὰ 
ὅριά του.

Καὶ χρειάζεται νὰ προσέξουμε ὅτι 
ὅλον αὐτὸν τὸν ἀγώνα οἱ Ἅγιοι τὸν ἔκα-
ναν μὲ τὴν καρδιά τους, γιατὶ ὅ,τι καὶ 
ὅσα ἔκαναν ἦταν πόθος καὶ ἀγάπη καὶ 
ἔρωτας γιὰ τὸν Χριστό. Καὶ ἡ χαρὰ τους 
ἦταν μεγάλη. Γιατὶ, ὅταν ἀγαπᾶ ὁ ἄν-
θρωπος τὸν Χριστό, ἔχει χαρά, καὶ μὲ 
αὐτὴ τὴν χαρὰ κάνει κόπο καὶ θυσίες. Ἡ 
κατὰ Θεὸν χαρὰ εἶναι ἡ ἀναπνοὴ μέσα 
στὶς καθημερινὲς θλίψεις καὶ τὰ βάσα-
να τῆς ζωῆς. Ὁ ὅσιος Νεῖλος ὁ ἀσκητὴς 
λέγει ὅτι «ἡ χαρά στὶς συμφορὲς δίνει 
ὑπομονή, στὶς προσευχὲς χάρη, στοὺς 

• 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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κόπους καὶ μόχθους εὐφροσύνη κι εὐθυ-
μία, στὴν ἀγάπη στολισμό καὶ στὴν μα-
κροθυμία ἐπιβράβευση».

Ὁ Χριστὸς, ἀγαπητοί μου, βλέπει τὸν 
πόθο μας, βλέπει τὴν χαρὰ μας, ὅπως 
βλέπει καὶ τὶς ἀνάγκες μας καὶ τὸν πόνο 
καὶ τὶς θυσίες μας. Ἡ προσευχή εἶναι ἡ 
ἀποδοχὴ καὶ ὁ δικός μας λόγος σὲ αὐτὸ 
τὸ «βλέμμα» τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ ἄλλωστε 
περιμένει, νὰ ἀπαντήσουμε μὲ τὴν καρ-
διά μας. Λέγει ὁ ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σῦρος 
«Νὰ θυμᾶσαι πάντοτε τὸν Θεὸ μὲ τὴν 
προσευχή. Τότε ἀσφαλῶς καὶ ὁ Θεός θὰ 
σὲ θυμηθεῖ, ὅταν περιπέσεις σὲ κακά, 
γιὰ νὰ σὲ λυτρώσει ἀπὸ αὐτά. Πρὶν ἀκό-
μη ἀρχίσει ὁ πόλεμος, νὰ ἐπιζητᾶς τὴν 
συμμαχία. Πρὶν ἀρρωστήσεις, προσκάλε-
σε τὸν γιατρὸ καὶ πρὶν περιπέσεις στὶς 
διάφορες θλίψεις, νὰ προσευχηθεῖς στὸν 
Θεό, ὥστε κατά τὴν ἐπιδρομὴ τῶν λυ-
πηρῶν νὰ ἔχεις ἐξασφαλίσει τὴν ἀκατα-
νίκητη βοήθεια τοῦ Θεοῦ». Αὐτὸ ζητᾶμε 
λοιπὸν μὲ τὴν προσευχή, τὴν ἀκατανί-
κητη βοήθεια ἀπὸ τὸν Θεὸ. Αὐτὴ εἶναι ἡ 
ζωὴ τοῦ χριστιανοῦ ἐντός τῆς Μεγάλης 
Τεσσαρακοστῆς. Ἡ αἴτηση, ἡ προσφυγή, 
ἡ ἀναζήτηση, ἡ λαχτάρα ὅπως ἔλεγε ὁ 
ἅγιος Πορφύριος γιὰ τὸν Χριστό. Εἶναι 
πολὺ σημαντικὸ κάθε μέρα, κάθε λεπτὸ 
νὰ μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ τοποθετεῖται 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ προσεύχεται. 
Νὰ στέκεται μπροστὰ στὸν Θεὸ μὲ ἀν-
δρεία καὶ εἰλικρίνεια ποὺ σημαίνει νὰ 
κυριαρχεῖ μέσα του ἡ ἐγρήγορση τῆς 
κάθαρσης τῆς συνείδησης. Καὶ καθαρὴ 
συνείδηση δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ οἱ πε-
ρισσότεροι ἀπὸ ἄγνοια ἴσως ἤ καὶ ἀπὸ 
πονηρία θεωροῦν ὅτι διαθέτουν ἐπειδὴ 
«δὲν ἔχουν κάνει κάτι κακὸ» ἤ «κάνουν 
τὸ καλό». Ἡ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ ὅμως 
δὲν διαδραματίζεται ἀνάμεσα στὸ καλὸ 
καὶ τὸ κακὸ μιᾶς ἠθικῆς. Ἡ ζωὴ τοῦ 

Χριστιανοῦ διαδραματίζεται ἀκριβῶς 
ἀνάμεσα στοὺς δύο ληστὲς, στὸν μετα-
νοήσαντα καὶ στὸν ἀμετανόητο. Δηλαδὴ 
ἀνάμεσα στὸν Παράδεισο καὶ τὴν ἄρνη-
σὴ του. Γι᾽ αὐτὸ ἡ μετάνοια εἶναι ἡ 
ἀρχὴ ὅλης τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ἡ 
μετάνοια εἶναι ἡ πρώτη καὶ πανταχοῦ 
παρούσα ἀρετὴ, κάθε ἀσκητικῆς, κάθε 
ἀγώνα, κάθε καλοῦ. Ἡ μετάνοια ἐκφρά-
ζεται στὴν προσευχὴ, ἡ μετάνοια ρυθ-
μίζει τὴν ἄσκηση, ἡ μετάνοια καθορίζει 
τὴν πνευματικὴ ζωὴ. Ἡ μετάνοια εἶναι 
μιὰ ἀδιάκοπη ἐπιστροφὴ στὸν Θεό, μιὰ 
διαρκὴς ἀναζήτηση καὶ εὕρεση, εὕρεση 
καὶ ἀναζήτηση τοῦ Ἀγαπημένου. Ἡ με-
τάνοια εἶναι ἡ ἀνδρεία καὶ ἡ εἰλικρίνεια. 
Εἶναι ἡ λαχτάρα καὶ ὁ πόθος ὅπως εἴ-
παμε, ποὺ συνοδεύει ὣς τὴν θύρα τῆς 
Βασιλείας ὅσους μὲ αἴσθηση τῆς ἁμαρ-
τωλότητάς τους καὶ, παλεύοντας, νικη-
τὲς τοῦ θελήματός τους, ζητοῦν νὰ φτά-
σουν στὸν Θεό.

Ἄς κρατήσουμε λοιπόν, ἀγαπη-
τοί μου, αὐτὴν τὴν λαχτάρα γιὰ τὸν 
Χριστὸ ζωντανὴ καὶ στὸν ἀγώνα στὸν 
ὁποῖο εἰσερχόμαστε αὐτὴ τὴ Μεγάλη Σα-
ρακοστὴ νὰ μὴν μᾶς λείψει ἡ προσευχή, 
γιατί ὅσο μιλᾶμε καὶ παρακαλοῦμε τὸν 
Θεὸ γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, τόσο Ἐκεῖνος 
θὰ ἁπλώνει τὴν Χάρη Του ἐπάνω στὴν 
ἁμαρτωλότητά μας γιὰ να τὴν γιατρέψει 
καὶ ὅσο ζητᾶμε νὰ μᾶς δίνει μετάνοια 
ὁ Θεὸς, τόσο ἐλαττώνεται τὸ κακὸ ποὺ 
κάνουμε.

Νὰ θυμόμαστε τὰ λόγια τοῦ Ἁγίου 
Παϊσίου: «Κάνεις κακό; Ὁ Θεός σοῦ δί-
νει σκαμπιλάκι. Λές ῾῾ἥμαρτον᾽᾽; Σταματᾶ 
καὶ σοῦ δίνει εὐλογίες».

Αὐτὲς τὶς εὐλογίες εὐχόμεθα νὰ ἔχε-
τε.

Καλὴ Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακο-
στή!



AP. 124

6

Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 4ῃ Μαρ-
τίου 2019

Ἀρ. Πρωτ.: 157

Πρός τόν ἱερόν κλῆρον, τίς μοναστικές 
ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς καθ’ 
ἡμᾶς θεοσώστου Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

«Κράτει ὅ ἔχεις, ἵνα μηδείς λάβῃ τόν 
στέφανόν σου…»               (Ἀποκ. γ΄ 11)

Ἡ προτροπή αὐτή, ἀγαπητοί, εἶναι 
προτροπή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πρός τόν 
Ἐπίσκοπο τῆς Φιλαδελφείας καί περιέ-
χεται στό τρίτο (γ΄) κεφάλαιο τοῦ ἱεροῦ 
βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως. Προτρέπει, 
τό Πανάγιο Πνεῦμα, τόν Ἐπίσκοπο, νά 
διαφυλάξῃ θερμή, ἀκεραία καί ἀμόλυντη 
τήν πίστι του. «Κράτα καλά τήν πίστι πού 
ἔχεις, γιά νά μήν πάρη κανείς τό στεφάνι 
σου καί τήν ἀνταμοιβή τῶν ἀγώνων σου».

Σήμερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ 
προτροπή αὐτή εἶναι κατ’ἐξοχήν ἐπίκαι-
ρη, ἀξιοπρόσεκτη καί σωτήρια γιά ὅλους 
μας, κληρικούς καί λαϊκούς. Μιλάει καί 
στόν καθένα μας τό Πανάγιο Πνεῦμα: 

Χριστιανέ τῆς συγχρόνου ἐποχῆς, 
«κράτει ὅ ἔχεις…». Μένε στίς ἐπάλξεις 
τοῦ ὀρθοδόξου ἀγῶνος σου. Κράτησε κα-
λά, δυναμικά στό νοῦ καί τήν καρδιά σου, 
τήν ὀρθόδοξη ἀλήθεια καί πίστι, κράτησέ 
την καθαρή, ἀμόλυντη, ἀκαινοτόμητη καί 
ζέουσα. Φύλαξέ την ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ, 
γιατί ὑπάρχει κίνδυνος μεγάλος νά σοῦ 
τήν μολύνουν, νά τήν ἀλλοιώσουν, νά τήν 
παραχαράξουν καί σύ νά χάσης τή σωστή 

πορεία γιά τή σωτηρία σου.
Ἡ ὀρθόδοξη ἀλήθεια, ἡ Ὀρθοδοξία 

μας, ἀγαπητοί, εἶναι μοναδικός θησαυ-
ρός, οὐράνιος, θεῖος. Δέν τήν ἐφεῦρε οὔτε 
ἄνθρωπος οὔτε ἄγγελος. Τήν ἀπεκάλυψε 
Αὐτός ὁ Σαρκωθείς Κύριος καί Θεός μας 
Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Ἕνας τῆς Ἁγ. Τριάδος, 
τήν ἐδίδαξε στόν κόσμο καί τήν ἐπικύ-
ρωσε μέ τό Πανάγιο Αἷμα τῆς σταυρικῆς 
Του θυσίας, γιά νά ἔχει αἰώνιο, ἀπρό-
σβλητο καί ἀκατάλυτο κῦρος. Αὐτή τήν 
ἀλήθεια, ὅπως τήν προσέφερε ὁ Κύριος, 
τήν ἐκήρυξαν οἱ θεοκήρυκες Ἀπόστολοι, 
τήν κατηγλάϊσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καί οἱ 
Ὁμολογητές μέ τή μαρτυρική τους ὁμο-
λογία, τήν ἐστερέωσαν οἱ μάρτυρες καί 
νεομάρτυρες μέ τό ἁγιασμένο αἷμα τους.

Ὅλοι τους, μέ τήν ὑπακοή, τό σεβα-
σμό καί τήν πιστότητα στό λόγο τῆς Ἁγ. 
Γραφῆς, χωρίς ἐγωισμούς καί παρεμβά-
σεις, διετήρησαν μέσα στήν Ὀρθόδοξη 
Ἐκκλησία μας καί παρέδωσαν σέ μᾶς, τήν 
ἀποκαλυφθεῖσα, τήν σώζουσα ἀλήθεια, 
ἀκριβῆ, τελεῖα, καθαρή, ἁγνή, ἀνόθευτη, 
ἀκαινοτόμητη, ἀπηλλαγμένη ἀπό πλάνες 
καί αἱρετικές δοξασίες. 

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκ-
κλησίας μας μέ πολύ φόβο, ταπείνωσι καί 
προσευχή, καί ὄχι μέ τίς πυγολαμπίδες 
τῆς ἐγωιστικῆς φιλοσοφικῆς καί κοσμικῆς 
σκέψεως, διαχειρίστηκαν τήν ἀλήθεια τοῦ 
θεοπνεύστου Εὐαγγελίου. 

Ἀπόδειξις ἡ ὁμολογία τῆς Ζ΄ Οἰκουμε-
νικῆς Συνόδου: «Ἡμεῖς κατά πάντα τῶν 
θεοφόρων Πατέρων ἡμῶν τά δόγματα καί 

ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΞΕΡΙΖΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ*
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας

κ. Κοσμᾶ

* Ποιμαντορική ἐγκύκλιος γιά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, 2019.
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πράγματα κρατοῦντες, κηρύσσομεν ἐν ἑνί 
στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ, μηδέν προστιθέ-
ντες, μηδέν ἀφαιροῦντες τῶν ἐξ αὐτῶν 
παραδοθέντων ἡμῖν». Αὐτό ἔγινε καί γί-
νεται πάντοτε στήν μόνη ἐν κόσμῳ Ἐκ-
κλησία, τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὁμολο-
γεῖ: «Ἡ πίστις μου εἶναι αὐτή τήν ὁποία 
ἤκουσα ἀπό τά θεῖα λόγια, τήν ὁποία 
ἐδιδάχθην παρά τῶν ἁγίων Πατέρων… 
τήν πίστι αὐτή δέν θά παύσω νά διδά-
σκω. Μαζί της ἐγεννήθηκα καί μέ αὐτήν 
“συναπέρχομαι” τῆς παρούσης ζωῆς…». 

Καί ὁ π. Γεώργιος Φλωρόφσκυ ὑπο-
γραμμίζει: «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι 
αὐτή μέ τήν Ἐκκλησία ὅλων τῶν ἐποχῶν 
καί μάλιστα μέ τήν πρώτην Ἐκκλησίαν…». 

Κάθε θησαυρός, ὅμως, ἔχει ἐχθρούς 
φοβερούς, διατρέχει κινδύνους μεγάλους 
ἀπό ἅρπαγες, κλέπτες, ληστές.

Μελετῶντας τήν αἱματοβαμμένη πορεία 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, βλέπου-
με τούς ἑκάστοτε «λύκους βαρεῖς», τούς 
ἀσπόνδους ἐχθρούς τῆς ὀρθοδόξου ἀλη-
θείας, διά τῆς ὁποίας ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου 
θέλει νά ματαιώσει τή σωτηρία μας. 

Ἰουδαῖοι, Ἀρειανοί, Πνευματομάχοι, 
Μονοφυσῖτες, Εἰκονομάχοι, Μάρτυ-
ρες τοῦ Ἰεχωβᾶ, Χιλιαστές, Παπικοί, 
Οὐνῖτες, Προτεστάντες, Πεντηκοστια-
νοί, Εὐαγγελικοί, καί τόσοι ἄλλοι, «ὡς 
λέοντες ὠρυόμενοι», πάντοτε καί σήμερα, 
διακονοῦντες τόν ἀρχέκακο δράκοντα, 
ροκανίζουν νύκτα καί ἡμέρα τό ἅγιο δέν-
δρο τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Σ’ αὐτούς ὅλους 
νά προσθέσουμε τόν νεοεποχίτικο ἐχθρό 
τῆς ὀρθοδόξου Ἀληθείας καί Πίστεως, 
τήν παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Μέ 
κάθε τρόπο ὁ Οἰκουμενισμός σήμερα, μέ 
σκοτεινές δυνάμεις, ὕπουλα καί φανερά, 
μέ ἀλλοίωσι τῶν θεσμῶν, τῶν αἰωνίων 
ἀληθειῶν, ἀλλά καί μέ διωγμούς ἀκόμη, 
πολεμεῖ τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ μας 

καί θέλει νά θέση τό ὄνομα τοῦ Ἀναστά-
ντος Κυρίου καί Θεοῦ μας ἀνάμεσα στά 
ὀνόματα τῶν ψευδοθεῶν τοῦ κόσμου. 
Ἀπόδειξι ἡ ἀλλοίωσι τοῦ μαθήματος τῶν 
θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἑλλάδος μας.

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, 
Τή φωνή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἄς τήν 

ἀκούσουμε καλά, σήμερα, πού γιορτάζει 
ἡ μεγάλη μας μητέρα, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκ-
κλησία μας. «Κράτει ὅ ἔχεις, ἵνα μηδείς 
λάβῃ τόν στέφανόν σου…» (Ἀποκ. γ΄11). 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας στόν 
μαθητή του Ἀπόστολο Τιμόθεο, ὁ ὁποῖος 
ἦταν Ἐπίσκοπος Ἐφέσου, τόν προτρέ-
πει: «Ὦ Τιμόθεε, τήν παρακαταθήκην 
φύλαξον…» (Α΄ Τιμ. στ΄, 20). «Παιδί μου 
Τιμόθεε, φύλαξε καλά τήν ἀλήθεια τοῦ 
Εὐαγγελίου, πού μᾶς ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύ-
ριος ὡς πολύτιμο θησαυρό καί ἀπόφευγε 
τούς κούφιους καί ματαίους λόγους, πού 
βεβηλώνουν καί νοθεύουν τήν ἀλήθεια». 

Τή φωνή τῆς μητέρας μας Ὀρθοδόξου 
Ἐκκλησίας ἄς ἀκούσουμε σήμερα καί 
μεῖς. Τήν μεταφέρουν σέ μᾶς οἱ Ἅγιοι Ἀ-
πόστολοι, οἱ Πατέρες, οἱ ὁμολογητές, οἱ 
μάρτυρες, οἱ νεομάρτυρες.

Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, 
σταθῆτε ἄγρυπνοι στίς ἐπάλξεις..! Κρα-
τᾶτε, φυλᾶξτε αὐτό πού ἔχετε, τό θη-
σαυρό τῆς ὀρθοδόξου ἀληθείας. Μόνο 
μέ τήν ἀδαμαντίνη ὀρθόδοξο ἀλήθεια, 
θά ἐπιτύχουμε τή σωτηρία μας.

Ἐφρύαξαν οἱ πολέμιοι τοῦ Χριστοῦ 
μας. Ἐφρύαξαν τά χωρίς Χριστό ἔθνη. 
Θέλουν νά ξεριζώσουν τήν Ὀρθοδοξία 
ἀπό τίς καρδιές μας. Θέλουν νά κάνουν 
ἄθρησκη τήν Ἑλλάδα μας. Τήν Ἑλλάδα τῶν 
Πατέρων, τῶν ὁσίων, τῶν μαρτύρων, τῶν 
νεομαρτύρων, τῶν ἡρώων τῶν θαυμάτων. 

Κρατῆστε τήν Ὀρθοδοξία ζωντανή 
καί καθαρή, ἄμεμπτη στήν ψυχή σας 
καί τή ζωή σας. Μήν προδώσετε τό 
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Χριστό μας. «Ἄν δέν Τόν ἀρνηθοῦμε, 
δέν μποροῦν νά μᾶς Τόν πάρουν», μᾶς 
λέει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός.

Νά εὐχηθοῦμε, ἀγαπητοί, ὅλοι μας, 
κληρικοί καί λαϊκοί, νά κρατήσουμε σφι-

κτά τήν ὀρθόδοξη ἀλήθεια στή ζωή μας, 
γιά νά λάβουμε καί μεῖς τόν ἀμαράντινο 
τῆς οὐρανίου δόξης στέφανο. Ἀμήν. 

Μετά πατρικῶν ἑορτίων εὐχῶν

ΤΟ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ*
τοῦ Ἱερομονάχου Δαμασκηνοῦ, Ἱ. Κελλίον Φιλαδέλφου, Ἅγιον Ὄρος

Μακαριώτατε,

τὴν κρίσιν εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν 
ἐδημιούργησε ὁ χριστιανικὸς χαρα-
κτὴρ τοῦ Συντάγματος, διὰ νὰ χρήζει 
ἐπ᾽ αὐτοῦ ἀναθεώρησιν τὸ Σύνταγμα. 
Τοὐναντίον ἡ κρίσις εἶναι ἀποτέλεσμα 
φυγῆς ἀπὸ τὰς χριστιανικὰς ἀξίας.

Τὴν κρίσιν ἐδημιούργησαν οἱ πολιτι-
κοί, οἱ ὁποῖοι διεχειρίσθησαν κακῶς τὰ 
οἰκονομικά. Ἐὰν χρήζει τι ἀναθεωρήσε-
ως, χρήζει ὁ νόμος περὶ εὐθύνης Ὑπουρ-
γῶν καὶ νὰ ἀρθῇ ἡ Βουλευτικὴ ἀσυλία, 
προκειμένου νὰ τιμωρηθοῦν οἱ ὑπαίτιοι 
τῆς κρίσεως καὶ οἱ κλέπται.

Τὸ κράτος εἶναι ὁ λαός− καὶ ὁ λαὸς 
δὲν ἔδωσε ἐντολὴν εἰς τὸν Πρωθυπουρ-
γὸν νὰ μεταβάλῃ τὴν Ἑλλάδα εἰς ὑλιστι-
κὸν καὶ ἄθεον κράτος, ἔχον ὅραμα τὸν 
μηδενισμόν.

Ἔχομεν ἔτος 2017 +1=2018, οὐχὶ 1917.
Ἡ Ρωσσία εἶδε τὸ ἀδιέξοδον τῆς ἀθε-

ΐας καὶ ἐπιστρέφει εἰς τὰς χριστιανικὰς 
ἀξίας. Ὁ Τσίπρας ὑπνοβατεῖ ἑκατὸν ἔτη 
ὄπισθεν.

Τὰ δικαιώματα τοῦ Τσίπρα εἶναι δι-
καιώματα τοῦ διαβόλου. Ἐὰν θέλει νὰ 
μεταβάλῃ τὸν δημόσιον βίον καὶ τὴν χώ-
ραν, εἰς χώραν τοῦ διαβόλου, εἶναι ἐλεύ-
θερος ἀπὸ τώρα νὰ εὕρῃ μίαν ἄλλην χώ-
ραν τὴν ὁποίαν κυβερνᾷ ὁ διάβολος, διὰ 
νὰ κατοικήσῃ ἐκεῖ.

Κατήργησε τὴν Δημοκρατίαν,˙ 
ἐπρόδωσε τὸν λαόν, τὴν Μακεδονίαν, 
τὸν Ἑλληνικὸν Πολιτισμὸν καὶ κυβερ-
νᾷ ὡς δικτάτωρ καὶ τὰ προσωπικά του 
διεστραμμένα «πιστεύω» προσπαθεῖ νὰ 
ἐπιβάλῃ εἰς τοὺς Ἕλληνας ὡς τρόπον 
ζωῆς, καθάπερ ἔπραξε ὁ ἐκπεσὼν Ἑω-
σφόρος.

Οἱ δανεισταὶ εἶναι ἀναρμόδιοι νὰ 
ἀπαιτοῦν νὰ ἀλλάξῃ πνευματικὴν ταυ-
τότητα ὁ Ἑλληνικὸς λαός.

Ἄραγε πότε θὰ ξυπνήσῃ αὐτὸς ὁ 
λαὸς διὰ νὰ ἀποτινάξῃ ἀπὸ τὸν τράχη-
λόν του τοὺς προδότας τοῦ πολιτισμοῦ 
του, νὰ ἀποχωρήσῃ ἀπὸ τὴν Εὐρώπην 
καὶ τὸ εὐρώ; Εὐρώπη καὶ εὐρὼ εἶναι μία 
ἀπάτη.

Διὰ ταῦτα, ἔχω ἀπορίαν, μὲ ποῖα 

* Δημοσιεύουμε ἐδῶ τό β´ μέρος ἐπιστολῆς τοῦ σεβαστοῦ π. Δαμασκηνοῦ, πρώην ἀρχι-
γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἀπευθύνεται στόν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο 
κ. Ἱερώνυμο καί κοινοποιεῖται στήν Σεπτή Ἱεραρχία. Στό α´ μέρος ὁ π. Δαμασκηνός ἐλέγχει 
τήν συμπόρευση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μέ τούς ἐκκλησιομάχους καί πατριδομάχους κρατοῦντας. 
Ἡ ἐπιστολή ἔχει ἡμερομηνία 6.9.2018.
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κριτήρια ἡ σεπτὴ Ἱεραρχία Σᾶς ἔδωσε 
τὸν Σταυρὸν παράσημον, τοῦ Ἀποστό-
λου Παύλου; Δεδομένου ὅτι εἰς τὴν δι-
άρκειαν τῆς Ἀρχιεπισκοπικῆς Σας θητεί-
ας, κατηργήθη εἰς τὸν δημόσιον βίον ὅ,τι 
διδάσκει ὁ ἀπόστολος Παῦλος εἰς τὰς 
ἐπιστολάς του, ἀναφορικῶς μὲ τὸ Χρι-
στιανικὸν ἦθος.

Ὡσαύτως ἔχω ἀπορίαν, πῶς ἐτιμή-
θη μὲ τὸ αὐτὸ παράσημον ὁ Πρόεδρος 
τῆς Δημοκρατίας, ὅστις ὑπέγραψε ὅλους 
τοὺς ἀντιχρίστους νόμους, διδασκαλία 
δαιμονικῶν θρησκειῶν εἰς τὰ Σχολεῖα, 
γάμοι ὁμοφυλοφίλων κ.λπ.;

Συνήθως οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι 
φρονοῦν, ὅτι ἐδῶ εἰς τὸν παρόντα βίον 
τελειώνει ὁ ἄνθρωπος, ἐπιζητοῦν τιμάς.

Σημασίαν ὅμως ἔχει, ποίους θὰ τι-
μήσῃ ὁ ἀπροσωπόληπτος Χριστός, ὅταν 
θὰ ἔλθῃ νὰ κρίνῃ τὸν κόσμον ἐν δικαιο-
σύνῃ. Αἱ τιμαὶ τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἰδιο-
τελεῖς καὶ αἱ κρίσεις των πεπλανημέναι. 

Διὰ ταῦτα εἰσηγοῦμαι ταπεινοφρό-
νως νὰ συγκαλέσητε ἐκτάκτως τὴν 
Ἱεραρχίαν, διὰ μίαν μόνον ὥραν, προ-
κειμένου νὰ συντάξῃ ἓν ψήφισμα καὶ 
νὰ ἐξαγγείλῃ διὰ διαγγέλματος εἰς τὸν 
Ἑλληνικὸν λαόν, ὅτι Ἑλληνισμὸς καὶ 
Χριστιανισμός, Πολιτεία καὶ Ἐκκλη-
σία εἶναι συζυγία ἀδιαχώριστος.

Τυχὸν διαζύγιον, σημαίνει τὸ 
ἱστορικὸν τέλος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ 
ἔναρξιν περιπετειῶν καὶ ἀθεραπεύτων 
κακῶν διὰ τὸν Ἑλληνικὸν λαόν.

Εἶσθε ἕτοιμος, Μακαριώτατε, νὰ συ-
γκρουσθῆτε καὶ νὰ θυσιασθῆτε μὲ τὴν 
διεφθαρμένην Πολιτικὴν ἐξουσίαν; Ἐὰν 
ναί, παραμείνατε εἰς τὸν θρόνον τοῦ 
Ἀποστόλου Παύλου˙ ἐὰν ὄχι, παραιτη-
θῆτε, διὰ νὰ ἔλθῃ πάραυτα διάδοχος 
ἕτοιμος διὰ θυσίαν.

Μιμηθῆτε τοὐλάχιστον, Μακαριώ-
τατε, «τοὺς υἱοὺς τοῦ αἰῶνος τούτου, 

οἵτινες εἰσὶν φρονιμώτεροι τῶν υἱῶν τοῦ 
φωτός».

Ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος ἐξώπλι-
σε τὸν Ἑλληνικὸν στόλον, ἐν ὄψει τῶν 
Βαλκανικῶν Πολέμων, μὲ τὸ θωρηκτὸν 
ΑΒΕΡΩΦ καὶ ὁ δικτάτωρ Μεταξᾶς, δια-
βλέπων τὸν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον, 
ὠχύρωσε τὴν Ἑλλάδα μὲ τὰ ὀχυρὰ τοῦ 
Ροῦπελ, προκειμένου νὰ ἀποτρέψουν 
νίκην τῶν ἐχθρῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ. 

Προνοήσατε καὶ Ὑμεῖς ὁμοίως, διὰ 
νὰ νικήσητε τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλησί-
ας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Συνοψίζων τοὺς κινδύνους σημει-
ώνω τὰ κάτωθι:

Μιὰ ἐνδεχομένη ἀπάλειψις τῶν 
ἄρθρων 3, 16 καὶ 21 σημαίνει ἀπο-
χριστιανοποίησιν τοῦ δημοσίου βίου 
τῶν Ἑλλήνων. Διχασμὸς τῆς προσω-
πικότητος αὐτῶν, μεταξὺ εὐσεβείας καὶ 
ἀσεβείας.

Κατάργησις τῆς ὀρθοδόξου ἀγωγῆς 
εἰς τὰ σχολεῖα τῆς νεολαίας.

Κατάργησις τῶν ἀργιῶν τῆς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας. Κατάργησις τῶν διακο-
πῶν τῶν Χριστουγέννων, τοῦ Πάσχα καὶ 
τῆς Πεντηκοστῆς.

Διαμόρφωσις μιᾶς μηδενιστικῆς συ-
νειδήσεως τῶν ἑπομένων γενεῶν. Δὲν θὰ 
ἔχουν πλέον οἱ νέοι ὀρθὴν συνείδησιν 
περὶ τοῦ νοήματος τοῦ ἀνθρωπίνου βίου 
λόγῳ ἀγνοίας τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐπιχει-
ρεῖται βιαία ἀλλαξοπιστία τῶν Ἑλλή-
νων.

Δεδομένης τῆς προθέσεως τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νὰ περιορί-
σῃ τὰ ὅρια τῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰ σύνορα πρὸ τοῦ 
1912, ἡ Ἑλλὰς θὰ διχασθῇ ἐσωτερικῶς 
καὶ τὸν διχασμὸν θὰ ἐπωφεληθοῦν οἱ 
διεθνεῖς ταραξίαι διὰ νὰ ἀκρωτηριάσουν 
τὴν Ἑλλάδα ἐδαφικῶς, ὡς ἀπὸ πολλῶν 
ἐτῶν προγραμματίζουν.
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Ἡ προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας καὶ 
τῆς Ὀρθοδοξίας ἐν γένει εἰς τὸ Ἔθνος 
τῶν Ἑλλήνων δὲν εἶναι μόνον περιου-
σία καὶ χωράφια διὰ τοὺς ἀκτήμονας, 
ἀλλὰ κυρίως ἡ ἀντίληψις περὶ Θεοῦ, κό-
σμου, ἀνθρώπου καὶ νοήματος τοῦ ἀν-
θρωπίνου βίου καὶ πρὸ παντὸς ἡ θεία 
χάρις, ἡ διὰ τῶν μυστηρίων διδομένη εἰς 
τὸν ὀρθοδόξως καὶ συμφώνως πρὸς τὰς 
εὐαγγελικὰς ἐντολὰς ζῶντα καὶ πολι- 
τευόμενον, μὲ ὅραμα τὴν ὑπέρβασιν τοῦ 
θανάτου, τὴν θέωσιν καὶ τὴν σωτηρίαν 
τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει χρέος αὐτὰ νὰ δια- 
κηρύξῃ εἰς τὸν λαὸν καὶ νὰ τὸν καλέσῃ 
εἰς μετάνοιαν. Νὰ ζητήσῃ διεξαγωγὴν 
δημοψηφίσματος, καθὼς παλαιότερον 
ἐδηλώσατε εἰς τὴν Ναύπακτον.

Παρόμοια ἔγραψα καὶ εἰς τὴν Α.Θ. 
Παναγιότητα τὸν Οἰκουμενικὸν Πατρι-
άρχην. Δυστυχῶς ὁ Πατριάρχης, ἐνῷ 
δεικνύει τοσοῦτον ἐνδιαφέρον διὰ τὰ 
παγκόσμια προβλήματα, ὡς Πατριάρχης 
τοῦ Γένους τηρεῖ σιγὴν διὰ τὰ τραγικὰ 
ἐν Ἑλλάδι συμβαίνοντα. 

Δὲν κατανοῶ τί νόημα ἔχουν αἱ διοι-
κητικαὶ δικαιοδοσίαι καὶ διενέξεις, ὅταν 
καταργῆται τὸ κήρυγμα τῆς ἐν Χριστῷ 
Ἀληθείας, καὶ ἡ Ἐκκλησία μένει ἀδιάφο-
ρος, διὰ νὰ μὴ δυσαρεστήσῃ τοὺς προ-
ωθοῦντας τὴν Νέαν τάξιν πραγμάτων. 
Ἤ, τὸ τρομερώτερον, χωρὶς νὰ σταθμί-
ζῃ τοὺς κινδύνους διὰ τὴν Ἐκκλησίαν, 
ἀκουσίως γίνεται συνεργὸς εἰς τὰς 
ἐπιδιώξεις τῆς διεφθαρμένης Ἀμερι-
κανικῆς Πολιτικῆς ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

Διατί οἱ Πατριάρχαι καὶ Ἀρχιεπίσκο-
ποι, ἐπίσκοποι καὶ πᾶς ὁ κλῆρος ἀμνη-
μονοῦν τὸ τῶν Ἀποστόλων: «πειθαρχεῖν 
δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις»;

Τὸ ὑπάρχον ἐκκλησιαστικὸν status 
quo καλῶς ἐρρυθμίσθη τῷ 1928 μὲ κοινὴν 
συμφωνίαν κράτους, Πατριαρχείου καὶ 

Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
καὶ ἐπιβάλλεται νὰ διατηρηθῇ ὁπωσδή-
ποτε. Ὡσαύτως καὶ ἡ ἡμιαυτονομία τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης.

Δυστυχῶς προβλήματα ἀθεράπευ-
τα ἀναφύονται, ὁσάκις δὲν λειτουρ-
γεῖ ὀρθῶς τὸ Συνοδικὸν σύστημα.

Ἡ παγκόσμιος ἑνότης τῆς Ὀρθοδοξί-
ας κινδυνεύει. Ὅστις ἀγαπᾷ τὸ Οἰκου-
μενικὸν Πατριαρχεῖον, τὴν Ἑλλάδα καὶ 
τὴν Ἐκκλησίαν ὀφείλει νὰ εἴπῃ εἰς 
ὅλους τοὺς Πρώτους τῶν Αὐτοκεφάλων 
Ἐκκλησιῶν, ὅτι προεδρεύουν εἰς τὰς 
Συνόδους ὡς ἐπίσκοποι μεταξὺ ἴσων.

Δὲν χειραγωγοῦν τὰς ἀποφάσεις εἰς 
τὰ προσωπικά των θελήματα˙ σέβο-
νται τὸ ἐπισκοπικὸν σῶμα, ἀφήνουν τὸ 
πνεῦμα τὸ ἅγιον νὰ καθοδηγήσῃ τὴν Ἱ. 
Σύνοδον καὶ παραλλήλως ἀκούουν καὶ 
τὴν φωνὴν τοῦ λαοῦ, τὴν Ἐκκλησιαστι-
κὴν συνείδησιν, δεδομένου, ὅτι οἱ ποιμέ-
νες διὰ τὸν λαὸν ὑπάρχουν.

Ἡ ὑπακοὴ τὴν ὁποίαν συνήθως 
ἀπαιτοῦν, ὡς διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, 
ἔχει μίαν οὐσιαστικὴν διαφοράν: οἱ Ἀπό-
στολοι ἐθαυματούργουν καὶ ἀνίστων νε-
κρούς, ἦσαν προορατικοί, διορατικοὶ καὶ 
πανάγιοι.

Δυστυχῶς ὅμως σήμερον οὔτε οἱ Πα-
τριάρχαι, οὔτε οἱ Ἀρχιεπίσκοποι, οὔτε οἱ 
Ἐπίσκοποι, οὔτε οἱ πρεσβύτεροι εἴμεθα 
ἅγιοι. Διὰ τοῦτο πρέπει ἐν ταπεινώσει 
νὰ ζητῶμεν καὶ τὴν γνώμην τῶν ἄλλων 
καὶ ὁλοκλήρου τοῦ ὑγιοῦς Ἐκκλησιαστι-
κοῦ Σώματος.

Τί ὡραῖον θὰ ἦτο, ἐὰν ὁ Πατριάρχης 
μας καὶ πάντες οἱ Πατριάρχαι, ἀντὶ νὰ 
ποιῇ Σύναξιν τῶν ἁπανταχοῦ τῆς δικαι-
οδοσίας του Ἀρχιερέων, νὰ μετέβαλλε 
τὴν Σύναξιν –ἄγνωστον εἰς τὴν ἱστορίαν 
τῆς Ἐκκλησίας– εἰς Ἱερὰν Σύνοδον τῆς 
Ἱεραρχίας καὶ νὰ τοποθετηθῇ ἕκαστος 
Ἀρχιερεὺς ὑπευθύνως καὶ ἐλευθέρως εἰς 
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Μὲ συγκίνηση βαθειὰ καὶ ἔντονα συ-
ναισθήματα θέλω νὰ πῶ σὲ ὅλους ἐσᾶς, 
ποὺ στέλνετε τὰ μηνύματά σας πρὸς τὸ 
πρόσωπό μου, ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ. Ἕνα 
εὐχαριστῶ ποὺ μπορεῖ καὶ κλείνει μέσα 
του ὅλα ὅσα νιώθω γιὰ τὸν τόπο μου τὴν 
Κρήτη, γιὰ τὴν Πατρίδα μου τὴν Ἑλλάδα, 
γιὰ τοὺς συνανθρώπους μου καὶ γιὰ τοὺς 
συντρόφους μου στὶς Εἰδικὲς Δυνάμεις καὶ 
τοὺς τιμημένους Ἀλεξιπτωτιστές.

Θέλω νὰ σᾶς ἐνημερώσω, ὅτι ἡ ἐκπαί-
δευσή μου ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καὶ μοῦ ἔχει 
ἀπονεμηθεῖ τόσο τὸ πτυχίο ὅσο καὶ ἡ 
ἀκριβή μας Πουλάδα, τὸ σῆμα τῶν Ἀλεξι-
πτωτιστῶν. Σέβομαι καὶ τιμῶ τὶς Ἔνοπλες 
Δυνάμεις, σέβομαι καὶ τιμῶ τοὺς ἀξιωμα-
τικοὺς καὶ ἐκπαιδευτές μου, σέβομαι καὶ 

τιμῶ ὅλα ὅσα προσφέρουν στὴν πατρίδα, 
τὴν κοινωνία καὶ τὴν κάθε οἰκογένεια ξε-
χωριστά, [σέβομαι καὶ τιμῶ] τὴν ὕπαρξη 
καὶ τὸ ἔργο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σὲ 
ὅλα τὰ σώματα καὶ τὰ ὅπλα. Ὁ σεβασμὸς 
αὐτὸς ὅμως, εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἀρ-
χῶν καὶ τῶν ἀξιῶν τῆς οἰκογένειάς 
μου, ὅλων ὅσων διδάχτηκα ἀπὸ τοὺς 
παπποῦδες μου καὶ τοὺς δασκάλους 
μου στὴ γῆ μου τὰ Σφακιά.

Ποτὲ δὲ σκέφτηκα τίποτε ἄλλο πέρα 
ἀπὸ τὸ ὄμορφο, τὸ δίκαιο καὶ τὸ συνετό. 
Διότι εἶναι ὄμορφο νὰ βρίσκεσαι στὸν 
ἀέρα, στὸν οὐρανὸ τῆς χώρας μας, εἶναι 
δίκαιο νὰ ἀναγνωρίζονται οἱ προσπάθειές 
σου καὶ ἡ περπατησιά σου, ὅπως πρεπιὰ 
εἶναι, νὰ βρίσκεσαι μὲ σύνεση στὴν πρώ-

* Τό κείμενο ἀναρτήθηκε στό διαδίκτυο στίς 16 Μαρτίου 2019, μέ τίτλο «Ἡ ψυχή σου, ἡ  
πατρίδα μας» καί εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἐμμανουήλ Μπούχλη στόν θόρυβο, πού ξέσπασε, 
καί στήν Ἔνορκη Διοικητική Ἐξέταση, πού διατάχθηκε, γιά τό γεγονός ὅτι ἀνέβασε στό δια-
δίκτυο βίντεο, ὅπου κατερχόμενος μέ τό ἀλεξίπτωτό του στή διάρκεια ἐκπαιδευτικοῦ ἅλματος 
τραγουδᾶ τό «Μακεδονία ξακουστή».

ΔΕΝ ΑΤΙΜΩΣΑ ΤΙΠΟΤΕ, ΔΕΝ ΝΤΡΟΠΙΑΣΑ ΚΑΝΕΝΑΝ*
τοῦ Μανώλη Μπούχλη, πτυχιούχου ἀλεξιπτωτιστῆ, Σφακιά Κρήτης

ὅλα τὰ κρίσιμα τοπικὰ καὶ παγκόσμια 
θέματα.

Τότε αἱ ἀποφάσεις ὄντως θὰ ἦσαν ἐν 
Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ δὲν θὰ ἦσαν ἀπειλὴ 
διὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει, εἰς τί δι-
αφέρομεν ἀπὸ τὸν Παπισμὸν καὶ τὴν 
Παπικὴν κουρίαν;

Εἶναι εὐκαιρία λόγῳ τῆς ἐπικαιρό-
τητος, ἐὰν ἀγαπᾶτε τὸν Πατριάρχην, 
καὶ δὲν ἀμφιβάλλω ὅτι τὸν ἀγαπᾶτε, 
νὰ ὑπενθυμίσητε ταῦτα Αὐτῷ καὶ τὰς 
εὐθύνας Του, ἐὰν ἀγνοήσῃ τὴν γνώμην 
τῶν λοιπῶν αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν 

εἰς τὰς προγραμματιζομένας αὐτοκεφα-
λίας.

Ἡ ταπεινότης μου πάντως ὑπενθύ-
μισε ταῦτα εὐλαβῶς εἰς τὴν Παναγιότη-
τά Του.

Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελῶ βαθυσεβά-
στως, ἐξαιτοῦμαι τὰς εὐχάς Σας, ἀσπά-
ζομαι τὴν Ὑμετέραν Τιμίαν Δεξιὰν καὶ 
εὔχομαι ταπεινοφρόνως ὅλους νὰ μᾶς 
φωτίζῃ ὁ Θεός.

Ἱερομόναχος Δαμασκηνός
ὁ τοῦ Φιλαδέλφου
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τη γραμμή, νὰ ἀνήκεις στοὺς ἐπίλεκτους 
καὶ νὰ ὑπακοῦς στοὺς ἀνωτέρους σου 
γιὰ ὅλα ὅσα μποροῦν νὰ σὲ μάθουν νὰ 
σὲ ἐκπαιδεύσουν, νὰ σοῦ ἐμφυσήσουν, 
ὥστε νὰ πράξεις ὅλα ἐκεῖνα ποὺ κάνουν 
αὐτὴ τὴ χώρα περήφανη καὶ ἀσφαλῆ. 
Αἰσθάνομαι βαθιὰ μέσα στὸ μυαλὸ καὶ 
τὴν καρδιά μου, ὅτι δὲν ἀτίμωσα τίποτε, 
δὲν ντρόπιασα κανέναν, δὲν ἀπειλήθηκε 
οὐδείς, δὲν στεναχώρεσα ἔστω καὶ ἕναν 
Ἕλληνα ἔνστολο ἢ μή.

Ἡ πράξη μου, ποὺ τόσο ἔχει συζη-
τηθεῖ, ἀφοροῦσε ὅλα ὅσα τὸ ἠθικό μου, 
ἡ περηφάνια μου, ἡ ἀφοσίωσή μου καὶ 
τὸ σθένος, τὸ ἠθικό μου ἀνάστημα μοῦ 
ὑπαγόρευσαν.

Στὶς Καταδρομὲς ὑπάρχει μία φράση 
ποὺ λέει: Ὅσο ζεῖς ἀνακατέψου μὲ τοὺς 
καλύτερους καί, ὅταν πεθάνεις, πέθανε 
ὅπως οἱ ὑπόλοιποι. Καὶ οἱ καλύτεροι γιὰ 
μένα εἶναι ὅλοι ὅσοι ἀναγνωρίζουν αὐτὴ 
τὴ χώρα, ποτίζουν αὐτὴ τὴ γῆ, δακρύζουν 
σὲ κάθε γέννα, ἀγκαλιάζουν κάθε ἄνθρω-
πο, προστατεύουν κάθε παιδί, σκεπάζουν 
κάθε γέροντα, ἀνάβουν ταπεινὰ ἕνα κερί, 
σκάβουν ἀγόγγυστα καὶ χώνουν βαθιὰ τὸ 
σπόρο τῆς ἐλπίδας καὶ τῆς ζωῆς, κοιτά-

ζουν στὰ μάτια τοὺς συνανθρώπους τους, 
ὑποκλίνονται στὸ θρῆνο καὶ τὸν πόνο, 
ἀποδέχονται καὶ πιστεύουν μέσα στὸ εἶ-
ναι τους πὼς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε 
τὸ ἴδιο. [Σημ. «Π»: «εἴμαστε τό ἴδιο», μέ 
τήν ἔννοια ὅτι κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο 
ἔχει ἀνυπολόγιστη ἀξία ὡς εἰκόνα Θεοῦ] 
Κυρίως ὅμως οἱ καλύτεροι εἶναι ὅλοι ὅσοι 
γνωρίζουν πὼς τὸ πιὸ ἀνθρώπινο ποὺ 
ὑπάρχει εἶναι ὁ σεβασμός, ἡ κατανόηση 
καὶ ἡ ὑπεράσπιση τῶν δικαιωμάτων καὶ 
τῶν ἀξιῶν τοῦ ἀνθρώπου.

Ἀποδέχομαι τὴν ὅποια τιμωρία ἀπὸ 
τοὺς ἀνωτέρους μου, τὴν ὅποια ἀπόφασή 
τους καὶ εἶμαι στὴ διάθεση τῆς πατρίδας 
μου γιὰ ὅ,τι μοῦ αἰτηθεῖ.

Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ καὶ σὲ ὅσους 
ἀντιλαμβάνονται καὶ ἐπισημαίνουν πὼς 
ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα, τὴν ἱστορία 
καὶ τὶς θυσίες τῶν προγόνων μας δὲν 
ἔχει καμμία σχέση οὔτε μὲ φασισμὸ οὔτε 
μὲ ἀκραῖες ἰδεολογικὲς κατευθύνσεις. Ἡ 
μόνη μου κατεύθυνση ἦταν καὶ εἶναι ἀπὸ 
τὸν οὐρανὸ στὴ γῆ, σὲ μία γραμμὴ πού 
μοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἀτενίζω τὴν Κρήτη, τὴν 
Ἑλλάδα, τὸν ὁρίζοντα τοῦ κόσμου μὲ ἀ-
ξιοπρέπεια, σεβασμὸ καὶ εὐγένεια.

• Γεωπολιτική τοῦ τάφου
Ὅμως, γιά τούς θιασῶτες αὐτοῦ τοῦ 

καταγγελτικοῦ ἐθνομηδενισμοῦ, ἀπό τή 
στιγμή πού ἡ Ἑλλάδα ἔχει χάσει τήν 
ἐθνική της κυριαρχία δέν μπορεῖ νά 
κάνει τίποτα γιά νά τήν ξανακερδίσει. 
Αὐτή εἶναι μιά λογική πού θά μπορού-
σαμε νά τήν ἀποκαλέσουμε «γεωπολιτι-
κή τοῦ τάφου». Δηλαδή, ἔχω ἀποδε-

χθεῖ τόσο πολύ τήν ὑποδούλωση καί 
τόν γεωπολιτικό μου θάνατο πού δέν 
θέλω νά ἐνοχλοῦμαι μέ ἐπιχειρήματα 
ὅτι μπορεῖ νά μήν εἶναι καί ἔτσι.

Εἰδικά δέ γιά τή Συμφωνία τῶν Πρε-
σπῶν, φυσικά καί ἡ Ἑλλάδα εἶχε τή δυ-
νατότητα νά ἀντισταθεῖ στά ὅποια κε-
λεύσματα τοῦ δυτικοῦ παράγοντα. Καί 
μάλιστα μέ τρόπο πού θά ἐνίσχυε καί 

ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ
Β´

τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γρίβα, καθηγητοῦ Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων
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τήν προσπάθειά της νά ἐπιτύχει εὐρύ-
τερη ἐθνική ἀνεξαρτησία καί νά χαράξει 
σταδιακά μιά ἐθνοκεντρική στρατηγική.

Μιά παραλλαγή τῆς παραπάνω ἀντί-
ληψης ὑποστηρίζει ὅτι θά μπορούσαμε, 
ἴσως, νά κερδίσουμε τήν ἐθνική μας ἀνε-
ξαρτησία καί συνακόλουθα καί τήν πο-
λυτέλεια νά λέμε ὄχι στούς ἰσχυρούς γιά 
κρίσιμα ἐθνικά θέματα, ὅπως εἶναι τό 
θέμα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων. Θά 
μπορούσαμε, ἀφοῦ ὅμως θά ἔχουμε ἐπι-
τύχει πλήρη οἰκονομική ἀνεξαρτησία, θά 
ἔχουμε βγεῖ ἀπό τό ΝΑΤΟ καί τήν ΕΕ 
καί μιά σειρά ἀπό ἄλλα.

Αὐτή ἡ ἄποψη οὐσιαστικά ὑποστη-
ρίζει ὅτι μπορεῖς νά ἀρχίσεις νά λειτουρ-
γεῖς ὡς στοιχειωδῶς ἐθνικά ἀνεξάρτητος, 
μόνον ὅταν θά ἔχεις γίνει πλήρως ἐθνι-
κά ἀνεξάρτητος. Δηλαδή ἤ 100% ἤ 0. 
Καί ἐπειδή ἡ ἀπόλυτη ἀνεξαρτησία δέν 
θά ἔλθει ἀπό τή μιά στιγμή στήν ἄλλη, 
δέν ξεκινᾶς ποτέ νά τήν διεκδικεῖς. Τόσο 
ἁπλά.

• «Προδοτικές ἡγεσίες» καί «ἀνά-
ξιοι λαοί»

Μιά ἀκόμη πιό ἐπίμονη καί δύσκολο 
νά καταπολεμηθεῖ καταγγελτική ἐθνομη-
δενιστική ἀντίληψη εἶναι ὅτι «αὐτά δέν 
γίνονται στήν Ἑλλάδα, γιατί οἱ ἡγεσίες 
εἶναι προδοτικές». Βέβαια, οἱ ἑλληνικές 
ἡγετικές ἐλίτ ἀπέχουν πολύ ἀπό τό νά 
εἶναι ἐθνοκεντρικές, ἐνῶ ἡ πλειοψηφία 
τῶν ἐκπροσώπων τους ἀντιμετωπίζουν 
μέ ἀπέχθεια, ἤ καί μέ τρόμο ἀκόμη, 
κάθε ἄποψη περί αὐτόνομης γεωπολιτι-
κῆς πορείας ἐκτός τῶν κατευθυντήριων 
ἐντολῶν τοῦ δυτικοῦ παράγοντα.

Ὅμως, ὅσοι προβάλλουν τόν πα-
ράγοντα «προδοτικές ἡγεσίες» ὡς τό 
ἀξεπέραστο ἐμπόδιο γιά μιά ἐθνοκε-
ντρική πολιτική δέν τίς ἀντιμετωπί-
ζουν ὡς κάτι πού πρέπει νά ἀλλάξει 
ἤ νά ὑπερκεραστεῖ. Τίς ἀντιμετωπί-

ζουν ὡς ἕνα μόνιμο, πάγιο καί διαρκές 
στοιχεῖο τῆς ἑλληνικῆς γεωπολιτικῆς 
ταυτότητας, τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά 
ἀντιμετωπιστεῖ. Καί φυσικά, θεωροῦν 
ὅτι δέν μπορεῖ νά τό ἀλλάξει ὁ λαός. 
Ὑπῆρχε, ὑπάρχει καί θά ὑπάρχει ἀναλ-
λοίωτο καί πανίσχυρο.

Ὅσο ὅμως καί ἄν οἱ ἐλίτ ἐξουσίας 
εἶναι ἀπομακρυσμένες ἀπό τά πλατιά 
λαϊκά στρώματα, ἐντούτοις οὔτε πανί-
σχυρες εἶναι οὔτε καί ὁ λαός τόσο ἀνί-
σχυρος, ὅπως προσπαθεῖ νά μᾶς πείσει 
αὐτή ἡ ἄποψη. Στήν πραγματικότητα 
μεγάλο μέρος τῆς δουλοπρεποῦς στά-
σης τῶν πολιτικῶν ἡγεσιῶν ἔναντι τῶν 
κελευσμάτων τοῦ ξένου παράγοντα 
ἑδράζεται ἀκριβῶς πάνω σέ ἡττοπαθεῖς, 
μοιρολατρικές, φαταλιστικές, ἀντιλήψεις 
πού ταλανίζουν μεγάλα κομμάτια τῆς 
ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Σύμφωνα μέ αὐτές ἡ Ἑλλάδα εἶναι 
ἕρμαιο ἀλλότριων δυνάμεων καί ὁ λαός 
δέν μπορεῖ νά κάνει ἀπολύτως τίποτα 
γιά νά ἀλλάξει αὐτό τό δεδομένο. Ἄρα, 
ἡ μόνη ἐπιλογή τῆς χώρας ἐμφανίζεται 
νά εἶναι ἡ ὑποταγή. Ὁποιαδήποτε ἄλλη 
ἀντίληψη ἀντιμετωπίζεται μέ περιφρό-
νηση, χλευασμό ἤ καί ὀργή, γιατί ἀκρι-
βῶς ἀπειλεῖ νά μᾶς βγάλει ἀπό τή γαλή-
νη τοῦ γεωπολιτικοῦ τάφου.

Αὐτές οἱ ἀπόψεις, λοιπόν, ἀνεξαρτή-
τως μέ τό ἔνδυμα πού φέρουν καί μέ τό 
πῶς αὐτοαποκαλοῦνται, εἶναι ἐθνομη-
δενιστικές. Καί εἶναι ἐθνομηδενιστικές, 
γιατί ἀρνοῦνται τήν ἐθνική λειτουργία. 
Ὄχι κατ᾽ ἐπιλογήν, ὅπως κάνουν οἱ ἐπι-
σήμως ἐθνομηδενιστικές, ἀλλά ὑποτίθε-
ται κατ᾽ ἀνάγκην. Ἄρα, καταλήγουν στό 
ἴδιο σημεῖο.

Θέλουν καί προωθοῦν μιά ὑπο-
δουλωμένη Ἑλλάδα, μιά Ἑλλάδα πού 
δέν μπορεῖ νά πεῖ ὄχι, μιά Ἑλλάδα πού 
δέν μπορεῖ νά λειτουργήσει αὐτόνομα 
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«Κολοκοτρώνης πέθανε στὸν γάμο τοῦ Κολίνου
τὸν θάνατο τόν γνώρισε, ποὺ ᾽θελε ν’ ἀποθάνη
καὶ τοῦ Γενναίου μίλησε, καὶ τοῦ Κολίνου λέγει:
Ποῦ εἶσαι, Γενναῖε στρατηγέ, Κολίνο σπουδασμένε!
Ἐλᾶτε, πάρτε τὴν εὐχή, μὲ τριγυρίζει ὁ Χάρος.
Σώπα, πατέρα, μὴν τὸ λές, μὴ λὲς πὼς θὰ πεθάνης 
κι ἔχουμ’ ὀχτροὺς καὶ χαίρονται
καὶ φίλους καὶ λυπάνται.
Ἐλᾶτε, πάρτε τὴν εὐχή, καὶ νὰ 'στε μονοιασμένοι»

«Ἅπαντα Κολοκοτρωναίων, τόμ. Α´ σελ. 74, ἔκδ. ΙΔΕΒ»

Ἂς θυμηθοῦμε ὅτι σὰν σήμερα ἐκοι-
μήθη ὁ ἀπελευθερωτής μας. Δημοσιεύω 
ἕνα παλιότερο κείμενο, εὐλαβικὸ μνημό-
συνο στὸν Γέρο τοῦ Μοριᾶ. Τώρα ποὺ 
μᾶς βρῆκε τὸ κακὸ καὶ θόλωσε ὁ νοῦς 
μας, ὁ λόγος τοῦ ἥρωα εἶναι στύλος καὶ 
ἑδραίωμα...

Τὴν Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου τοῦ 
1843, κλείνει τὰ μάτια του στὴν Ἀθή-
να, τὸ ζωντανὸ Εἰκοσιένα, ὁ Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, ὁ Ἕλληνας ἥρωας μὲ 
τὴν σημαντικότερη θέση στὸ εἰκονοστά-
σι τοῦ Γένους. Τὸ νὰ θέλεις νὰ πλέξεις 
«τὸν ἐπιτάφιον στέφανον αὐτοῦ ἀνάγκη 
νὰ περιλάβης τὸν μέγαν Ἑλληνικὸν Ἀγώ-
να», ὅπως ἀναφώνησε ὁ Σοῦτσος κατὰ 
τὸ ξόδι του.

Θά συλλέξουμε, στὸ παρὸν κείμενο, 
ὅσα σπουδαῖα καὶ τιμαλφῆ εἶπε ὁ Γέ-
ρος τοῦ Μοριᾶ γιὰ τὴν Παιδεία καὶ τὰ 
παιδιά. Θὰ σκύψουμε κάτω, ὄχι ἀπὸ τὴν 

πένα, αὐτὴν δὲν τὴν κάτεχε, ἀλλὰ ἀπὸ 
τὸ ἀπροσκύνητο σπαθί του.

«Κάλλιο γιὰ τὴν πατρίδα
κανένας νὰ χαθεῖ
ἢ νὰ κρεμάσει φούντα
γιὰ ξένον στὸ σπαθί»,

ἔλεγε ὁ Ρήγας καὶ σημειώνει ὁ Κο-
λοκοτρώνης στὰ ἀπομνημονεύματά του, 
διὰ χειρὸς Τερτσέτη.

«Ἐφύλαξα πίστιν εἰς τὴν παραγγε-
λίαν τοῦ Ρήγα. Καὶ ὁ Θεὸς μὲ ἀξίωσε 
καὶ κρέμασα φούντα εἰς τὸ Γένος μου 
ὡς στρατιώτης του. Χρυσὴ φούντα 
δὲν ἐστόλισε ποτὲ τὸ σπαθί μου, ὅταν 
ἔπαιρνα δούλευσιν εἰς ξένα κράτη».

Ἀπὸ τὸ ἐξαίσιο λόγο τοῦ Κολοκο-
τρώνη στὴν Πνύκα, τὸ 1838, ἐνώπιον 
ὅλης τῆς τότε Ἀθήνας, θὰ ἐρανιστοῦμε 
τὶς περισσότερες σκέψεις του.

Ξεκινῶ ἀπὸ τὸν ἐπίλογο, ὅπου δια-
βάζω τοῦτα τὰ λόγια: «Ἐγώ, παιδιά μου, 
κατὰ κακή μου τύχη ἐξ αἰτίας τῶν πε-
ριστάσεων ἔμεινα ἀγράμματος, καὶ διὰ 
τοῦτο σᾶς ζητῶ συγχώρησι, διότι δὲν 
ὁμιλῶ καθὼς οἱ δάσκαλοί σας». Τί με-
γαλειῶδες μάθημα, ἐλεγκτικὸ πολλὲς 
φορὲς γιὰ μᾶς τοὺς δασκάλους! Τὰ παι-
διὰ τὰ διδάσκεις μὲ ταπείνωση καὶ ὄχι 
ταπεινώνοντάς τα. Πόσες φορὲς μπαί-
νουμε στὴν τάξη, παραφουσκωμένοι ἀπὸ 
ἔπαρση καὶ ἀλαζονεία, ἐξουδενώνοντας 
τοὺς μαθητές μας, γιατί ἀδυνατοῦν νὰ 

«ΕΛΑΤΕ, ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ, ΚΑΙ ΝΑ ᾽ΣΤΕ ΜΟΝΟΙΑΣΜΕΝΟΙ»
τοῦ Δημήτρη Νατσιοῦ, δασκάλου

 E£NIKH MNHMH  

καί αὐτόφωτα, μιά νεκρή γεωπολιτικά 
Ἑλλάδα. Ὅμως ἡ ἡττοπάθεια, ἡ δου-
λοπρέπεια καί ἡ ἀποδοχή τῆς ὑποδού-
λωσης ὡς «ρεαλιστική» καί «ἀναπόφευ-

κτη» ἐπιλογή ποτέ δέν βγῆκαν σέ καλό 
γιά κανέναν. Σήμερα ἡ Ἑλλάδα πρέπει 
νά ἀντιμετωπίσει τούς ἴδιους της τούς 
φόβους, ἄν θέλει νά ἐπιβιώσει.
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παρακολουθήσουν τὶς ὑψηλόφρονες 
φλυαρίες μας. Καὶ ὅμως «ἡ γνῶσις φυσι-
οῖ, ἡ δὲ ἀγάπη οἰκοδομεῖ» κατὰ τὸν Ἀπ. 
Παῦλο. Καὶ χωρὶς νὰ τὸ γνωρίζει ὁ ἀνυ-
περήφανος ἥρωας ἐπαναλαμβάνει λόγια 
τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, γιατί τὰ 
λιοντάρια τοῦ Εἰκοσιένα ἦταν πνευματι-
κοπαίδια του.

Τὸ τρομερὸ καριοφίλι εὐλογήθηκε 
ἀπὸ τὸ πετραχήλι, γι’ αὐτὸ ἡ Ἐπανά-
σταση τοῦ ’21, ἦταν ἁγιασμένη, ὅπως 
γράφει ὁ Κόντογλου.

Ἔλεγε ὁ ἅγιος ὅταν ἔστηνε τὸν 
σταυρὸ του σ’ ἕναν τόπο: «Καὶ ὄχι μό-
νον δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ σᾶς διδάξω, ἀλλὰ 
μήτε τὰ ποδάρια σας νὰ φιλήσω. Διότι 
ὁ καθένας ἀπὸ λόγου σας εἶναι τιμιώτε-
ρος ἀπ’ ὅλον τὸν κόσμον». (Ἐπ. Αὐγου-
στίνου Καντιώτη, «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», 
σελ. 101).

«Εἰς ἐσᾶς μένει νὰ ἰσάσετε καὶ νὰ 
στολίσετε τὸν τόπο, ὅπου ἡμεῖς ἐλευθε-
ρώσαμεν, καί, διὰ νὰ γίνη τοῦτο, πρέπει 
νὰ ἔχετε ὡς θεμέλια τῆς πολιτείας τὴν 
ὁμόνοια, τὴν θρησκεία καὶ τὴν φρόνιμον 
ἐλευθερία». Ποιὰ εἶναι τὰ θεμέλια τῆς 
πολιτείας, πῶς ἰσάζεται καὶ στολίζε-
ται; Μὲ τὰ μεγάλα ἔργα, τὶς πανάκριβες 
ἐπαύλεις καὶ τὶς τενεκεδοκρόταλες δό-
ξες καὶ λόξες; Ὄχι, μὲ τὴν ὁμόνοια, γιατί 
ἀκόμη καὶ σήμερα δὲν ἐπουλώθηκαν καὶ 
εἶναι «θυμωμένες» οἱ πληγὲς τῶν ἐμφυ-
λίων.

Βλέποντας ὁ Κολοκοτρώνης τὸ με-
γάλο κακὸ ποὺ γινόταν ἀπὸ τὴν «δολερὴ 
διχόνοια», τὸ 1824 –ἀφοῦ σκοτώθηκε ὁ 
σπουδαῖος γιὸς του Πάνος– παραδόθηκε 
καὶ τὸν «ἔκλεισαν» στὴν Ὕδρα. Ἦρθε ὁ 
Ἰμπραΐμ καὶ τὸν ἀναζήτησαν. Στὸ Ἀνά-
πλι ποὺ ἐπέστρεψε εἶπε: «Πρὶν ἔβγω 
στὸ Ἀνάπλι ἔριξα στὴ θάλασσα τὰ 
πικρὰ τὰ περασμένα, κάνετε κι ἐσεῖς 
τὸ ἴδιο! Στὸ δρόμο ποὺ περνούσαμε 

νὰ ‘ρθουμε στὴν ἐκκλησιά, εἶδα νὰ 
σκάβουν κάτι ἄνθρωποι. Ρώτησα καὶ 
μοῦ ‘πανε πὼς γιὰ νὰ βροῦνε κρυμ-
μένο θησαυρό. Ἐκεῖ, στὸ λάκκο μέσα, 
ρίχτε κι ἐσεῖς τὰ μίση τὰ δικά σας. 
Ἔτσι θὰ βρεθεῖ κι ὁ χαμένος θησαυ-
ρός!».

Ἡ θρησκεία, ἡ πίστη τῶν πατέρων 
ἡμῶν, ἡ ἁγία μας Ὀρθοδοξία, εἶναι λιθάρι 
ριζιμιό τοῦ Γένους, διότι «ὅταν ἐπιάσαμε 
τὰ ἄρματα, εἴπαμε πρῶτα ὑπὲρ Πίστεως 
καὶ ἔπειτα ὑπὲρ Πατρίδος», ὅπως κανο-
ναρχεῖ τοὺς νέους λίγο ἐνωρίτερα. Ἂν ὁ 
τωρινὸς «πρωθυπουργὸς» τῆς Ἑλλάδας, 
(μὲ πολλὴ δυσκολία τὸ γράφω), διάβα-
ζε στὰ ἐφηβικά του χρόνια τὸν Κολοκο-
τρώνη ἢ τὸν Μακρυγιάννη καὶ ὄχι τὸν 
Λένιν καὶ τὶς μαρξιστικὲς τιποτολογίες 
καί... ὀζωδίες, θὰ εἶχε ἄλλη γνώμη γιὰ 
τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν πίστη μας. Ἀλλὰ 
«τὶς ἐκ τῶν ἀρχόντων (σσ. τῶν τελευ-
ταίων δεκαετιῶν) ἐπίστευσε» ποτὲ στὸν 
Χριστό; Τὴν πατρίδα μας τὴν ἀπελευ-
θέρωσαν ἥρωες, Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. 
Ὅταν τοῦ Κολοκοτρώνη τοῦ διάβασαν 
τὴν ἀπόφαση θανάτου στὸ δικαστήριο 
τῆς ντροπῆς τῶν Βαυαρῶν, εἶπε: «Μνή-
σθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασι-
λείᾳ σου». Τὸ εἶπε μὲ φωνὴ ἄτρεμη καὶ 
ἔκαμε τὸ σταυρό του.

Στὴ μάχη τοῦ Σαραβαλίου, τὸ 1821, 
ὁ Ἀνδ. Ζαΐμης εἶχε καταφύγει στὴ μονὴ 
Ὀμπλοῦ. Ὁ Κολοκοτρώνης τὸν ὀνείδιζε 
μὲ τὶς λέξεις: «κὺρ-Ἀνδρέα, κὺρ-Ζαΐμη, 
ταῖς ἐλάφοις ὄρη τὰ ὑψηλὰ καὶ πέτρα 
τοῖς λαγωοῖς καταφυγή». Ἀγράμματος 
μέν, ἀλλὰ γνώριζε τὸ Ψαλτήρι, γιατί 
λειτουργοῦνταν συχνὰ καὶ ὄρθρου βαθέ-
ος καὶ ὄχι δύο λεπτὰ πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπό-
λυση, ὅπως οἱ σημερινὲς ποικιλώνυμες 
ἀσημαντότητες.

Μιλᾶ ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ γιὰ τὴν 
«φρόνιμον ἐλευθερίαν», γιατί ὑπάρχει 
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καὶ ἡ ἄφρων, ἡ ἀσυδοσία, ἡ ἀτιμωρησία.
Πολύτιμες, μεταξένιες καὶ οἱ παρα-

κάτω παραινέσεις τοῦ γερο-Κολοκοτρώ-
νη, ἡ ἄγρυπνη συνείδηση τοῦ Γένους. 
Οὔτε Εὐρωπαίους παιδαγωγοὺς διάβασε 
οὔτε γνώση τῶν σύγχρονών του «ρευ-
μάτων» εἶχε. Γνώριζε ὅμως τὴν ἑλληνορ-
θόδοξη παράδοση καὶ βίωνε τὰ καθαρὰ 
ἤθη τοῦ Γένους, τὴν ἠθική τοῦ Εὐαγ-
γελίου ποὺ ζοῦσε ἀπὸ μικρός. Ὁ λόγος 
του μᾶς θυμίζει τοὺς δικαίους στρατη-
γοὺς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ποὺ ἦσαν 
στὴν ὑπηρεσία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Διαβάζω καὶ ἀγαλλιῶ: «Παιδιά μου, 
νὰ μὴν ἔχετε πολυτέλεια, νὰ μὴν πηγαί-
νετε εἰς τοὺς καφενέδες καὶ τὰ μπιλιάρ-
δα. Νὰ δοθῆτε εἰς τὰς σπουδάς σας, καὶ 
καλλίτερα νὰ κοπιάσετε ὀλίγον δύο καὶ 
τρεῖς χρόνους καὶ νὰ ζήσετε ἐλεύθεροι 
εἰς τὸ ἐπίλοιπο τῆς ζωῆς σας, παρὰ νὰ 
περάσετε τέσσαρους πέντε χρόνους τὴ 
νεότητά σας καὶ νὰ μείνετε ἀγράμματοι. 
Νὰ σκλαβωθῆτε εἰς τὰ γράμματά σας. 

Νὰ ἀκούετε τὰς συμβουλάς τῶν διδα-
σκάλων καὶ γεροντοτέρων, καί, κατὰ τὴν 
παροιμία, μύρια ἤξευρε καὶ χίλια μάθαι-
νε. Ἡ προκοπή σας καὶ ἡ μάθησή σας 
νὰ μὴν γίνη σκεπάρνι μόνο διὰ τὸ ἄτο-
μό σας, ἀλλὰ νὰ κυττάζη τὸ καλό τῆς 
Κοινότητος, καὶ μέσα εἰς τὸ καλὸ αὐτὸ 
εὑρίσκεται καὶ τὸ δικό σας».

Ἡ μόνη σκλαβιὰ ποὺ μᾶς ἁρμόζει, 
λέει ὁ Κολοκοτρώνης, εἶναι στὰ γράμμα-
τα. Σὲ ποιὰ ὅμως γράμματα; «Στὰ γράμ-
ματα ποὺ διαβάζουνε/οἱ ἀγράμματοι κι 
ἁγιάζουνε» (Ἐλύτης), τὰ γράμματα τῶν 
Πατέρων, τῶν ἁγίων, τῶν μεγάλων φιλο-
σόφων τῆς ἀρχαιότητας, τοὺς ὁποίους 
ζωγράφιζε ἡ Ἐκκλησία μας στοὺς νάρ-
θηκες τῶν μοναστηριῶν.

Νὰ κλείσω μ’ αὐτὸ ποὺ ἐντόπισα 
στὶς ὑποσημειώσεις τῆς «Διηγήσεως 
Συμβάντων» τοῦ Τερτσέτη. Ἕνας Ἰταλὸς 
περιηγητὴς ὀνόματι Πέκιο, συναντᾶ τὸν 
φυλακισμένο στὴν Ὕδρα, στὸ μοναστή-
ρι τοῦ προφήτη Ἠλία, Κολοκοτρώνη. Ἡ 

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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συζήτηση ἔφτασε στὶς νίκες τοῦ Μπρα-
ΐμη. Τοῦ λέει ὁ στρατηγός: «Ἠξεύρεις τί 
ἔφερε τὴν νίκη τῶν Αἰγυπτίων; Ἡ ἑνό-
της τῆς πολεμικῆς δυνάμεως, ἐνῶ οἱ 
Ἕλληνες ἀφανίζονται ἀπὸ τὴν μανίαν 
τοῦ νὰ θέλουν νὰ καπιτανεύουν, χωρὶς 

τὴν ἀπαιτούμενην ἐμπειρίαν». Θὰ φθά-
ναμε σὲ κρίσεις καὶ προδοσίες, ἂν «κα-
πιτάνευαν» ἔμπειροι, μὲ τὰ ἀρώματα τῆς 
καθ' ἡμᾶς ἀνατολῆς μεγαλωμένοι, καὶ 
ὄχι μνημονιακοὶ λακέδες καὶ πειθήνια 
ἐνεργούμενα τοῦ Βερολίνου;

Ἀγαπητή Παρακαταθήκη,

Ἔχω νά «καταγγείλω» δύο περιστατι-
κά, τά ὁποῖα ἐντάσσονται στήν πληθώρα 
περιστατικῶν αὐτοῦ τοῦ καταστροφικοῦ 
τσουναμιοῦ, τοῦ δαιμονικά ἐμπνευσμένου, 
πού μεθοδευμένα ἔρχεται νά καταπνί-
ξει, νά κατασπαράξει, νά ἐξαφανίσει ὅ,τι 
ὡραῖο, ἁγνό, ἀληθινό καί χριστιανικό σ᾽ 
αὐτή τήν εὐλογημένη πατρίδα, τή σπα-
ράσσουσα, πληγωμένη καί προδομένη 
πατρίδα, κοντά σ᾽ ἕνα τρίτο περιστατικό, 
πού ἔχει γίνει ἤδη γνωστό διαδικτυακά, 
καί ἀφορᾶ τήν ἐξύβριση τοῦ ὀνόματος τοῦ 
Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας, στή θεατρική 
παράσταση τοῦ Βασιλικοῦ Θεάτρου, πού 
ὑπάγεται στό Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ἑλλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.), «Οἱ πυρκαγιές»!

1. Κι ἔρχομαι στό πρῶτο περιστατι-
κό: Σέ κάποιο πρόγραμμα «Τέχνης» –δέν 
θυμᾶμαι τόν φορέα διοργάνωσης– μέ θέμα 
τό προσφυγικό, στό ὁποῖο θά συμμετεῖ-
χαν μαθητές πρωτοβάθμιας καί δευτερο-
βάθμιας ἐκπαίδευσης, μέ τίς τάξεις, τά 
σχολεῖα τους, στή θεατρική σκηνή τῆς 
Μονῆς Λαζαριστῶν, δέχτηκα νά συμμε-
τάσχω κι ἐγώ, ὕστερα ἀπό πρόταση τῶν 
συναδέλφων μου, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχαν 
σ᾽ αὐτό τό πρόγραμμα. Ἐπειδή, ὅμως, ἡ 
δική μου πρόταση –παρουσίαση θά ἀ-

φοροῦσε τούς πρόσφυγες τοῦ Πόντου, 
ἀπερρίφθη(!) ἀπό τούς ὑπευθύνους, μέ 
μιά ἀμφίσημη, δυσνόητη καί παιδαριώδη 
δικαιολογία! Δέν θά τή μεταφέρω, διότι 
δέν ἤμουν παρούσα στήν προκαταρκτική 
συζήτηση πού ἔγινε καί, ἴσως, προσθέσω 
ἤ ἀφαιρέσω κάτι, ἀπ᾽ ὅσα εἰπώθηκαν. 
Ὡστόσο, μοῦ μεταφέρθηκε ἀπό τούς συ-
ναδέλφους μου μέ ...πολύ τάκτ! Καί μοῦ 
ζητήθηκε, ἄν ἐπιθυμῶ, νά «παίξω τό παι-
χνίδι» τους! Ἐγώ φυσικά ἀρνήθηκα. Καί 
μόνο ἡ λέξη «Πόντος» εἶναι γι᾽ αὐτούς 
δύσπεπτη! Κράτησα τήν ψυχραιμία μου 
καί «ὁρκίστηκα» νά κάνω τόν ἐθνικό ἀ-
ντιπερισπασμό μου ἀπό ἄλλες θεατρικές 
σκηνές, κι ἄς μήν εἶναι τόσο ἐπώνυμες, 
μέ «Πόντους» «Μικρασίες» καί «Βάλτους 
Γιαννιτσῶν», πού κάθονται στό στομάχι 
τους!

2. Τό δεύτερο περιστατικό ἔχει νά 
κάνει μέ ἄλλη μορφή «Τέχνης», Ντοκυμα-
ντέρ, καί συγκεκριμένα, τό 21ο Φεστιβάλ 
Ντοκυμαντέρ Θεσσαλονίκης, ὅπου οἱ 
δάσκαλοι, ἀνυποψίαστοι, ὁδηγήσαμε τούς 
μαθητές μας, γιά νά τούς δώσουμε μηνύμα-
τα Φιλίας −ὅπως εἴχαμε ἐνημερωθεῖ− πού 
ξεπερνᾶ ὅλα τά ἐμπόδια ἤ ἀλλιῶς πού ἡ 
διαφορετικότητα (θρήσκευμα, ἐθνικότητα) 
δέν ἐμποδίζει νά ἀναπτυχθοῦν ἄρρηκτοι 
δεσμοί φιλίας!

 E¶ICTO§EC ANA°NøCTøN  
«Η ΤΕΧΝΗ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ»

τῆς Μαρίας Συμεωνίδου, δασκάλας
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Ὁ τίτλος τοῦ ντοκυμαντέρ: «Οἱ Θεοί 
τοῦ Μόλενμπεκ». Αὐτό μᾶς πρότειναν καί 
μάλιστα μοῦ φάνηκε ὅτι θά εἶχε μεταφορι-
κή σημασία.... Χῶρος δράσης μιά συνοικία 
-γειτονιά τῶν Βρυξελῶν (μουσουλμανική, 
ἀλλά καί πάλι δέν πῆγε τό μυαλό μου στό 
κακό). Κι ἀκοῦστε τί ἀκούσαμε:

• Ὁ Ἀλλάχ εἶναι ὁ μεγάλος προφήτης! 
(Τό ᾽λεγε ὁ ἱεροδιδάσκαλος στό Τέμενος)

• Οἱ μουσουλάνοι δέν τρῶνε χοιρινό. 
(Τό ᾽λεγε ἡ μαμά)

• Ὅλοι οἱ μουσουλμάνοι δέν εἶναι 
Τζιχαντιστές! (ἔκαναν διαδήλωση)

• Ἔτσι προσεύχονται οἱ μουσουλμάνοι 
καί κάνουν γονυκλισίες! (συμπροσευχόταν 
πατέρας καί γιός)

• Οἱ μουσουλμάνοι συγκινοῦνται καί 
κλαῖνε, ὅταν χάνουν τόν ἀλλόθρησκο φίλο 
τους! (τέλος ντοκυμαντέρ)

Στήν περίπτωση, ὅμως, τοῦ Ἰησοῦ 
(μπῆκαν σέ παπικό ναό), πού εἶναι Γιός 
τοῦ Θεοῦ −τοποθέτηση τοῦ Φινλανδοῦ 
φίλου του, ὅπως τήν εἶχε ἀκούσει ἀπό 
τόν πατέρα του− ὑπῆρχε ἀμφισβήτηση 
καί ἀντίρρηση! Τό μουσουλμανόπαιδο ἐ-
πέμενε ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι προφήτης καί 
ὄχι ὁ Γιός τοῦ Θεοῦ! Ἐπίσης:

• Ὅσοι πιστεύουν στόν Θεό ἤ στούς 
Θεούς (δέ θυμᾶμαι ἄν ἦταν ἑνικός ἤ πλη-
θυντικός) τρελαίνονται! (Θεωρία μουσουλ-
μανόπαιδου).

Αὐτό τό μήνυμα τό ̓πιασε μιά μαθήτρια 
καί προβληματισμένη ἔθεσε τό ἐρώτημα, 
ὅταν γυρίσαμε στό σχολεῖο, παίρνοντας μιά 
ἀπάντηση πού φάνηκε ὅτι τήν ἀνέπαυσε.

• Ὑπῆρχε ἀναφορά καί στό Δωδεκά-
θεο! (μύλος!)

Τά παιδιά, εὐτυχῶς, δέν εὐχαριστήθη-
καν· ἄλλη μαθήτρια, στή συζήτηση πού 
ἔγινε στήν τάξη εἶπε: «Κυρία, πολλή φι-
λοσοφία γιά παιδιά!», ἐννοώντας ὅτι αὐτά 
δέν ἦταν λόγια παιδιῶν ἀλλά μεγάλων! 
Καὶ σχεδόν ὅλα προβληματίστηκαν 
θετικά καί συμφώνησαν ἐπικριτικά 
ὅτι ὑπῆρχε ἔντονο τό μουσουλμανικό 
στοιχεῖο! Δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχει μαγιά!

Καί τό κορυφαῖο, στό τέλος! Ἐνῶ 
τά παιδιά φάνηκε ὅτι βαρέθηκαν, μερι-
κά μάλιστα ἐξέφρασαν καί μεγαλόφωνα 
τή δυσαρέσκειά τους, ὅταν ρωτήθηκαν, 
ἡ ὑπεύθυνη ἐκεῖ στόν χῶρο τούς χειρα-
γώγησε μέ ποιόν τρόπο θά δείξουν ἄν 
εὐχαριστήθηκαν ἤ ὄχι. Τούς εἶπε λοιπόν: 
Ἄν σᾶς ἄρεσε, θά χτυπήσετε στήν ἀρχή 
σιγά παλαμάκια, «νά ἔτσι» (καί τό κάνουν 
τά παιδιά), ὕστερα πιό δυνατά (τούς τό 
δείχνει) καί τό κάνουν τά παιδιά καί στό 
τέλος πολύ δυνατά καί τά παιδιά ἀνα-
γκάζονται νά τό ἐπαναλάβουν! Κι ἔτσι 
αὐτή κατέληξε καί ἀναφώνησε «ἀφοῦ 
χαρήκατε τόσο πολύ, χαιρόμαστε κι ἐμεῖς 
μαζί σας!» Ὤ! τοῦ παραλόγου θαύματος! 
Ἄς εὐχόμαστε, ὅλοι, νά γίνει πραγματικά 
τό θαῦμα! (νά ξυπνήσουμε).

Τό περιστατικό μέ τό ντοκυμαντέρ, 
εἰδικά, τό ἀνέφερα γιά νά μή βρεθοῦν οἱ 
συνάδελφοί μου σέ παρόμοια θέση. Νά 
εἶναι πιό ὑποψιασμένοι καί πιό προσε-
κτικοί ἀπ᾽ ὅ,τι ἐγώ, πού ἐνήργησα καλῇ 
τῇ πίστει!

Καλόν ἀγώνα καί καλή Ἀνάσταση!

Μαρία Συμεωνίδου, δασκάλα, Θεσ-
σαλονίκη

 Μαυρίστε τους
Στίς ἐπικείμενες ἐκλογές (ὅποτε κι ἄν γίνουν αὐτές) μαυρίζουμε ὅλους 

αὐτούς πού πρόδωσαν τή Μακεδονία μας, κουρέλιασαν τό Σύνταγμα καί τή 
Δημοκρατία, φτωχοποίησαν τόν λαό μας καί ἐξέθεσαν διεθνῶς τήν Ἑλλάδα.
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 EI¢HCEIC & CXO§IA  
Τό Οὐκρανικό σχίσμα βαθαίνει

Καμμία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μέχρι 
στιγμῆς (Μάρτιος 2019) δέν ἔχει ἀναγνω-
ρίσει τούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας 
ὑπό τόν Ἐπιφάνιον Ντομένκο. Ἐτοπο-
θετήθησαν ὅλες ἀρνητικῶς (!). Οἱ περισ-
σότερες ἀπό αὐτές ζητοῦν τή σύγκληση 
Πανορθοδόξου Συνόδου, γιά νά βρεθεῖ 
λύση στό σοβαρότατο πρόβλημα τοῦ σχί-
σματος μεταξύ Φαναρίου καί Μόσχας, 
τό ὁποῖο προέκυψε μετά τήν ἀπόδοση 
αὐτo(κακο)-κεφαλίας στούς σχισματικούς 
τῆς Οὐκρανίας.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος δέν ἔλα-
βε ἀκόμη θέση ἐπί τοῦ θέματος. Τό ἔχει 
παραπέμψει σέ δύο ἁρμόδιες Συνοδικές 
Ἐπιτροπές: 1) Τὴν ἐπιτροπή Διορθοδόξων 
καί Διαχριστιανικῶν Σχέσεων καί 2) τήν 
Ἐπιτροπή Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, 
προκειμένου αὐτές νά γνωμοδοτήσουν 
σχετικῶς.

Ἄς εὐχηθοῦμε νά τούς φωτίσει ὁ Θεός 
νά ἀποφασίσουν σωστά.

v v v

Ὁ «θρησκευτικός πλανητάρχης»
στά Ἐμιράτα

5-8 Φεβρουαρίου 2019 ὁ πάπας ἐπι-
σκέφθηκε γιά πρώτη φορά τά Ἡνωμένα 
Ἀραβικά Ἐμιράτα.

Οἱ Ἄραβες τῶν Ἐμιράτων τοῦ ἐπιφύλα-
ξαν μιά ἄνευ προηγουμένου φαντασμαγο-
ρική ὑποδοχή μέ ὁπλισμένους ἱππεῖς στή 
γῆ καί μαχητικά ἀεροσκάφη στόν οὐρανό.

Στή διακήρυξη, πού ὑπέγραψε ὁ πά-
πας μέ τόν σεΐχη Ἀχμάντ ἀλ Ταγέμπ, Με-
γάλο Ἰμάμη τοῦ Ἄλ Ἀχζάρ, ἀναφέρεται 
μεταξύ ἄλλων ὅτι «ὁ πλουραλισμός καί 

ἡ διαφορετικότητα τῶν θρησκειῶν ἀ-
ποτελεῖ ἐπιθυμία τοῦ Θεοῦ καί γιά τόν 
λόγο αὐτόν ὁ ἐξαναγκασμός σέ ἀσπασμό 
μιᾶς συγκεκριμένης θρησκείας ἤ κουλτού-
ρας θά πρέπει νά πάψει νά ὑφίσταται».

Σημ. «Π»: Αὐτό καί ἄν εἶναι δαιμο-
νικό! Νά συκοφαντεῖται ὁ Θεός ὅτι τοῦ 
ἀρέσει ἡ πλάνη καί τήν ἐπευλογεῖ! Κατά 
τά ἄλλα ἐλέχθησαν παχιά λόγια γιά τήν 
εἰρήνη καί τήν ἀνεκτικότητα κ.ο.κ.

v v v

Τό τηλεφώνημα πού ...σκότωσε τόν 
Κωνσταντίνο Κατσίφα

Διαβάζουμε στό ὁμογενειακό site 
himara.gr μέ ἡμερομηνία 18.2.2019 καί 
ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο, ὅτι: Πηγές ἀπό 
τήν ἀλβανική πλευρά ἰσχυρίζονται ὅτι 
ὑποχρεώθηκαν νά στείλουν τίς εἰδικές 
δυνάμεις [πού δολοφόνησαν τόν Κατσί-
φα], μόνον ἀφοῦ δέχθηκαν τηλεφώνημα 
ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά μέ ἀποδέκτη 
τό ἀλβανικό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν.

Καί παρακάτω:
Σύμφωνα μέ πληροφορίες τοῦ Newpost, 

ἡ ἀλβανική πλευρά ὑποστηρίζει ὅτι δέν 
εἶχαν καμμία πρόθεση νά σκοτώσουν τόν 
Κατσίφα, ἤ νά δημιουργήσουν τέτοιας 
ἔκτασης ἐπεισόδιο. [...] Ὅμως δέχθηκαν 
ἕνα τηλεφώνημα πού εἶχε ἀποδέκτη τό 
ἀλβανικό Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν γιά 
συνδρομή καί προστασία τῶν παρευρι-
σκομένων ἐπισήμων καί μή ἀπό Ἕλληνα 
ὁμογενῆ «τρομοκράτη». Τό ὑπουργεῖο, 
στό ὁποῖο ὑπάγονται οἱ εἰδικές δυνάμεις, 
κάλεσε τόν Ἀλβανό πρωθυπουργό γιά νά 
λάβει ἔγκριση, ὁ ὁποῖος δέν θά μποροῦσε 
νά μήν ἱκανοποιήσει τό ἑλληνικό αἴτημα.

Καί διερωτᾶται ἡ ἱστοσελίδα:



AP. 124

20

«Προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις τῶν Ἀλ-
βανῶν ἤ πραγματικότητα πίσω ἀπό ἕνα 
περιστατικό πού ἔριξε βαριά τή σκιά του 
στίς οὕτως ἤ ἄλλως δύσκολες διμερεῖς 
σχέσεις καί πλήγωσε τήν ὁμογένεια τῆς 
Βορείου Ἠπείρου;»

v v v

Μπορεῖτε νά προσβάλλετε
τόν Χριστιανισμό, ἀλλ᾽ ὄχι τό ἰσλάμ.

Ὅπως διαβάζουμε στό Russia Today 
(ἀναδημοσίευση στό redskywarning.
blog spot.com 3.11.2018) δύο πρόσφατες 
ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρί-
ου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) 
ἀποδεικνύουν ὅτι πρόκειται γιά μιά πο-
λιτική καί ὑποκριτική ὀργάνωση. Δεί-
χνουν ἐπίσης τά σοβαρά δομικά ἐλατ-
τώματα τοῦ δικαίου τῶν ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων γενικά.

Ἡ πρώτη:
Στίς 25 Ὀκτωβρίου 2018, τό Ε.Δ.Α.Δ. 

ἐξέδωσε ἀπόφαση ὑπέρ τῆς Αὐστρίας 
καί ἐναντίον μιᾶς αἰτούσας, τῆς αὐστρι-
ακῆς Frau S. (κυρία Σ.), ἡ ὁποία εἶχε κα-
ταδικασθεῖ, ἐπειδή εἶχε πεῖ τό 2008 
ὅτι ὁ προφήτης Μωάμεθ «ἦταν παι-
δεραστής», ἐπειδή εἶχε παντρευτεῖ 
ἕνα κορίτσι ἕξι ἐτῶν. Ἡ προσφυγοῦσα 
στό Ε.Δ.Α.Δ. ἰσχυρίστηκε ὅτι ἡ ποινική 
δίωξη ἐναντίον της παραβίασε τό δικαί-
ωμά της στήν ἐλευθερία τοῦ λόγου, τό 
ὁποῖο κατοχυρώνεται στό ἄρθρο 10 τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Ἀνθρωπίνων Δι-
καιωμάτων. Τό Δικαστήριο ἐξέδωσε ἀπό-
φαση ἐναντίον της καί ὑπέρ τῆς Αὐστρί-
ας, ἡ ὁποία τήν εἶχε καταδικάσει «γιά 
ὑποκίνηση θρησκευτικοῦ μίσους».

Καί ἡ δεύτερη, ἐξ ἀντιθέτου:
Στίς 17 Ἰουλίου, τό ἴδιο Εὐρωπαϊ-

κό Δικαστήριο τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαι-
ωμάτων, ἐξ ἀντιθέτου ἔκρινε ὑπέρ τῶν 

Ρωσσίδων αἰτουσῶν ἀπό τή γνωστή σή-
μερα «μπάντα» «Pussy Riot» [Εἶναι οἱ 
νεαρές, πού εἰσβάλλουν γυμνόστηθες 
καί διακόπτουν ἐκδηλώσεις πού δέν 
τούς ἀρέσουν!] καί ἐναντίον τοῦ ρωσσι-
κοῦ κράτους, τό ὁποῖο τίς καταδίκασε 
«ἐπειδή ἐνθάρρυναν τό θρησκευτικό μί-
σος», διοργανώνοντας μιά παράσταση, 
μιά «πάνκ προσευχή» στόν καθεδρικό 
Ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τῆς Μόσχας 
τό 2012. Στήν ὑπόθεση Pussy Riot, τό 
Ε.Δ.Α.Δ. ἔκρινε ὅτι τό δικαίωμα τῶν νε-
αρῶν ταραξιῶν γυναικῶν στήν ἐλευθερία 
ἔκφρασης βάσει τοῦ ἄρθρου 10 παραβι-
άστηκε.

Ἐξεδόθησαν λοιπόν δύο διαφορετι-
κές ἀποφάσεις, βάσει τοῦ ἴδιου ἄρθρου 
10, ἐξυπηρετώντας προφανεῖς σκοπιμό-
τητες. 

Μέ ἄλλα λόγια σύμφωνα μέ τό 
Δικαστήριο τοῦ Στρασβούργου ἐπι-
τρέπεται νά προσβάλλετε τόν Χρι-
στιανισμό, ἀλλά ὄχι τό ἰσλάμ! Εἶναι 
δύσκολο νά σκεφτοῦμε μιά πιό προφανῆ 
περίπτωση δύο μέτρων καί δύο σταθμῶν 
ἀπό αὐτήν. Ἀκόμη χειρότερα, ὅπως τό-
νισε ὁ Gregor Puppinck τοῦ «Εὐρωπαϊ-
κοῦ Κέντρου Δικαίου καί Δικαιοσύνης» 
στό Στρασβοῦργο, εἶναι σαφές ὅτι τό 
δικαστήριο ἔκρινε ὑπέρ τῆς Αὐστρίας 
καί κατά τῆς Frau S., ὑπό τόν φόβο τῶν 
μουσουλμάνων. Σέ πολλές παραγρά-
φους τῆς ἀπόφασης, ἡ καταδίκη τῆς γυ-
ναίκας ἀπό τήν Αὐστρία «θεμελιώνεται» 
στό ὄνομα τοῦ στόχου τῆς προστασίας 
τῆς «θρησκευτικῆς εἰρήνης». Αὐτό δέν 
μπορεῖ νά σημαίνει τίποτα ἄλλο ἐκτός 
ἀπό τό ὅτι ἡ εἰρήνη θά μποροῦσε νά 
ἀπειληθεῖ ἀπό τούς μουσουλμάνους, ἐάν 
οἱ Αὐστριακοί προσβάλουν τόν προφή-
τη τους. Μέ ἄλλα λόγια, τό δικαστήριο 
ἀποτυγχάνει στόν πρωταρχικό του ρόλο, 
ὁ ὁποῖος σίγουρα εἶναι νά προστατεύ-
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σει τό δικαίωμα τοῦ λόγου ἐνάντια στίς 
ἀπειλές βίας ἐναντίον του.

Ἡ ἐπικύρωση τῆς καταδίκης τῆς 
Frau S. εἶναι ἐπίσης ἀντίθετη μέ μιά ἄλλη 
ἀπόφαση τοῦ Ε.Δ.Α.Δ., ὅσον ἀφορᾶ τή 
Λιθουανία. Τόν Ἰανουάριο τοῦ τρέχο-
ντος ἔτους, τό δικαστήριο ἀποφάνθηκε 
ὑπέρ μιᾶς ἑταιρείας εἰδῶν ἔνδυσης, πού 
εἶχε χρησιμοποιήσει ἀσεβεῖς εἰκόνες τοῦ 
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας, γιά νά 
προωθήσει τίς πωλήσεις της. Καί αὐτή 
ἀπέφυγε τήν καταδίκη στό ὄνομα τῆς 
ἐλευθερίας τοῦ λόγου σύμφωνα μέ τό 
ἄρθρο 10. Ἔτσι τό Ε.Δ.Α.Δ. εἶναι διατε-
θειμένο νά προστατεύει τήν βλασφημία 
ἤ τήν κάθε προσβλητική ἐλευθερία λό-
γου, ἀκόμη καί ἄν ὁ στόχος εἶναι καθαρά 
ἐμπορικός καί ὄχι πολιτικός, ἀλλά μόνον 
ἄν τό ἀδίκημα εἶναι ἐναντίον τῶν χρι-
στιανῶν καί ὄχι κατά τῶν μωαμεθανῶν.

v v v

Βλάσφημη θεατρική παράσταση στό 
«Κρατικό Θέατρο Βορείου Ἑλλάδος»

Μπράβο στά παλληκάρια, πού δια-
μαρτυρήθηκαν ἔντονα μέσα στό Κ.Θ.Β.Ε. 
στίς 13.3.2019 στή Θεσσαλονίκη, ὅπου 
ἀπό τίς 2.2.2019 παίζεται τό βλάσφημο 
θεατρικό ἔργο «Πυρκαγιές» τοῦ Λιβανο-
καναδοῦ συγγραφέα Οὐαλντί Μουαου-
άντ.

Στό ἐν λόγῳ σκουπιδαριό ἀκούγο-
νται βλασφημίες καί ὕβρεις κατά τοῦ 
προσώπου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ καί τῆς Παναγίας Μητρός Του.

Ἄς τολμοῦσαν οἱ βλάσφημοι κακοτέ-
χνες νά ὑβρίσουν τό πρόσωπο τοῦ Μω-
άμεθ καί θά βλέπαμε τήν ἄλλη μέρα ποῦ 
θά ἔψαχναν νά βροῦν τά κεφάλια τους.

v v v

«Προσεγμένες πλεξοῦδες καί μακριές 
φοῦστες δείχνουν ὅτι ἕνα παιδί ἔχει 

δεξιούς γονεῖς» (!)

Οἱ ψευτο-προοδευτικοί ἔχουν «ξε-
φύγει» τελείως!

Ὅπως ἀποκαλύπτει τό redskywarn-
ing.blogspot.com (Δεκέμβριος 2018)

Τό γερμανικό περιοδικό γιά γονεῖς 
«Baby und Familie» (Μωρό καί Οἰκο-
γένεια) λέει στούς ἀναγνῶστες του νά 
προσέχουν τίς οἰκογένειες πού εἶναι 
«ἀφανεῖς» καί «χαρούμενες», καθώς ὅλα 
αὐτά ἀποτελοῦν προειδοποιητικά σημά-
δια ὅτι εἶναι «ἀκροδεξιές» καί ἄρα «ἐπι-
κίνδυνες».

[...]
Αὐτό τό ὑψηλῆς κυκλοφορίας γερ-

μανικό περιοδικό δηλώνει ὅτι «αὐτός εἶ-
ναι ἀκριβῶς ὁ μεγάλος κίνδυνος», καθώς 
αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐξίσου ἐπικίν-
δυνοι, ἄν ὄχι περισσότερο ἐπικίνδυ-
νοι, ἀπό τίς συμμορίες τῶν ναζί σκί-
νχεντ. [...]

Ἡ «ἐρευνήτρια» τῆς δεξιᾶς πολιτι-
κῆς, Eva Prausner, λέει ὅτι ὁ τεράστιος 
κίνδυνος ἀπό τίς δεξιές οἰκογένειες εἶναι 
ὅτι φαίνονται φυσιολογικές. [...]

Ἡ Heike Radvan τοῦ ἀμφιλεγόμε-
νου Ἱδρύματος Amadeu Antonio προ-
ειδοποιεῖ ὅτι «τά παιδιά τῶν δεξιῶν γο-
νέων δέν εἶναι κατ᾽ ἀνάγκην διαφορετικά 
ἀπό τά ἄλλα παιδιά», ἀλλά λέει ὅτι εἶ-
ναι συχνά «πολύ ὑπάκουα», χαρούμενα 
καί ἴσως νά μή μιλοῦν πολύ. [...]

Ἡ Prausner λέει, ὅτι τά «δεξιά παι-
διά» γνωρίζουν ὅτι θά πρέπει νά κρατή-
σουν τήν οἰκογενειακή τους ζωή κρυφή, 
ἀλλά προσθέτει ὅτι ἕνα ἀποκαλυπτικό 
σημάδι τοῦ δεξιοῦ ἐξτρεμισμοῦ εἶναι ὅτι 
συνήθως δέν ὑπάρχουν ἀμερικανικά 
λογότυπα στά ροῦχα τῶν γονέων 
τους!
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Αὐτό δέν σημαίνει ὅτι δέν ὑπάρχουν 
ὀπτικές ἐνδείξεις πού μπορεῖ νά ὑπο-
δεικνύουν ὅτι ἕνα παιδί εἶναι ἀπό μιά 
δεξιά οἰκογένεια, ἐπισημαίνει ὡστόσο, ἡ 
«ἐρευνήτρια». Ἡ Prausner προειδοποιεῖ 
ὅτι ἐνῶ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι δέν 
θά τούς ἀναγνωρίσουν «προσεγμένες 
πλεξοῦδες καί μακριές φοῦστες ἀπο-
τελοῦν ἕνα προειδοποιητικό σημάδι 
ὅτι τό παιδί ἔχει δεξιούς γονεῖς». [...]

Τό ἵδρυμα Antonio Amadeu (Amadeu 
Antonio Stiftung) ἱδρύθηκε καί διευθύ-
νεται ἀπό τήν ἑβραϊκῆς καταγωγῆς 
ἀριστερή ἀκτιβίστρια Anetta Kahane. 
Ἡ Kahane, κατά τή διάρκεια τῶν ἐτῶν 
1974-1982 ἐργάστηκε ὡς μυστική πρά-
κτορας γιά τήν Ὑπηρεσία Ἀσφάλειας 
τῆς Ἀνατολικῆς Γερμανίας, τή γνωστή 
Στάζι.

Ἡ Kahane ἔχει δηλώσει ὅτι εἶναι 
ζωτικῆς σημασίας γιά τήν Εὐρωπαϊκή 
Ἕνωση νά ἀλλάξει ἡ μεταναστευτική 
πολιτική της προκειμένου νά πάψει ἡ 
Ἤπειρος νά εἶναι λευκή.

Πέρσι σέ συνέντευξή της στό RT 
[Russia Today], εἶπε: «Θά πρέπει νά 
ἀλλάξουμε πραγματικά τήν πολιτική 
τῆς μετανάστευσης στό ἐσωτερικό τῆς 
Εὐρώπης. Αὐτό εἶναι πολύ σημαντικό, 
θά πρέπει νά προσαρμοστεῖ τό ἐκπαι-
δευτικό σύστημα καί νά προσαρμοστοῦν 
ὅλες οἱ χῶρες μέλη στό ὅτι δέν εἶναι πιά 
μόνο λευκοί, ἤ μόνο Σουηδοί, ἤ μόνο 
Προρτογάλοι ἤ μόνο Γερμανοί. Εἶναι πο-
λυπολιτισμικά μέρη τοῦ κόσμου». 

v v v

Διωγμοί χριστιανῶν στά χρόνια τοῦ 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Διαβάζουμε στό dimokratianews.gr 
(4.3.2019) ὑπό τόν ἀνωτέρω τίτλο:

Συνέλαβαν 36 ἄτομα στή Λέσβο ἐπει-

δή ὕψωσαν μεγάλο μεταλλικό σταυρό στή 
Λέσβο σέ πείσμα τῶν ἐθνομηδενιστῶν!

Συνελήφθησαν ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ, γιατί 
ὕψωσαν ἕναν μεγάλο μεταλλικό σταυρό. 
Θά μποροῦσε νά ἀκουστεῖ σάν κακόγουστο 
ἀστεῖο, ἀλλά εἶναι πέρα γιά πέρα ἀληθι-
νό τό περιστατικό πού ἐκτυλίχθηκε χθές 
(3.3.2019) τά ξημερώματα στήν παραλία 
Ἀπελλῆ στή Μυτιλήνη. Μιά μεγάλη ὁμάδα 
πολιτῶν καί ἐργάτες δούλεψαν ἀπό τίς 3 
ἕως τίς 6 τά ξημερώματα, γιά νά τοποθε-
τήσουν τήν ὀγκώδη τσιμεντένια βάση καί 
τόν πανύψηλο μεταλλικό σταυρό, καί γι᾽ 
αὐτόν τόν λόγο ὄχι μόνο συνελήφθησαν 
ἀπό τήν Ἀστυνομία, ἀλλά παραπέμφθη-
σαν καί στό αὐτόφωρο.

Στήν παραλία Ἀπελλῆ, κάτω ἀπό τό 
κάστρο τῆς Μυτιλήνης, τόν Σεπτέμβριο 
τοῦ 2018 τοποθετήθηκε ἕνας τσιμεντένιος 
σταυρός, προκαλώντας τήν ὀργισμένη ἀ-
ντίδραση (!) συγκεκριμένης Μή Κυβερνητι-
κῆς ̓Οργάνωσης! Πρόκειται γιά τήν κίνηση 
«Συνύπαρξη καί Ἐπικοινωνία στό Αἰγαῖο», 
τά μέλη τῆς ὁποίας ἔφτασαν στό σημεῖο 
νά χαρακτηρίσουν τήν τοποθέτηση τοῦ 
ὑπερμεγέθους σταυροῦ «προσβλητική γιά 
τό σύμβολο τοῦ Χριστιανισμοῦ, σύμβολο 
ἀγάπης καί θυσίας καί ὄχι ρατσισμοῦ καί 
μισαλλοδοξίας»...! [τά λέει αὐτά ἡ Μ.Κ.Ο.] 
Μάλιστα λίγες ἡμέρες ἀργότερα αὐτός ὁ 
σταυρός καταστράφηκε ἀπό ἀγνώστους, 
πού οὐδέποτε συνελήφθησαν.

Ἡ τοπική κοινωνία στό νησί εἶναι 
καζάνι πού βράζει ἀπό τό 2015, ὁπότε 
ἄρχισε νά μαστίζεται ἀπό τίς ἀρνητικές 
συνέπειες τῆς συνεχιζόμενης ἀνεξέλεγκτης 
ἔλευσης προσφύγων καί μεταναστῶν ἀπό 
τήν Τουρκία. Οἱ πολίτες τοῦ νησιοῦ θε-
ωροῦν ὅτι ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ πλήρως 
ἀπό τήν κυβέρνηση καί ἔχουν ἐναποθέσει 
ὅλες τίς ἐλπίδες τους στήν πίστη τους. 
Γι᾽ αὐτό καί θέλησαν, ὡς μιά δημόσια 
ὁμολογία πίστης, νά στήσουν στή θέση 
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τοῦ κατεστραμμένου ἕναν μεγαλύτερο 
σταυρό, ὡς μιά ἐλεύθερη ἐκδήλωση τοῦ 
θρησκευτικοῦ συναισθήματός τους.

Πάντως οἱ ἀστυνομικές δυνάμεις, πού 
δέν εἶναι τόσο τυχερές ὅταν πρόκειται γιά 
μέλη τοῦ Ρουβίκωνα ἤ γιά ἄλλους πάσης 
φύσεως γνωστούς ἀγνώστους, στήν πε-
ρίπτωση τῶν πολιτῶν πού ἔστησαν τόν 
σταυρό χτύπησαν διάνα καί τούς ἔπια-
σαν ὅλους.

Καί σέ ἄλλο ρεπορτάζ στήν ἴδια ἱστο-
σελίδα διαβάζουμε:

• Ἀφήνουν τούς χούλιγκανς, πιά-
νουν τούς πατριῶτες

Τό Σαββατοκύριακο πού μᾶς πέρασε 
θά γραφτεῖ στήν Ἱστορία μέ μαῦρα γράμ-
ματα ὡς ἡ ἐπιτομή τοῦ ἀκραίου χουλιγκα-
νισμοῦ, τῆς τυφλῆς «ἀντιεξουσιαστικῆς» 
καί ὀπαδικῆς βίας, ἀλλά καί τοῦ ἀπό-
λυτου κυβερνητικοῦ παραλογισμοῦ στήν 
ἐπιβολή τῆς ἔννομης τάξης.

Ἀντί ἡ Ἀστυνομία νά συλλάβει σύσ-
σωμο τό ἀληταριό πού μπούκαρε στό 
Παπαστράτειο [στό Ἀγρίνιο] καί τούς 
κουκουλοφόρους πού ἐπιτέθηκαν στό 
ἀστυνομικό τμῆμα [στήν Ἀθήνα], μπαγκλά-
ρωσε 33 Ἕλληνες πατριῶτες πού εἶχαν 
τό θάρρος καί τό σθένος −προσέξτε− ὄχι 
νά «στήσουν», ἀλλά νά ἀποκαταστήσουν 
ἕναν γκρεμισμένο χριστιανικό σταυρό στή 
Μυτιλήνη [...]

v v v

Ἡ Π.Ε.Θ. διαμαρτύρεται
γιά τήν ἐπανεκτύπωση τῶν ἀκυρω-

μένων ἀπό τό Σ.τ.Ε. σχολικῶν
βιβλίων τῶν Θρησκευτικῶν 

Μεταφέρουμε ἕνα χαρακτηριστικό 
ἀπόσπασμα ἀπό τό Δελτίο Τύπου τῆς 
Π.Ε.Θ. μέ ἡμερομ. 20.2.2019:

Ἕνα ἁπλό παράδειγμα γιά νά κατα-
νοηθεῖ ἡ ἀπάτη τοῦ Ὑπουργείου Παιδεί-

ας εἶναι τό ἀκόλουθο: Εἶναι ξεκάθαρο 
ὅτι, ἐάν ἕνα φάρμακο κριθεῖ, ἀπό τήν 
ἁρμόδια ὑπηρεσία, ἐπικίνδυνο γιά τή δη-
μόσια ὑγεία καί ἀπαγορευτεῖ ἡ κυκλοφο-
ρία καί ἡ χρήση του, τότε δέν μπορεῖ τό 
κράτος νά ἀναγράφει νέο ἀριθμό κυκλο-
φορίας στό ἴδιο ἀπαγορευμένο φάρμακο 
καί νά διατάσσει τή διακίνησή του μέ τό 
πρόσχημα ὅτι δῆθεν τό ἄλλαξε καί τό 
ἐξυγίανε, ἐξαπατώντας ἔτσι τούς ἀσθε-
νεῖς μέ κίνδυνο τή δηλητηρίασή τους.

Στήν προκειμένη περίπτωση, δέν εἶ-
ναι δυνατό, τά ἀκυρωμένα ἀπό τό ΣτΕ 
Πολυθρησκειακά Προγράμματα καί βι-
βλία, πού κρίθηκαν ὡς ἐπικίνδυνα καί 
ἀκατάλληλα γιά τήν πνευματική ὑγεία 
τῶν παιδιῶν καί, εἰδικότερα, ὡς βλαβερά 
γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς συνείδησής τους, 
νά ἔρχεται τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, ἐνερ-
γώντας αὐθαίρετα καί ἀντισυνταγματι-
κά, νά δίνει ἐντολή νά ἐπανεκδίδονται 
καί νά ξαναμοιράζονται στά παιδιά μας. 

v v v

Τσίπρας: Τό δημογραφικό
θά λυθεῖ μέ τήν νομιμοποίηση

τῶν μεταναστῶν

Στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, (ἡ ὁποία, 
κατά τόν μακαριστό Μητροπολίτη Φλω-
ρίνης π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη, χρειάζε-
ται ὄχι ἁγιασμό ἀλλά ἐξορκισμό!) ἔγινε 
στίς 5.3.2019 συζήτηση γιά τό δημογρα-
φικό.

Ὁ πρωθυπουργός παρουσίασε τήν 
πρότασή του, ἡ ὁποία εἶναι οὔτε λίγο 
οὔτε πολύ ἡ ἀντικατάσταση τῶν Ἑλλή-
νων μέ Ἀφροασιάτες. Οἱ Ἕλληνες δέν 
κάνουν παιδιά καί ἀπό τούς νέους μας 
ἕνα ποσοστό ξενιτεύεται, λόγῳ κρίσης.

Ἡ λύση λοιπόν κατά Τσίπρα, Σόρος, 
Νέα Τάξη εἶναι τή θέση τῶν Ἑλλήνων νά 
πάρουν οἱ ξένοι ἔποικοι τῆς Ἑλλάδος. 
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Αὐτοί θά προσφέρουν καί πιό φθηνά 
ἐργατικά χέρια.

Αὐτό ἐξ ἄλλου εἶναι τό σκοτεινό 
σχέδιο τῆς Νέας Τάξης γιά ὅλο τόν Δυ-
τικό κόσμο.

Γι᾽ αὐτό δίνουν «ἀβέρτα» ἑλληνική 
ὑπηκοότητα στούς εἰσβολεῖς. Ἔτσι καί 
τό νεοταξικό σχέδιο προωθεῖται καί ἡ 
ἀνθελληνική καί ἐθνομηδενιστική κυ-
βέρνηση προσδοκᾶ νά μείνει ἐσαεί στήν 
ἐξουσία, ἀλλοιώνοντας τό ἀποτέλεσμα 
τῶν ἐκλογῶν μέ τίς ἐκτεταμένες ἑλληνο-
ποιήσεις. 

v v v

Τουρκικῆς καταγωγῆς ὁ κ. Τσίπρας;

Μεταφέρουμε μέ ἐπιφύλαξη τήν ὄντως 

ἀποκαλυπτική εἴδηση ἀπό τήν προσω-
πική ἱστοσελίδα τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου 
Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου 
μέ ἡμερομηνία 4 Μαρτίου 2019 καί τίτλο 
«Γιατί τόσο μίσος, κ. Πρωθυπουργέ;». 
Μέχρι σήμερα (26.03.2019) δέν ὑπῆρξε 
κάποια διάψευση.

Γράφει: «Ὁ κ. Τσίπρας, εὑρισκόμενος 
στήν Τουρκία περί τά τέλη Φεβρουαρίου 
2019, προέβη στήν ἀκόλουθη ΚΑΤΑΠΛΗ-
ΚΤΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ. Ἐδήλωσε, λοιπόν, ὅτι 
ἐκεῖ στήν Ἀνδριανούπολη “αἰσθάνεται 
σάν στό σπίτι του, ὅταν ἐπισκέπτεται 
τήν περιοχή αὐτή στήν Τουρκία, καθώς ἡ 
οἰκογένειά του καταγόταν ἀπό τό Μπα-
μπέσκι, ἕνα χωριό στήν κοντινή ἐπαρχία 
Κιρκλαρελί”»!
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