
M έ αὐτά τά λόγια ἔκλεισε τήν ὁμι-
λία του στή μεγαλειώδη ἐκδήλωση 

στό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο τῆς 
Θεσσαλονίκης ὁ ὁσιολογιώτατος Ἁγιορεί-
της Γέροντας Μάξιμος Ἰβηρίτης, πρώην 
Πρωτεπιστάτης τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος 
τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω. Καί συμπλήρωσε: 
«Μόνον ὁ Θεός καί ἡ ἰσχύς τῶν ὅπλων 
θά σώσουν τήν Ἑλλάδα».

Ὁ π. Μάξιμος ἦταν ἕνας ἀπό τούς 
τέσσερις λαμπρούς ὁμιλητές τῆς ἐκδη-
λώσεως, πού ὀργάνωσαν στό Βελλίδειο 

τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς 
Θεσσαλονίκης τήν Κυριακή 16 Φεβρουα-
ρίου 5 μ.μ. μέ γενικό θέμα «Ἐμεῖς ΔΕΝ 
συμφωνήσαμε», τό ὁποῖο ἀναπτύχθηκε 
σέ τρεῖς ὑποενότητες: α) «Συμφωνία τῶν 
Πρεσπῶν», β) Λαθρομετανάστευση καί γ) 
Δημογραφικό.

Ἐκτενής ἀναφορά στή μεγαλειώδη 
ἐκδήλωση γίνεται μέσα ἀπό τό Δελτίο 
Τύπου, πού ἐξέδωσε ἡ Ὀργανωτική Ἐ-
πιτροπή. Τό Δελτίο Τύπου, ὅπως καί τό 
Ψήφισμα τῆς Λαοσυνάξεως τοῦ Βελλιδεί-
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ου εὑρίσκονται στίς σελίδες 6 ἕως 8 τῆς 
Παρακαταθήκης.

Ἐμεῖς ἐδῶ θά τονίσουμε μόνον δύο 
πράγματα:

1) Ὑπάρχει ἀκόμη –δόξα τῷ Θεῷ– 
πολλή ὑγεία στόν λαό μας. Τά ὑγιῆ 
ἀντανακλαστικά του δέν ἔχουν ἀχρηστευ-
θεῖ. Ἀντιλαμβάνεται τούς κινδύνους καί 
ἀνταποκρίνεται στό κάλεσμα νά δώσει 
τό «παρών», ὅταν κινδυνεύει ἡ πίστη 
καί ἡ πατρίδα. Θά ἐπαναλάβουμε τήν 
προμετωπίδα τοῦ ἄρθρου γιά τόν ἅγιο 
ἱερέα π. Δημήτριο Γκαγκαστάθη, πού φι-
λοξενήσαμε στό προηγούμενο τεῦχος τῆς 
«Π»: «Ὁ λαός πιστεύει, ἀλλά θέλει καί 
μερακλῆ τσομπάνο». Μέ ἄλλα λόγια: Ὁ 
λαός μας εἶναι καλός. Ἄν βρεθοῦν καί οἱ 
κατάλληλοι ἡγέτες, μπορεῖ νά κάνει –μέ 
τή χάρη τοῦ Θεοῦ– θαύματα. Στό Βελ-
λίδειο «ἔλαμψαν» διά τῆς ἀπουσίας των 
οἱ κάθε λογῆς ἐπώνυμοι. Ἔδωσε ὅμως τό 
βροντερό του «παρών» ὁ ἁπλός κόσμος.

2) Τό δεύτερον εἶναι πόσο πείραξε 
τούς «ὑπεναντίους» ἡ κοσμοσυρροή 
στό Βελλίδειο.

α) Ὁ ἀχαρακτήριστος Ἀλέξης Τσίπρας, 
μαζί μέ τόν ὁμόφρονά του Ν. Κοτζιά τῆς 
κατάπτυστης «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν», 
ἔφτασε στό σημεῖο νά πεῖ τήν ἑπομένη 
τοῦ Βελλιδείου: «Ποῦ εἶναι τώρα οἱ "Μα-
κεδονομάχοι"; Εἶδα ὅτι εἶχαν συγκέντρωση 

στό Βελλίδειο. Καμμιά τριανταριά ἦταν» (!)
Ὁ ἀμετανόητος Τσίπρας ἐφήρμοσε 

τήν ἀρχή τῆς χιτλερικῆς καί σταλινι-
κῆς προπαγάνδας, πού λέγει ὅτι «ὅσο 
μεγαλύτερα ψέματα λές, τόσο εὐκολότερα 
μπορεῖ νά γίνουν πιστευτά»(!)

Αὐτό βέβαια, πού εἶπε, δηλώνει καί 
τόν πανικό του καί τήν πλήρη περιφρό-
νηση τῶν τεσσάρων χιλιάδων λαοῦ, πού 
συγκεντρωθήκαμε στό Βελλίδειο. Ἀλλά, τί 
λέμε τώρα; Αὐτός δέν εἶχε χαρακτηρίσει 
«ἑτερόκλητο ὄχλο» τά ἑκατομμύρια, πού 
κατεβήκαμε πέρυσι στά συλλαλητήρια 
γιά τή Μακεδονία;

β) Οἱ ψευτοδημοκράτες ὅμως, πού 
ἐφαρμόζουν τήν προπαγάνδα Χίτλερ καί 
Στάλιν, συνεπικουροῦνται τίς τελευταῖες 
δεκαετίες ἀπό τά «τάγματα ἐφόδου» τῶν 
λεγομένων ἀντιεξουσιαστῶν.

Εἶχαν συγκεντρωθεῖ καμμιά ἑκατοστή 
ἀπό αὐτούς μέ ρόπαλα καί κράνη, γιά νά 
διαλύσουν τήν εἰρηνική ἐκδήλωση τοῦ Βελ-
λιδείου. Δόξα τῷ Θεῷ, δέν τούς πέρασε.

Καί αὐτό δείχνει πόσο ἐνοχλήθηκε τό 
«σύστημα», τό ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι πο-
λεμοῦν ὅλοι αὐτοί(!), ἀπό τή Λαοσύναξη 
τοῦ Βελλιδείου.

Ἐμεῖς προχωροῦμε μπροστά. Ἡ Θεσ-
σαλονίκη, πάντα πρωτοπόρος στούς 
ἀγῶνες, ἔδειξε καί αὐτή τή φορά τόν 
δρόμο τῆς καλῆς μαρτυρίας καί τῆς 

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

• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης παρουσιάζει ἐκπομπή, ἡ ὁποία μεταδίδεται 
κάθε Κυριακή 8-9 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 ἀπό φιλικές ἱστοσελίδες καί ἀπό τό διαδικτυακό κανάλι 
«ἐγρήγορση» στό vimeo.
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ἀντίστασης στά νεοταξίτικα σχέδια 
διάλυσης τῆς κοινωνίας μέ ἐργαλεῖο τόν 
ἐποικισμό τῆς Ἑλλάδος ἀπό στρατιές 
παράνομων Ἀφροασιατῶν μωαμεθανῶν.

Ὁ λαός τῆς Θεσσαλονίκης βροντοφώ-
ναξε: «Ἐμεῖς ΔΕΝ συμφωνήσαμε»· οὔτε 
στήν προδοσία τῆς Μακεδονίας μας οὔτε 

στό ἔγκλημα τῆς λαθρομετανάστευσης 
οὔτε στή δημογραφική κατάρρευση.

Τή σκυτάλη τώρα παίρνει καί ἡ ὑπό-
λοιπη Ἑλλάδα.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

UUUUUUU

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΩΔΙΟΥ
(ὑπ’ ἀριθ. 186/2020)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Χριστε-

πώνυμον Λαόν τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

«Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρί-
βους, Θεοτόκε, αἰσχραῖς γὰρ κα-
τεῤῥύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, 
ὡς ῥᾳθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδα-
πανήσας. Ταῖς σαῖς πρεσβείαις ῥῦ-
σαί με, πάσης ἀκαθαρσίας».

(Κατανυκτικός ὕμνος Ἱεροῦ Τριῳδίου)

Ἁγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλει-
τουργοί,

Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου 
ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά.

Τό Ἱερό Τριῴδιο ἔχει, ὡς γνωστόν, δι-
άρκεια 70 ἡμερῶν. Ἀρχίζει ἀπό τήν Κυ-
ριακή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου 
καί τερματίζει τό Μέγα Σάββατο. Ἐμπε-
ριέχει τήν προκαθάρσιμη περίοδο τῶν 
τριῶν πρώτων ἑβδομάδων, μέχρι καί τήν 
Κυριακή τῆς Τυρινῆς. Τήν κατανυκτική 
περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστῆς, ἡ ὁποία ἔχει τήν ἀρχή της 

ἀπό τήν Καθαρά Δευτέρα καί ἐκτείνεται 
μέχρι καί τήν Παρασκευή πρό τοῦ Σαβ-
βάτου τοῦ Λαζάρου. Καί τήν Ἁγία καί 
Μεγάλη Ἑβδομάδα, «τά Ἅγια τῶν Ἁγί-
ων» τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου, ἀπό τήν Μεγά-
λη Δευτέρα μέχρι καί τό Μέγα Σάββατο.

«Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας, 
Ζωοδότα …». «Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν 
μοι τρίβους, Θεοτόκε…» ψάλλουμε κα-
τανυκτικά μέ τήν ἔναρξιν τοῦ Ἱεροῦ Τρι-
ῳδίου. Μετάνοια καί σωτηρία οἱ δύο 
ὑψηλοί πνευματικοί στόχοι καί τά 
ἱερά ἐπιτεύγματα τῶν ὀρθοδόξων πι-
στῶν,  τά ὁποῖα κατορθώνονται μέ τήν 
Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέ 
τήν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ζωή καί τήν ψυ-
χοσωματική ἄσκησι, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ 
εἰς τήν τήρησιν τῶν θείων ἐντολῶν καί 
τήν ἐφαρμογή τοῦ θείου θελήματος.

Μετάνοια!  «Κανένας ἀπό ἐκείνους, 
οἱ ὁποῖοι ζοῦν μέσα στήν ἁμαρτία, νά 
μή περιπίπτη σέ ἀπόγνωσι, συνιστᾶ ὁ 
ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. Ἀλλά 
καί κανένας ἀπό τούς ἐναρέτους νά μήν 
ἐπαναπαύεται. Νά μή ξεθαρρεύη καί 
αὐτός. Διότι ἡ πόρνη θά τόν ξεπεράση. 
Ἀλλά καί ὁ ἁμαρτωλός νά μήν ἀπογο-
ητεύεται, διότι εἶναι δυνατόν νά ξεπε-

Η ΜΕΛΕΤΩΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ
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ράση τόν πρῶτο  (μέ τήν εἰλικρινῆ του 
μετάνοια)… Ὅταν ἐπιστρέψωμε στή θερ-
μή ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, Ἐκεῖνος ξεχνάει τά 
προηγούμενα. Ὁ Θεός δέν εἶναι ὅπως οἱ 
ἄνθρωποι. Δέν ἐπιτιμᾶ τίς προηγούμενες 
πράξεις μας (γιά τίς ὁποῖες μετανοήσα-
με εἰλικρινά). Καί ἄν μετανοήσωμε, δέν 
ἐρωτᾶ, γιατί ἀφήσαμε τόσο χρόνο. Ἀλλά 
μᾶς ἀγαπᾶ, ὅταν ἐπιστρέψωμε κοντά 
Του, ἀρκεῖ μόνο νά ἐπιστρέψωμε καθώς 
πρέπει (μέ ἀληθινή μετάνοια)» (Ε.Π.Ε. 11, 
632).

«Τά σπίτια, ὅταν παλιώσουν, πάντο-
τε τά διορθώνουμε, λέγει σέ ἄλλο σημεῖο 
ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Αὐτό νά κάνης καί 
μέ τόν ἑαυτό σου. Ἁμάρτησες σήμερα; 
Πάλιωσες, δηλαδή, τήν ψυχή σου  (ἔγι-
νες παλαιός ἄνθρωπος); Νά μήν ἀπογο-
ητευθῆς, οὔτε νά ξαναπέσης, ἀλλά νά 
ξανακάνης καινούργιο τό πνευματικό 
σου σπίτι. Πῶς; Μέ τήν μετάνοια, μέ τά 
δάκρυα, μέ τήν ἐξομολόγησι καί μέ τήν 
ἐπιτέλεσι καλῶν ἔργων. Καί αὐτό νά μή 
παύσης ποτέ νά τό κάνης»  (Ε.Π.Ε. 17, 
442).

Μετάνοια καί σωτηρία!  «Ἡ σωτη-
ρία, τονίζει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος, δέν γί-
νεται ἀπό δικούς μας κόπους, οὔτε ἀπό 
κατορθώματα, ἀλλά ἀπό ἀγάπη. Οὔτε 
μόνο ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, οὔτε 
μόνο ἀπό τή δική μας ἀρετή. Διότι, ἄν γι-
νόταν μόνο ἀπό τήν ἀγάπη Του, ἔπρεπε 
νά σωθοῦμε ὅλοι. Ἄν πάλι γινόταν μόνο 
ἀπό τή δική μας ἀρετή, θά ἦταν περιττή 
ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου καί ὅλα τά ἔργα 
τῆς Θείας Οἰκονομίας. Δέν συντελεῖται 
ὅμως (ἡ σωτηρία μας) οὔτε ἀπό τήν ἀγά-
πη τοῦ Θεοῦ μόνο, οὔτε ἀπό τήν δική 
μας ἀρετή μόνο, ἀλλά μέ τήν συνεργα-
σία καί τῶν δύο» (Ε.Π.Ε. 20, 424).

 Ἀδελφοί μου,
«Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρί-

βους, Θεοτόκε» ψάλλουμε κατά τήν δι-

άρκεια τῆς ἱερᾶς καί κατανυκτικῆς περι-
όδου τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου. Μετάνοια καί 
σωτηρία!  Μετάνοια, ὁ ἀληθής δρόμος 
τῆς κατά Χριστόν καί ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι 
θεοφιλοῦς χριστιανικῆς ζωῆς.Μετάνοια, 
ἡ μακαρία ὁδός τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ 
μας καί ὁ πλέον θεάρεστος τρόπος ζωῆς. 
Ἡ ἀληθινή ἰσόβιος μετάνοια ὁδηγεῖ ἐπί 
τοῦ ἀσφαλοῦς καί ἐξασφαλίζει τήν ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ σωτηρίαν, ἀφοῦ  «ἐν οὐ-
δενί ἄλλῳ (ὀνόματι) ἡ σωτηρία ἡμῶν».

Ἡ ζωή τῆς μετανοίας καί ἡ προσοι-
κείωσις τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας μᾶς πε-
ριθριγκώνουν πνευματικά καί μᾶς προ-
στατεύουν καί προφυλάσσουν ἀπό τήν 
δουλεία καί αἰχμαλωσία τοῦ διαβόλου 
καί τῶν πονηρῶν πνευμάτων, τῆς ἁμαρ-
τίας καί τοῦ κακοῦ.

Τό Ἱερό Τριῴδιο, μέ τήν σταδιακή 
ἀποχή ἀπό τίς ἀρτύσιμες τροφές καί 
τήν πνευματική νηστεία, μέ τήν προ-
σευχή καί τήν πλούσια λατρευτική ζωή, 
μέ τά μηνύματα μετανοίας καί ψυχικῆς 
ἀνανήψεως, βοηθεῖ τούς πιστούς εἰς 
τόν πνευματικό ἀγῶνα καί τήν ἐπιτυ-
χία εἰς τά πνευματικά γυμνάσματα τῆς 
ψυχῆς. Ἀντίθετα, τό κοσμικό τριόδιο 
(μέ ὄμικρον), δηλ. τό γύρισμα αὐτές τίς 
ξεχωριστές ἡμέρες στίς τριόδους καί τά 
σοκκάκια τῆς ἁμαρτίας, καί μάλιστα μέ 
τίς καρναβαλικές μεταμφιέσεις καί ἐκδη-
λώσεις, ἀλλοτριώνει καί ἀποπροσανατο-
λίζει τόν ἄνθρωπο ἀπό τό πνεῦμα τῆς 
κατανυκτικῆς προσευχῆς, τοῦ πνευματι-
κοῦ ἀγῶνος καί τῆς ἀγαθῆς ἐν Κυρίῳ 
ἀναστροφῆς τῆς ἁγίας αὐτῆς περιόδου.

Εἰς τά θέματα τῆς προσευχῆς  «τοῦ 
σταδίου αὐτοῦ τῶν ἀρετῶν» ἄς προ-
στεθοῦν καί τά ἀκόλουθα : Ἡ πλήρης 
κατάπαυσις τοῦ πυρός (τῶν μεγάλων 
καί παρατεταμένων πυρκαϊῶν) εἰς τήν 
ἤπειρον τῆς Αὐστραλίας. Ἡ ἀποτροπή 
τῶν ἰσχυρῶν σεισμικῶν δονήσεων εἰς τήν 
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γείτονα πρός ἀνατολάς χώραν, ἀλλά καί 
τῆς ἐπικρεμαμένης πολεμικῆς ἀπειλῆς. 
Ἡ ἀποσόβησις τῆς ἀπειλῆς τοῦ σεισμοῦ 
ἀπό τήν γείτονα πρός βορρᾶν χώραν τῆς 
Ἀλβανίας καί ἡ σύντομος ἀποκατάστα-
σις τῶν ζημιῶν εἰς τάς δύο αὐτάς χώρας.

Καί τό κυριώτερο : Ἡ εἰρήνευσις καί 
ἀποκατάστασις τῆς ἐν Ἁγίῳ Πνεύμα-
τι ἑνότητος καί κοινωνίας πασῶν τῶν 
κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, 
τῶν συγκροτουσῶν τήν Μίαν, Ἁγίαν, 
Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλη-
σίαν. Ὅλες οἱ κατά τόπους Αὐτοκέφα-
λες Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, πλήν τριῶν, 
δέν ἀποδέχονται τό γενόμενον μέγα κα-
νονικόν ἀτόπημα τῆς ἀναγνωρίσεως ὡς 
Κανονικῆς «Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας» 
τοῦ ἐκ σχισματικῶν, ἀφωρισμένων, κα-
θῃρημένων καί ἀχειροτονήτων παγέντος  
μορφώματος, ἐνῶ παρηγκωνίσθη καί 
ἠγνοήθη τελικῶς ἡ ὑπό τόν κανονικόν 
Πρωθιεράρχην κ.Ὀνούφριον χορεία τῶν 
Κανονικῶν Ἱεραρχῶν καί τά ἑκατομμύ-
ρια πιστῶν, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐν 
διωγμῷ. Καί ἐνῷ εἶναι καθῃμαγμένη, δι-
ωκομένη καί κακοποιημένη ἡ Κανονική 
Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, γίνονται πα-
νηγυρισμοί διά τήν ἐπέτειον ἑνός ἔτους 
ἀπό τῆς ἀποδόσεως τῆς «Αὐτοκεφαλί-
ας»!

Ταπεινῶς φρονοῦμεν, ὁμοῦ μετά τῶν 
ἕνδεκα (11) Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, 

ὅτι ἡ χαίνουσα αὐτή πληγή, ἡ ὁποία 
τραυματίζει καιρίως τό ἅγιο Σῶμα τῆς 
Μιᾶς καί Μόνης Ὀρθοδόξου Καθολικῆς 
καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, δέν θά 
ἐπουλωθῇ, ἐάν δέν ἐπιλυθῇ τό σοβα-
ρώτατον αὐτό κανονικό ζήτημα πανορ-
θοδόξως, διά Πανορθοδόξου Συνόδου. 
Ὁ χρόνος, οἱ ἀσκούμενες πιέσεις καί οἱ 
πομπώδεις τελετές καί συμπροσευχές 
μέ ἑτεροδόξους καί ἑτεροθρήσκους ἐπι-
δεινώνουν ἀντί νά ἰατρεύσουν τά τραύ-
ματα. Καί ἡ μελετωμένη προσκυνη-
ματική ἐπίσκεψις τοῦ ἄρχοντος τοῦ 
Βατικανοῦ εἰς τά βήματα ‒τά μέρη 
ὅπου περιώδευσε ὁ Ἀπόστολος τῶν 
Ἐθνῶν Παῦλος φοβούμεθα, ὅτι δέν 
θά ἐπιφέρῃ ἀγαθά ἀποτελέσματα. 
Μόνον, ἐάν προηγουμένως γίνῃ πλήρως 
ἀποδεκτή ἡ θεολογία καί ἡ ἐκκλησιολο-
γία τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου 
ἐν βαθείᾳ ταπεινώσει καί συστολῇ καί 
ἡ ἀποκήρυξις τῶν αἱρετικῶν δοξασιῶν, 
ἡ θεοφιλής μετάνοια θά κατορθώσῃ τό 
σωτήριο ἔργο της.

Εὐχόμενος ἀπό καρδίας εὐλογημένο, 
εἰρηνικό καί καλλίκαρπο τό Ἱερό Τριῴ-
διο καί καλή μετάνοια καί σωτηρία ψυ-
χῆς, διατελῶ,

Μέ πατρικές εὐχές καί ἀγάπη Χριστοῦ
Ὁ Μητροπολίτης

† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Μόνον ὁ Θεός καί ἡ ἰσχύς τῶν ὅπλων θά σώσουν τήν Ἑλλάδα

Ὁ Ἁγιορείτης Γέροντας Μάξιμος Ἰβηρίτης, ταρακούνησε τό Βελλίδειο μιλώ-
ντας γιά τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν (16-2-2020), προειδοποιώντας ὅτι θά 
ἔρθουν καί ἄλλες δυσκολίες (ἐννοώντας προφανῶς τήν τουρκική ἀπειλή 
καί ὄχι μόνον) ὅπου, ὅπως εἶπε, «μόνον ὁ Θεός καί ἡ ἰσχύς τῶν ὅπλων θά 
σώσουν τήν Ἑλλάδα»! Καί γι᾽ αὐτό ζήτησε πλέον «μπαρούτι ἀντί θυμίαμα 
στά θυμιατά», γιά νά σωθεῖ τό Γένος στίς πολύ κρίσιμες ὧρες πού ἔρχονται!
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Θεσσαλονίκη 16.2.2020

Σέ μία μεγαλειώδη ἐκδήλωση, πού 
διοργάνωσαν τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά 
Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, μέ τήν εὐλο-
γία τοῦ Παναγιωτάτου ποιμενάρχου μας 
κ. Ἀνθίμου- γιά τήν ὁποία τό Βελλίδειο 
Συνεδριακό Κέντρο στάθηκε πολύ μικρό, 
γιά νά  χωρέσει τίς χιλιάδες τοῦ κόσμου- 
ὁ λαός τῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς Μακε-
δονίας ἔστειλε τό δικό του δυναμικό καί 
ξεκάθαρο μήνυμα πρός κάθε κατεύθυνση.

Α. Γιά τήν ἐπαίσχυντη συμφωνία τῶν 
Πρεσπῶν, πού ὑπογράφηκε ἐνάντια στή 
θέληση τῆς  συντριπτικῆς πλειοψηφίας 

τῶν Ἑλλήνων, ὁ λαός μας ἀπαιτεῖ ἀπό 
τήν πολιτική του ἡγεσία νά ἀνατρέψει τό 
ξεπούλημα  τριῶν χιλιάδων (3.000) καί 
πλέον ἐτῶν ἑλληνικῆς ἱστορίας. Δυστυ-
χῶς ἐνῶ οἱ προκλήσεις καί ἡ καταπάτηση 
τῶν ὅρων  τῆς κατάπτυστης συμφωνίας 
ἀπό τήν πλευρά τοῦ γειτονικοῦ κράτους 
εἶναι καθημερινές, ἐμεῖς παραμένουμε  
ἀδρανεῖς καί δέν ἀξιοποιοῦμε τά διπλω-
ματικά ὅπλα, πού ἔχουμε στή διάθεσή 
μας, γιά νά καταγγείλουμε  τή συμφωνία. 
Ἔσχατο ὅπλο στά χέρια τῆς ἑλληνικῆς 
πολιτείας παραμένει τό δημοψήφισμα, 
γιά νά ἐκφράσει δημοκρατικά τή θέση 
του ὁ ἑλληνικός λαός.

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ
ΨΗΦΙΣΜΑ

Ἡ Λαοσύναξη τῆς Ἐκδηλώσεως, πού 
διοργάνωσαν τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά 
Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης στό Βελλίδειο 
Συνεδριακό Κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης, σή-
μερα Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2010, ἀφοῦ 
ἀκούσαμε τίς διεξοδικές καί ἀποκαλυπτι-
κές ὁμιλίες τῶν ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν, κατά 
σειράν, π. Μαξίμου Ἰβηρίτη, Γεωργίου Ρω-
μανοῦ, Ἰωάννου Μάζη καί Δήμου Θανά-
σουλα σχετικά μέ τά καυτά θέματα:

Α) τῆς «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν» Β) τῆς 
λαθρομετανάστευσης καί Γ) τοῦ δημογρα-
φικοῦ, διατρανώνουμε τήν ἀπόφασή μας:

1) Νά μή συναινέσουμε στήν προδοσία 
τῆς Μακεδονίας μας, τῆς μιᾶς καί μονα-
δικῆς, πού ἔγινε μέ τήν «Συμφωνία τῶν 
Πρεσπῶν».

2) Νά μή συναινέσουμε στό συντε-
λούμενο ἔγκλημα σέ βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ 
λαοῦ καί τοῦ ἔθνους, πού συνίσταται στόν 
παράνομο ἐποικισμό τῆς Ἑλλάδος ἀπό 
παράνομους μετανάστες.

3) Νά κρούσουμε τόν κώδωνα τοῦ κιν-
δύνου γιά τήν βραδυφλεγῆ βόμβα τοῦ δη-
μογραφικοῦ. Σύμφωνα μέ τίς στατιστικές, 
μετά ἀπό 30 χρόνια οἱ Ἕλληνες τό γένος 
πιθανόν νά εἴμαστε μειοψηφία στόν τόπο 
μας καί μάλιστα μέ ἕνα πληθυσμό κατά 
πλειοψηφία ἡλικιωμένων.

Ζητοῦμε καί ἀπαιτοῦμε νά ληφθοῦν 
ἄμεσα τά ἀπαραίτητα μέτρα, γιά νά ἀνα-
κοποῦν καί τά τρία παραπάνω ἐγκλήματα.

UUUUUUUUUUUU
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Στό θέμα αὐτό, ὁ πρῶτος ὁμιλητής,   
π. Μάξιμος Ἰβηρίτης, πρ. πρωτεπιστάτης 
τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, 
παρουσίασε στήν ἐμπνευσμένη ὁμιλία 
του τούς  στενούς δεσμούς τῆς Ἀθωνικῆς 
πολιτείας μέ τήν ἱστορία τῆς Μακεδονί-
ας, εἰδικά στούς τελευταίους αἰῶνες τῆς 
τουρκοκρατίας, στήν ἐπανάσταση τοῦ 
1821, ἀλλά καί στόν Μακεδονικό Ἀγῶνα.   
Θύμισε μάλιστα τή ρήση τοῦ μακαριστοῦ 
π. Γαβριήλ Διονυσιάτου ὅτι «…ὁ ἁγιορείτης 
μοναχός τά πάντα δύναται να ἀρνηθεῖ, 
πατέρα, μητέρα, ἀδελφούς, περιουσία, 
ἀλλά τό μόνο πού δέν μπορεῖ να ἀπαρ-
νηθεῖ εἶναι ἡ ἀγάπη τῆς φιλτάτης μητρός 
Ἑλλάδος!», ἐνῶ τελείωσε τήν ὁμιλία του 
μέ προτροπή γιά ἀγωνιστικό φρόνημα τοῦ 
λαοῦ, βροντοφωνάζοντας «ἀντί λιβάνου, 
μπαρούτι εἰς τά θυμιατά»!

Ὁ δεύτερος ὁμιλητής, ἱστορικός καί 
ἐρευνητής κ. Γεώργιος Ρωμανός   ὑπο-
στήριξε τεκμηριωμένα ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν 
Πρεσπῶν εἶναι παράνομη καί ὑπάρχουν 
τουλάχιστον 12 λόγοι ἀκυρότητάς της. Πα-
ράλληλα παραμένει ἀνολοκλήρωτη στόν 
ΟΗΕ, ἐνῶ ἀποκάλυψε ὅτι ἡ διαδικασία 
εἰσδοχῆς τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ ἔχει οὐ-
σιαστικά «κολλήσει». Οἱ παραβιάσεις τῆς 
συμφωνίας ἀπό τήν πλευρά τῶν Σκοπίων 
ὑπερβαίνουν τίς 100, δίνοντάς μας πολ-
λούς λόγους καταγγελίας τῆς συμφωνίας.   
Ζήτησε μάλιστα νά τεθεῖ σέ δημοψήφισμα 
ἡ συμφωνία μέ  τό ἐρώτημα: «Θέλει ὁ 
ἑλληνικός λαός νά   τηρεῖ ἀπαρεγκλίτως 
μία συμφωνία πού δέν τηρεῖ στό ἐλάχιστο 
τό γειτονικό κράτος;»

Β. Στό φλέγον ζήτημα τῶν μετανα-
στευτικῶν ροῶν, πού κατακλύζουν τήν 
πατρίδα μας καί ἔχουν δημιουργήσει ἤδη 
συνθῆκες ἀσφυξίας στά νησιά τοῦ ἀνα-
τολικοῦ Αἰγαίου, ζητοῦμε νά θωρακισθεῖ 
ἡ χώρα μας μέ τό σφράγισμα τῶν συνό-
ρων, καί νά μήν ἐπιχειρηθεῖ μεταφορά 

τοῦ προβλήματος καί στήν ἠπειρωτική 
χώρα. Οἱ κίνδυνοι ἀπό τήν ἀνεξέλεγκτη, 
καί χωρίς ἐθνικό σχέδιο καί προοπτική, 
ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος τῆς παρά-
νομης μετανάστευσης εἶναι ἤδη ὁρατοί 
καί ἀπειλοῦν  τήν κοινωνική καί ἐθνική 
συνοχή τῆς πατρίδας μας ἀλλά καί τήν 
ἀσφάλεια τοῦ κράτους μας, ἰδιαίτερα ὑπό 
τό φῶς τῶν τελευταίων προκλήσεων τῆς 
γείτονος Τουρκίας.

Ὁ καθηγητής τοῦ Ε.Κ.Π.Α. κ.  Ἰω-
άννης Μάζης ἐπεσήμανε τόν κίνδυνο 
διολίσθησης τῆς χώρας μας στή Χάγη 
«ὡς πρόβατον ἐπί σφαγήν», χωρίς σα-
φές πλαίσιο συζήτησης, κάτι πού θά 
ὁδηγήσει σέ διαδοχικές ὑποχωρήσεις τῆς 
χώρας μας   καί  παραχώρηση ζωτικῶν 
κυριαρχικῶν  δικαιωμάτων. Τόνισε  τήν 
ἀνεξέλεγκτη δράση πολλῶν ΜΚΟ, πού 
ἐκμεταλλεύονται τήν πατροπαράδοτη  
ἑλληνική φιλοξενία, χαρακτηρίζοντας ὡς 
πρόσφυγες ἀνθρώπους πού δέν προέρχο-
νται ἀπό ἐμπόλεμες χῶρες, καί πού ἀπό 
τήν στιγμή πού φεύγουν ἀπό τήν Τουρκία 
χάνουν τό διεθνές καθεστώς τοῦ «πρό-
σφυγα».  Ἐπεσήμανε τή χαώδη διαφορά 
πού χωρίζει τόν ἰσλαμικό τρόπο σκέψης 
καί ζωῆς μέ τόν δυτικό πολιτισμό, κάτι 
πού καθιστᾶ οὐσιαστικά ἀδύνατη  κάθε 
προσπάθεια ἐνσωματάτωσης τῶν μωαμε-
θανῶν σέ δυτικές κοινωνίες.

Γ. Στό σοβαρότατο  δημογραφικό ζή-
τημα φρονοῦμε ὅτι ἔφτασε ἡ ὥρα σύσ-
σωμος ὁ πολιτικός κόσμος τῆς πατρίδας 
μας νά σταθεῖ στό πλευρό τῆς ἑλληνικῆς 
οἰκογένειας, δημιουργώντας τίς συνθῆκες, 
πρῶτον γιά παραμονή τῶν  νέων μας 
στόν τόπο μας, ὥστε νά ἀγωνισθοῦν γιά 
τήν προκοπή τῆς πατρίδας, καί δεύτε-
ρον  γιά αὔξηση τῶν γεννήσεων τῶν Ἑλ-
λήνων, γιατί χωρίς αὐτές τό μέλλον τῆς   
πατρίδας προβλέπεται ζοφερό, καθώς ὁ 
κίνδυνος γιά πληθυσμιακή, θρησκευτική  
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καί πολιτισμική ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ 
προβάλλει πιό ὑπαρκτός ἀπό ποτέ. Ὁ 
ἑλληνικός λαός ἀπορρίπτει  ὡς ἀπαράδε-
κτες τίς ἀπόψεις περί ἐπικράτησης ἑνός 
μοντέλου πολυπολιτισμικότητας γιά τό 
μέλλον τῆς Ἑλλάδας.

Ὁ κ. Δῆμος Θανάσουλας, νομικός, 
στήν τελευταία ὁμιλία, κάλεσε τήν πολιτι-
κή ἡγεσία τῆς πατρίδας μας νά ἐφαρμόσει 
τήν συνταγματική διάταξη, πού ἐπιτάσ-
σει νά ἐργάζεται ἀποκλειστικά ὑπέρ τοῦ  

λαοῦ καί τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος.
Μέσα ἀπό τήν ἐκδήλωση, τίς ἐμπε-

ριστατωμένες εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν 
καί τήν δυναμική παρουσία τοῦ λαοῦ τῆς 
Θεσσαλονίκης, ἔγινε φανερό ὅτι γιά ὅλα 
τά παραπάνω  ὁ Ἑλληνικός λαός οὔτε 
ρωτήθηκε οὔτε συμφώνησε ποτέ! 

22 Ὀρθόδοξα Χριστιανικά
Σωματεῖα Θεσσαλονίκης
(ἀκολουθοῦν τά ὀνόματα)

Σεβασμιώτατοι,
Κύριοι Ὑπουργοί,
Κύριοι Βουλευταί,
Ἔνδοξοι Στρατηγοί,
Κύριοι Ἀξιωματικοί,
Κυρίες-Κύριοι,

Ἔχει πολλές φορές λεχθεῖ: «Πρέπει 
νά συγγενεύει κανείς μέ τήν ἀστραπή, 
γιά νά μπορεῖ νά νιώσει ὅλη της τή με-
γαλοπρέπεια».

Τοῦτο ὅμως σημαίνει, πώς ὁ ἄνθρω-
πος χρειάζεται νά εἶναι ἀετός ὑψιπέτης 
καί ὄχι ἕνας ὀνειροπόλος γήϊνος.

Γιά νά εἶναι ὅμως ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖ-
νος πού στά ὕψη θά πετᾶ, πάει νά πεῖ, 

πώς θ᾽ ἀποφεύγει τά βαλτόνερα. Τά ἕλη, 
τή στασιμότητα, τή λιποταξία.

Ὅλα τοῦτα τά τελευταῖα, ἔχει πέρα 
γιά πέρα ἀποδειχθεῖ, κρατοῦν τόν ἄν-
θρωπο στή γῆ καί στήν ὕλη δεμένο.

Πῶς ὅμως ἔτσι θά δώσει τό στίγμα 
του τό πνευματικό;

Πῶς θά ἀφήσει στήν ἐποχή του τή 
σφραγίδα του;

Ἀληθινά τό βάρος τῆς εὐθύνης τῶν 
πνευματικῶν ἀνθρώπων, τῶν ἡγετῶν 
ὅπου καί ὅ,τι κι ἄν ὑπηρετοῦν τήν Ἐκ-
κλησία, τό Στρατό, τήν Πολιτεία, τήν 
Πατρίδα, σήμερα εἶναι τεράστιο. Γι᾽ αὐτό 
καί δέν ἐπιτρέπεται ὕπνος ἤ λήθαρ-
γος πνευματικός. Κάτι τέτοιο ἀσφαλῶς 

ΝΙΚΗΤΗΡΙΕΣ ΙΑΧΕΣ ΣΑΛΠΙΖΕΙ Ο ΗΡΩΑΣ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ*
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κ. Μακαρίου

UUUUUUUUUUUU

* Ὁμιλία κατά τήν τελετή κηδείας καί ἐνταφιασμοῦ τῶν ὀστῶν τοῦ ἡρωϊκοῦ διοικητοῦ 
τῆς 33ης Μοίρας Καταδρομῶν (Κύπρος) Ταγματάρχου (τότε) Γεωργίου Κατσάνη. Ὁ Γεώργιος  
Κατσάνης ἔπεσε μαχόμενος ἡρωϊκῶς κατά τῶν Τούρκων εἰσβολέων στόν ἅγιο Ἱλαρίωνα στό 
ὄρος Πενταδάκτυλο τῆς μεγαλονήσου Κύπρου τήν 21η Ἰουλίου 1974. Μόλις πρό ὀλίγων μη-
νῶν ‒μετά ἀπό 46 ὁλόκληρα χρόνια‒ ταυτοποιήθηκαν τά ὀστά του σέ ὁμαδικό τάφο, ὅπου 
τόν εἶχαν ρίξει μαζί μέ ἄλλους συμπολεμιστές του οἱ Τοῦρκοι εἰσβολεῖς.
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θά ἰσοδυναμεῖ μέ πνευματική ἀλλά καί 
ἐθνική αὐτοκτονία.

Οἱ καιροί μας (μάθαμε πιά νά τούς 
λέμε "οὐ μενετούς") δέν ἐπιτρέπουν τέ-
τοια πισωπατήματα.

Εὐτυχῶς ὑπάρχουν κι οἱ ἄνθρω-
ποι π᾽ ἀνθίζουν. Αὐτοί πού πρίν ἀπ᾽ 
ὅλα βλέπουν τό καθῆκον. Τό καθῆκον 
ἀπέναντι στήν πίστη καί στήν πατρίδα. 
Εἶναι οἱ ἅγιοι, εἶναι οἱ μάρτυρες, εἶναι οἱ 
ἥρωές μας.

Αὐτοί πού βλέπουν μόνο μπροστά. 
Καί προχωροῦν συνέχεια. Ἄσχετο ἄν 
βρέχει. Ἄν χιονίζει. Ἤ ἄν ὁ ἥλιος εἶναι 
ἰδιαίτερα καυτερός.

Βλέποντας τ᾽ ἀσφυκτικά τῆς ἐνέρ-
γειας ἀποθέματα πού κλείνει μέσα του 
εἴτε ζωντανός εἴτε ἀποθαμένος ὁ ἥρωάς 
μας, γιά μᾶς πάντα ζωντανός, ὁ δικός 
μας ἄνθρωπος, ὁ Στρατηγός Γεώργι-
ος Κατσάνης, παίρνουμε μέ θαυμασμό 
πολύ καί μεῖς θάρρος μά καί παράδειγ-
μα ἀπό τό παράδειγμά του καί τή θυσία 
του. Καί συντασσόμαστε μαζί του. Μέ 
τή σκέψη του. Μέ τό εἶναι του. Μέ τό 
φρόνημά του. Μέ τήν ἀγωνιστικότητά 
του. Μέ τόν ἡρωϊσμό του.

Σάν καί μέ τόν Ἀθανάσιο Διάκο. Σάν 
καί μέ τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Σάν 
καί μέ τόν Ἐμμανουήλ Παππᾶ, σάν καί 
μέ τόν Παῦλο Μελᾶ, ἀλλά καί σάν καί 
μέ τόν Ἐθνοϊερομάρτυρά μας τόν Μη-
τροπολίτη Μελενίκου καί Σιδηροκά-
στρου τόν Κωνσταντῖνο Ἀσημιάδη. Σέ 
μιά ἀδιάσπαστη ἑνότητα σάν σέ ἁλυσί-
δα. Κι οἱ δυό τους παρέα ἀντικρυστά 
στό ἡρῶο τῆς πόλης μας μιλοῦν ἀσταμά-
τητα γιά τά ἡρωϊκά τους κατορθώματα. 
Γιά τό μέλλον ὅλων μας καί τό μέλλον 
τοῦ τόπου μας.

Γονατίζουμε κάτω ἀπό τή δική 
τους σημαία. Τοῦ Χριστοῦ καί τῆς 
Ἑλλάδος. Καί μέ τήν ψυχή ἀδούλωτη 
καί ἀνυπότακτη, ὁλόρθοι τούς ἀκολου-
θοῦμε. Καί φωνάζουμε μαζί μέ τόν ἥρωά 
μας τόν Γεώργιο Κατσάνη πού τόν βλέ-
πουμε τώρα ζωντανό ἀνάμεσά μας, σχε-
δόν μισό αἰῶνα μετά, τόν ἡρωϊκό θάνατό 
του, ὀρθό, ἀτρόμητο μέ τῆς πίστης τό 
σταμνί στά χέρια, τῆς πίστης στό Χριστό 
καί τήν Ἑλλάδα. Πόλο ἑλκτικό ἀλλά καί 
στόχο. Μόνο...καί σήμερα νά ἐξακολου-
θεῖ στόν ἱστό της ν᾽ ἀνεβάζει τή γαλα-
νόλευκη στίς βουνοκορφές τοῦ Πεντα-
δάκτυλου κι ἄς ἔχουν ὑποστείλει ὅλοι 
γύρω, ὄχι μόνο σημαῖες μά καί ἰδανικά 
καί τίς καρδιές νυσταγμένες. Νικητήρι-
ες ἰαχές σαλπίζει ὁ ἥρωάς μας Γεώργιος 
Κατσάνης πού σέ ὕψη καί γαλάζια πλά-
τια τ᾽ ἀκρούρανα σχίζουν, διαλαλώντας 
μέ ὅλους μας τά λόγια τοῦ ποιητῆ: Γιά 
νά τ᾽ ἀκούσουν οἱ πεθαμένοι καί νά δρο-
σιστεῖ τό πρόσωπό τους καί οἱ ζωντανοί 
μέσα στούς αἰῶνες καί νά πάρουν θάρ-
ρος.

Κρᾶτα γερά τή δάδα σου
στά δυνατά σου χέρια
καί δῶσε φῶς, βάλε φωτιά
σέ στροῦγκες καί λημέρια.
Καί γίνου θρῦλος, σταυραητός,
γαλάζιε μπουρλοτιέρη.
Πάσχα νά νιώσουν οἱ ψυχές
κι οἱ τόποι καλοκαίρι.

Ζήτω ἡ Ἑλλάδα μας. 
Ζήτω ἡ Κύπρος μας.
Ζήτω ἡ Μακεδονία μας.
Ζήτω ὁ ἥρωάς μας Στρατηγός Γεώρ-

γιος Κατσάνης.
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Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΛΕΞΗ «ΚΑΘΗΚΟΝ», Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΜΠΕΛΗΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΒΛΑΚΕΣ

τοῦ  Σαράντου Καργάκου, φιλολόγου-ἱστορικοῦ

Ἀκούω ὅτι τό μεγαλυτερο σήμερα 
πρόβλημα τῶν νέων μας εἶναι ἡ ἀνεργία.

Διαφωνῶ. Ἐδῶ καί τριάντα χρόνια 
εἶναι ἡ ...ἐργασία. Ὁ νέος δέ φοβᾶται 
τήν ἀναδουλειά, φοβᾶται τή δουλειά. 
Μιά οἰκογενειακή ἀντίληψη, ὅτι δου-
λειά εἶναι ὅ,τι δέν λερώνει, ἐπεκτάθηκε 
καί στό νεο–σουσουδιστικό σχολεῖο μέ 
εὐθύνη τῶν κομμάτων, πού γιά λόγους 
ψηφοθηρίας ἀπεδύθησαν σέ μιά χυδαία 
πολιτική παιδοκολακείας, ἡ ὁποία μετά 
τή δικτατορία ἐξέθρεψε καί διαμόρφω-
σε δύο γενιές «κουλοχέρηδων»...παιδιῶν 
δηλαδή πού δέν μποροῦν νά χρησιμο-
ποιήσουν τά χέρια τους –πέρα ἀπό τή 
μούντζα– γιά καμιά ἐργασία ἀπό αὐτές 
πού ὀνομάζονται χειρωνακτικές, ἐπειδή 
–τάχα– εἶναι ταπεινωτικές.

Κι ἄς βρίσκεται μέσα στή λέξη «χει-
ρῶναξ», σάν δεύτερο συνθετικό τό 
«ἄναξ», πού κάνει τόν δουλευτή, τόν 
ἄνακτα χειρῶν, βασιλιά στόν χῶρο του, 
βασιλιά στό σπιτικό του, νοικοκύρη δη-
λαδή, λέξη ἄλλοτε ἱερή πού ποδοπα-
τήθηκε κι αὐτή μές στήν ἀσυναρτησία 
μιᾶς πολιτικῆς πού ἔδειχνε ἀριστερά καί 
πήγαινε δεξιά καί τοὔμπαλιν. Γι᾽ αὐτό 
τουμπάραμε...

Κάποτε, ἔγραφα πώς ἡ ἀνεργία στόν 
τόπο μας εἶναι ἐπιλεκτική, ὅτι δουλειές 
ὑπάρχουν ἀλλά ὅτι δέν ὑπάρχουν χέρια 
νά τίς δουλέψουν. Κι ἔπρεπε νά κατα-
κλυσθεῖ ὁ τόπος ἀπό 1,5 ἑκατομμύριο 
λαθρομετανάστες, γιά νά ἀποδειχθεῖ ὅτι 
στήν Ἑλλάδα ὑπῆρχε δουλειά πολλή 
ἀλλ᾽ ὄχι διάθεση γιά δουλειά. Τά παιδιά 
–τά μεγάλα θύματα τῆς ἱστορίας– εἶχαν 
γαλουχηθεῖ μέ τή νοοτροπία τοῦ «White 

collar workers».
Ἔτσι σήμερα, τό πιό φτηνό ἐργατι-

κό καί ὑπαλληλικό δυναμικό εἶναι οἱ...
πτυχιοῦχοι, πού ζητοῦν ἐργασία ἀκόμη 
καί στόν ΟΤΕ ὡς ἔκτακτοι, τηλεφωνη-
τές, προσκομίζοντας στά πιστοποιητικά 
προσόντων ἀκόμη καί διδακτορικά! Γέ-
μισε ὁ τόπος πανεπιστήμια, σχολές ἐπί 
σχολῶν, ἐπιστημονικούς κλάδους ἀόρι-
στους, ὁμιχλώδεις καί ἀσαφεῖς, ἀπροσ-
διορίστου ἀποστολῆς καί χρησιμότητας. 
Πτυχία-φτερά στόν ἄνεμο σάν τίς ἐλπί-
δες τῶν γονιῶν, πού πιστεύουν ὅτι τά 
παιδιά μόνον μέ τά «ντοκτορά» θά βροῦν 
δουλειά. Ἔτσι παράγονται ἐπιστήμονες 
πού εἶναι δεκαθλητές τοῦ τίποτα, ἱκα-
νοί μόνο γιά τό δημόσιο ἤ γιά ὑπάλληλοι 
κάποιας πολυεθνικῆς.

Παρ᾽ ὅλο πού γέμισε ἡ χώρα μας 
τεχνικές σχολές (τί Τ.Ε.Λ., τί Τ.Ε.Ι., τί 
Ι.Ε.Κ.), οἱ πιό ἄτεχνοι νέοι εἶναι οἱ νέοι 
τῆς Ἑλλάδος. Παίρνουν πτυχίο τεχνικῆς 
σχολῆς, καί δέν ἔχουν πιάσει κατσαβίδι 
οἱ πιό πολλοί. Δέν ξέρουν νά διορθώ-
νουν μιά βλάβη στό αὐτοκίνητό τους, 
στό ραδιόφωνο ἤ στό τηλέφωνό τους. 
Εἶναι ἄχεροι, οὐσιαστικά χωρίς χέρια. 
Τώρα μέ τά ἠλεκτρονικά ξέχασαν νά 
γράφουν, ξέχασαν νά διαβάζουν, ἐκτός 
φυσικά ἀπό «μηνύματα» τοῦ ἀφόρητου 
«κινητοῦ» τους.

Τούτη ἡ παιδεία, πού ὄχι μόνο παι-
δεία δέν εἶναι ἀλλ᾽ οὔτε κἄν ἐκπαίδευ-
ση, ἀφοῦ δέν καλλιεργεῖ καμιά δεξιότη-
τα, ἐκτός ἀπό τή ραθυμία, τήν ἀναβλη-
τικότητα καί τόν φόβο τῆς δουλειᾶς, ὄχι 
μόνο δέν καλλιεργεῖ τόν νέο ἐσωτερικά 
ἀλλά τόν πετρώνει δημιουργικά σάν τά 
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παιδιά τῆς Νιόβης. Τά κάνει ἄχρηστα τά 
παιδιά γιά παραγωγική ἐργασία, γιατί ὁ 
θεσμός τῆς παπαγαλίας καί ἡ νοοτρο-
πία τῆς ἥσσονος προσπάθειας, μέ τό 
πρόσχημα νά μήν τά κουράσομε, τούς 
ἀφαιρεῖ τήν αὐτενέργεια, τήν πρωτοβου-
λία, τή φαντασία καί τήν πρωτοτυπία. 
Τό σχολεῖο, ἀντί νά μαθαίνει τά παιδιά 
πῶς νά μαθαίνουν, τά νεκρώνει πνευμα-
τικά.

Δέν τά μαθαίνει πῶς νά σκέπτονται 
ἀλλά μέ τί νά σκέπτονται. Ἔτσι τά κά-
νει πτυχιούχους βλάκες. Βάζει ὅρια στόν 
ὁρίζοντα τῆς σκέψης καί τῶν ἐνδιαφερό-
ντων. Τά χαμηλοποιεῖ. Τά κάνει νά βλέ-
πουν σάν τά σκαθάρια κοντά, κι ὄχι νά 
θρώσκουν ἄνω, νά ἔχουν ἔφεση γιά κάτι 
πιό πέρα, πιό τρανό καί πιό μεγάλο. Τό 
ἔμβλημα πιά τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου 
δέν εἶναι ἡ γλαύξ, εἶναι ὁ παπαγάλος, 
ὁ μαθητής-βλάξ πού καταπίνει σελίδες 
σάν χάπια καί πού θεωρεῖ ὡς σωστό ὅ,τι 
γράφει τό σχολικό.

Καί τό λεγόμενο «σχολικό» εἶναι συ-
νήθως αἰσχρό καί ὡς λόγος καί ὡς πε-
ριεχόμενο. Καί τολμῶ νά λέγω αἰσχρό, 
διότι πρωτίστως τό «Ἀναγνωστικό», πού 
πρέπει νά εἶναι εὐαγγέλιο πνευματικό 
εἰδικά στό Δημοτικό, ἀντί νά καλλιεργεῖ 
τήν ἀγάπη γιά τή δουλειά, καλλιεργεῖ 
τήν ἀπέχθεια. Ποῦ πιά, ὅπως παλιά, ὁ 
ἔρωτας γιά τήν ἀγροτική, τή βουκολική 
καί τή θαλασσινή ζωή;

Ὁ ναύτης δέν εἶναι πρότυπο ζωῆς. 
Πρότυπο ζωῆς εἶναι ὁ «χαρτογιακάς». 
Ὅσο κι ἄν ἦσαν κάπως ρωμαντικά τά 
παλιά «Ἀναγνωστικά», καλλιεργοῦσαν 
τόν ἔρωτα γιά τή δουλειά. Ἀκούω πώς 
δέν πάει καλά ἡ οἰκονομία. Μά πῶς νά 
πάει, ὅταν μέ τή ναυτιλία πού προσφέ-
ρει τό 5,6% τοῦ ΑΕΠ ἀσχολεῖται μόνο 
τό 1% τῶν Ἑλλήνων; (Μέ τόν ἀγροτι-
κό τομέα πού προσφέρει τό 6,6% τοῦ 

ΑΕΠ ἀσχολεῖται τό 14,5% τοῦ πληθυ-
σμοῦ). Διερωτῶμαι, τί εἴδους ναυτικός 
λαός εἴμαστε, ὅταν ἀποστρεφόμαστε τή 
θάλασσα καί στά ἑλληνικά καράβια κυ-
ριαρχοῦν Φιλιππινέζοι, Ἀλβανοί καί με-
λαμψοί κάθε ἀποχρώσεως;

Τό σχολεῖο καλλιεργεῖ τόν ἔρωτα γιά 
τήν τεμπελιά, ὄχι γιά δουλειά. Τά πα-
νεπιστήμια καί οἱ ποικιλώνυμες σχολές 
ἐπαυξάνουν τόν ἔρωτα αὐτό. Πράγματα 
πού μποροῦν νά διδαχθοῦν ἐντός ἑξα-
μήνου –καί μάλιστα σέ σεμιναριακοῦ 
τύπου μαθήματα– ἀπαιτοῦν τετραετία! 
Βγαίνουν τά παιδιά ἀπό τίς σχολές καί 
δικαίως ζητοῦν ἐργασία μέ βάση τά «προ-
σόντα» τους, ἀλλά τέτοιες ἐργασίες πού 
ζητοῦν, τέτοια προσόντα δέν ὑπάρχουν. 
Ἄν δέν ἀπατῶμαι, ὑπάρχουν δύο σχολές 
θεατρολογίας –πέρα ἀπό τίς ἰδιωτικές 
θεατρικές σχολές– πού προσφέρουν ἄνω 
τῶν 300 πτυχίων τό ἔτος. Ποῦ θά βροῦν 
δουλειά τά παιδιά αὐτά;

Ἄν ὅμως τό σχολεῖο ἀπό τό Δημοτι-
κό καλλιεργοῦσε τήν τόλμη, τήν αὐτε-
νέργεια, βράβευε τήν πρωτοβουλία, τήν 
ἀνάληψη εὐθυνῶν, τήν ἀγάπη γιά τήν 
ὁποιαδήποτε δουλειά, ἀκόμη καί τοῦ 
πλανόδιου γαλατᾶ, θά εἴχαμε κάνει τήν 
Ἑλλάδα Ἐλδοράδο, ὅπως ἔγινε Ἐλδορά-
δο γιά τούς ἐργατικούς Ἀλβανούς, Βουλ-
γάρους, Πολωνούς, Γεωργιανούς, Αἰγυ-
πτίους ἁλιεῖς, Πακιστανούς καί Οὐκρα-
νούς.

Σήμερα αὐτοί εἶναι ἡ ἐργατική κι 
αὔριο ἡ ἐπιχειρηματική τάξη τῆς Ἑλ-
λάδος. Κι οἱ Ἕλληνες, ἀφήνοντας τήν 
πατρώα γῆ στά χέρια τῶν Ἀλβανῶν 
πού τή δουλεύουν, τήν πατρώα θάλασ-
σα στά χέρια τῶν Αἰγυπτίων πού τήν 
ψαρεύουν, θά μεταβληθοῦν σέ νομάδες 
τῆς Εὐρώπης ἤ τῶν ΗΠΑ ἤ θά τρέχουν 
γιά δουλειά στήν Ἀλβανία, πού ξεπερνᾶ 
σέ νόμιμη καί παράνομη ἐπιχειρηματική 
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δραστηριότητα ὅλες τίς χῶρες τῆς Βαλ-
κανικῆς.

Γέμισαν τά Τίρανα οὐρανοξύστες, 
κτίρια γιγάντια, κακόγουστα μέν, σύγ-
χρονα δέ. Περίπου 100 ἰδιωτικά σχολεῖα 
λειτουργοῦν στήν πρωτεύουσα τῆς χώ-
ρας τῶν ἀετῶν. Ἐμεῖς ἀφήσαμε ἀδιαπαι-
δαγώγητη τήν ἐργατική καί τήν ἀγροτική 
τάξη. Στήν πρώτη περάσαμε σάν ἰδεολο-
γία-θεολογία τό σύνθημα «Νόμος εἶναι 
τό δίκιο τοῦ ἐργάτη» καί ὑποχρεώσαμε 
πλῆθος ἐπιχειρήσεις νά κλείσουν ἤ νά 
μεταφερθοῦν ἀλλοῦ.

Μετά διαφθείραμε τούς ἀγρότες μέ 
παροχές χωρίς ὑποχρεώσεις καί τούς 
δημιουργήσαμε νοοτροπία μαχαραγιά. 
Γέμισε ἡ ἐπαρχία μέ...«Κέντρα Πολιτι-
σμοῦ», ὅπου «μπαγιαντέρες» κάθε λογῆς 
καί φυλῆς ἄναβαν ποῦρο μέ φωτιά πε-
ντοχίλιαρου! Τό μπουκάλι μέ τό οὐΐσκι 
βαπτίστηκε...ἀγροτικό! Τώρα, ὅμως, πού  
ἔρχονται τά «ἐξ ἑσπερίας νέφη», χτυπᾶ-
με τό κεφάλι μας. Καί ποῦ νά φθάσουν 
τά «ἐξ Ἀνατολῆς», σάν εἰσέλθει ἡ Τουρ-
κία στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση! Θά γίνει ἡ 
Ἑλλάς vallis flentium (=κοιλάς κλαυθμώ-
νων) καί θά κινεῖται quasi osculaturium 
inter flentium et dolorum (=σάν ἐκκρεμές 
μεταξύ θλίψεως καί ὀδύνης).

Δέν εἶμαι ὑπέρ μιᾶς παιδείας πού 
θά ὑποτάσσεται στήν οἰκονομία. Θεωρῶ 
ὀλέθριο νά χαράσσεται μιά ἐκπαιδευτική 
πολιτική μέ κριτήρια οἰκονομικῆς ἀνα-
γκαιότητας. Θεωρῶ ὀλέθρια ὅμως καί 
τήν παιδεία πού ἐθίζει τά παιδιά στήν 
ὀκνηρία, πού τά κουράζει μέ τήν παπα-
γαλία καί τό βάρος ἄχρηστων μαθημά-
των. Τό μεγαλύτερο κεφάλαιο τῆς χώρας 
εἶναι τά κεφάλια τῶν παιδιῶν της.

Τούτη ἡ παιδεία ἀποκεφαλίζει τά 
παιδιά. Τά κάνει ἱκανά νά μήν κάνουν 
τίποτε. Οὔτε νά βλαστημήσουν. Ἀκόμη 
καί ἡ αἰσχρολογία τους περιορίζεται στή 

λέξη πού τά κάνει συνονόματα. Ἄν τούς 
πεῖ βρισιές τῆς περασμένης 20ετίας θά 
νομίσουν ὅτι μιλᾶς ἀρχαῖα Ἑλληνικά!

Εἶναι θλιβερή ἡ εἰκόνα πού παρου-
σιάζει σήμερα, παρουσίαζε χθές καί θά 
παρουσιάζει κι αὔριο ἡ ἑλληνική κοι-
νωνία: νά ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἄνω τῶν 
65 ἐτῶν, ἄνω τῶν 70 ἐτῶν, πού, ἐνῶ 
ἔχουν συνταξιοδοτηθεῖ, ἐργάζονται νυ-
χθημερόν, γιά νά συντηροῦν τά παιδιά 
τους μέχρι νά τελειώσουν τίς ἀτελείω-
τες σπουδές τους, τά παιδιά πού λιώ-
νουν τά νιάτα τους στά «κηφηνεῖα», 
πού πᾶνε σπίτι τους νά κοιμηθοῦν τήν 
ὥρα πού οἱ Ἀλβανοί πᾶνε γιά δουλειά. 
Θά μοῦ πεῖτε, τί δουλειά; Ὁποιαδήπο-
τε δουλειά, ἀρκεῖ νά εἶναι τίμια. Ὅταν 
μικροί –ἀκόμη στό Δημοτικό– μαθαίναμε 
ἀπέξω τόν Τυρταῖο (ποιός τολμᾶ σήμερα 
νά διδάξει Τυρταῖο;), δέν τόν μαθαίναμε 
γιά νά γίνουμε πολεμοχαρεῖς ἀλλά γιά 
νά νιώθουμε ντροπή, ὅταν στή μάχη τῆς 
ζωῆς, στήν πρώτη γραμμή εἶναι οἱ πα-
λαιότεροι, οἱ «γεραιοί» καί οἱ νέοι κρύ-
βονται πίσω ἀπό τή σκιά τους. «Αἰσχρόν 
γάρ δή τοῦτο...κεῖσθαι πρόσθε νέων, ἄν-
δρα παλαιότερον». Σήμερα, βέβαια, οἱ 
χειρωνακτικές ἐργασίες ἐλέγχονται σχε-
δόν κατ᾽ ἀποκλειστικότητα ἀπό ξένους.  
Στίς οἰκοδομές μιλοῦν ἀλβανικά, στά 
χωράφια πακιστανικά. Σέ λίγο, οἱ χειρω-
νακτικές ἐπιχειρήσεις θά περάσουν στά 
χέρια τῶν Κινέζων, πού κατασκευάζουν 
ἤδη τό μεγαλύτερο μέρος τῶν τουριστι-
κῶν εἰδῶν πού θυμίζουν...Ἑλλάδα. Ἀκό-
μη καί τίς σημαῖες μας στήν Κίνα τίς 
φτιάχνουν!

Κι ἐμεῖς; Ἐμεῖς, ὅπως πάντα, φτιά-
χνουμε τά τρία κακά τῆς μοίρας μας. 
«Φτιάχνουμε» τή ζωή μας στήν τηλοψία, 
πού δίνει τά μοντέρνα πρότυπα ὀκνη-
ρίας στή νεολαία, ποθοῦμε μιά χρυσί-
ζουσα ζωή σάν αὐτήν πού προσφέρει 
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τό «γυαλί», ἀγοράζουμε πολυτελῆ αὐτο-
κίνητα μέ δόσεις, κάνουμε διακοπές μέ 
«διακοποδάνεια», ἑορτάζουμε μέ «ἑορτο-
δάνεια» καί πεθαίνουμε μέ «πεθανοδά-
νεια». Ἔλεγε ὁ Φωκίων, πού πλήρωσε 
τέσσερις δραχμές τή δεύτερη δόση τοῦ 
κωνείου πού χρειαζόταν γιά νά «ἀπέλ-
θει», πώς στήν Ἀθήνα δέν μπορεῖ οὔτε 
δωρεάν νά πεθάνει κανείς.

Ἔπρεπε νά ζοῦσε τώρα...Λυπᾶμαι 
πού θά τό πῶ, ἀλλά πρέπει νά τό πῶ: 
τό σχολεῖο, οἱ σχολές καί τά Μ.Μ.Ε. σα-
κάτεψαν καί σακατεύουν τή νεολαία, 
γιατί μιλοῦν συνέχεια γιά τά δικαιώμα-
τά της –δικαιώματα στήν τεμπελιά– καί 
ποτέ γιά ὑποχρεώσεις, ποτέ γιά χρέος, 
ποτέ γιά καθῆκον. Τό καθῆκον ἔγινε 
ἄγνωστη λέξη.

ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟΥ*
τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου π. Αὐγουστίνου Καντιώτη,

Μητροπολίτου Φλωρίνης

Ἀγαπητοί, πρέπει νά ὁμολογήσωμε 
μιά πικρά ἀλήθεια. Οἱ πιστοί, πού ἀγω-
νίζονται γιά νά κρατήσουν τήν Ὀρθοδο-
ξία, εἶνε ὀλίγοι. Τό ῥεῦμα τό μεγάλο καί 
τό ἀπέραντο εἶνε ἐκεῖνοι πού σιγά-σιγά 
ἔχουν ἀπομακρυνθῆ ἀπό τήν ὀρθόδοξο 
πίστι.

Θά πῶ ἕνα λόγο, πού ποτέ δέν τόν 
εἶπα. Θά τόν πῆτε ἐγωϊστικό, ἀλλά σᾶς 
δίνω μία ζυγαριά, γιά νά ζυγίσετε παπά-
δες, δεσποτάδες καί ὅλο τόν κλῆρο καί 
ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἡ ζυγαριά αὐτή 
ποιά εἶνε; Ποιό εἶνε τό γνώρισμα τοῦ 
παπᾶ; Νά μαζεύῃ πρόσφορα; Νά κάνῃ 
ὡραῖες ἀκολουθίες; Νά κηρύττῃ χαριτω-
μένα καί νά χρηστολογῇ ἀπό τοῦ ἄμβω-
νος καί νά δακρύζουν τά μάτια μερικῶν 
δεσποιναρίων γιά τούς στοχαστικούς 
του λογισμούς; Ποιό εἶνε τό γνώρισμα 
τοῦ παπᾶ καί τοῦ δεσπότη σ᾽ αὐτά τά 
δύσκολα χρόνια;

Τό γνώρισμα τοῦ δεσπότη καί τοῦ 
παπᾶ εἶνε ἡ μαχητικότης, ἡ παρρη-
σία. Εἶνε ἐκεῖνο πού εἶπε ὁ ἀπόστολος 

Παῦλος, ὅτι «Οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν 
ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται» (Β´ Τιμ. 
3, 12). Ἂν δῆτε παπᾶ, ἂν δῆτε θεολόγο, 
ἄν δῆτε μητροπολίτη καί ἀρχιεπίσκο-
πο, πού δέν διώκεται, ἀλλ᾽ ἀπολαύει 
τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐκτιμήσεως ὅλων, 
τότε ἔχει ἐφαρμογή ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ 
«Οὐαί ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες 
οἱ ἄνθρωποι» (Λουκ. 6, 26)· νά ξέρετε 
πολύ καλά, ὅτι αὐτός δέν βαδίζει καλῶς. 
Ἤ ἄν λέγεται ὀρθόδοξος καί δέν θέλῃ ν᾽ 
ἀντιμετωπίσῃ τό ρεῦμα, τήν χιονοστοι-
βάδα αὐτή πού κατέρχεται γιά νά διαλύ-
σῃ τόν κόσμο. Ὁ παπᾶς ὁ ὀρθόδοξος 
πάει κόντρα μέ τά ρεύματα. Ὁ Μέ-
γας Ἀθανάσιος ἕνας ἦτο, ἀλλά κράτησε 
στούς ὤμους του ὡς Ἄτλας ὁλόκληρη 
τήν Ὀρθοδοξία. Ὁ Μᾶρκος ὁ Εὐγενι-
κός ἕνας ἦτο, ἀλλά κράτησε στά χέρια 
του ὁλόκληρη τήν Ὀρθοδοξία. Ὁ ἱερός 
Φώτιος τά ἴδια. Ὀλίγοι εἶνε, ἀλλά δέν 
νικάει κανείς μέ τά νούμερα, νικάει μέ 
τήν πίστι. Γιατί ὅσο ἀξίζει ἕνας πιστός 
ἀρχιεπίσκοπος, ὅσο ἀξίζει ἕνας λαϊκός 

* Ἀπό τό βιβλίο: Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου (1907–28.8.2010) Οἱ Χριστιανοί στούς 
ἐσχάτους καιρούς, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 18-20.
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καί μία γυναίκα, δέν ἀξίζει ὁλόκληρος 
ὁ ντουνιᾶς. Λοιπόν νά μή πτοούμεθα, 
διότι γίνεται αὐτή ἡ προδοσία τῆς 
πίστεώς μας δεξιά καί ἀριστερά...

Ὅσοι ἀγαπᾶτε τόν Χριστό, ὅσοι 
ἀγαπᾶτε τήν Ἐκκλησία, ἔχουμε τήν Πα-
ναγία μαζί μας, ἔχουμε μαζί μας ὅλους 
ἐκείνους πού ἀγωνίστηκαν καί ἀγωνίζο-
νται γιά τήν ὀρθόδοξο πίστι μας. Ὅσοι 
εἶνε μέ τόν διάβολο, νά κάτσουν κάτω, 
νά κλείσουν τά στόματά τους. Διότι διά-
βολος εἶνε ἡ δειλία των, διάβολος εἶνε ἡ 
δελεαστικότης των, διάβολος τά ἐπιχει-
ρήματά των, πού ζητοῦν νά ψυχράνουν 
μιά χούφτα ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι βασα-
νίζονται καί τυραννοῦνται καί διώκονται 
γιά τήν πίστι τοῦ Χριστοῦ μας.

Ἐμεῖς ἔχομεν ἀνέκαθεν ὡς σύνθη-
μα τόν ὅρκο τῶν ἐφήβων τῶν Ἀθηνῶν. 

Τά παλληκάρια τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος 
ἐπάνω ἀπό τήν Ἀκρόπολι ὡρκιζόταν 
καί λέγανε· «Ἤ μόνος ἤ μετ᾽ ἄλλων τά 
ὅσια καί ἱερά ὑπερασπιῶ» Καί ἐγώ, μι-
κρός στρατιώτης, τό δηλώνω παρρησίᾳ· 
Ἤ μόνος ἤ μετ᾽ ἄλλων τά ὅσια καί ἱερά 
τῆς πίστεως θά τά ὑπερασπίσω μέχρι 
τελευταίας ῥανίδος τοῦ αἵματός μου. Κ᾽ 
ἐσεῖς, ἀντί χειροκροτημάτων ματαίων, τά 
ὁποῖα οὐδέν λέγουν, ἀντί ἐπαίνων, νά 
προσευχηθῆτε πολύ. Γιατί οἱ ὀρθόδοξοι 
ἔμειναν ὀλίγοι, καί ἡ μάχη ἐπεκτείνεται, 
καί θά βρεθῶμεν πρό νέων γεγονότων. 
Ὄχι μόνο στήν μικρά μας Ἑλλάδα, ἀλλά 
καί εἰς ὅλα τά πλάτη καί τά μήκη τῆς 
γῆς ὁ ἑωσφόρος ἔχει ἐκστρατεύσει, καί 
λυσσάει γιά νά ξερριζώσῃ μέσα ἀπό τά 
στήθη τῶν ἀνθρώπων τήν ὀρθόδοξο πί-
στι...

Ἀσέβεια καί ἀπέναντι στήν Ἁγία Γραφή ἡ παραχώρηση τοῦ ὀνόματος
«Μακεδονία» στούς Σκοπιανούς

Αὐτό μᾶς ἔλεγε καλός φίλος καί μᾶς φάνηκε πολύ εὔλογο καί σωστό ὡς 
ἐπιχείρημα, ὅτι, δηλαδή, ἡ παραχώρηση τοῦ ὀνόματος «Μακεδονία» στούς Σκο-
πιανούς εἶναι ἀσέβεια καί ἀπέναντι στήν Ἁγία Γραφή.

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κυρός Σπυρίδων 
εἶχε κάνει στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽90 ὁλόκληρη μελέτη γιά τό ποῦ 
ἀπαντᾶται ὁ ὅρος Μακεδονία στήν Ἁγία Γραφή. Τό πλῆθος τῶν χωρίων εἶναι 
ἐντυπωσιακό. Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης μάλιστα εἶχε τυπώσει σέ ἀφίσα 
μεγάλου μεγέθους (70 ἑκ. x 100 ἑκ. περίπου) ἀναλυτικά τά χωρία αὐτά.

Ἐπίσης εἶναι πολύ σημαντικό ὅτι μόνον τεσσάρων προσώπων προφη-
τεύεται στήν Παλαιά Διαθήκη ἡ ἔλευση καί ἡ δράση. Εἶναι ὁ Χριστός μας, 
ἡ Παναγία, ὁ Τίμιος Πρόδρομος καί ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος!

Συνεπῶς, μᾶς φάνηκε πολύ σωστό τό ἐπιχείρημα ὅτι ἐκτός ἀπό προδοσία, 
παραχάραξη τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας, ἀσέβεια ἐναντίον ὅλων ὅσοι μέ τό αἷμα 
τους ἐλευθέρωσαν τά ἱερά χώματα τῆς Μακεδονίας μας, ἡ παραχώρηση τοῦ 
ὀνόματος στά Σκόπια εἶναι καί μεγάλη ἀσέβεια ἀπέναντι στήν Ἁγία Γραφή!
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Λένε, καί εἶναι σωστό. Ἡ ἱστορία ἐκ-
δικεῖται. Τό ἐκτελεστικό της ἀπόσπασμα 
καραδοκεῖ καί λειτουργεῖ ἀσταμάτητα. 
Δέν μποροῦσε, ἑπομένως, νά ξεχάσει τούς 
Πασάδες πού βάρεσαν τό μοναδικό Με-
σολόγγι. Δέν πέρασε πολύς καιρός καί οἱ 
κυριότεροι Πασάδες κάθισαν στό ἑδώλιο 
τῆς ἱστορίας, ἐν ζωῇ. Ἄς ἀκούσουμε τή 
σχετική ἐτυμηγορία:

1. Ὁ Κιουταχῆς πάλεψε λυσσαλέα 
ἀπό τήν πρώτη στιγμή νά χαλάσει τό Με-
σολόγγι. Μέ τοῦτο τό «τρόπαιο» ἔφτασε 
στό ἀξίωμα τοῦ μεγάλου Βεζύρη στήν 
Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία. Γρήγορα, ὅμως, 
βρέθηκε ἀντιμέτωπος στό Ἰκόνιο μέ τόν 
ἄλλοτε συμπολεμιστή του, τόν Ἰμπρα-

ήμ, ἀπό τόν ὁποῖο σύρθηκε αἰχμάλωτος 
καί ταπεινωμένος στήν Αἴγυπτο. ᾽Εκεῖ 
βασανίστηκε σκληρά καί ἀπάνθρωπα ἐ-
πί ἕνα χρόνο. Ὑπέκυψε καί ἐτάφη στήν 
πατρίδα του.

2. Δέν εἶχε καλύτερη μοίρα καί ὁ Ἰ-
μπραήμ, ἄν καί ἔφτασε νά γίνει Ἀντι-
βασιλέας στήν Αἴγυπτο. Βρέθηκε ἄρ-
ρωστος βαριά ἀπό τό χτικιό τῆς ἐποχῆς 
καί κατάκοιτος βασανίστηκε γιά χρόνια, 
ξερνώντας τό αἷμα πού ρούφηξε ἀπό τά 
ἀθῶα θύματά του. Χωρίς νά βρίσκει ἀ-
νακούφιση, ξεψύχησε μέσα σέ φρικτούς 
πόνους καί ἀγωνία.

3. Ὁ τρίτος, ὁ Ὀμέρ Βρυώνης, χάθηκε 
ξεχασμένος ἀπό ὅλους.

 E£NIKH MNHMH  

Στό ἀπόσπασμα τῆς Ἱστορίας αἱμοσταγεῖς Πασάδες
τοῦ κ. Νικ. Βούλγαρη, θεολόγου, πρ. Δημάρχου Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου

ΜΝΗΜΗ ᾽21

Μνήμη τοῦ λαοῦ μου σέ λένε Πίνδο, σέ λένε Ἄθω (Ὀδυσσέας Ἐλύτης)

«ΕΙΣ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΙΤΕΡΙΖΙΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ*»
τοῦ Ἰωάννου Οἰκονόμου, Λαρισαίου

Σπουδάσατε, λοιπόν, ἀδελφοί μου! 
Σπουδάσατε νά μάθητε τήν ἀγρίαν ζωήν, 
ἡ ὁποία γεννᾷ ἀληθινά, καί ἀνδρεῖα 
παλληκάρια, καθότι αὐτή ἔχει διά γνή-
σια παιδιά της τήν σκληραγωγίαν, τούς 
κόπους, τούς μόχθους, τήν πεῖναν, τήν 
δίψαν, τό τζαροῦχι εἰς τό ποδάρι ἡμέραν 
καί νύκτα, καί τό σπαθί, καί τό τουφέ-
κι εἰς τόν ὦμον, καθώς τό ἐφοροῦσαν 
καί οἱ παλαιοί, καί νέοι καπεταναραῖοι 
μας, καί τό φοροῦν ἀκόμη, καί ἐπεριπα-

τοῦσαν χειμῶνά τε καί καλοκαῖρι εἰς τά 
βουνά, καί εἰς ταῖς σπηλιαῖς, διά νά φυ-
λάξουν τήν ἐλευθερίαν τους, καί νά μήν 
ὑποταχθοῦν εἰς τόν βαρβαρικόν ζυγόν 
τῶν Ὀθωμανῶν, Αὐτή λοιπόν ἡ σκλη-
ραγωγία τούς ἔκαμεν, ἀπό τόν καιρόν 
τῆς αἰχμαλωσίας μας καί ἕως σήμερον 
νά ζήσουν ἐλεύθερα, καί νά περιπατοῦν 
ὁπλοφορεμένοι μαζή μέ τούς Τούρκους, 
καί ὡς σύντροφοι νά διοικοῦν μαζή εἰς 
τάς κατά τόπους ἐπαρχίας τῆς Ἑλλά-

* Ἀπό Τό Ἀνθολόγιο τῆς Λευτεριᾶς, τοῦ Κώστα Σαρδελῆ, ἐκδ. Φιλιππότη, Ἀθήνα 1984, 
σσ. 226-228.
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δος, καί δέν ἐταπεινώθησαν ποτέ νά γέ-
νουν ρεαγιάδες, καί ὑποζύγια, καί πολ-
λάκις ὁποῦ ἠθέλησαν οἱ ἄπιστοι Τοῦρ-
κοι νά τούς πειράξουν, τούς ἔδωσαν τόν 
τρόμον μέ τόν ἀνδρεῖον πόλεμόν τους, 
τόσον τούς Ἀλβανίτας, καθώς καί τούς 
Κονιάρους.

Φιλοτιμηθεῖτε λοιπόν καί ἐσεῖς, 
ἀδελφοί! μέσον τῆς σκληραγωγίας νά 
φθάσητε, καί νά ὁμοιάσητε εἰς τήν παλ-
ληκαριάν τούς παλαιούς, καί ὀνομα-
στούς προπάτοράς μας. Φιλοτιμηθεῖτε 
κ᾽ ἐσεῖς σημερινοί καπεταναῖοι μας νά 
φθάσητε, καί νά ὁμοιάσητε εἰς τήν γεν-
ναιότητα, καί ἀνδρείαν τούς παλαιούς 
ἐκείνους καπεταναίους πατέρας σας, 
τῶν ὁποίων τά ὀνόματα τιμᾷ καί δοξάζει 
ἡ ἱστορία συχνά. Ὅ,τι λογῆς ἦταν ἐκεῖ-
νος ὁ περίφημος Ἀνδρῆτσος, θαυμαστός 
καί εἰς τήν ξηράν, καί εἰς τήν θάλασσαν, 
ὅ,τι λογῆς ἦτον ὁ Μαγγιόρ Λάμπρος, ὅ,τι 
λογῆς ἦτον ὁ Μπλαχάβας, ὁ Λαζόπλος, 

ὁ Μπουκουβάλας, ὁ Τότζκας, ὁ Κοντο-
γιάννης, ὁ Δυωβουνιώτης εἰς τά νεάτα 
του, ὁ Π"Θύμιος, ὁ Ξύδας, ὁ Ζίδρος, ὁ 
θαυμαστός Φῶτος Τζιαβέλλας, ὁ Σκυ-
λοδῆμος, ὁ Ψείρας, ὁ Σταμάτης, ὁ Στα-
μούλης, ὁ Καλτζούδας, καί ὁ περιβόητος 
καί ἀνδρεῖος Νῖκος Τζιάρας, τό ξεφτέρι 
τῆς Ἑλλάδος, ὁ γενναῖος Κητζιαντώνης, 
ὁ ἐξαίρετος, καί παλληκαρᾶς Λεπενιώ-
της, ὁ Καραΐσκος, ὁ Δίπλας, καί ὁ ἐν 
Μακρυνίτζῃ ἀνδρεῖος Μπασδέκης, καί 
ἄλλοι πολλοί, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα 
δέν ἐνθυμοῦμαι νά τ᾽ ἀναφέρω εἰς μνη-
μόσυνον αἰώνιον.

Αὐτοί λοιπόν ὅλοι κατά διαφόρους 
καιρούς, καί τόπους, ξεχωριστά ὁ καθέ-
νας μέ τούς πολλούς ἤ ὀλίγους στρατι-
ώτας του ἔδωκαν τρόμον τῆς Τουρκιᾶς. 
Καί μάλιστα ἄν αὐτοί οἱ μακαριστοί 
ἐζοῦσαν σήμερον εἰς τούς παρόντας και-
ρούς, ὡς τί ἀνδραγαθίας ἆράγε ἔμελλε 
νά δείξωσιν, ἔχοντες καί ὅλον τό γένος 

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 τόν 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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Τί νά κάνουν οἱ γονεῖς ἐναντίον τῶν 
νέων Θρησκευτικῶν

Ἡ «Σύναξη γιά τήν Ὀρθοδοξία» μαζί 
μέ τήν «Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν» 

διοργάνωσαν ἡμερίδα τήν 11η Ἰανουαρί-
ου 2020 στό Δημαρχεῖο Ἀμαρουσίου μέ 
θέμα: «Νέα θρησκευτικά: Ὁ προσηλυ-
τισμός συνεχίζεται».

Μίλησαν οἱ: Παναγιώτης Τσαγκάρης, 

 EI¢HCEIC & CXO§IA  

μαζή τους συμβοηθόν; Αὐτοί ὡς τώρα ἐν 
ἁγίῳ πνεύματι ἤθελεν εἶναι περασμένοι 
ἀπό τήν Θεσσαλίαν, καί δέν ἀμφιβάλ-
λω ὅτι τά σύνορα τῆς ἐλευθερίας σή-
μερον θά ἐκτείνοντο ἕως τόν Ὄλυμπον, 
καί Πίνδον, Μέτζοβον καί Γρεβενά, καί 
Κίσσαβον, καί σχεδόν θά ἦτον ἡνωμένοι 
μέ τά ὄρη τῆς Πιερίας. Μ᾽ ὅλον τοῦτο 
ἄς ἔχωμεν σύν Θεῷ χρηστάς ἐλπίδας καί 
εἰς τούς σημερινούς καπεταναίους μας, 
ὅθεν μαζή μέ αὐτούς ὅλοι μας, καθώς 
καί αὐτοί μέ ἡμᾶς, νά τρέξωμεν ἀνδρειω-
μένα, διά νά πολεμήσωμεν, καί νά ἀφα-
νίσωμεν τόν ἐχθρόν τόν κοινόν. Ἐκεῖ-
νο ὅμως ὁποῦ χρειάζεται, νά ἔχωμεν 
προπάντων, ὡς σᾶς εἶπον, εἶναι ἡ 
ἀγάπη, ἡ ὁμόνοια, ἡ συμφωνία, καί ἡ 
ὑπακοή, τόσον ἀνάμεσόν μας, καθώς 
καί πρός τούς καπεταναίους μας. Δέν 
ἐφάνησαν καί οἱ σημερινοί καπεταναῖοί 
μας εἰς τήν γενναιότητα κατώτεροι ἀπό 
τούς παλαιούς, ἀγκαλά καί τούς λείπει 
ἀκόμη ὀλίγον, ἐλπίζομεν ὁ καιρός θά 
τούς δείξῃ λαμπρούς, καί νά πατήσουν 
εἰς τά βήματα τῶν παλαιῶν. Ἄν οἱ σημε-
ρινοί καπεταναῖοί μας, ἀδελφοί, ἐνεργή-
σωσι προθύμως τά ὠφέλιμα ἄχρι τέλους 
ὑπέρ τῆς πατρίδος, καθώς ἐνήργησαν, 
καί ἐδούλευσαν ὥς τώρα, καί λάβῃ κα-
λήν ἔκβασιν τό πρᾶγμα κατά τό ποθη-
τόν, καί σκοπούμενον τέλος, αὐτοί θέλει 
στεφανωθῶσιν αἰωνίως μέ τά ἀμαράντι-

να ἄνθη τῆς ἀθανασίας, καί τά ὀνόματά 
των καταγραφήσονται εἰς τόν κατάλογον 
τῶν παλαιῶν ἡρώων, οἷον Μιλτιάδου, 
Θεμιστοκλέους, Κίμωνος, Ἀριστείδου καί 
τοῦ ἐλευθερωτοῦ Θρασυβούλου, καί οἱ 
εἰκόνες των θέλουν συγκαταριθμηθῇ μέ 
τοῦ Ἁρμοδίου καί Ἀριστογείτωνος. Ὅ,τι 
λογῆς ἐτιμήθη, καί ἐστεφανώθη εὐκλεῶς 
ὁ ἀοίδιμος ἀρχηγός, καί κατετάνιος τῆς 
Βοιωτίας Ἀθανάσιος ὁ Διᾶκος, ὁ πρῶτος 
ἀρχιστράτηγος τῶν Βοιωτῶν, Ἀταλαντί-
ων, καί Ὀπουντίων, καί ὁ μετ᾽ αὐτοῦ συ-
ναθλήσας ἀνδρικῶς ἐν τῷ σταδίῳ τοῦ 
πολέμου Ἡσαΐας, ὁ φιλογενέστατος ἀρ-
χιερεύς Σαλώνων, οἱ ὁποῖοι γενναίως 
ἐπολέμησαν παρά τῷ Σπερχειῷ ποταμῷ 
τῆς Ἀλλεμάνας Ζητουνίου, καί τέλος 
φονεύσαντες πολλούς, ἐπλήρωσαν τό 
κοινόν χρέος, καί ἔχυσαν τό αἷμα τους 
ὑπέρ τῆς πατρίδος ἐκεῖ εἰς τό γεφῦρι, 
αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν τῶν ἐνδόξων ἀν-
δρῶν, καί τῶν τότε ἐκεῖ συναθλησάντων, 
καί συναγωνισαμένων, καί φονευθέντων 
Ἑλλήνων εἰς αἰῶνα τόν ἅπαντα, ἐγώ δέ 
τούς ζηλεύω, μ᾽ ὅλον τοῦτο τούς ἐγκω-
μιάζω ἀπό μακρόθεν λέγωντάς τους, 
Καλότυχοι ἐσεῖς, ὦ μακαριστοί ἄνδρες! 
μέ τήν τύχην, ὁποῦ ἔχετε, καί ἠξιώθητε 
εἰς παρομοίαν περίστασιν νά πολεμήσε-
τε εἰς τά ἴδια μιτερίζια τοῦ Λεωνίδα, νά 
πιάσητε τόν τόπον τους, καί νά συγκα-
τοικήσετε μαζή εἰς τούς τάφους των....
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θεολόγος, Κωνσταντίνα Ἀλεβίζου, ἰα-
τρός καί Χρῆστος Παπασωτηρίου, δικη-
γόρος, ἐνῶ συντόνισε ὁ δικηγόρος Χάρης 
Ἄνδραλης.

Ἀπό τά ἀξιόλογα Πορίσματα παρα-
θέτουμε τό τελευταῖο μέρος, τό ὁποῖον 
εἶναι καί τό «διά ταῦτα»:

Μετά τήν ἀκύρωση τῶν ὑπουργικῶν 
ἀποφάσεων ἀπό τό ΣτΕ καί ἐπειδή οἱ 
ὑπηρεσιακοί παράγοντες ἀρνοῦνται τή 
διδασκαλία τοῦ μαθήματος μέσῳ τῶν 
παλαιῶν ἀναβιωσάντων προγραμμάτων 
τοῦ 2003, οἱ γονεῖς ὀφείλουν νά λά-
βουν τά ἑξῆς μέτρα:

α) Νά ὑποβάλουν μηνύσεις ἐνώπιον 
τοῦ Εἰσαγγελέως κατά τῶν ὑπαιτίων τῆς 
ἀντορθόδοξης διδασκαλίας τῶν Θρη-
σκευτικῶν γιά τό ἀδίκημα τοῦ προση-
λυτισμοῦ.

β) Νά ἀσκήσουν ἀγωγή ἀποζημιώ-
σεως ἐνώπιον τοῦ Διοικητικοῦ Πρωτοδι-
κείου Ἀθηνῶν, λόγῳ ἠθικῆς βλάβης πού 
ὑπέστησαν αὐτοί καί τά παιδιά τους 
ἀπό τήν ἀντορθόδοξη διδασκαλία καί 
τῆς προσβολῆς στή θρησκευτική τους 
πίστη καί τή συνείδηση.

γ) Νά ἀπαιτήσουν ἀπό τούς διευ-
θυντές καί τούς ἐκπαιδευτικούς τῶν 
σχολείων, πού φοιτοῦν τά παιδιά τους, 
συμμόρφωση πρός τίς δικαστικές 
ἀποφάσεις καί παύση τῆς διδασκαλίας 
τῶν παρανόμων μαθημάτων. Σέ τέτοια 
περίπτωση οἱ διευθυντές τῶν σχολείων, 
οἱ δάσκαλοι καί οἱ θεολόγοι καθηγη-
τές φέρουν τή νόμιμη ὑποχρέωση ἀρνή-
σεως διδασκαλίας τῶν συγκεκριμένων 
παρανόμων προγραμμάτων μέσῳ τῶν 
συναφῶν μέ αὐτά βιβλίων. Τήν ἄρνησή 
τους ὀφείλουν νά διατυπώσουν πρῶτα 
αἰτιολογημένως καί ἐγγράφως πρός τήν 
ἑκάστοτε προϊσταμένη τους ἀρχή, ἡ 
ὁποία καί ὀφείλει νά συμμορφωθεῖ καί 
νά συγκοινοποιεῖ ἀντίγραφο στούς γο-

νεῖς. Ἐάν τό πρόσωπο πού ὑπηρεσια-
κῶς προΐσταται τῶν καθηγητῶν ἀρνηθεῖ 
ἐγγράφως τή συμμόρφωση, ἐνδείκνυται 
νά ὑποβληθεῖ ἐναντίον του μηνυτήρι-
ος ἀναφορά ἐνώπιον τοῦ Εἰσαγγελέως 
ἀπό τούς γονεῖς σέ συνεργασία πάντα 
μέ τούς δασκάλους καί τούς θεολόγους, 
οἱ ὁποῖοι θά προτείνονται ὡς μάρτυρες 
ἀλλά καί νά ἀσκεῖται σχετική ἀγωγή 
κατά τοῦ προϊσταμένου προσωπικῶς.

δ) Μποροῦμε νά καταστήσουμε ἀνε-
νεργή καί ἄκαρπη τήν παράνομη προ-
σπάθεια ἐξακολουθήσεως τῆς ἀντορ-
θοδόξου διδασκαλίας, ἄν ζοῦμε ὡς 
οἰκογένειες ὀρθοδόξως μέ τόν ἐκκλη-
σιασμό, τή συμμετοχή μας στά Μυστή-
ρια καί τόν καταρτισμό μας μέ τή μελέτη 
τῶν συγγραμμάτων τῶν Ἁγίων Πατέρων. 
Ἔτσι θά μπορέσουμε νά διδάξουμε τήν 
ὀρθόδοξη πίστη στά παιδιά μας καί θά 
ἔχουμε τά ἐφόδια γιά τήν ἀντιμετώπιση 
κάθε ἀντορθοδόξου ἐπιβουλῆς κατά τῆς 
πίστεώς μας καί τοῦ Ἔθνους μας.

Ὁ ἀγώνας μας γιά τό ὀρθόδοξο 
μάθημα θά συνεχισθεῖ. Σημαία μας οἱ 
ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ πού ὄχι ἁπλῶς μᾶς 
δικαιώνουν ἀλλά διατρανώνουν τήν ἐπι-
θυμία ὄχι μόνο τῶν ἐκλεκτῶν δικαστῶν 
τοῦ ἀνωτάτου ἀκυρωτικοῦ δικαστηρίου 
τῆς πατρίδος μας, ἀλλά καί τῆς συντρι-
πτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων νά συ-
νεχίσουν τά παιδιά μας νά διδάσκονται 
τήν Ὀρθόδοξη ἀλήθεια πού δίνει ἀληθινό 
νόημα καί ἀληθινή Ζωή στόν ἄνθρωπο.

v v v

60ο Παιδαγωγικό Συνέδριο
«Μεγάλου Βασιλείου»: «Κοινωνία
καί Παιδεία: Φάση Ἀποδόμησης;»

Πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία σέ 
Ἀθήνα (Ἀμφιθέατρο Πολεμικοῦ Μουσεί-
ου, 30.12.2019), καί Θεσσαλονίκη (Με-
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γάλο Ἀμφιθέατρο Πανεπιστημίου «Μα-
κεδονία», 4.1.2020) τό 60ο Παιδαγωγικό 
Συνέδριο τοῦ Τομέως Ἐπιστημόνων τοῦ 
Συλλόγου «Ὁ Μέγας Βασίλειος».

Τό γενικό θέμα, πού ἀνέπτυξαν στή 
Θεσσαλονίκη κατά σειράν οἱ: Δημήτρι-
ος Ράπτης, Ἰωάννης Μπεϊνάς, Δημήτριος 
Χιωτακάκος καί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης 
Λαρίσης κ. Ἱερώνυμος, ἦταν «Κοινωνία 
καί Παιδεία: Φάση ἀποδόμησης;»

Παραθέτουμε, ὅσο τό ἐπιτρέπει ὁ 
χῶρος, τμῆμα τῶν «Πορισμάτων»:

• Στή σύγχρονη ἐποχή τῆς μετανεω-
τερικότητας ἡ Παιδεία σέ ὅλες τίς χῶρες 
πρέπει νά ὑπηρετεῖ τόν πρώτιστο στό-
χο, πού εἶναι ἡ δημιουργία μιᾶς ὁμογε-
νοποιημένης ἀνθρωπότητας μέσα σέ μιά 
παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Γιά νά 
ἐπιτευχθεῖ ὁ σκοπός αὐτός, χρειάζεται 
νά ἐπέλθει ἀποδόμηση τῶν διαφόρων 
συλλογικῶν ταυτοτήτων τῶν ἀνθρώπων: 
ἐθνικῶν, γλωσσικῶν, ἱστορικῶν, πολιτι-
σμικῶν, θρησκευτικῶν κ.ο.κ., τελευταῖα 
δέ καί ἔμφυλων.

• Δυστυχῶς στά πλαίσια αὐτά κι-
νεῖται καί ἡ Παιδεία στή χώρα μας τά 
τελευταῖα χρόνια. Τό δέ χειρότερο εἶναι 
ἡ συγκεκαλυμμένη δολιότητα τῶν 
νέων ἐκπαιδευτικῶν (καί γενικότερα 
κοινωνικῶν) προγραμμάτων, καθώς 
οἱ εἰσηγητές τους διατείνονται ὅτι εἶναι 
ἐπιλεγμένα ἔτσι, ὥστε νά ὑπηρετοῦν καί 
νά διασφαλίζουν τίς συλλογικές ταυτό-
τητες τῶν ἀνθρώπων, τή θρησκευτική 
τους ἐλευθερία καί τά προσωπικά τους 
δεδομένα, στήν πραγματικότητα ὅμως 
καί τά τρία τά ἀποδομοῦν. Ἡ «ἀποδό-
μηση κοινωνικῶν στερεοτύπων» εἶναι 
ἔννοια εὐρέως προβαλλόμενη στίς ἡμέ-
ρες μας, ὅπου «κοινωνικά στερεότυπα» 
νοοῦνται οἱ παραδεδομένες ἀξίες, ἔθιμα, 
ἀρχές καί ἰδανικά ἑνός λαοῦ.

v v v

«Ἀντιεξουσιαστές» νοσταλγοί
τοῦ Στάλιν. Μισοῦν κάθε τι
τό ἑλληνικό καί ὀρθόδοξο.

Διαβάζουμε σέ Δελτίο Τύπου στό δια-
δίκτυο: Τά 22 Ὀρθόδοξα Χριστιανικά 
Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, καταδι-
κάζουν μέ τόν πλέον κατηγορηματικό 
τρόπο τήν ἐπίθεση ἐναντίον τοῦ κτιρίου 
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, 
τίς πρωϊνές ὧρες τῆς Τρίτης 19 Φεβρου-
αρίου. Οἱ νοσταλγοί τῶν ἀνελεύθερων 
καί σταλινικῶν καθεστώτων ἔδειξαν 
γιά μία ἀκόμη φορά τό ἀληθινό τους 
πρόσωπο, βανδαλίζοντας τίς προτο-
μές τῶν προηγούμενων μητροπολιτῶν 
Θεσσαλονίκης. Κινούμενοι στό σκότος 
τῆς νύχτας, καθώς τά ἔργα τους δέν 
ἀντέχουν τό φῶς τῆς ἡμέρας, ἔδειξαν 
τήν ἐνόχλησή τους γιά τό γεγονός ὅτι 
ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσ-
σαλονίκης κ. Ἄνθιμος πράττει ἁπλά τό 
αὐτονόητο γιά κάθε ὀρθόδοξο ἐκκλησι-
αστικό ἡγέτη: Νά προβάλλει δηλαδή μέ 
εὐγένεια ἀλλά καί σαφήνεια καί χωρίς 
νά κρύβεται, τό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου 
πάνω στά σύγχρονα ἠθικά καί κοινωνι-
κά προβλήματα ἀλλά καί νά προμαχεῖ 
γιά τά ἐθνικά συμφέροντα τῆς πατρίδας 
μας ἀπό τόν καιρό πού ἦταν μητροπολί-
της στήν ἀκριτική Θράκη, μέχρι σήμερα 
πού προΐσταται τῆς τοπικῆς ἐκκλησίας 
τῶν Θεσσαλονικέων, στήν πρωτεύουσα 
τῆς μίας καί ἑλληνικῆς Μακεδονίας.

Ὁ ἀσυνάρτητος καί παραληρηματικός 
λόγος τοῦ μανιφέστου, πού ἐξέδωσαν, 
δέν μπορεῖ νά κρύψει οὔτε στό ἐλάχιστο 
τό μίσος τους γιά κάθε τι τό ἑλληνι-
κό καί ὀρθόδοξο, καί παραπέμπει στήν 
πλήρη φίμωση κάθε ἀντίθετης φωνῆς, 
ὅπως ἀκριβῶς ἔπρατταν τά φασιστικά 
καθεστῶτα, πού ὑποτίθεται ὅτι μάχο-
νται. Παρά τίς δυσκολίες καί τά προ-
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βλήματα, ὁ ἑλληνικός λαός στηρίζει 
τήν ἐκκλησία του, καθώς γνωρίζει ὅτι 
καί τώρα ἀλλά καί σέ ὅλες τίς δύσκολες 
ἐθνικά περιόδους, στάθηκε στό πλευρό 
του σάν μητέρα καί ἀναδείχθηκε πραγ-
ματικά «Ἑλληνοσώτειρα».

Ὅσο γιά τόν πρωθυπουργό τῆς 
κατάπτυστης συμφωνίας τῶν Πρε-
σπῶν, τόν κ. Τσίπρα –πού εἶδε μόνο 
30 (!) ἄτομα στή μεγαλειώδη ἐκδήλω-
ση τῶν χριστιανικῶν σωματείων μέ τίς 
4.000 λαοῦ στό Βελλίδειο Συνεδριακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης, τήν Κυριακή 16 
Φεβρουαρίου– τοῦ θυμίζουμε ὅτι ὁ ἴδιος 
τήν ἐποχή τῆς παντοκρατορίας του δέν 
μπόρεσε νά συγκεντρώσει στίς 14 Δεκεμ-

βρίου 2018 οὔτε 1.200 μέλη τοῦ κόμμα-
τός του στό Παλαί ντέ Σπόρ καί ἐνῶ, 
χωρίς ἄδεια ἀπό τήν δημοτική ἀρχή, εἶχε 
γεμίσει μέ γιγαντοαφίσες ὅλη τήν πόλη.

Ἡ ὁμιλία του μάλιστα ξεκίνησε μέ 2 
ὧρες καθυστέρηση, μέχρι νά ἔρθουν οἱ 
χειροκροτητές του ἀπό ἄλλες περιοχές, 
καί ὅλα αὐτά μέ τή «δημοκρατική» πα-
ρουσία 18 διμοιριῶν ΜΑΤ. Ὁ ἀριθμός 
30 λοιπόν πού ἀνέφερε ὁ κ. Τσίπρας, 
ταιριάζει μόνον στή συμμετοχή τῶν 
ὁμοφρόνων του σέ ἀντιδιαδήλωση 
πού πραγματοποίησαν μάταια, μέ χυ-
δαῖο λόγο καί φασιστική νοοτροπία, γιά 
νά ἐμποδίσυν τήν εἰρηνική καί νόμιμη 
ἐκδήλωση τοῦ λαοῦ τῆς πόλης μας.
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