
C τήν παρέλαση τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 
2019 στή Θεσσαλονίκη, οἱ ἀπόγο-

νοι τῶν Μακεδονομάχων κρατοῦσαν ἕνα 
πλακάτ μέ τόν τίτλο «Ἕλληνες, σῶστε 
τή Μακεδονία».

Πολύ σωστό. Ἀκόμη πιό σωστό ὅμως 
εἶναι νά φωνάξουμε σήμερα: «Ἕλληνες, 
σῶστε τήν Ἑλλάδα».

Ἡ Ἑλλάδα δολοφονεῖται καί μόνον 
οἱ ἁγνοί Ἕλληνες πατριῶτες μποροῦν, μέ 
τή χάρη τοῦ Χριστοῦ μας, νά τή σώσουν!

Ἡ Ἑλλάδα σήμερα δολοφονεῖται μέ 
τόν συντελούμενο ἐποικισμό της ἀπό 
ἑκατομμύρια παρανόμων μεταναστῶν 

καί δῆθεν προσφύγων, τούς ὁποίους, βά-
σει σχεδίου, κάποιοι φέρνουν ἐδῶ.

Μέ τό μεγάλο αὐτό ἐθνικό ἔγκλημα, 
πού συντελεῖται στίς ἡμέρες μας, ἀσχο-
ληθήκαμε καί κρούσαμε τόν κώδωνα τοῦ 
κινδύνου στό τεῦχος 107 (Μάρτιος-Ἀπρίλι-
ος 2016) τῆς «Π». Εἶχε τόν τίτλο: «Ἐθνική 
προδοσία. Ἕλληνες, ξυπνῆστε!» καί ἡ ὕλη 
του ἦταν ἐπαυξημένη (48 σελίδες, ἀντί 
τῶν 24).

Καί σέ πολλά ἄλλα τεύχη, φιλοξενήσα-
με σχετικά ἄρθρα, ὅπως π.χ. γιά τό «σχέδιο 
Coudenhove-Kalergi», γιά τή μετάλλαξη 
τῆς Εὐρώπης καί τήν ἀντικατάσταση τῶν 
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γηγενῶν κατοίκων της ἀπό Ἀφροασιάτες 
μωαμεθανούς (τ. 100), γιά τή «Σιωπηρή 
"γενοκτονία" τῶν Εὐρωπαίων» (τ. 113) κ.ἄ.

Σήμερα ἡ κατάσταση ἔχει φθάσει σέ 
ἕνα πολύ κρίσιμο σημεῖο. Μετά τήν ἔμπρα-
κτη διακήρυξη τῆς πίστεως τοῦ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 
στά ἀνοικτά σύνορα, μόνο τό 2015, πού 
ἀνέβηκε στήν ἐξουσία, μπῆκαν παράνομα 
στήν Ἑλλάδα 850 (!) χιλιάδες λαθραίων, 
ἀντί τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 50 (μόνο!) χιλιάδων, 
πού ἔμπαιναν ἐτησίως μέχρι τότε.

Μετά τό κλείσιμο τῶν συνόρων ἀπό 
Βουλγαρία, Σκόπια καί Ἀλβανία, ὅλοι 
αὐτοί οἱ ἀπρόσκλητοι ἐπισκέπτες, μή 
μπορώντας νά προωθηθοῦν βορειότερα 
(Γερμανία), μένουν ἐδῶ, καί ἔτσι ἡ Ἑλλάδα 
μετατρέπεται σέ ἕνα τεράστιο hot spot.

Μέ βάση τά δεδομένα: 1) Ὅτι ἔχουμε 
πάνω ἀπό 150 χιλιάδες νέες παράνομες 
ἀφίξεις κάθε χρόνο στήν Ἑλλάδα, 2) Τὴν 
μαθηματικῶς βέβαιη ἔλευση ἐδῶ καί τῶν 
οἰκογενειῶν τους, γιά λόγους «ἀνθρωπι-
στικούς», 3) Τό γεγονός ὅτι γεννοῦν πάνω 
ἀπό 5-6 παιδιά, ἐνῶ ὁ Ἕλληνας ἕνα ἤ 
κανένα, 4) Τή δεδομένη ἀπόδοση ἑλλη-
νικῆς ὑπηκοότητας σέ ὅλους αὐτούς, 5) 
Τό γεγονός ὅτι οἱ νέοι Ἕλληνες φεύγουν 
στήν Εὐρώπη, λόγῳ οἰκονομικῆς κρίσης, 
ἡ ζοφερή προοπτική εἶναι ὅτι μετά ἀπό 
10-20 χρόνια ἡ Ἑλλάδα θά εἶναι μία ἰ-
σλαμική χώρα καί οἱ Ἕλληνες μειονότητα 
στήν ἴδια μας τήν πατρίδα!

Κινδυνολογία; Ὄχι· ἁπλῆ ἀριθμητική!
Ἔρχεται νέα Τουρκοκρατία. Ἀκυρώ-

νεται ἡ ἐπανάσταση τοῦ ᾽21 καί ὅλοι 
οἱ ἐθνικοαπελευθερωτικοί ἀγῶνες. Προδί-
δεται ἡ Ἑλλάδα καί κατακτᾶται, χωρίς 
νά πέσει οὔτε μία ντουφεκιά!

Ἄς ὄψονται ὅσοι ἀφ᾽ ἑνός ἀπό ἐθνο-
μηδενιστική ἰδεολογία καί γιά τά λεφτά 
(κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α), καί ἀφ᾽ ἑτέρου 
ἀπό κοσμοπολιτισμό καί γιά τά λεφτά 
(κυβέρνηση Ν.Δ.) καί ὑπακούοντας ἀμ-
φότεροι (ΣΥ.ΡΙΖ.Α. καί Ν.Δ.) στίς ὁδη-
γίες καί ἐντολές τῶν ξένων σκοτεινῶν 
κέντρων, δολοφονοῦν τήν Ἑλλάδα καί 
τούς Ἕλληνες.

Ἄς ὄψονται καί ὅσοι ἄλλοι μέσα στή 
Βουλή συνεργοῦν στό ἐθνικό ἔγκλημα.

Ἄς ὄψονται καί ὅσοι ἐκκλησιαστικοί 
πᾶνε νά δώσουν «ἀγαπολογικό» ἄλλοθι 
στό συντελούμενο ἔγκλημα. Ἤπιαν καί 
αὐτοί τό «τρελλό νερό», πού λέγει ὁ Κό-
ντογλου, ἢ ἐκτελοῦν ἔξωθεν καί ἄνωθεν 
ἐντολές; (Τό δεύτερο βαρύτερο). Ἔφθασαν 
στό σημεῖο νά δίνουν ἐγκαταλελειμμένα 
μοναστήρια, γιά νά ἐγκατασταθοῦν οἱ 
λάτρεις τοῦ Μωάμεθ (!), καί μᾶς λένε ὅτι 
ὅποιος δέν βοηθᾶ τούς «πρόσφυγες» δέν 
εἶναι οὔτε Χριστιανός οὔτε Ἕλληνας (!)
Θοῦ Κύριε φυλακήν τῷ στόματί μου.

Ὁ προδομένος ἀπό τόν ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ἑλ-
ληνικός λαός ψήφισε «Νέα Δημοκρατία» 
γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τούς προδότες. Καί 

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

• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης 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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ὅμως ποιά ἡ ἀπογοήτευσή του! Ἴδια καί 
χειρότερη ἡ πολιτική τῆς «Νέας Δημοκρα-
τίας» καί στό «Μεταναστευτικό», ὅπως καί 
στό «Μακεδονικό» καί στήν Παιδεία (βλ. 
Θρησκευτικά, σεξουαλική ἀγωγή ἀπό τό 
νηπιαγωγεῖο, «ἔμφυλες ταυτότητες» κ.ἄ.).

Καί ἀπό τό 2021 ἔρχονται καί οἱ νέες 
ἀστυνομικές ταυτότητες μέ τσιπάκι.

Ὁ λαός προδομένος! Προδομένος καί 
ἀπό τούς πολιτικούς καί ἀπό τή διοίκηση 
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία σιωπᾶ, ἀνέχεται 
καί συμπορεύεται μέ τίς κυβερνήσεις σέ 
ὅλα τά παραπάνω κρίσιμα θέματα.

Καί τώρα, θά πεῖτε, τί κάνουμε;
Θά τά παρατήσουμε;
Ὄχι! Ἀγώνας μέ μεγαλύτερο καλό πεῖ-

σμα καί ἀποφασιστικότητα.
Οἱ Ἅγιοί μας μᾶς ἔχουν διαβεβαιώσει 

ὅτι ἡ πίστη καί ἡ πατρίδα δέν θά χαθοῦν. 
Ὅμως πρέπει νά κάνουμε «τόν κανόνα 
μας», λόγῳ τῆς ἀποστασίας μας. Ὅπως 
λέγει ὁ Γέροντας Ἐφραίμ ὁ Φιλοθεΐτης 

ἀπό τήν Ἀμερική «Οἱ Ἕλληνες κοιμοῦ-
νται στήν ἁμαρτία, ὅπως τά ζῶα στήν 
κοπριά τους».

Ἄν δέν συνέλθουμε, δέν μετανοή-
σουμε, δέν ἀγωνισθοῦμε καί πνευματικά 
καί πατριωτικά, οὔτε πρόσωπο Θεοῦ 
βλέπουμε οὔτε ἡ Ἑλλάδα ἀνασταίνεται.

Τό ἐλπιδοφόρο –ἐκτός ἀπό τή βεβαι-
ότητα τῆς τελικῆς μας νίκης– εἶναι ὅτι ὁ 
ἁπλός λαός καί ὁ ἁπλός κλῆρος κρατοῦν 
ἀκόμη καλά.

Ἡγέτες χρειάζονται νά μποῦν μπρο-
στά καί ἡ νίκη θά ἔλθει μέ τή χάρη τοῦ 
Χριστοῦ μας.

Ἀλλά μήπως καί οἱ ἡγέτες μέσα ἀπό 
τόν ἀγῶνα δέν βγαίνουν; Ἔτσι δέν ἔγινε 
τό ᾽21;

Θάρρος λοιπόν, μετάνοια καί φιλότιμο 
ἀγώνα, πνευματικό καί ἐθνικό, μέ αἰσιο-
δοξία καί ἡ νίκη εἶναι δική μας.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ*

* Δημοσιεύουμε τήν εἰσαγωγή τοῦ σημαντικοῦ κειμένου γιά τό «Μεταναστευτικό», πού 
ἐξέδωσε ἡ Ἱερά Μητρόπολις Πειραιῶς στίς 11.11.2019.

Εἶναι ἀπόλυτα ξεκαθαρισμένο πώς 
ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων ὑλοποιεῖ στὶς 
τραγικὲς ἡμέρες μας, μὲ κάθε λεπτο-
μέρεια, τὸ κοσμοκρατορικό της σχέδιο, 
ποὺ εἶναι ἡ προώθηση ἐφιαλτικῆς πα-
γκοσμιοποίησης καὶ ἡ ἐγκαθίδρυση τῆς 
παγκόσμιας κυβέρνησης, ποὺ θὰ στρώ-
σει τὸ χαλὶ γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρί-
στου. Γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτὸς ὁ στόχος, 
πρέπει νὰ ἐκλείψουν ὅλες οἱ πολιτι-
σμικὲς ἰδιαιτερότητες τῶν λαῶν, οἱ 

ὁποῖες ἀνθίστανται στὴν ἰσοπέδωση καὶ 
ὁμογενοποίηση τῶν τοπικῶν παραδόσε-
ων καὶ τῶν πολιτισμῶν καὶ ἀποτελοῦν 
σοβαρὸ ἐμπόδιο γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῶν 
σκοτεινῶν σκοπῶν τῶν σχεδιαστῶν της. 
Ἕνα πλῆρες καὶ ὀργανωμένο σχέδιο πα-
γκοσμίων διαστάσεων βρίσκεται σὲ πλή-
ρη ἐξέλιξη ἤδη ἐδῶ καὶ πολλές δεκαετί-
ες. Γιὰ τὴν ὑλοποίησή του σπαταλῶνται 
ἀμύθητα ποσά, τὰ ὁποῖα διοχετεύονται 
μέσῳ διαφόρων ἀνεξέλεγκτων Μ.Κ.Ο. 
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(Μὴ Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων), ἐνῶ 
παράλληλα μὲ τὴν δύναμη τοῦ χρήμα-
τος ἁλώνονται ἐθνικὲς κυβερνήσεις, 
οἱ ὁποῖες μεταβάλλονται σὲ πειθήνια 
ὄργανα τῶν σχεδιαστῶν καὶ ἐξαναγκάζο-
νται νὰ προωθοῦν τὰ σχέδιά τους.

Τὰ σκοτεινὰ κέντρα τοῦ Διεθνοῦς Σι-
ωνισμοῦ, ποὺ ἔχουν τὴν ἕδρα τους στὴν 
παγκόσμια ὑπερδύναμη πέραν τοῦ Ἀτ-
λαντικοῦ, κατὰ ἕναν ἐξαίρετο τρόπο (σὲ 
σχέση μὲ ἄλλες χῶρες), ἔχουν στοχοποι-
ήσει τὴν πατρίδα μας, ἀφ’ ἑνὸς μὲν λόγῳ 
τῆς γεωστρατηγικῆς της θέσεως καὶ τοῦ 
φυσικοῦ της πλούτου (φυσικὸ ἀέριο, 
πετρέλαια σὲ θαλάσσιες περιοχὲς κ.λπ.), 
καὶ ἀφ’ ἑτέρου (καὶ κυρίως) λόγῳ τοῦ 
πνευματικοῦ της πλούτου, ποὺ εἶναι ἡ 
Ὀρθοδοξία. Γνωρίζουν ὅτι ἡ ἰσχυρότερη 
ἀντίσταση στὴν ὑλοποίηση τῶν στόχων 

τους εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ πί-
στη, ὄχι μόνο διότι ἀποτελεῖ σήμερα τὴν 
κυρίαρχη ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ δύναμη 
ἑνότητος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ 
διότι ἀνέκαθεν, ἐδῶ καὶ εἴκοσι αἰῶνες, 
Ὀρθοδοξία καὶ Ἑλληνισμὸς συνδέθηκαν 
μεταξύ τους μὲ ἄρρηκτους δεσμοὺς στὴν 
ἱστορικὴ πορεία τοῦ Ἔθνους μας.

Ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα ἐργα-
λεῖα ποὺ ἔχουν στὰ χέρια τους, γιὰ 
νὰ ἐπιτύχουν τὸν στόχο τους, εἶναι ἡ 
ἀλλοίωση τῆς δημογραφικῆς σύνθε-
σης τοῦ πληθυσμοῦ τῶν λαῶν, τὴν 
ὁποία ἐπιτυγχάνουν μὲ τὴν δημιουργία 
μεταναστευτικῶν ῥοῶν μεγάλου ἀριθμοῦ 
προσφύγων ἤ παρανόμων οἰκονομικῶν 
μεταναστῶν σὲ χῶρες ὑψηλοῦ βιοτικοῦ 
ἐπιπέδου, ὅπως ἡ Εὐρώπη καὶ ἡ Ἀμε-
ρική.

Ἀντιστεκόμαστε στόν νέο ὁλοκληρωτισμό
Ὑπερασπιζόμαστε τήν ἐλευθερία λόγου καί ἔκφρασης

Ἡ νεοταξίτικη «Ἀστυνομία τῆς σκέψης» ξαναχτύπησε μέσα ἀπό τό youtube. 
Στίς 20/11/2019 κατήργησε τό κανάλι, ὅπου ἦταν ἀνεβασμένα τά βίντεο μέ τίς τη-
λεοπτικές ἐκπομπές τῶν τελευταίων τριῶν χρόνων τοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη.

Τό αἰτιολογικό τῆς διαβόητης «ρητορικῆς μίσους», πού δῆθεν χαρακτήριζαν 
τά βίντεο, εἶναι ἀστεῖο. Ἐδῶ πρόκειται γιά πλήρη ἀντιστροφή τῆς πραγματι-
κότητας. Τό νά λές τά αὐτονόητα καί νά ἀσκεῖς κριτική στήν προωθούμενη 
δικτατορία καί τίς μεθόδους πού αὐτή χρησιμοποιεῖ, ὁ Big Brother τό βαφτίζει 
«ρητορική μίσους» καί σέ κόβει.

Νά χαίρονται τήν παγκόσμια «δημοκρατία» τους!
Ὅμως ἀγαπητοί φίλοι, ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός, γιά νά μήν περάσει, χρειάζεται 

ὅλοι μας νά ἐπιδείξουμε ἀλληλεγγύη καί πραγματική δημοκρατική εὐαισθησία. 
Ἄν σήμερα καίγεται τό σπίτι τοῦ γείτονα, αὔριο ἡ φωτιά θά ἔλθει στό δικό μας. 
Συνεπῶς δέν μποροῦμε νά κοιμόμαστε ἥσυχοι.

Ἐμεῖς θά συνεχίσουμε, μέ τήν χάρη τοῦ Χριστοῦ μας, νά λέμε τίς ἀλήθειες 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας καί νά ἐκφράζουμε τίς διαχρονικές ἀξίες τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ. 

Εὐχαριστοῦμε ὅλους τούς φίλους γιά τήν συμπαράστασή τους.
Οἱ ἐκπομπές θά ἀναρτῶνται στήν ἱστοσελίδα www.orthodoxnet.gr.
Διατηροῦμε τήν ἐπικοινωνία μεταξύ μας καί συνεχίζουμε.

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης
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ΔΕΚΑ ΧΟΝΤΡΟΚΟΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ*

Σχετικά μέ τό μέγιστο πρόβλημα τῆς 
μουσουλμανικῆς λαθρομετανάστευσης, 
πού κυριολεκτικά πνίγει τή χώρα ἐπί 
χρόνια, ἀκοῦμε διαρκῶς ἀπό κυβερνῶ-
ντες, πολιτικά κόμματα καί παράγοντες 
τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν νά ἐπαναλαμβά-
νονται μέχρι ἀηδίας τά ἴδια χοντροκομ-
μένα παραμύθια πού δέν ἀντέχουν σέ 
καμμία λογική ἐπεξεργασία καί ἀπευθύ-
νονται μᾶλλον σέ ἀφελεῖς ἤ ἀνίδεους:

• Παραμύθι Νο 1: «Ἡ αἰτία τῆς 
μαζικῆς λαθρομετανάστευσης εἶναι ὁ 
πόλεμος πού ἀναγκάζει τούς ἀνθρώ-
πους νά φεύγουν ἀπό τίς πατρίδες 
τους, ἐπειδή κινδυνεύει ἡ ζωή τους».

Σύμφωνα μέ τά στατιστικά στοι-
χεῖα, πού τηροῦν οἱ ἑλληνικές ἀρχές, ἡ 
πλειονότητα τῶν λαθρομεταναστῶν πού 
ἔρχονται στή χώρα μας εἶναι Ἀφγανοί. 
Τό Ἀφγανιστάν ὅμως βίωσε τόν χειρότε-
ρο πόλεμο κατά τό διάστημα 1979-88, 
ὅταν ὁ σοβιετικός στρατός εἶχε εἰσβάλει 
καί κυριεύσει τή χώρα καί προέβαινε σέ 
τρομακτικά ἀντίποινα σέ βάρος ἀμάχων 
γιά τόν ἀνταρτοπόλεμο πού τοῦ ἔκα-
ναν οἱ μουτζαχεντίν. Παραδόξως ὅμως 
δέν ὑπῆρξε τότε κανένα κύμα Ἀφγανῶν 
προσφύγων πρός τήν Εὐρώπη!

Ὅταν πάλι μαινόταν ὁ πόλεμος 
Ἰράν-Ἰράκ τή δεκαετία τοῦ 1980, 
ὁ ὁποῖος ἦταν ἰδιαίτερα βάρβαρος καί 
στοίχισε τή ζωή σέ περίπου 1,5 ἑκα-
τομμύριο ἀνθρώπους, πάλι δέν ὑπῆρ-
ξε κανένα κύμα Ἰρανῶν καί Ἰρακινῶν 
προσφύγων πρός τή Δύση! Ἀλλά καί 
ὅταν ἔγινε ἡ διαβόητη γενοκτονία τῶν 
Τούτσι ἀπό τούς Χούτου στή Ρουάντα 
στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1990 μέ 1 

ἑκατομμύριο θύματα καί μισό ἑκατομμύ-
ριο βιασμούς, οὔτε τότε πλημμύρισε ἡ 
Εὐρώπη ἀπό πρόσφυγες. Ἑπομένως τό 
λογικό συμπέρασμα πού βγάζει κανείς 
εἶναι πώς ΔΕΝ εἶναι ὁ πόλεμος ἡ βα-
σική αἰτία τοῦ φαινομένου πού πα-
ρατηροῦμε σήμερα.

Ποιά ὅμως εἶναι τότε ἡ εἰδοποιός 
διαφορά τοῦ σήμερα μέ τίς προηγούμε-
νες δεκαετίες; Ποιά εἶναι ἡ πραγματική 
αἰτία τῆς μαζικῆς μετακίνησης ἐξαθλιω-
μένων πληθυσμῶν πρός τήν Εὐρώπη, ἄν 
ὄχι ὁ πόλεμος; Ἡ πραγματική αἰτία εἶ-
ναι μία: τό smartphone. Ἀπό τή στιγμή 
πού καί ὁ πιό πάμφτωχος κάτοικος τῆς 
ὑποσαχάριας Ἀφρικῆς ἤ τῶν ὁροσειρῶν 
τοῦ Πακιστάν ἢ τῶν λασπότοπων τοῦ 
Μπαγκλαντές ἀπέκτησε πρόσβαση σέ 
smartphone καί εἶδε πῶς ζεῖ ὁ κόσμος 
στήν εὐημεροῦσα Εὐρώπη, πῶς διασκε-
δάζει, πῶς ἀπολαμβάνει ἐλευθερίες καί 
δικαιώματα, ἦταν ἀδύνατον πλέον νά 
τόν κρατήσει ὁ,τιδήποτε στόν τόπο του. 
Ἑπομένως ἔχουμε νά κάνουμε μέ σαφῆ 
ροή λαθρομεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι χρη-
σιμοποιοῦν τήν ἰδιότητα τοῦ πρόσφυ-
γα ὡς ἄλλοθι καί ὡς φθηνή δικαιολο-
γία, γιά νά ἐκμεταλλευτοῦν τά κενά τοῦ 
εὐρωπαϊκοῦ νομικοῦ συστήματος καί 
νά μπορέσουν νά φθάσουν στίς χῶρες 
πού ἔχουν δεῖ στό smartphone, γιά νά 
ζήσουν κι αὐτοί ὅπως ζοῦν ἐκεῖνοι, τούς 
ὁποίους βλέπουν στά smartphones. Γι᾽ 
αὐτό οἱ δημοσιογράφοι λένε συχνά μέ 
ἔκπληξη ὅτι οἱ λαθρομετανάστες εἶναι 
πολλές φορές ρακένδυτοι καί ταλαιπω-
ρημένοι, ἀλλά ἔχουν πάντα πανάκριβο 
smartphone τελευταίας τεχνολογίας στό 
χέρι τους. Αὐτό συμβαίνει διότι πολύ 

* Ἀπό τό infognomonpolitics. blogspot.com
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ἁπλά τό smartphone εἶναι ἡ κινητή-
ρια δύναμη πίσω ἀπό τή μεγάλη με-
τανάστευση τῶν πληθυσμῶν καί ὄχι ὁ 
φόβος τοῦ πολέμου.

• Παραμύθι Νο 2: «Ἡ ἑλληνική 
κυβέρνηση πράττει τό πᾶν γιά τή 
φύλαξη τῶν συνόρων μέ τή βοήθεια 
τῆς FRONTEX».

Τό πολιτικό μας προσωπικό ἔχει 
πάρει διαζύγιο μέ τήν κοινή λογική. Τί 
σημαίνει «φυλάω τά σύνορα»; Ὁ κοινός 
νοῦς λέει πώς, ὅταν μιά χώρα φυλάσσει 
πραγματικά τά σύνορά της, τότε ἐμπο-
δίζει ὁποιονδήποτε ἀποπειραθεῖ νά τά 
περάσει παράνομα εἴτε ἔνοπλος εἶναι 
αὐτός εἴτε ἄοπλος. Στὴ δική μας πε-
ρίπτωση οἱ λαθρομετανάστες ὄχι μόνο 
περνοῦν ἐντελῶς ἀνενόχλητοι καί πα-
ράνομα στά νησιά μας καί στόν Ἕβρο, 
ἀλλά στά δεκάδες βίντεο πού βλέπουν 
τό φῶς τῆς δημοσιότητας, δέν ὑπάρχει 
ποτέ ἡ παραμικρή παρουσία Ἑλλή-
νων ἐνστόλων στίς περιοχές ἀπόβα-
σης ἤ εἰσόδου– οὔτε ἕνας στρατιώτης, 
ἕνας λιμενικός ἤ ἕνας ἀστυνομικός νά 
παρακολουθεῖ ἔστω ἀπό μακριά τούς 
λαθρομετανάστες, γιά νά ὑποδηλώνει 
τήν ὕπαρξη καί λειτουργία τοῦ ἑλλη-
νικοῦ κράτους. Ἄν δεῖ κανείς σχετικά 
βίντο θά δεῖ τούς λαθρομετανάστες νά 
ἀποβιβάζονται ὅπου θέλουν, ὅποτε θέ-
λουν, καί νά βρίσκονται ἐκεῖ μόνο ἄν-
θρωποι τῶν Μ.Κ.Ο. πού τούς ὑποδέχο-
νται καί τούς δίνουν ὁδηγίες γιά τό ποῦ 
θά πρέπει νά πᾶνε στή συνέχεια. Ἄρα 
ὅποιος μᾶς λέει ὅτι φυλάει τά σύνορα, 
μᾶς κοροϊδεύει ἀσύστολα. Δέν διώχνου-
με οὔτε ἐμποδίζουμε τούς λαθρομετανά-
στες. Ἁπλῶς τούς ὑποδεχόμαστε καί 
τούς παρέχουμε ξενοδοχειακές ὑπη-
ρεσίες καί χρηματικά ἐπιδόματα. Εἶ-
ναι ἄλλος ὁ ρόλος τοῦ φύλακα σέ ἕνα 

ξενοδοχεῖο καί ἄλλος τοῦ ρεσεψιονίστ. 
Οἱ ἑλληνικές ἀρχές παίζουν ἁπλῶς τό 
ρόλο τοῦ ρεσεψιονίστ στό μεταναστευτι-
κό ζήτημα. Μοιράζουν κλειδιά δωματίων 
στούς εἰσερχόμενους ἀλλοδαπούς καί 
τούς λένε σέ ποιό «δωμάτιο» θά πᾶνε νά 
μείνουν καί τί ὥρα σερβίρεται τό πρωϊνό. 
Ὅσο γιά τόν ρόλο τῆς FRONTEX στή 
φύλαξη τῶν ἑλληνικῶν συνόρων, αὐτό 
εἶναι τό πιό σύντομο ἀνέκδοτο πού κυ-
κλοφορεῖ. Περίπου 50 ἀξιωματικοί 
τῆς FRONTEX ἔχουν ἀναπτυχθεῖ στά 
ἑλληνοαλβανικά σύνορα (χερσαῖα καί 
θαλάσσια) μέ στόχο τήν παρεμπόδιση 
τῆς διέλευσης τῶν λαθρομεταναστῶν 
πρός τίς χῶρες τῆς Ε.Ε. Ταυτόχρονα 
115 Γερμανοί ἀστυνομικοί ἐκτελώντας 
χρέη συνοριοφυλάκων βρίσκονται στά 
σύνορα Ἑλλάδας-Σκοπίων, μέ στόχο 
νά ἀποτρέψουν τούς λαθρομετανάστες 
νά φτάσουν στήν Κεντρική Εὐρώπη. 
Δηλαδή ἡ FRONTEX, ἐνῶ παίζει στό 
Αἰγαῖο τόν ρόλο τοῦ ἥρωα-ναυαγοσώ-
στη καί ξεφορτώνει ἀβέρτα λαθρομε-
τανάστες στά νησιά μας, τήν ἴδια ὥρα 
προσέχει στά βόρεια σύνορά μας νά μήν 
περάσει κανένας λαθρομετανάστης στήν 
Ἀλβανία καί στά Σκόπια, ἀλλά νά πα-
ραμείνουν ὅλοι ἐδῶ! Πρόκειται γιά ξεδι-
άντροπη κοροϊδία ἐκ μέρους τῆς Ε.Ε., 
ἡ ὁποία προφανῶς ἔχει ἀποφασίσει νά 
μετατρέψει τήν Ἑλλάδα σέ χῶρο συσ-
σώρευσης μουσουλμάνων λαθρομετανα-
στῶν προκειμένου νά προστατεύσει τίς 
ὑπόλοιπες χῶρες-μέλη της.

• Παραμύθι Νο 3: «Ἡ Ἑλλάδα δε-
σμεύεται ἀπό διεθνεῖς συνθῆκες καί 
ἑπομένως τό Λιμενικό δέν μπορεῖ νά 
ἀπωθήσει τίς λέμβους τῶν λαθρομε-
ταναστῶν, ἀλλά εἶναι ὑποχρεωμένο 
νά τούς περισυλλέγει».

Μπροστά στό ἐθνικό συμφέρον καί 
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σέ ζητήματα ἐθνικῆς ἀσφάλειας καμμία 
διεθνής συνθήκη δέν μπορεῖ νά ὑπερι-
σχύει. Ἡ Ἑλλάδα ἤδη παραβιάζει συστη-
ματικά ἐπί δεκαετίες τόν ὅρο τῆς Συν-
θήκης τῆς Λωζάνης, ὁ ὁποῖος ἐπιβάλλει 
ρητῶς νά εἶναι ἀποστρατιωτικοποιημέ-
να τά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. 
Ἐμεῖς ἀντιθέτως, ἐπειδή κρίνουμε (πολύ 
σωστά) πώς, ἄν τηρήσουμε τό γράμμα 
καί τό πνεῦμα τῆς Συνθήκης τῆς Λωζά-
νης, θά κινδυνεύσει ἡ ἐθνική μας ἀσφά-
λεια, διατηροῦμε στά νησιά αὐτά ὁλό-
κληρες ταξιαρχίες μέ κάθε εἴδους βαρύ 
ὁπλισμό, καί ἁπλῶς τίς ὀνομάζουμε 
«Ἐθνοφυλακή», γιά νά ὑποκρινόμαστε 
ὅτι δέν παραβιάζουμε τή Συνθήκη. Ἄρα 
ἐφόσον παραβιάζουμε ἤδη τίς διεθνεῖς 
συνθῆκες γιά λόγους ὕψιστου ἐθνικοῦ 
συμφέροντος, γιατί παριστάνουμε τούς 
τόσο εὐαίσθητους καί τυπικούς, ὅταν ἡ 
χώρα μας ἀπειλεῖται μέ κανονική ἄοπλη 
εἰσβολή ἀλλοεθνῶν; Ἐπίσης, οἱ ἴδιες δι-
εθνεῖς συνθῆκες, πού τάχα δεσμεύ-
ουν ἐμᾶς, δέν δεσμεύουν ἐξίσου καί 
τίς ἄλλες χῶρες; Οἱ Σκοπιανοί γιατί 
κρατοῦν κλειστά τά σύνορά τους καί 
δέν περνάει οὔτε κουνούπι; Γιατί πρίν 
λίγα χρόνια συσσωρεύονταν λαθρομετα-
νάστες στήν παραμεθόρια Εἰδομένη, γιά 
νά περάσουν σέ σκοπιανό ἔδαφος ἀλλά 
δέν τό κατάφερναν καί ἔμεναν στήν ἑλ-
ληνική πλευρά τῶν συνόρων; Κατηγόρη-
σε κανείς τότε τούς Σκοπιανούς, ἐπειδή 
ἀπωθοῦσαν (πολλές φορές βίαια) τούς 
λαθρομετανάστες; Τούς ἔσυρε κανείς 
στά διεθνῆ δικαστήρια; Φυσικά καί ὄχι, 
διότι ἔκαναν αὐτό ἀκριβῶς πού ὑπαγό-
ρευε τό ἐθνικό τους συμφέρον.

Ἐπίσης αὐτό πού βλέπουμε νά γίνε-
ται ὅλο καί συχνότερα εἶναι νά περνοῦν 
μαζικά οἱ λαθρομετανάστες τά χερσαῖα 
σύνορα τοῦ Ἕβρου. Ἐκεῖ λοιπόν πού 
δέν τίθεται ζήτημα μή ἀπώθησης καί δέν 

ἰσχύουν οἱ κανόνες διάσωσης τῶν ναυ-
αγῶν, γιατί δέν τούς σταματᾶμε; Τούς 
Ἕλληνες διαδηλωτές, πού προσπάθη-
σαν νά περάσουν μέσα ἀπό ὀρεινές δια-
βάσεις, γιά νά διαμαρτυρηθοῦν γιά τήν 
ὑπογραφή τῆς ἐπαίσχυντης συμφωνίας 
τῶν Πρεσπῶν τό καλοκαίρι 2018, μιά 
χαρά τούς ἐμπόδισαν τά Μ.Α.Τ. μέ χρή-
ση χημικῶν οὐσιῶν καί μέ ξυλοδαρμούς. 
Τούς λαθρομετανάστες γιατί δέν μπο-
ροῦν νά τούς ἐμποδίσουν νά μή περνοῦν 
τά χερσαῖα σύνορα στόν Ἕβρο; Ἄρα εἶ-
ναι ὁλοφάνερο ὅτι οἱ ἑλληνικές κυβερ-
νήσεις ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ νά σταματήσουν 
τούς λαθρομετανάστες καί ὄχι ὅτι δέν 
μποροῦν.

• Παραμύθι Νο 4: «Ἐπειδή ἐμεῖς 
οἱ Ἕλληνες ἔχουμε ζήσει τὴν προ-
σφυγιά τό 1922, θά πρέπει νά ἀντι-
μετωπίζουμε μέ ἰδιαίτερη εὐαισθησία 
τούς μετανάστες πού φθάνουν στή 
χώρα μας».

Τό παιδαριῶδες αὐτό ἐπιχείρημα τό 
ἔχω ἀκούσει δυστυχῶς ἀκόμη καί ἀπό 
ἱεράρχες πού ὑποτίθεται ὅτι ἔχουν ἕνα 
μορφωτικό ἐπίπεδο ἀνώτερο τοῦ μέσου 
πολιτικοῦ. Εἶναι ἐντελῶς βλακῶδες καί 
ἀνιστόρητο νά συγκρίνουμε τήν ἄφιξη 
τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ Μικρασιατῶν προσφύ-
γων τό 1922 μέ τίς ἀφίξεις τῶν μουσουλ-
μάνων λαθρομεταναστῶν ἀπό τό Πακι-
στάν, τό Ἀφγανιστάν, τό Μπαγκλαντές, 
τή Σομαλία, τή Νιγηρία, τή Συρία, τό 
Ἰράκ, τή Λιβύη, τήν Ἀλγερία καί τό Μα-
ρόκο. Δέν ὑπάρχει ἀπολύτως ΚΑΜΜΙΑ 
ὁμοιότητα σέ αὐτά τά δύο φαινόμενα. Οἱ 
Ἕλληνες Μικρασιάτες ἦρθαν στό ἑλλη-
νικό κράτος νόμιμα, ἐπειδή ξεριζώθηκαν 
βίαια ἀπό τίς πατρογονικές τους ἑστίες 
καί δέν ἄντεχαν νά ζοῦν πλέον ὑπό τόν 
τουρκικό ζυγό. Ἐπιπλέον ὄχι μόνο ἦταν 
κυριολεκτικά ἀδέλφια μας ἀλλά μᾶς 
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δίδαξαν πολιτισμό καί μᾶς ἔμαθαν τέ-
χνες καί γράμματα, πού ἐμεῖς τῆς «πα-
λαιᾶς Ἑλλάδας» δέν εἴχαμε ἀναπτύξει 
στόν ἴδιο βαθμό. Μέ τούς σημερινούς 
μουσουλμάνους λαθρομετανάστες, πού 
γκετοποιοῦνται, πού ἐπιβάλλουν στίς 
γυναῖκες τους τό τσαντόρ καί πού αὐτο-
μαστιγώνονται τελετουργικά στούς δρό-
μους, ποιά κοινή ἐθνική καί πολιτισμι-
κή συγγένεια ἔχουμε, τί πολιτισμό θά 
πάρουμε καί σέ τί θά ὠφεληθοῦμε; Καί 
γιά ὅσους ἐπικαλοῦνται τό ἐπίσης σα-
θρό ἐπιχείρημα ὅτι «ὑπάρχουν ὁλόκλη-
ρες χῶρες στήν Δύση πού θεμελιώθηκαν 
πάνω στούς μετανάστες», τό ἀμείλικτο 
ἐρώτημα εἶναι: Καί τί ἀπέγιναν οἱ αὐτό-
χθονες σ᾽ αὐτές τίς χῶρες; Μήπως ὑπέ-
στησαν τελικά γενοκτονία καί ἀφανι-
σμό ἀπό τούς νεοφερμένους μετανά-
στες, ὅπως ἔγινε μέ τούς Ἰνδιάνους στήν 
Ἀμερική καί τούς Ἀβορίγινες στήν Αὐ-
στραλία; Αὐτή θέλουν νά εἶναι ἡ τύχη 
καί τῶν Ἑλλήνων στόν τόπο τους;

• Παραμύθι Νο 5: «Οἱ ἀρχές τοῦ 
πολιτισμοῦ μας ἀλλά καί τοῦ χριστια-
νισμοῦ ἐπιβάλλουν νά παράσχουμε 
κάθε δυνατή βοήθεια σέ κατατρεγμέ-
νους ἀνθρώπους».

Αὐτός εἶναι ἀναμφίβολα ὁ μεγαλύ-
τερος μύθος πού ὑποκρύπτει τή μεγα-
λύτερη ἀπάτη. Κι αὐτό διότι τό μετα-
ναστευτικό πρόβλημα ΔΕΝ εἶναι ζήτημα 
ἀγάπης καί χριστιανικῆς ἀλληλεγγύης 
ἀλλά καθαρά ΠΟΣΟΤΙΚΟ ζήτημα. Ἄν 
βγαίνοντας κανείς ἀπό τήν πόρτα τοῦ 
σπιτιοῦ του τό πρωΐ δεῖ στά σκαλιά 
ἕναν ρακένδυτο ζητιάνο νά τοῦ ζητά-
ει ἐλεημοσύνη γιά νά φάει κάτι, τό πι-
θανότερο εἶναι πώς θά τοῦ δώσει ἕνα 
εὐρώ, ἴσως τοῦ δώσει καί ἀπό τό φαγη-
τό τῆς ἡμέρας ἤ τοῦ ἐπιτρέψει νά μπεῖ 
καί μέσα στό σπίτι νά πλυθεῖ καί νά 

ξεκουραστεῖ. Κι ἔτσι θά αἰσθανθεῖ πώς 
ἔχει κάνει μία μικρή πράξη φιλανθρωπί-
ας. Ἄν ὅμως τήν ἑπόμενη μέρα δεῖ ἔξω 
ἀπό τά σκαλιά του 100.000 ζητιάνους, 
τί θά πρέπει νά κάνει; Νά τούς βάλει 
μέσα στό σπίτι του ὅλους εἶναι ἀδύνα-
τον, νά τούς ταΐσει ὅλους ἐπίσης ἀδύ-
νατον, ἀλλά ἀκόμη κι ἄν δώσει ἀπό ἕνα 
εὐρώ σέ ὅλους τό ἀποτέλεσμα θά εἶναι 
νά καταστραφεῖ ὁ ἴδιος οἰκονομικά. Συ-
νεπῶς ἡ ἀγαθοεργία καί ἡ φιλανθρω-
πία ἔχουν ξεκάθαρα ΠΟΣΟΤΙΚΑ ὅρια, 
κάτι πού ἀποκρύπτουν συστηματικά 
οἱ συνήγοροι τῆς λαθρομετανάστευσης. 
Ἄν ἔρχονταν ξαφνικά μία ὡραία μέρα 
σέ ἕνα ἑλληνικό νησί 100 ἤ 1.000 κατα-
τρεγμένοι μουσουλμάνοι λαθρομετανά-
στες, ἀμφιβάλλει κανείς ὅτι ὄχι μόνο θά 
τούς περιποιούμασταν καί θά τούς δίνα-
με κάθε δυνατότητα νά ζοῦν μέ ἄνεση, 
ἀλλά καί ὅτι θά τούς εἴχαμε κάτι σάν 
ἐθνική μασκότ; Εἶναι ἄλλο πράγμα ὅμως 
νά ἔρθουν ΜΙΑ ΦΟΡΑ 1.000 λαθρομετα-
νάστες καί τελείως ἄλλο πράγμα νά ἔρ-
χονται 300-500 ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ. Αὐτό πού 
στή μία περίπτωση θά ἦταν μία πράξη 
φιλανθρωπίας, πού θά τήν κάναμε ὅλοι 
οἱ Ἕλληνες χωρίς δεύτερη σκέψη, ἀνε-
ξαρτήτως πολιτικῆς ἰδεολογίας, τώρα 
μετατρέπεται σέ ἐθνικό αὐτοχειρια-
σμό ἀποκλειστικά καί μόνο λόγῳ τοῦ 
ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ μεγέθους τοῦ προβλή-
ματος. Τό νά συνεχίσουμε νά προσφέ-
ρουμε ἄσυλο καί βοήθεια σέ τόσο μεγά-
λο πλῆθος ἀλλοδαπῶν συνιστᾶ σίγουρη 
συνταγή αὐτοκαταστροφῆς μας. Ὁ μεγά-
λος ἀριθμός τῶν λαθρομεταναστῶν εἶναι 
ἄλλωστε αὐτός πού ὁδηγεῖ τήν ἑλληνική 
κυβέρνηση νά τούς διασπείρει σέ ὅλη τή 
χώρα, γεγονός πού ἀποτελεῖ τή μήτρα 
ὅλων τῶν μελλοντικῶν προβλημάτων 
μας, τά ὁποῖα θά ξεκινήσουν ἀπό τήν 
ἐνσωμάτωση τῶν παιδιῶν τῶν λαθρομε-
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ταναστῶν στά ἑλληνικά σχολεῖα. Ὅταν 
σχεδόν ὅλα τά ἑλληνικά σχολεῖα ἀπο-
κτήσουν ἀλλοεθνῆ μειονότητα, τί νόη-
μα θά ἔχει πιά ἡ πρωϊνή προσευχή, τί νό-
ημα θά ἔχουν οἱ εἰκόνες τῶν Ἁγίων μέσα 
στίς αἴθουσες, τί νόημα θά ἔχει τό μάθη-
μα τῶν Θρησκευτικῶν καί τί νόημα θά 
ἔχει ἡ ὕπαρξη τοῦ σταυροῦ στή σημαία 
μας; Οἱ ὀπαδοί τοῦ πολυπολιτισμοῦ καί 
κάθε εἴδους ἀντεθνικῆς ἰδεολογίας ἤδη 
δείχνουν ξεκάθαρα τίς διαθέσεις τους μέ 
προτάσεις, ὅπως αὐτή τοῦ βουλευτῆ τοῦ 
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κ. Γιαννούλη, πού εἰσηγήθη-
κε τήν πολιτική τιμωρία ὅσων Ἑλλήνων 
ψήνουν χοιρινό κρέας ἤ καταναλώνουν 
ἀλκοόλ κοντά σέ «προσφυγικές δομές»! 
Μέ τήν ἴδια νοσηρή λογική, θά πρέπει 
οἱ Ἑλληνίδες νά ἀρχίσουν σέ λίγα χρόνια 
νά κυκλοφοροῦν μέ τσαντόρ, γιά νά μήν 
προσβάλλουν τά ἤθη τῶν μουσουλμά-
νων «φιλοξενούμενων», οἱ καμπάνες τῶν 
ἐκκλησιῶν νά πάψουν νά χτυποῦν, γιά 
νά μήν ἐνοχλοῦνται οἱ ἀλλόδοξοι, καί 
οἱ μεγάλες θρησκευτικές ἑορτές, ὅπως 
τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα, νά κα-
ταργηθοῦν ἀπό σεβασμό πρός τόν κάθε 
Ἀχμέτ καί Χασάν, πού μᾶς κουβαλήθη-
κε ἐδῶ ἀπρόσκλητος. Ὅλα αὐτά μπορεῖ 
νά μοιάζουν τρελλά σήμερα, ἀλλά δυ-
στυχῶς αὐτό εἶναι τό μέλλον πού μᾶς 
ἑτοιμάζουν οἱ ἄφρονες πολιτικοί ταγοί 
μας, πού ἔχουν ἀνοίξει ὀρθάνοιχτα τίς 
πύλες τῆς χώρας στή μουσουλμανική 
λαθρομετανάστευση. Αὐτά πού σήμερα 
μοιάζουν ἐξωφρενικά, αὔριο θά μᾶς τά 
ἐπιβάλει διά τῆς βίας τό ἴδιο τό κράτος 
μας, καί κάθε ἀντίδραση θά καταστέλ-
λεται μέ ποινικές διώξεις. Ἡ διεκδίκηση 
τῶν δικαιωμάτων τῆς γιγαντωμένης μου-
σουλμανικῆς μειονότητας θά ὁδηγήσει 
μοιραῖα στόν ἀργό ἐκφυλισμό καί τελικά 
στόν θάνατο τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους. Καί 
ὅλα αὐτά εἶναι καθαρά θέμα ΠΟΣΟΤΙ-

ΚΟ καί ὄχι ἀξιακό οὔτε ἠθικό, ὅπως 
παραπλανητικά μᾶς λένε κάποιοι 
ἐπιτήδειοι.

• Παραμύθι Νο 6: «Ὅποιοι ἐνα-
ντιώνονται στή φιλοξενία λαθρομε-
ταναστῶν εἶναι ἀκροδεξιοί».

Ἡ κακοποίηση καί ἡ διατρέβλωση 
τῆς γλώσσας ἀποτελεῖ χαρακτηριστικό 
τῶν δῆθεν «φιλανθρώπων» πού προω-
θοῦν τήν ἀντικατάσταση πληθυσμοῦ 
στήν Ἑλλάδα. Μέ τόν ὅρο «φιλοξενία» 
ἐννοοῦμε τό νά παρέχεις στέγη, τροφή 
καί κάθε ἄλλη βοήθεια σέ κάποιον πού 
τήν ἔχει ἀνάγκη, ἀλλά γιά συγκεκριμένη 
χρονική διάρκεια. Ὅταν αὐτός ὁ ἀναξι-
οπαθών δέν ἔχει σκοπό νά φύγει ποτέ 
ἀπό τό σπίτι σου ἀλλά θέλει νά μείνει 
ἐσαεί κι αὐτός καί τά παιδιά του καί τά 
ἐγγόνια του καί τά δισέγγονά του, αὐτό 
ΔΕΝ εἶναι πλέον φιλοξενία, ἀλλά 
εἶναι κανονική καταπάτηση καί ἐποι-
κισμός. Ἔχετε ἀκούσει ποτέ κανέναν 
ἐκπρόσωπο τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης 
νά μᾶς λέει γιά ΠΟΣΟ χρόνο θά πα-
ραμείνουν οἱ «φιλοξενούμενοι» λαθρο-
μετανάστες στή χώρα μας; Φυσικά καί 
ὄχι. Ἄν τό ἑλληνικό κράτος εἶχε εἰλικρι-
νῆ πρόθεση νά φιλοξενήσει ἁπλῶς τούς 
μουσουλμάνους λαθρομετανάστες γιά 
ἕνα ὁρισμένο χρονικό διάστημα, μετά τό 
πέρας τοῦ ὁποίου θά ἐπέστρεφαν στίς 
πατρίδες τους, θά τούς περιόριζε ὅλους 
σέ συγκεκριμένους χώρους καί θά ὀργά-
νωνε ἀραβόφωνα ἰσλαμικά σχολεῖα γιά 
τά παιδιά τους, ἀντί νά τούς διασπείρει 
σέ ὅλη τή χώρα καί νά προσπαθεῖ πάσῃ 
θυσίᾳ νά τούς ἐνσωματώσει στήν ἑλλη-
νική κοινωνία. Γιά νά μεριμνᾶ ὅμως τό 
κράτος μας πῶς θά μποῦν παιδιά τους 
στά ἑλληνικά σχολεῖα, [Σημ. «Π»: Ἡ φοί-
τηση σέ δημόσιο σχολεῖο, τοὐλάχιστον 
γιά δύο χρόνια, εἶναι προϋπόθεση γιά 
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νά πάρουν ἑλληνική ὑπηκοότητα!]καί 
πῶς θά μάθουν ἑλληνικά, γιά νά τούς 
παρέχει ἐπιδόματα, σπίτια, ξενοδοχεῖα, 
μεταφορικά μέσα, κοινωνικά παντοπω-
λεῖα, δωρεάν περίθαλψη καί γιά νά τούς 
κάνει σεμινάρια γιά τό πῶς θά βροῦν 
δουλειές, σημαίνει πολύ ἁπλά πώς οἱ 
δῆθεν «φιλοξενούμενοι» δέν πρόκειται 
νά φύγουν ΠΟΤΕ καί ὅτι σύντομα θά 
λάβουν καί δικαίωμα ψήφου καθώς 
καί ἑλληνική ὑπηκοότητα. Αὐτό ἀπό 
μόνο του εἶναι ἕνας ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟΣ 
λόγος νά ἀντιδροῦν οἱ τοπικές κοινωνί-
ες, πέρα ἀπό τή βλάβη πού ὑφίστανται 
ἀπό τήν ἐγκληματικότητα καί τό πλῆγ-
μα σέ βάρος τοῦ τουρισμοῦ. Ἀλλά βέ-
βαια οἱ προπαγανδιστές τῆς ἐξαφάνισης 
τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους δέν θέτουν ποτέ 
σέ κανένα τό ἀληθινό ἐρώτημα «θέ-
λετε τή μόνιμη ἐγκατάσταση χιλιάδων 
ἀλλοεθνῶν καί ἀλλόδοξων μεταναστῶν 
στά χωριά καί στίς πόλεις σας;». Ἀπο-
κρύπτουν πάντα ὕπουλα τήν οὐσία τοῦ 
προβλήματος λέγοντας ὑποκριτικά «μά 
γιατί δέν θέλετε νά φιλοξενήσετε μερι-
κούς δυστυχισμένους ἀνθρώπους;». Οἱ 
λέξεις, πού πραγματικά θά ἠχοῦσαν ὡς 
καμπάνες κινδύνου στά αὐτιά τῶν Ἑλ-
λήνων πολιτῶν, ἁπλῶς ἀποσιωποῦνται 
καί δέν προφέρονται ποτέ.

• Παραμύθι Νο 7: «Ὀφείλουμε ὡς 
λαός νά ἀντισταθοῦμε στήν ξενοφο-
βία καί νά ὑποδεχθοῦμε μέ ἀγάπη 
τούς μετανάστες».

Ἔχει καταντήσει πραγματικά κουρα-
στική αὐτή ἡ μπαρούφα περί τῆς δῆθεν 
«ξενοφοβίας». Τί σημαίνει ὅμως στά ἀλή-
θεια ὁ ὅρος «ξενοφοβικός»; Φοβᾶται μή-
πως κανένας Ἕλληνας τόν Σουηδό με-
τανάστη, πού θά ἔρθει μέ τό διαβατήριό 
του καί τά χαρτιά του νά δουλέψει στήν 
Ἑλλάδα; Φοβᾶται κανείς συμπατριώτης 

μας τόν Γερμανό συνταξιοῦχο, πού ἔχει 
ἀγοράσει σπίτι στήν Κρήτη, γιά νά πε-
ράσει τά γεράματά του, ἤ μήπως τόν 
Ἱσπανό ἤ τόν Ἰταλό ἤ τόν Αὐστριακό ἤ 
τόν Ἀμερικανό; Κανείς δέν τούς φοβᾶται 
αὐτούς τούς ξένους οὔτε στήν Ἑλλά-
δα οὔτε στήν Εὐρώπη. Ὅποιος λοιπόν 
τσουβαλιάζει συλλήβδην τούς Ἕλληνες 
ὡς «ξενοφοβικούς» ἁπλῶς συκοφαντεῖ. 
Ὅποιος ἀποκαλεῖ «μετανάστες» αὐτούς 
πού μᾶς κουβαλιοῦνται ἀπρόσκλητοι 
ἀπό κάθε γωνιά τῆς Γῆς προσβάλλει 
τό μισό ἑκατομμύριο συμπατριῶτες μας, 
πού ἔφυγαν μετανάστες τήν τελευταία 
δεκαετία μέ τά χαρτιά τους, τίς οἰκονο-
μίες τους καί τίς δεξιότητές τους, πάντα 
ΝΟΜΙΜΑ. Ἄς μήν προσβάλλουμε λοιπόν 
τούς κανονικούς καί νόμιμους μετανά-
στες, τούς ὁποίους δέν φοβᾶται κανείς! 
Αὐτούς πού φοβοῦνται οἱ Ἕλληνες 
εἶναι τούς παράνομους, πού ἔρχονται 
χωρίς κανέναν ἔλεγχο, περιφρονώντας 
ἀπολύτως τά σύνορά μας καί τούς νό-
μους μας, ἀνεβάζοντας τούς δεῖκτες 
ἐγκληματικότητας καί νοσηρότητας τοῦ 
πληθυσμοῦ καί εἰσάγοντας ἀσθένειες, 
πού εἶχαν ἐξαφανιστεῖ ἐδῶ καί δεκαετί-
ες ἀπό τόν ντόπιο πληθυσμό.

• Παραμύθι Νο 8: «Τό μεταναστευ-
τικό πρόβλημα ἦρθε γιά νά μείνει καί 
θά πρέπει νά μάθουμε νά ζοῦμε μέ 
αὐτό».

Εἶναι τεράστια ἀνοησία νά πιστεύει 
κανείς ὅτι οἱ ροές τῶν λαθρομεταναστῶν 
μποροῦν νά ἀνακοποῦν κάποια στιγμή 
ὡς ἐκ θαύματος, ἄν κάνουμε λίγη ὑπο-
μονή, ἤ ὅτι ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νά ἀντέξει 
ἀπεριόριστο ἀριθμό ἀλλοδαπῶν. Οἱ δε-
ξαμενές πού τροφοδοτοῦν τή λαθρομε-
τανάστευση εἶναι συντριπτικά μεγαλύτε-
ρες ἀπό τό μέγεθος τῆς Ἑλλάδας καί, ἄν 
συνεχίσουμε νά φερόμαστε βλακωδῶς, 



CE¶TEMBPIOC - OKTøBPIOC 2019

11

εἶναι ἱκανές νά μᾶς λιώσουν μόνο μέ τό 
ἀριθμητικό βάρος τους. Μόνο ἡ Νιγηρία 
ἔχει σήμερα πληθυσμό 190 ἑκατομμυρίων 
κατοίκων καί τό Μπαγκλαντές, πού ἔχει 
ἔκταση περίπου ὅση καί ἡ Ἑλλάδα, ἔχει 
160 ἑκατομμύρια πάμφτωχους κατοί-
κους. Ἄν συνεχίσουμε νά ἐκπέμπουμε τό 
μήνυμα ὅτι δεχόμαστε τούς πάντες καί 
μάλιστα τούς ἐπιδοτοῦμε καί τούς ἐπι-
τρέπουμε νά φέρουν νόμιμα καί τίς οἰκο-
γένειές τους, εἶναι ἁπλῶς ζήτημα χρόνου 
νά τελειώσουμε ὡς ἔθνος καί ὡς χώρα.

• Παραμύθι Νο 9: «Τί ἔχουμε νά 
φοβηθοῦμε ἀπό ἄοπλους καί πεινα-
σμένους ἀνθρώπους πού ἀναζητοῦν 
ἁπλῶς ἀσφάλεια καί μιά καλύτερη 
ζωή;».

Ἡ γειτονική Τουρκία, μία χώρα μέ 
καθαρά ἀναθεωρητική ἀτζέντα, ἡ ὁποία 
δέν κρύβει τίς ἐπεκτατικές καί ἁρπακτι-
κές διαθέσεις, πού ἔχει σέ βάρος μας, 
καί δέν παραλείπει νά μᾶς ἀπειλεῖ σχε-
δόν σέ καθημερινή βάση, ἐργαλειοποιεῖ 
ἀσύστολα τίς μεταναστευτικές ροές με-
τατρέποντάς τες σέ ἕνα εἴδος ὑβριδικοῦ 
πολέμου ἐναντίον μας. Ὅσο ἐμεῖς στρου-
θοκαμηλίζουμε καί κλαῖμε τή μοίρα μας 
λέγοντας ὅτι δέν μποροῦμε νά κάνουμε 
τίποτα, γιά νά ἀνακόψουμε αὐτές τίς 
ροές, τόσο βοηθᾶμε τήν Τουρκία νά πε-
τύχει τήν ἐθνική μας συντριβή, χωρίς νά 
χρειαστεῖ νά ρίξει οὔτε τουφεκιά. Ἄς 
μήν ἔχουμε τήν ἀφέλεια νά πιστεύ-
ουμε ὅτι οἱ λαθρομετανάστες εἶναι 
ἀκίνδυνοι, ἐπειδή ἔρχονται ἄοπλοι. 
Ἀπό τή στιγμή πού πατᾶνε σέ ἑλληνικό 
ἔδαφος ἀποκτοῦν δικαιώματα καί ἡ Ἑλ-
λάδα εἶναι ὑπόλογη διεθνῶς ἀπέναντί 
τους. Ἄν συμβεῖ μία προβοκάτσια, ἕνα 
σοβαρό ἐπεισόδιο, ἕνας φόνος σέ βάρος 
τους, τότε ἡ Τουρκία θά βρεῖ οὐρανοκα-
τέβατη εὐκαιρία νά ἐπέμβει σέ ἑλληνικό 

ἔδαφος μέ τό πρόσχημα ὅτι προστατεύει 
τούς ὁμοθρήσκους της ἀπό τή βάναυση 
συμπεριφορά τῶν Ἑλλήνων· καί ὁ ἐδα-
φικός ἀκρωτηριασμός μας θά εἶναι βέ-
βαιος καί μόνιμος. Ἑπομένως πίσω ἀπό 
τόν ἄοπλο λαθρομετανάστη πρέπει 
νά βλέπουμε καί τόν πάνοπλο Τοῦρ-
κο, ὁ ὁποῖος εἶναι πανέτοιμος νά παίξει 
τόν ρόλο τοῦ αὐτόκλητου προστάτη τῶν 
ἀπανταχοῦ μουσουλμάνων (τό ἔχουμε 
δεῖ ἄλλωστε αὐτό νά συμβαίνει καί μέ 
τίς παρεμβάσεις τοῦ Ἐρντογάν γιά τούς 
Παλαιστίνιους) καί καραδοκεῖ, γιά νά 
ἐκμεταλλευτεῖ τήν παραμικρή εὐκαιρία, 
πού θά τοῦ δώσουμε ἐμεῖς μέ τήν βλα-
κεία μας καί τή στραγητική μυωπία μας.

• Παραμύθι Νο 10: «Εἶναι φυσικό 
νά ἀδυνατεῖ ἡ Ἑλλάδα νά λύσει τό 
πρόβλημα τῆς λαθρομετανάστευσης, 
διότι καμμία χώρα δέν ἔχει μπορέσει 
μέχρι τώρα νά τό λύσει».

Μέγιστο ψέμα! Μήπως τό Ἰσραήλ 
δέν τό ἔλυσε αὐτό τό πρόβλημα; Πόσοι 
λαθρομετανάστες μπαίνουν στό Ἰσραήλ 
ἐτησίως; Ἀπάντηση: ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ κι ἄς 
εἶναι τό Ἰσραήλ δίπλα στή σπαρασσόμε-
νη ἀπό πόλεμο Συρία, κι ἄς εἶναι πλου-
σιότατη χώρα μέ δημοκρατικά δικαιώ-
ματα καί ἐλευθερίες γιά τούς πολίτες 
της. Ἁπλούστατα οἱ Ἰσραηλινοί ἔχουν 
φροντίσει νά ἐνημερώσουν τούς πάντες, 
πώς ὅποιος ἐπιχειρήσει νά περάσει πα-
ράνομα τά σύνορα τῆς χώρας θά δεχθεῖ 
ἀμέσως πυρά. Δέν βλέπω ὅμως κανέ-
ναν δημοσιογράφο νά κατηγορεῖ ποτέ 
τό Ἰσραήλ γιά «φασισμό», «ρατσισμό» ἤ 
«ξενοφοβία». Ἀλλά μήπως καί ἡ Βουλ-
γαρία δέν τό ἔλυσε τό πρόβλημα τῆς 
λαθρομετανάστευσης; Τά Σκόπια δέν 
τό ἔλυσαν; Γιατί ἄραγε ἐγκλωβίζονται 
οἱ λαθρομετανάστες στήν Ἑλλάδα; Μά 
βεβαίως ἐπειδή τά Σκόπια καί ἡ Βουλ-
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γαρία ἔχουν κλείσει ἑρμητικά τά σύνο-
ρά τους καί δέν τούς ἀφήνουν νά πε-
ράσουν, γιά νά πᾶνε στή Γερμανία, τήν 
Ὁλλανδία καί τή Σουηδία καί νά καρ-
πωθοῦν τά γενναιόδωρα ἐπιδόματα πού 
παρέχουν τά κράτη ἐκεῖ. Ἄρα ὅποιος 
ΘΕΛΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ νά λύσει τό πρό-
βλημα τῆς λαθρομετανάστευσης ΜΠΟ-
ΡΕΙ νά τό λύσει. Λύση δέν μποροῦν νά 
βροῦν μόνο ἐκεῖνοι πού ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ 
νά βροῦν, καί ἐπιδιώκουν τή διαιώνιση 
τοῦ προβλήματος εἴτε λόγῳ ἰδεοληψί-
ας εἴτε ἐπειδή καρπώνονται σημαντικά 
οἰκονομικά ὀφέλη ἀπό τήν ἐθνολογική 
καταστροφή τῆς χώρας.

Ὅσο κι ἄν κάποιοι θέλουν νά μᾶς 
πείσουν ὅτι ἡ ἐσκεμμένη «ἀντικατά-
σταση πληθυσμοῦ» στήν Ἑλλάδα εἶναι 
ἁπλῶς ἄλλη μία θεωρία συνωμοσίας, ἔρ-
χονται δυστυχῶς πολὺ ἔγκυρες φωνές, 
γιά νά ὁμολογήσουν πώς ὄντως αὐτό 
συμβαίνει. Ὁ ἴδιος ὁ καθηγητής Στάθης 
Καλύβας πού εἶναι μέλος τῆς περίφημης 
Ἐπιτροπῆς «Ἑλλάδα 2021» γιά τόν ἑορ-
τασμό τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν Ἐπανά-
σταση, ἔγραψε σέ πρόσφατο ἄρθρο του 
στήν «Καθημερινή»:

«Ἡ Ἑλλάδα ἀποτελεῖ προνομιακό 
τόπο καί στό κοντινό μέλλον θά τρα-
βήξει ἀνθρώπους τόσο ἀπό πλούσιες 
χῶρες, πού θά θέλουν νά ζήσουν σ᾽ αὐτή 
γιά τήν ποιότητα ζωῆς πού μπορεῖ νά 
προσφέρει, ὅσο καί ἀπό φτωχές χῶρες, 
οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦν ἀσφάλεια καί ἐλευ-
θερία. Εἶναι, δηλαδή, ἐντελῶς ἀπίθανο 
ἡ Ἑλλάδα νά ἀδειάσει ἀπό ἀνθρώπους. 
Θεωρῶ ἑπομένως πώς ἐμεῖς, οἱ σημερι-
νοί Ἕλληνες, ἔχουμε τήν ἱστορική ἀπο-
στολή, ὡς ἕνας κρίκος σέ μιά μακρά ἀν-
θρώπινη ἁλυσίδα πού ἔζησε στόν τόπο 
αὐτόν, νά μεταδώσουμε κάποιες πολύ 
σημαντικές ἀξίες μας στούς ἀνθρώπους 
πού θά μᾶς διαδεχθοῦν στόν τόπο 

αὐτό, εἴτε συνδεόμαστε γονιδιακά μαζί 
τους εἴτε ὄχι».

Δηλαδή ἐν ὀλίγοις, αὐτό πού μᾶς λέει 
ὁ καθηγητής εἶναι πώς δέν ἔχει καμία 
σημασία ΠΟΙΟΙ θά κατοικοῦν στήν Ἑλ-
λάδα τίς ἑπόμενες δεκαετίες καί αἰῶνες, 
ἀρκεῖ νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού νά εἶ-
ναι πρόθυμοι νά ἔρθουν καί νά μείνουν 
ἐδῶ ἀπ᾽ ὁπουδήποτε κι ἄν προέρχονται! 
Καί μάλιστα αὐτή ἡ ἀντικατάσταση 
πληθυσμοῦ νά συμβεῖ σέ καιρό εἰρήνης, 
χωρίς καμμία χρήση βίας. Ἄν αὐτό δέν 
εἶναι ἕνα ἄκρως ἐφιαλτικό σενάριο γιά 
τό ἔθνος μας, τότε δέν ξέρω τί μπορεῖ 
νά εἶναι.

Τά τελευταῖα χρόνια παρατηρεῖται 
στή χώρα μας ἕνα ἄκρως ἀνησυχητικό 
φαινόμενο, τό ὁποῖο θά πρέπει νά μᾶς 
θορυβήσει ὅλους: Ὁλοένα καί περισ-
σότερο κάποιες κρίσιμες πολιτικές 
ἐπιλογές τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσε-
ων ἀποκλίνουν ἐντελῶς ἀπό τή λα-
ϊκή βούληση. Τό φαινόμενο αὐτό πα-
ρατηρήθηκε ἔντονα γιά πρώτη φορά μέ 
τήν προδοσία τῆς Μακεδονίας ἀπό τήν 
κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α., ἡ ὁποία ἔγινε σέ 
πείσμα τῆς ἐκπεφρασμένης λαϊκῆς βού-
λησης καί μάλιστα ἀπό μία κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία-κουρελού.

Τώρα τό βλέπουμε νά ἐπαναλαμ-
βάνεται ἀπό τήν κυβέρνηση τῆς «Νέας 
Δημοκρατίας» στή διαχείριση τοῦ μετα-
ναστευτικοῦ προβλήματος. Οἱ κυβερνη-
τικοί παράγοντες ὄχι μόνο γράφουν στά 
παλιά τους τά παπούτσια τή λαϊκή βού-
ληση, ἀλλά λοιδοροῦν συστηματικά τίς 
ἀντιδράσεις τῶν ἁπλῶν πολιτῶν στόν 
βιασμό τῆς βούλησής τους καί ἐπιβά-
λουν διά τῆς βίας στόν κόσμο μία κατα-
στροφική ἐθνολογική ἀλλοίωση, γιά τήν 
ὁποία, βεβαίως, οὐδέποτε ψηφίστηκαν 
καί οὐδέποτε ἔλαβαν τή λαϊκή ἔγκριση.

Εἶμαι σίγουρος πώς αὐτή ἡ αὐξανό-
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μενη ἀπόκλιση τῶν κυβερνητικῶν πολι-
τικῶν ἀπό τή λαϊκή βούληση δέν θά μᾶς 

βγεῖ σέ καλό καί ὅτι ἔρχονται ἄσχημες 
ἐξελίξεις σέ ἐθνικό ἐπίπεδο.

Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ*
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ

* Διακήρυξη μέ ἡμερομηνία 22.11.2019. Δημοσιεύονται ἐδῶ κάποια ἀποσπάσματα 
τῆς ἐκτενοῦς Διακηρύξεως.

Ἐπίτιμοι Ἀρχηγοί τῶν Ὅπλων, ἄλλοι 
Ἀνώτατοι Στρατιωτικοί ἐ.ἀ., Πρέσβεις 
ἐ.τ., Καθηγητές Πανεπιστημίων, Ἐρευνη-
τές, Δημοσιογράφοι, Ἐκπρόσωποι Περι-
φερειακῆς καί Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως, 
προερχόμενοι κυρίως ἀπό ἀκριτικούς 
Δήμους καί Περιφέρειες καί ἄλλες προ-
σωπικότητες, κρούουν τόν κώδωνα τοῦ 
κινδύνου καί καλοῦν σέ κινητοποίηση 
τόν Ἑλληνικό λαό γιά τήν ἀντιμετώπιση 
τοῦ προβλήματος τῆς παράνομης μετα-
ναστεύσεως, πού ἔχει προσλάβει δια-
στάσεις πραγματικῆς εἰσβολῆς.

«Ἡ μαζική παράνομη μετανάστευ-
ση», ἐπισημαίνουν, «μέ τίς διαστάσεις 
εἰσβολῆς πού ἔχει προσλάβει καί μέ 
τήν ἀνεξάντλητη δυναμική πού δια-
θέτει, ἀντιπροσωπεύει, ἐάν δέν ἀνα-
σχεθεῖ καί ἐλεγχθεῖ ἐγκαίρως καί 
ἀποτελεσματικά, ἄμεση ἀπειλή στήν 
ἐθνική καί κοινωνική συνοχή τῆς χώ-
ρας, στήν πολιτιστική της ταυτότη-
τα, στήν ἐθνική της ἀσφάλεια καί 
στό ἐθνικό της μέλλον».

«Εἶναι προφανές καί κατάδηλο», 
ὑπογραμμίζουν «ὅτι ἡ μαζική παράνο-
μη μετανάστευση ἔχει ἐκ τῶν πραγμά-
των γεωστρατηγικές διαστάσεις. Ὡς ἐκ 
τούτου, ἡ πολιτική τῶν ἀνοιχτῶν συνό-
ρων ἐκ μέρους τῆς χώρας εἶναι ἀνεδαφι-
κή καί αὐτοκαταστροφική καί παρέχει 
ὅπλο ἐκβιασμοῦ στήν Ἄγκυρα, πού τό 

ἐξαργυρώνει ἁδρά.
[...]
Ὁ Ἑλληνικός λαός πρέπει νά κινη-

τοποιηθεῖ, μέ κάθε νόμιμο μέσο, καί νά 
ἀπαιτήσει ἔλεγχο, ἐδῶ καί τώρα, τῶν 
συνόρων του. Ἡ Ἑλλάδα δέν μπορεῖ 
νά εἶναι ξέφραγο ἀμπέλι, ὅταν μάλι-
στα ἀντιμετωπίζει ἀπροκάλυπτες ἀπει-
λές στόν ἐθνικό της χῶρο καί βρίσκεται 
σέ μιά κρίσιμη θέση στήν Ἀνατολική Με-
σόγειο καί κοντά στή φλεγόμενη Μέση 
Ἀνατολή. Ὁ σεβασμός τοῦ ἀσύλου γιά 
τούς πραγματικούς πρόσφυγες, ὅπως 
αὐτοί ὁρίζονται ἀπό τή Σύμβαση τῆς Γε-
νεύης, δέν μπορεῖ νά γίνεται πρόσχημα 
γιά μιά ἀσταμάτηση πλημμυρίδα παρα-
νόμων μεταναστῶν ἀπό κάθε γωνιά τοῦ 
πλανήτη.

Τή Διακήρυξη ὑπογράφουν:
• Φράγκος Φραγκούλης, Στρατηγός 

ἐ.ἀ., Ἐπίτιμος Ἀρχηγός Γ.Ε.Σ., πρώην 
Ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἄμυνας

• Κωνσταντῖνος Ζιαζιᾶς, Ἀντιστρά-
τηγος ἐ.ἀ., Ἐπίτιμος Ἀρχηγός Γ.Ε.Σ.

• Κοσμᾶς Χρηστίδης, Ἀντιναύαρχος 
ἐ.ἀ., Ἐπίτιμος Ἀχρηγός Γ.Ε.Ν.

• Ἰωάννης Κοραντῆς, Πρέσβυς ἐ.τ.
• Περικλῆς Νεάρχου, Πρέσβυς ἐ.τ.
• Ἐλευθέριος Καραγιάννης, Πρέσβυς ἐ.τ.
• Μανώλης Γούναρης, Πρέσβυς ἐ.τ.
• Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Κα-

θηγήτρια Οἰκονομικῶν, πρώην Πρύτανης 
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τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας
• Παναγιώτης Ἥφαιστος, Καθη-

γητής Διεθνῶν Σχέσεων-Στρατηγικῶν 
Σπουδῶν, Πανεπιστήμιο Πειραιῶς

• Κωνσταντῖνος Γρίβας, Καθηγητής 
Γεωπολιτικῆς, Σχολή Εὐελπίδων

• Κώστας Ρωμανός, Καθηγητής Φι-
λοσοφίας, Πανεπιστήμιο Αἰγαίου

• Ἀριστέα Τόλια, Καθηγήτρια Λατι-
νικῶν, Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν καί Πανε-
πιστήμιο Πελοποννήσου

• Βασίλειος Μαρτζοῦκος, Ἀντιναύ-
αρχος ἐ.ἀ., καί Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Ἰνστιτούτου Στρατηγικῶν Μελετῶν 
(ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.)

• Ἰωάννης Μπαλτζώης, Ἀντιστράτη-
γος ἐ.ἀ.,

• Σάββας Καλεντερίδης, Συνταγμα-
τάρχης ἐ.ἀ., καί ἱδρυτής τῶν ἐκδόσεων 
καί τοῦ ἱστοτόπου «Ἰνφογνώμων»

• Δημήτριος Μουζᾶς, πρώην Δήμαρ-
χος Ὀρεστιάδος

• Μανώλης Κοττάκης, δημοσιογράφος
• Γιῶργος Χαρβαλιάς, δημοσιογράφος
• Ἀλκιβιάδης Κεφαλᾶς, Καθηγη-

τής Φυσικῆς, Πανεπιστήμιο τοῦ Μάν- 
τσεστερ, Διευθυντής Ἐρευνῶν, Ἐθνικό 
Ἵδρυμα Ἐρευνῶν

• Γιῶργος Ρωμανός, Συγγραφέας, 
ἱστορικός ἐρευνητής

• Εὐαγγελία Σαραντοπούλου, Διδά-
κτωρ Φυσικῆς, Κύρια Ἐρευνήτρια, Ἐθνι-
κό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν

• Ζωή Κόλλια, Διδάκτωρ Φυσικῆς, 
Ἐρευνήτρια, Ἐθνικό Ἵδρυμα Ἐρευνῶν

• Πρόδρομος Ἐμφιετζόγλου, ἐπιχει-
ρηματίας

• Νίκος Παπαποστόλου, ἐπιχειρη-
ματίας

• Σπύρος Λαβδιώτης, οἰκονομολό-
γος, πρώην χρηματιστικός ἀναλυτής, Κε-
ντρική Τράπεζα Καναδᾶ

• Χρῆστος Μπελλές, Ἱστορικός, Χίος
• Κώστας Καραΐσκος, Δημοτικός 

Σύμβουλος, Δῆμος Κομοτηνῆς καί ἐκδό-
της τῆς ἐφημερίδας «Ἀντιφωνητής»

• Σῖμος Ἀντώνης, Δημοτικός Σύμ-
βουλος Δήμου Ἀν. Σάμου

• Δημήτρης Νατσιός, Ἐκπαιδευτι-
κός, Κιλκίς

• Χαράλαμπος Ναβροζίδης, Πρόε-
δρος Συλλόγου Ποντίων, Κῶς

• Ἰωάννης Νέγρης, δημοσιογράφος, 
Σάμος

• Δημήτριος Ταλαγάνης, ζωγράφος

UUUUUUUUUUUU
ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΝΟΡΑ ΤΩΡΑ!*

* Ἀπό τό antifonitis.gr/online/4750

Μέ τήν γερμανική Εὐρώπη ἀπό τή 
μιά νά μᾶς ξετινάζει οἰκονομικά καί τή 
νεοθωμανική Τουρκία νά μᾶς ἀπειλεῖ 
στρατιωτικά ἀπό τήν ἄλλη, τό μόνο 
πού μᾶς ἔλειπε ἦταν ἡ λαθροπλημ-
μυρίδα. Μιά κανονική ἀντικατάσταση 
πληθυσμοῦ, πού θά καταστήσει στό 
ὁρατό μέλλον ἀγνώριστη τήν Ἑλλά-
δα, μέ τούς Ἕλληνες μειοψηφία μέσα 

στήν ἴδια τήν πατρίδα τους.
Δέν πρόκειται γιά ἱστορικό ἀτύ-

χημα ἤ γιά πολιτική ἀνικανότητα. 
Εἶναι ὀργανωμένο παγκόσμιο σχέδιο 
σέ ἐξέλιξη, μέ τήν Ἑλλάδα σέ καίριο 
κόμβο. Μέ τό σύστημα Σόρος στό πα-
ρασκήνιο, μέ ὑποστηρικτή τόν ἴδιο τόν 
Ο.Η.Ε (βλ. τή δράση τῆς Ἁρμοστείας γιά 
τούς Πρόσφυγες καί κυρίως τό περσινό 
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Σύμφωνο τοῦ Μαρακές) καί χρηματο-
δότη τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή: ἡ Κο-
μισιόν χρηματοδοτεῖ διά τοῦ European 
Civil Protection and Humanitarian Aid 
Operation (ἁρμόδιος Ἐπίτροπος ὁ Κυ-
πραῖος Χρῆστος Στυλιανίδης) τό πρό-
γραμμα ΕΣΤΙΑ, πού ὄχι μόνο παρέχει ἐν 
Ἑλλάδι στέγη καί μετρητά στούς παρά-
νομους μετανάστες ἀλλά καί τό διαφη-
μίζει παγκοσμίως! Ἡ ἱστοσελίδα (http://
estia.unhcr.gr) εἶναι στά ...ἀγγλικά καί 
πουθενά δέν ἀναφέρει τίποτε περί πα-
ρανομίας ἤ λαθροδιακίνησης. Mιλᾶμε 
δηλαδή γιά συνειδητή ἐξαπάτηση τῶν 
κατοίκων τοῦ Τρίτου Κόσμου!

Ἡ Κυβέρνηση λοιπόν στή χώρα μας 
προσφάτως ἄλλαξε, ἀλλά ἡ πόρτα τῶν 
συνόρων μας παραμένει ἀνοιχτή γιά κα-
θέναν διερχόμενο. Καί δέν εἶναι μόνο τά 
νησιά, ὅπου ἄς ποῦμε ὅτι ὑπάρχει μία 
κουτσή - στραβή διαδικασία, ἀλλά καί 
ὁ Ἕβρος. Ποῦ ἀκούστηκε νά περνᾶνε 
καθημερινά δεκάδες ἤ καί ἑκατοντάδες 
ἀλλοδαποί ἀπό τά μέρη μας, χωρίς νά 
ἀνησυχεῖ κανένας; Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ 
ἄνθρωποι, ποῦ πᾶνε, τί σκοπεύουν νά 
κάνουν; Γιατί ὑπάρχει ἡ Συνοριοφυλακή, 
ἡ Ἀστυνομία, ὁ Στρατός, ἡ Frontex; Οὐ-

δείς ἐνδιαφέρεται γιά τό αἴσθημα ἀσφά-
λειας τῶν ἀκριτῶν ἤ ἐπιδιώκουν συνει-
δητά νά ἀδειάσουν τήν περιοχή ἀπό τό 
ἑλληνικό στοιχεῖο; Τώρα μάλιστα, μέ τήν 
ἐξέγερση στή Μόρια, τό ὑπουργικό συμ-
βούλιο ἀποφάσισε κατανομή τῶν δῆθεν 
προσφύγων ἀναλογικά στίς 13 Περιφέ-
ρειες τῆς χώρας, ἄρα καί στή Θράκη! Μή 
ξεχνιόμαστε, «ἀποσυμφόρηση τῶν νη-
σιῶν» σημαίνει λαθροεποικισμό ὅλης 
τῆς Ἑλλάδος καί ἀνοιχτή πρόσκληση 
σέ νέα κύματα παράνομης μετανάστευ-
σης, πάλι μέ εὐρωπαϊκά χρήματα, ἐντός 
διμήνου.

Καλοῦμε κάθε συνειδητό πατριώ-
τη νά ἑνώσει τή φωνή του μέ τή δική 
μας, ἀπαιτώντας ἀπό τήν Κυβέρνηση νά 
ἐκτελέσει τό αὐτονόητο καθῆκον της: νά 
ὑπερασπιστεῖ τήν ἀσφάλεια τῶν Ἑλλή-
νων καί τό ἀπαραβίαστο τῶν συνόρων. 
Κάθε ἄλλη ἐπιλογή, ἀσχέτως τῶν γελοί-
ων δικαιολογιῶν πού θά τή συνοδεύουν 
(ἀνθρωπισμός, ἀντιρατσισμός, πολυπο-
λιτισμικότητα...) εἶναι ΠΡΟΔΟΣΙΑ τοῦ 
ἑλληνισμοῦ, χειρότερη κι ἀπό ἐκείνη τῆς 
Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ἤ τοῦ Σχεδίου 
Ἀνάν. Ἡ συγκυρία εἶναι πολύ κρίσιμη 
γιά νά μασᾶμε τά λόγια μας.

XXXXXXXXXXXX
ΣΤΟ ΧΑΟΣ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

τοῦ κ. Γιώργου Παπαθανασόπουλου, δημοσιογράφου

Σέ χαοτική κατάσταση, ὡς πρός 
τήν θέση της στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία, εἰσῆλθε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος 
μετά τήν ἀπόφαση τῆς πλειοψηφίας 
τῶν μελῶν Της, τοῦ περασμένου Σαβ-
βάτου, 12 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ., νά ἀναγνωρί-
σουν τούς σχισματικούς τῆς Οὐκρανίας. 
Ἡ ἀπόφαση θά ἔχει ἐπιπτώσεις καί στό 
ἐσωτερικό Της. Σέ πολλούς κληρικούς 

καί λαϊκούς, πού γνωρίζουν τό Οὐκρα-
νικό θέμα καί ὑποστηρίζουν τήν κανο-
νικότητα στήν Ὀρθοδοξία, προκαλεῖται 
ἔντονο συνειδησιακό ζήτημα.

Οἱ περισσότεροι Μητροπολίτες, πού 
μίλησαν, ἔδειξαν ἄγνοια τοῦ σημαντικο-
τάτου γιά τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας 
ζητήματος καί μίλησαν ὡς φανατικοί 
ὀπαδοί τοῦ Φαναρίου. Οἱ περισσότερες 
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παρεμβάσεις ἦσαν χωρίς καμία ἐκκλη-
σιολογική βάση. Λιγόλεπτες καί λαϊκί-
στικες, μέ ἐθνικιστικές κορόνες. Ὡς οἱ 
ὁμιλοῦντες νά ἔδιναν ἐξετάσεις πειθαρ-
χίας καί κολακείας πρός τόν αὐθέντη 
καί κύριό τους. Ὡς νά ἐκζητοῦσαν τήν 
ἔκφραση τῆς ἱκανοποίησής του.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στήν παρελθοῦσα 
Ἱεραρχία πέτυχε, ὅπως προβλέψαμε, νά 
ὑλοποιηθοῦν ὅλα ὅσα εἶχε προγραμμα-
τίσει, ὡς πρός τίς ἐκλογές Μητροπολι-
τῶν καί Ἐπισκόπων καί ὡς πρός τήν 
θετική πρότασή του γιά τήν ἀναγνώριση 
τῶν σχισματικῶν τῆς Οὐκρανίας. Πέτυχε 
ἀκόμη μέ τίς ἐνέργειές του νά κάνει νά 
σιωπήσουν οἱ κατά τά λοιπά ὁμιλητικό-
τατοι καί κήνσορες τῶν πάντων Μητρο-
πολίτες, πρώην καί νῦν. Πέτυχε ἀκόμη 
στήν πρόγνωση πόσοι Μητροπολίτες θά 
ὁμιλήσουν κατά τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς 
σχισματικῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας...

Ἡ κατάσταση μπορεῖ νά προχωρήσει 
σέ σχίσμα ἐντός τῶν κόλπων τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἄν ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Ρωσσίας προχωρήσει σέ διακοπή τῆς 
κοινωνίας μέ Αὐτήν, ὅπως ἔχει πράξει μέ 
τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Αὐτό, ἄν 
συμβεῖ, θά εἶναι χειρότερο τοῦ παλαιοη-
μερολογητικοῦ προβλήματος, πού ἀκόμη 
κατατρύχει τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος. 
Μόλις κοινοποιηθεῖ ἐπισήμως στά Πα-
τριαρχεῖα καί στίς ἄλλες Αὐτόκέφαλες 
Ἐκκλησίες ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχί-
ας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά τό 
Οὐκρανικό, ἀναμένεται νά συνεδριάσει ἡ 
Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, 
νά ἐξετάσει τήν κατάσταση καί νά λάβει 
ἀποφάσεις.

Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας γιά τό 
Οὐκρανικό ἐλήφθη διά βοῆς. Ἡ πρό-
ταση νά εἶναι φανερή ἡ ψηφοφορία, γιά 
νά πάρει ὁ καθένας Μητροπολίτης, μέ-
λος τῆς Ἱεραρχίας, πρός τό ποίμνιο του 

εὐθαρσῶς τήν εὐθύνη τῆς πράξεώς του, 
ἀπερρίφθη.

Ἀπό τούς 75 παρόντες Μητροπο-
λίτες κατά τῆς ἀναγνώρισης ἦσαν οἱ 
Μητροπολίτες Καρυστίας, Ἠλείας, Δρυι-
νουπόλεως, Πειραιῶς, Καισαριανῆς, Κυ-
θήρων, Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας. Ἐνα-
ντίον ἦσαν ἐπίσης δι᾽ ἐπιστολῶν τους, 
ἐπειδή δι᾽ εὐλόγους αἰτίες ἀπουσίασαν 
τῆς συνεδρίασης, οἱ Μητροπολίτες Νέας 
Σμύρνης καί Κερκύρας.

Γιά τήν Ἱστορία νά λεχθεῖ ὅτι ἀπό 
τούς ἐννέα Μητροπολίτες, πού ἦσαν 
ἀρνητικοί στήν ἀναγνώριση καί μίλη-
σαν ἤ ἔγραψαν σχετικά, οἱ ὀκτώ εἶναι 
τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας. Ἀπό τίς 
«Νέες Χῶρες» μόνον ἕνας ἐκφράστηκε 
ἐναντίον τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς πρότα-
σης, ὁ Δρυινουπόλεως καί Κονίτσης Ἀν-
δρέας. Οἱ περισσότεροι Μητροπολίτες 
ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑΝ στήν Ἱεραρχία. Τήρη-
σαν αἰδήμονα σιγή. Ὡς Πόντιοι Πιλάτοι 
ἄφησαν νά ἀποφανθεῖ τό Σῶμα χωρίς τή 
συμμετοχή τους.

Πιό συγκεκριμένα ἀπό τούς Μη-
τροπολίτες τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος μίλησαν μόνον 
οἱ ἕντεκα ὑπέρ... Αὐτοί πού δέν μίλη-
σαν ἦσαν 22, οἱ Μητροπολίτες Σπάρ-
της, Μαντινείας, Νικαίας, Σύρου (Σημ. 
Δέν μίλησε ἐντός τῆς Ἱεραρχίας. Ὡς ἐκ-
πρόσωπος Τύπου συνθηματολόγησε ὅτι 
ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος «οὔτε δέχεται 
ἐντολές, οὔτε χειραγωγεῖται, οὔτε ἀπει-
λεῖται». Ἐννοοῦσε ἀπό τό Πατριαρχεῖο 
τῆς Μόσχας. Ἄλλο εἶναι τό Πατριαρχεῖο 
τῆς Κωνσταντινούπολης...), Χαλκίδος, 
Θήρας, Τριφυλίας, Λευκάδος, Θηβῶν, 
Φωκίδος, Ἄρτης, Ἰλίου, Ζακύνθου, Κη-
φισίας, Ἀργολίδος, Θεσσαλιώτιδος, Με-
γάρων, Τρίκκης, Καρπενησίου, Σταγῶν, 
Μάνης καί Γλυφάδας.

Μίλησαν θετικά γιά τήν ἀναγνώ-
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ριση οἱ ἑξῆς ἕντεκα Μητροπολίτες: 
Ναυπάκτου, Δημηριάδος, Ὕδρας, Πα-
τρῶν, Γόρτυνος, Κορίνθου, Μεσσηνίας, 
Νέας Ἰωνίας, Κεφαλληνίας, Λαρίσης καί 
Περιστερίου.

Ἀπό τίς «Νέες Χῶρες» καί ἀπό 
τούς 33 παρόντες Μητροπολίτες μίλη-
σαν θετικά οἱ ἀκόλουθοι δέκα τρεῖς: 
Γουμενίσσης, Βεροίας, Διδυμοτείχου, 
Ξάνθης, Καστορίας, Σερρῶν, Δράμας, 
Λαγκαδᾶ, Ἱερισσοῦ. Μαρωνείας, Ἰωαννί-
νων, Νέας Κρήνης καί Φιλίππων. 

ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑΝ οἱ ἑξῆς δέκα ἑπτά 
Μητροπολίτες: Παραμυθίας, Μυτιλήνης, 
Σάμου, Φλωρίνης, Κασσανδρείας, Σιδη-
ρικάστρου, Ἐδέσσης, Ζιχνῶν, Ἐλευθε-
ρουπόλεως, Κοζάνης, Ἀλεξανδρουπόλε-
ως, Νεαπόλεως, Κιλκισίου, Χίου, Νικο-
πόλεως, Κίτρους καί Ἐλασσῶνος.

Ἀπόντες ἦσαν οἱ Μητροπολίτες 
Θεσσαλονίκης, Μηθύμνης καί ἀπό τήν 
Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία ὁ Παροναξίας.

Οἱ ἐργασίες τῆς Ἱεραρχίας, τόσο ὡς 
πρός τά θέματα, ὅσο καί ὡς πρός τίς 
ἀρχιερατικές ἐκλογές καί ὡς πρός τήν 
ἔκτακτη συνεδρία της γιά τό Οὐκρανι-
κό ἀποτελοῦν συμπτώματα ἐλλείψεως 

ἐκκλησιαστικῆς καί συνοδικῆς συνει-
δήσεως, καθώς καί ὁποιασδήποτε δεο-
ντολογίας.

Ἡ συζήτηση πού διεξήχθη, μέ ἐλάχι-
στες ἐξαιρέσεις, ἦταν χωρίς ἐμβάθυνση 
στό πρόβλημα, χωρίς προβολή ἐπιχει-
ρημάτων, χωρίς μελέτη τῶν ἐπιπτώσεων 
πού ἔχει ἡ μία ἤ ἡ ἄλλη ἀπόφαση καί 
κυρίως χωρίς ἐνημέρωση γιά τήν στάση 
τῶν ἄλλων Πατριαρχείων καί Αὐτοκε-
φάλων Ἐκκλησιῶν καί ἑπομένως χωρίς 
κατάλληλη προετοιμασία τῶν Μητροπο-
λιτῶν μελῶν της. Ἡ ἀπόφαση ἐλήφθη 
μέ ἐθνοφυλετικά καί μέ συναισθημα-
τικά κριτήρια. Προφανῶς ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Ἑλλάδος, χωρίς νά ἔχει ἐρωτηθεῖ 
καί χωρίς νά ἔχει λάβει μέρος στήν ἐνέρ-
γεια τοῦ κ. Βαρθολομαίου, ἐμπλέκεται 
ἐπικίνδυνα στά γεωπολιτικά παιχνί-
δια μεταξύ Η.Π.Α. καί Ρωσσίας πού 
παίζονται στήν Οὐκρανία καί ἐπεκτεί-
νονται στή Μέση Ἀνατολή καί στή Με-
σόγειο. Καί ἐπί πλέον, μέ τήν ἀπόφασή 
της, γίνεται συμμέτοχος καί συνεργός 
στό ἐξελισσόμενο σχίσμα στήν Ὀρθόδο-
ξη Ἐκκλησία.

Μεταφέρουμε ἀπό τό pellanews.gr 
(10.10.2019):

Ἐπιστολή πρός τόν Πατριάρχη κ. 
Βαρθολομαῖο ἀπέστειλε ὁ τέως Πρό-
εδρος τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας 
Πολιτιστικῶν Συλλόγων Μακεδόνων Γε-
ώργιος Τάτσιος, μέ ἀφορμή τό «Μακεδο-
νικό» ζήτημα, καθώς φῆμες ἀναφέρουν 
πώς ὁ Πατριάρχης προτίθεται νά ἀνα-

γνωρίσει «Αὐτοκέφαλη Μακεδονική Ἐκ-
κλησία» στά Σκόπια.

Ὁλόκληρη ἡ ἐπιστολή, ἡ ὁποία κοι-
νοποιήθηκε σέ μιά σειρά Ὑπουργεῖα, 
Ὑπηρεσίες ἀλλά καί στό Ἅγιον Ὄρος, 
εἶναι ἡ ἑξῆς:

«Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,
Ἀπευθύνομαι στό πάνσεπτο πρόσω-

πό Σας μέ ἀφορμή ἔντονες φῆμες πού 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΩΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ» ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Ἐπιστολή κ. Γεωργίου Τάτσιου πρός τόν Οἰκ. Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο

UXUXUXUXUXUXU



AP. 128

18

κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα περί ἀνα-
γνωρίσεως ἀπό Ἐσᾶς τῆς αὐτοπροσδιο-
ριζόμενης ὡς Αὐτοκέφαλης «Μακεδονι-
κῆς» Ἐκκλησίας στό κράτος τῶν Σκοπί-
ων καί μάλιστα σέ σύντομο χρόνο.

Ἐμεῖς οἱ γηγενεῖς Μακεδόνες εἴμα-
στε ὑπερήφανοι πού οἱ πρόγονοί μας 
ὑπερασπίστηκαν μέ τή ζωή τους τό 
Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στά δύσκολα 
χρόνια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγώνα καί τῶν 
Βουλγαρικῶν κατοχῶν στήν Ἀνατολική 
Μακεδονία. Εἴμαστε ὑπερήφανοι ὡς 
ἀπόγονοι Πατριαρχικῶν Ἑλλήνων πού 
ἀγωνίστηκαν ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν 
στά Ἅγια χώματα τῆς Μακεδονίας ἀπέ-
ναντι στούς Ἐξαρχικούς κομιτατζῆδες. 
Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο στό πέρα-
σμα τῶν αἰώνων εἶχε τόν ρόλο τοῦ στυ-
λοβάτη τοῦ Μακεδονικοῦ Ἑλληνισμοῦ κι 
ἔτσι προσδοκοῦμε νά παραμείνει.

Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ ἀναγνώριση αὐτο-
κέφαλης «Μακεδονικῆς» Ἐκκλησίας 
ἀπό τό Πατριαρχεῖο θά δημιουργήσει 
μεγάλη δυσαρέσκεια καί τεράστιο 
ρῆγμα στήν ἐμπιστοσύνη τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ καί ἰδιαίτερα τοῦ λαοῦ 
τῆς Μακεδονίας πρός τό Πρόσωπό 
Σας. Οἱ καρδιές τῶν γηγενῶν Μακεδό-
νων εὐφράνθηκαν μέ τήν ἀνακοίνωση 
τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους 
περί τοῦ θέματος τῆς Μακεδονίας τήν 
26η Ἰουνίου 2018, μέ τήν ὁποία χαρα-
κτήρισαν οἱ Ἁγιορεῖτες τή «Συμφωνία» 
τῶν Πρεσπῶν ὡς «περιφρόνηση τῆς 
Ἱστορίας καί τῆς Ἀλήθειας καί ὡς προ-
δοσία τῆς ἐθνικῆς συνείδησης».

Θυμηθεῖτε τά μεγαλειώδη συλλαλη-
τήρια γιά τήν Μακεδονία σέ Ἀθήνα καί 
Θεσσαλονίκη. Ἑκατομμύρια Ἑλλήνων 

ξεχύθηκαν στούς δρόμους, γιά νά προα-
σπίσουν τήν Πατρίδα ἀπό τήν παράδο-
ση τοῦ ἱεροῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας. 
Θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι δέν θά ἀνα-
γνωρίσετε τήν «Ἐκκλησία» τοῦ κράτους 
τῶν Σκοπίων μέ τόν ψευδεπίγραφο ἐπι-
θετικό προσδιορισμό ὡς «Μακεδονική» 
Ἐκκλησία, διότι, ἄν αὐτό συμβεῖ, τότε 
θά ἐγκληματήσετε κι Ἐσεῖς ἐθνικά, 
ὅπως ἔπραξε ἡ παρελθοῦσα κυβέρ-
νηση τῆς Ἑλλάδος. Ἡ συντριπτική 
πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων θά σκανδα-
λιστεῖ μέ ἐνδεχόμενη ἀναγνώριση αὐτο-
κέφαλης δῆθεν «Μακεδονικῆς» Ἐκκλη-
σίας τῶν Σκοπίων ἀπό Ἐσᾶς. Σᾶς κα-
λοῦμε νά μήν ἀναγνωρίσετε ΠΟΤΕ ὡς 
αὐτοκέφαλη «Μακεδονική» τήν Ἐκκλη-
σία τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων.

Εἶμαι πέραν ἀπό βέβαιος ὅτι ἡ Πα-
ναγιότητά Σας δέν πρόκειται ἐπ᾽ οὐδενί 
νά ἐπιτρέψει κάτι τέτοιο, κι ὅτι θά συ-
νεχίσετε ἀδιάκοπα τήν παράδοση τῶν 
ἐνδόξων Πανσέπτων Προκατόχων σας. 
Ὡστόσο δέν μπορῶ νά μήν ἐκφράσω τήν 
ἀνησυχία μου γιά τίς παραπάνω ἐξελί-
ξεις.

Γιά ὅλους ἐμᾶς τούς μοναδικούς, γη-
γενεῖς καί αὐτόχθονες Μακεδόνες, πού 
ἀγωνιοῦμε γιά τήν προάσπιση τῆς Ἱστο-
ρικῆς Ἀλήθειας γιά τήν Μακεδονία, θά 
ἀποτελοῦσε ὑψίστη τιμή καί εὔνοια, ἐάν 
τυγχάναμε ἀπαντήσεώς Σας ἐπί τῶν ὡς 
ἄνω τεθέντων ὑψίστων ζητημάτων.

Ἐπί τούτοις ἐξαιτούμενος τάς θε-
οπειθεῖς Ὑμῶν εὐχάς καί εὐλογίας, δι-
ατελῶν μετά βαθυτάτου σεβασμοῦ καί 
ἀφοσιώσεως κατασπάζομαι εὐλαβῶς 
τήν ἁγίαν Δεξιάν Σας».

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Χαίρομαι ὅταν πηγαίνω σέ παρελάσεις καί βλέπω μιά 
κοινωνία νά μετατρέπεται σέ πολυπολιτισμική». (www.tovima.gr/2019/10/04)
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ΓΕΡΟΝΤΑΣ π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (†19 Νοεμβρίου 2019)
ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΑΚΟΥΣΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ

τοῦ κ. Στέλιου Κούκου, δημοσιογράφου

Πιό φτωχοί καί πιό πλούσιοι! Ξανά 
ἀπορφανεμένοι καί ξανά σέ μιά πιό 
πλατειά ἀγκαλιά! Ἔχει καί ἡ πνευματι-
κή ζωή τήν δική της οἰκογενειακή ζωή, 
πού ὅταν διασπᾶται –μέ τόν ἕναν ἤ τόν 
ἄλλο τρόπο– νιώθεις νά διασαλεύεται 
ὅλη σου ἡ ὕπαρξη! Πολύ περισσότερο 
ὅταν χάνεις ἕναν πνευματικό πατέρα. Ἤ 
ἔστω τόν εἶχες κάποια στιγμή! Πέρασες 
καί σύ κάποια στιγμή ἀπό τήν δική του 
φροντίδα καί ἦταν καταλυτική. Καί πά-
ντα νά καταφεύγεις σ᾽ αὐτόν ὡς ἔσχατη 
ἐλπίδα! Νά προσπαθεῖς νά βρεῖς τρό-
πους νά παρεισφρήσεις στήν προσευχή 
του.... Καί οἱ πρῶτες σκέψεις στό ἄκου-
σμα τῆς κοίμησής του εἶναι ὅτι πλέον 
μποροῦμε νά τόν «ἐνοχλοῦμε» συνέχεια. 
«Νά μέ ἐνοχλεῖτε, γι᾽ αὐτό εἶμαι δῶ», μᾶς 
εἶπε παλιότερα.

Καί τώρα, καί Τετάρτη καί Παρα-
σκευή πού οἱ ἀδελφές τῆς μονῆς τοῦ 
Τιμίου Προδρόμου, στήν Μεταμόρφωση 
τῆς Χαλκιδικῆς, δέν σηκώνουν τό τηλέ-
φωνο.

Ὁ Γέροντας εἶναι πλέον συνεχῶς μαζί 
μας καί χωρίς κανένα ἐνδιάμεσο νά τοῦ 
μεταφέρει τά ἀπελπισμένα S.O.S. μας!

Καί ὁ ἴδιος δέν θά εἶναι ποτέ, μά 
ποτέ πιά ξανά ἄρρωστος καί νά νιώθει 
ὀδυνηρά!

Δέν φοβόμαστε γι᾽ αὐτόν! Θά βρεῖ 
πολλά ἔνσημα κατατεθειμένα στόν 
οὐράνιο προορισμό του! Γιά τόν ἑαυτό 
μας φοβόμαστε, ἀλλά ἡ παρουσία του 
στούς οὐρανούς μᾶς δίνει περισσό θάρ-
ρος! Γέροντα, ξέρεις! Καί βλέπεις! Ἄλλω-
στε καί ἤξερες καί ἔβλεπες!

Εἴδαμε καί ἄλλους ἀνθρώπους νά 

καταφεύγουν σ᾽ αὐτόν, νά ἀναζωογο-
νοῦνται, νά παίρνουν τά πάνω τους, νά 
ἀρχίζουν νά ἐλπίζουν, νά ζοῦν, νά ἀλλά-
ζουν ζωή, νά ἀποκτᾶ νόημα ἡ ὕπαρξή 
τους. Ἦταν καιροί πού ἡ ἰδεολογία ἦταν 
δικαιολογία γιά κάθε ἀνομία, γιά κάθε 
ἀτομικιστική θεώρηση τῆς ζωῆς, ἀκόμη 
καί ὅταν ὑποσχόταν μαζικούς πολιτι-
κούς παραδείσους. Καί τέτοιοι ἄνθρω-
ποι, παιδιά θά ἔλεγα, βρῆκαν δι᾽ εὐχῶν 
τοῦ πατρός Γρηγορίου Παπασωτηρίου 
τήν πύλη τῆς Θείας χάριτος ξεκλείδωτη! 
Τοῦ παπα-Γρηγόρη!

Ὁ λόγος τοῦ παπα-Γρηγόρη, ὅπως 
ὅλοι τόν ἀποκαλοῦσαν, δέν ἦταν κη-
ρυγματικός, ἀκαδημαϊκός ἤ ψυχολογι-
κός ἀλλά ψυχογνωστικός. Μιλοῦσε κατ᾽ 
εὐθείαν στήν ψυχή σου, πού τήν συνα-
ντοῦσε καί τήν ἔβλεπε, ὅπως δέν τήν 
συνάντησες ποτέ ἐσύ, πού δέν τήν εἶδες, 
δέν τήν κατάλαβες καί δέν θά τήν δεῖς 
καί δέν θά τήν καταλάβεις ποτέ! Γιατί 
βεβαίως ὁ ἴδιος γνώρισε τόν ἑαυτό του. 
Βρές τήν θύρα πού ὁδηγεῖ στήν καρδιά 
σου, γράφει ὁ Ἀββᾶς Ἰσαάκ, ἡ ἴδια θύρα 
ὁδηγεῖ στόν Θεό.

Καί ἐμεῖς νιώθουμε, πώς ἡ ἴδια πόρ-
τα ὁδηγεῖ καί στούς ἀνθρώπους. Βρές 
τήν εἰρήνη καί χιλιάδες ἄνθρωποι θά 
ἀναπαυθοῦν κοντά σου, ὅπως ἔλεγε ὁ 
ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ.

Καί ἡ Μεταμόρφωση τῆς Χαλκιδικῆς 
–τί φοβερό ὄνομα γιά ἕνα χωριό– ἦταν 
γιά μᾶς τό κοντινό μας Σαρώφ. Καί ὁ 
παπα-Γρηγόρης ὁ κοντινός μας ἅγιος 
Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ καί ὁ πιό κοντινός 
μας ὅσιος Παΐσιος (Αὐτός ἦταν ὁ Γέρο-
ντάς του).
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Σ᾽ αὐτόν θά καταφεύγαμε παίρνο-
ντας τό λεωφορεῖο τοῦ ΚΤΕΛ. Καί θά 
γυρνούσαμε εἴτε μέ τό λεωφορεῖο εἴτε 
μέ ὤτο στόπ. Ἄν δέν διανυκτερεύαμε, σέ 
σλίπινγκ μπάγκ κάτω ἀπό κάποια ἐλιά 
ἤ στό δάσος τῆς Μεταμόρφωσης μαζί μέ 
τά σκιουράκια. Καί συνήθως μόνος, μά 
ὄχι ὁλομόναχος.... «Μετά τήν ἀγρυπνία, 
ἐκεῖ πού θά κοιμηθεῖς, πρίν ξαπλώσεις 
νά κάνεις στόν σταυρό σου, γιατί ἔχει 
φίδια». Καί μέ τόν σταυρό καί τήν εὐχή 
του ὅλα ἦταν πολύ ὄμορφα καί ἐγκάρ-
δια. «Καί αὔριο τρῶνε ψάρι! Τό μεσημέρι 
θά ἔλθεις στό μοναστήρι, νά φᾶς καί σύ 
ψάρι»! Ἦταν τῆς Μεταμορφώσεως. «Κα-
λόν ἐστιν ἡμᾶς ὦδε εἶναι»! Ναί!

Καί δέν σταματοῦσε ποτέ ἡ ἔγνοιά 
του γιά μᾶς. Θά μιλοῦσε καί θά φρό-
ντιζε. Θά προειδοποιοῦσε πατρικά, γιατί 
ἔβλεπε. Μιά ἀπίστευτη πλατυτέρα ἀγά-
πη ἐκχυνόταν ἀπό τό πάντα σοβαρό καί 
συνάμα γλυκό πρόσωπό του μέ ἐκεῖνα 

τά ὡραῖα μάτια νά κοιτοῦν κατ᾽ εὐθεῖαν 
τήν ψυχή σου. Καί νά σ᾽ ἀνέχεται! Καί νά 
σέ φροντίζει! Καί νά παίρνει ἀπίστευτες 
πρωτοβουλίες καί ρίσκο! Ναί ρίσκο! Θά 
μποροῦσε νά ἐκτεθεῖ! Τί ἦταν αὐτό; Τί 
ὡραῖα νιώσαμε, ὅταν ὁ ἴδιος μᾶς εἶπε 
ὅτι εἴχαμε κοινό πνευματικό, τόν μακα-
ριστό Ἱερομόναχο, Ἀρχιμανδρίτη, π. Γεν-
νάδιο Διακάκη, τόν Γέροντα τῆς Θεσσα-
λονίκης!

Ἔτσι, γνωρίσαμε τόν παπα-Γρηγό-
ρη, ὅταν ὁ π. Γεννάδιος δοκιμαζόταν καί 
ὁ ἴδιος ἀπό ὀδυνηρή ἀρρώστια καί κα-
ταφύγαμε σ᾽ αὐτόν. Καί ὁ π. Γεννάδι-
ος χάρηκε, ὅταν τοῦ μιλήσαμε γι᾽ αὐτόν 
καί μᾶς διαβεβαίωσε ὅτι ἦταν πράγματι 
«τεκνίο» του, ὅπως χαρακτηριστικά ἔλε-
γε. Καί, μάλιστα, πώς ὁ παπα-Γρηγόρης 
εἶπε σ᾽ αὐτόν πρώτη φορά ὅτι ἤθελε νά 
γίνει μοναχός! Καί ὅταν ἀναφέραμε στόν 
ὅσιο Παΐσιο, πώς πάλι μπῆκε στό νοσο-
κομεῖο ὁ Γέροντας Γεννάδιος, μᾶς εἶχε 

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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πεῖ «μεγάλο μισθό θά πάρει»!
Καί νά μιά οἰκογένεια, καί νά οἱ 

«σπασμένοι» κρίκοι της, καί νά ἡ ὀρφά-
νια καί ἡ ἔλλειψη θαλπωρῆς καί νά καί 
ὁ γαλαξίας πού μᾶς ἀγκαλιάζει! Ἐνίο-
τε καί σκανδαλωδῶς! Ἐμᾶς πού ζήσαμε 
καί ζοῦμε τζάμπα, μέ δανεικά καί πάντα 
ἀγύριστα! Πῶς νά τούς εὐχαριστήσουμε 
ὅλους αὐτούς πού ἀσθένησαν γιά μᾶς; 
Πού ἔπαθαν καί ἔπρεπε νά εἶναι ὄρθιοι, 
γιά νά μοιράζουν ἀκόμα καί τό ὑστέρημά 
τους; Νά μοιράζονται οἱ ἴδιοι! Καί ἡ ζή-
τηση μεγάλη. ̔́ Οτι τό ψέμα, ἡ φτήνια καί 
ἡ ἀθλιότητα εἶχε κατακλύσει τά πάντα!

Ἀλλά ἄρρωστο τόν γνωρίσαμε καί 
ἐμεῖς τόν παπα-Γρηγόρη ἤ καλύτερα 
μετά ἀπό μιά μεγάλη ἀρρώστια, πού 
ὅλοι τόν εἶχαν ξεγράψει! Μόνον ὁ Ὅσι-
ος Παΐσιος τόν εἶχε... σίγουρο. «Ἀφῆστε 
τον, δέν ἔχει τίποτε», εἶχε πεῖ.

Καί ὁ παπα-Γρηγόρης διάβαζε τούς 
λογισμούς μας καί τά διανοήματά μας 
ἀπό τήν πρώτη στιγμή. «Μά, γιατί μᾶς 
τά εἶπε αὐτά;» ἀναρωτήθηκαν κάποιοι 
ἀπό τήν παρέα, ἀλλά καί κάποιοι ἀπό 
μᾶς κατάλαβαν καί ἴσως μετά ἀπό χρό-
νια ἀντιλήφθηκαν πραγματικά τά χαρί-
σματά του!

Ὁ ὅσιος Πορφύριος, ὅταν ὁ πα-
πα-Γρηγόρης κάποτε τοῦ εἶπε ὅτι ἦταν 
καλά, τοῦ εἶπε «δέν εἶσαι καλά». «Ὄχι, 
καλά εἶμαι», ἀπάντησε ὁ παπα-Γρηγό-
ρης. Καί ὅπως ἔδειξε ἡ συνέχεια ὁ ὅσιος 
εἶχε δίκαιο. Ἀργότερα πάλι, ὅταν ὁ ὅσι-
ος τόν ἐπισκέφτηκε στό κελλί του στήν 
Μεταμόρφωση, αὐτό εὐωδίαζε γιά ἕξι 
μέρες!

Εἶναι γνωστό πώς οἱ μεγάλοι γέρο-
ντες περνοῦν πάντα μέσα ἀπό τό καμίνι 

τῆς μεγάλης δοκιμασίας τῆς ἀρρώστιας. 
Καί τότε ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦνται! Ἡ 
ἀσθένεια, μοιάζει νά ἀποτελεῖ προϋπό-
θεση ἁγιότητας, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος δια-
λύεται εἰς τά ἐξ ὧν συνετέθη, καί Αὐτός, 
ὁ ὁποῖος δημιούργησε τόν ἄνθρωπο ἐκ 
τοῦ μηδενός, ἀναλαμβάνει πλέον νά τόν 
ζωογονήσει ἀνασυνθέτοντάς τον! Αὐτήν 
τήν φορά νά τοῦ κτίσει τόν παράδεισο 
μέσα του! Χαριτώνοντάς τον!

Σκέφτομαι αὐτές τίς ὧρες τίς πραγ-
ματικά πλέον ὀρφανές μοναχές τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου στήν 
Μεταμόρφωση τῆς Χαλκιδικῆς. Ἔζησαν 
πολλά χρόνια μέ τόν ἀσθενῆ στήν ὑγεία, 
ἀλλά σέ πλήρη ἀνθοφόρο καί καρπο-
φόρο πνευματική ὑγεία γέροντά τους. 
Ἦταν χαριτωμένος καί χαρισματοῦχος! 
Πραγματικά, καλύτερο γέροντα δέν θά 
μποροῦσαν νά βροῦν. Εὐτυχῶς, ἔχουν 
ἀκόμη πλάι τους τήν Γερόντισσά τους, 
Μοναχή Εὐφημία, πού καί αὐτή βεβαίως 
δοκιμάστηκε ἐν ἀσθενείᾳ.

Καί, βεβαίως, ὁ παπα-Γρηγόρης ὁ 
ἱδρυτής καί κτίτορας τοῦ μοναστηριοῦ 
θά εἶναι πάντα προστάτης ὅλων τῶν τέ-
κνων του καί πολιοῦχος τῆς μονῆς καί 
τῆς περιοχῆς! Ὁ ταπεινός δοῦλος τοῦ 
Θεοῦ ἔζησε στήν Μεταμόρφωση τή δική 
του μεταμόρφωση καί χιλιάδες ἄνθρω-
ποι βρῆκαν τήν εἰρήνη, τήν στοργή καί 
τήν ἀγάπη πλάι του καί δι᾽ εὐχῶν του.

Εἶναι καί αὐτός ἕνας ἀπό τούς με-
γάλους Γέροντες τοῦ 20οῦ καί 21ου αἰώ-
να! Καί ἔτσι μέ χαρά τόν ἀποχαιρετᾶμε 
καλωσορίζοντάς τον μέ ἱκανοποίηση πιό 
κοντά μας!

Τήν εὐχή σου Γέροντα! Καί νά μᾶς 
συγχωρεῖς γιά τίς ἀδυναμίες μας!

UUUUUUUUUUUU
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Εὐχαριστίες Πάϊατ
στόν Ἀρχιεπίσκοπο γιά τό Οὐκρανικό.

Νά, λοιπόν, γιατί ἡ Ἐκκλησία τῆς 
Ἑλλάδος ἀναγνώρισε τούς σχισματικούς 
τῆς Οὐκρανίας.

Ὅπως διαβάζουμε στό διαδίκτυο 
(23.11.2019): «Tό προσφυγικό καί τό Οὐ- 
κρανικό ἦταν τά κεντρικά ζητήματα πού 
κυριάρχησαν κατά τήν συνάντηση πού 
εἶχε σήμερα τό πρωΐ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυ-
μος μέ τόν Πρέσβη τῆς Ἀμερικῆς κ. Τζέ-
φρι Πάϊατ». [...]

Μιλώντας στούς δημοσιογράφους 
ὁ Πρέσβης ἀνέφερε ὅτι ἀσχολήθη-
καν μέ τό Οὐκρανικό ζήτημα χαρα-
κτηρίζοντας ἱστορικῆς σημασίας τήν 
ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιά τήν 
ἀναγνώριση τῆς Αὐτοκεφαλίας τῆς 
Οὐκρανίας καί ἔκανε γνωστό ὅτι τοῦ 
παρέδωσε ἕνα γράμμα ἀπό τόν Πρέ-
σβη Σάμ Μπράουνσμπακ, ὑπεύθυνο 
γιά τίς θρησκευτικές ἐλευθερίες, στό 
ὁποῖο ἐκφράζεται ὁ σεβασμός του γιά 
τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, 
σημειώνοντας, μάλιστα, ὅτι οἱ Η.Π.Α. 
ἀναγνωρίζουν τήν σοφία μέ τήν ὁποία 
κινήθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. [!]

Σχόλιο «Π»: «Ἡ γλώσσα λανθάνου-
σα τ᾽ ἀληθῆ λέγει», ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι 
ἡμῶν πρόγονοι. Ὁ κ. πρέσβης, γνωστός 
καί ὡς ἀνθύπατος, εὐχαριστεῖ (καί σω-
στά) τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο καί 
ὄχι τήν Ἱερά Σύνοδο. Πράγματι ὁ Ἀρχι-
επίσκοπος ἀπέσπασε τή συναίνεση τῆς 
Ἱεραρχίας χωρίς ψηφοφορία (!) γιά ἕνα 
τόσο κρίσιμο θέμα.

Αὐτή ἡ εἴδηση τά λέγει ὅλα. Λύνει 
τήν ἀπορία καί ὅσων εἶχαν ἀκόμη τόν 

παραμικρό ἐνδοιασμό γιά τά πραγματι-
κά κίνητρα τῆς ἀναγνωρίσεως ὡς 
«Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας» τῶν καθη-
ρημένων, ἀφορισμένων καί αὐτοχειροτο-
νημένων Οὐκρανῶν, πού παρουσιάζο-
νται ὡς ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς. Τό κίνητρο 
δυστυχῶς, δέν ἦταν ἐκκλησιαστικό 
ἀλλά γεωπολιτικό. Κωνσταντινούπολη 
καί Η.Π.Α. ἐπίεσαν καί ἐμεῖς εὐθυγραμ-
μισθήκαμε (ἀλλοίμονο!) μέ τή γεωστρα-
τηγική στόχευση τῶν Η.Π.Α. νά κτυπή-
σουν τή Ρωσσία μέσῳ Οὐκρανίας μέ τό 
ὅπλο τῆς θρησκείας καί τῆς Ἐκκλησίας!

v v v

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας διαγράφει 
ἀπό τά Δίπτυχα τόν Ἀρχιεπίσκοπο 

κ. Ἱερώνυμο

Ἰδού καί οἱ καρποί τῆς ἀναγνωρίσε-
ως ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυ-
μο τῆς ψευδοεκκλησίας τῶν Οὐκρανῶν 
σχισματικῶν: Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας 
τόν καθιστᾶ ἀκοινώνητο καί δίνει ὁδη-
γία στούς Ρώσσους προσκυνητές νά μήν 
ἐπισκέπτονται ἐκεῖνες τίς Μητροπόλεις 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, πού ἀνα-
γνωρίζουν τούς Οὐκρανούς ψευδοεπι-
σκόπους.

Μεγάλη πίκρα δοκιμάζουν ὅλοι οἱ 
εὐσεβεῖς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἀπό τό γε-
γονός ὅτι, ὑπακούοντας στά κελεύσμα-
τα τῶν ἀλλοπίστων Ἀμερικανῶν, μπήκα-
με στήν περιπέτεια τῆς ἀντιπαράθεσης  
καί τῆς διάρηξης τῶν σχέσεων μέ τούς 
ὁμοδόξους Ρώσσους.

v v v

Σύνοδο Προκαθημένων γιά τό 

 EI¢HCEIC & CXO§IA  
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Οὐκρανικό συγκαλεῖ ὁ Ἱεροσολύμων

Αἰσιοδοξία γιά πιθανή θεραπεία τοῦ 
Διορθοδόξου σχίσματος, πού προκάλε-
σε ἡ ἀπόδοση αὐτοκεφαλίας στούς σχι-
σματικούς τῆς Οὐκρανίας ἀπό τό Οἰκ. 
Πατριαρχεῖο, δημιουργεῖ ἡ πρωτοβουλία 
τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεο-
φίλου νά συγκαλέσει Σύνοδο Προκαθη-
μένων. Γιά τήν ἀκρίβεια μιλώντας στίς 
22.11.2019 ἀπό τό βῆμα τοῦ «Διεθνοῦς 
Ἱδρύματος γιά τήν Ἑνότητα τῶν Ὀρθο-
δόξων», πού τοῦ ἀπένειμε τό «Βραβεῖο 
τοῦ [Ρώσσου] Πατριάρχη Ἀλεξίου Β´» 
ἐκάλεσε σέ μία «ἀδελφική συνάντηση 
ἀγάπης» στήν Ἰορδανία τούς Προκα-
θημένους τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, 
προκειμένου, ὅπως εἶπε, «νά συζητή-
σουμε γιά τή διατήρηση τῆς ἑνότητάς 
μας στήν Εὐχαριστιακή κοινωνία».

Τό γεγονός, βέβαια, ὅτι τό Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο δέν θέλει οὔτε κἄν νά 
συζητήσει τό ἐνδεχόμενο μιᾶς τέτοιας 
Συνόδου, παρ᾽ ὅτι τήν ἔχει ζητήσει ἡ 
μεγάλη πλειοψηφία τῶν κατά τόπους 
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, δέν ἐμπνέει αἰ-
σιοδοξία.

Τό Φανάρι διεκδικεῖ μόνο γιά τήν 
ἑαυτό του τό προνόμιο νά συγκαλεῖ 
Πανορθόδοξες Συνόδους, παρ᾽ ὅτι ὅλες 
οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι συνεκλήθησαν 
ἀπό αὐτοκράτορες τοῦ Βυζαντίου καί 
ὄχι ἀπό Πατριάρχες.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος, δυ-
στυχῶς, ἔσπευσε, πρῶτος αὐτός, νά ἀρ-
νηθεῖ τή συμμετοχή στή συγκαλουμένη 
ἀπό τόν Πατριάχη Ἱεροσολύμων Σύνοδο.

v v v

Βέτο Μακρόν γιά τά Σκόπια

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τόν Μακρόν δέν 
τόν «πολυπηγαίναμε». Ἀρχίσαμε ὅμως 

νά τόν συμπαθοῦμε, ἀπό τή στιγμή πού 
ἔθεσε βέτο γιά τήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων 
στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση!

Γιά τούς δικούς τους, βέβαια, λόγους 
τό ἔκαναν οἱ Γάλλοι. Βλέπουμε ὅμως, 
ὅτι ὁ καλός Θεός οἰκονομεῖ τά πράγ-
ματα ἔτσι, ὥστε, καί ἀπό ἐκεῖ πού δέν 
τό περιμένεις, νά βγαίνει καλό. Ἀπό τή 
στιγμή πού οἱ δικοί μας εἶναι αὐτοί πού 
εἶναι (Θοῦ Κύριε!), ἔρχονται καί μᾶς ξε-
λασπώνουν λίγο οἱ ξένοι. Ἔτσι τό γαλ-
λικό βέτο προκάλεσε ἕνα μικρό ντόμινο: 
Παραιτήθηκε ὁ Ζάεφ καί τίς ἐκλογές, 
πού θά προκηρύξει, πιθανόν νά τίς κερ-
δίσει ὁ ἀντίπαλος τοῦ Ζάεφ, ὁ ὁποῖος 
εἶναι ἐναντίον τῆς Συμφωνίας τῶν Πρε-
σπῶν.

v v v

Ἔκαψαν Ἁγία Τράπεζα στό χωριό 
Χαλκειός τῆς Χίου

Γιά νά εὐχαριστήσουν, προφανῶς, 
γιά τή φιλοξενία οἱ παράνομοι μετανά-
στες-εἰσβολεῖς, πού κατακλύζουν τήν 
ταλαίπωρη πατρίδα μας, ἔκαψαν τήν 
Ἁγία Τράπεζα Ἱεροῦ Ναοῦ στό χωριό 
Χαλκειός τῆς Χίου. Εἶναι αὐτοί πού 
ἀγριοκοιτοῦν Χριστιανούς, ὅταν κάνουν 
τό σταυρό τους ἤ ὅταν φοροῦν σταυρό!

Μᾶς ἦρθαν μέ τό ἔτσι θέλω καί θά 
γίνουν καί ἀφεντικά στόν τόπο μας!

v v v

«Ἀσυνόδευτα προσφυγόπουλα». 
Προφανῶς μᾶς δουλεύουν.

Διαβάζουμε ὅτι σέ 4.000-6.000 ἀνέρ-
χονται τά «ἀσυνόδευτα προσφυγόπου-
λα», πού βρίσκονται στήν Ἑλλάδα!

Φαντασθεῖτε ἕνα παιδί 10 ἐτῶν νά 
ξεκινᾶ ἀπό τό Πακιστάν καί νά ἔρχεται 
μόνο του στήν Ἑλλάδα! Εἶναι δυνατόν;
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Διαβάζουμε ἀκόμη, ὅτι ὁ κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης τοποθέτησε τήν ψυχολόγο 
κ. Εἰρήνη Ἀγαπηδάκη «Ἐθνική Συντο-
νίστρια» γιά τά «ἀσυνόδευτα». Αὐτό θά 
πεῖ εὐαισθησία.

Σύμφωνα μέ τό pronews.gr (25.11.2019) 
ἡ κ. Ἀγαπηδάκη εἶναι ὑπάλληλος τοῦ 
Τζώρτζ Σόρος. Εἶναι ἀλήθεια;

v v v

Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος:
Τά ἀκίνητα τῆς Ἐκκλησίας

στή διάθεση τῶν «προσφύγων»!

Ἦταν νά τό δοῦμε καί αὐτό. Ὁ Ἀρχι-
επίσκοπος, ἀνταποκρινόμενος, λέγει, σέ 
αἴτημα τῆς Πολιτείας (τέλη Ὀκτωβρίου 

2019), εἶπε ὅτι θέτει στή διάθεση τῶν 
«προσφύγων» τά ἀκίνητα τῆς Ἐκκλησίας!

Ρώτησε, ἄραγε, ὁ Μακαριώτατος, ἄν 
συμφωνοῦν οἱ εὐσεβεῖς δωρητές, πού 
παρεχώρησαν αὐτά τά ἀκίνητα στήν Ἐκ-
κλησία;

Καί γιατί δέν τά ἔδινε τόσον καιρό 
στούς ἀναξιοπαθοῦντες ἀστέγους Ἕλ-
ληνες, πού ψάχνουν στούς κάδους τῶν 
σκουπιδιῶν;

Μέ αὐτές τίς ἐνέργειές τους οἱ ἐκ-
κλησιαστικοί μας ταγοί καί τούς πιστούς 
ἀκρότατα σκανδαλίζουν καί τούς πατρι-
ῶτες στρέφουν κατά τῆς Ἐκκλησίας, τήν 
ὁποία (Ἐκκλησία) βλέπουν αὐτοί νά συν-
εργάζεται μέ τόν ἐχθρό, γιά νά διαλύσει 
τήν πατρίδα!

¶APAKATA£HKH
Διμηνιαία ἔκδοση τοῦ Πανελληνίου Συνδέσμου
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