
Πρoφητικη φωνi1
Γfροντog Παioioυ γιd τ6 1ρ6ο9-

'Eπdβαλαν oτlr1 1ιiρα μαq Eνα πoλιi μεγαλo iξωτερικ6 δη.

μ6πlo,4ρio'. ι6oo μεγdλo πoi, δ1l μ6νo νd μη μπoρoiμε νd
τ6 ξε1ρεc6ooυμε, ιiλλd oi1τε τoιig τ6κoυg αljτoδ τoδ δανεioυ νιi
μl]ν πρoλαβαiνoυμε' μ'αiτ6 κατιiφεραν, μd εi!λoγη δικαιoλo-
γiα, νd iπιβdλoυν oτ6 λα6 θνα oικoνoμ1κ6 πρdγραμμα dξ6ν-
ιωoηq. iωg iotrιiτων. Θιi iπlβιiλλoυν oυνε1δq νiα oiκoνoμlκιi
μθτρα δυoβrioτα1τα, φ6ρoυq doηκωτoυq καi πιiρα πoλλιi dλ.
λα μdτρα, Jτoι δoτε νd κιiνoυν τ6 λα6 ν6 ιiγανακπ]oει. Kαi
τi θ6 πετιi1oυν μ, αiτ6; Aκoδoτε- 6 λα6ζ καταπιεζ6μενoζ dπ6
τd δυσβdστα1τo oiκoνoμικd μdτρα θd ζηταε1 κιiπoια oτιγμlj1
νιir ξαvαoιiνει. ολλιi αυιi1 ιη oτrγμη δiν πρdκεIΙα| νd rοi lην
1αρiooυν πoτf, παριi μ6νoν 6ω6 6τoυ oκiψει τ6 κεφdλι τoυ
iνιελδ; o16 iδαφoq δηλδνoνταg ιiλεια ιπoτoγη oτo καlνoυρ
γιo τoυq oιioτημα, Θιi λdνε: <i1ετε δiκιo πoιi διαμαρτιiρεoτε,
6μζDζ iχετε μεγιiλo ;ξωτερικ6 1ρiog καi αiτoi πoi E1oυν πoλ
λιi λεφτ& φoρoδιαφεiγoυν. γι6 νd μf odg θπιβdλλoυμε &δικα
μεγιiλoυq φ6ρoυ9 κ.λ,π, πρiπει νd dπoδε1τεiτε τ6 τdλειo or]'
oτημα fλεκτρoνικoδ oiκoνoμικoi iλ6γ1oυ, dται δoτε νd βλE-
πor με πoloi εivαl oi νoμoταγεiq πoλiτεq και πoιoi oi φoρoφr -

γαδεg. Tαυτ61ρoνα θ6 παρ6xoυν μ.σφ τoδ ilλεκτρoνικoδ oi-
κoνoμιλoi σι,στημ(ιo' πoλλd- διευκo) iνoειζ <σi Ιρoιcραιo-
τητεq, μ6 τlq δπoiεζ θd ξεγελoiν τ6ν κ6σμo 6τι 0,dνακoυφι-
στετ λιγo oiκoνoμ1κα),

Aδελφoι, μdζ iξαπατoδν μd τερατιδδη ψiματα! Δ!ν πρ6-
κειται μ6 6oα αioτηρ6 oiκoνoμικd μfτρα κι dν λιiβoυν νd ξε-
1ρειilooυμε τ6 1ρdoq μαq αiτ6,.yιατi δθν iξυπηρετεi τoιiq oκo-
πoιig τoυg ! δπαρξη μιdζ ε$ρωστηζ oi(oνoμικi .Eλλ,δαζ.

* Aπ6 τo βιβλio τon iερoμoνdtoι xρ1στoδoιλoυ Aγιoρεiτoυ.
Σκεnoζ 'ΕΚλoyiζ' ',AyΙoν 'o ρoζ 1996, σ,42t,

Aειμvli οτoυ ιiρyιεπιoκι,jπoυ Kρiτηc TΙMoΘΕoy

ιJι αρχovτεζ πρεπει vα ειvαι
χριστιανoi 6ρΘ6δoξoι

.,Eνα iπiκαιρo tiρθρο οτfν < Aναγ6ννηoη> τoδ 1963

To κεiμενo πol] dκoλoυθεi εiναι τ6 κιiριo ιiρΘρo τoδ
περιoδικoδ <<,Aναγ€ννηoιg> τ6ν Σεπτiμβριo τoδ 1963,
γραμμ6νo ιiπ6 τov τ6τε μητρoπoλiτη Γoρτιiνηg καi Aρ.
καδiαq κ, TιμιiΘεo, μετ6πειτα Aρ1ιεπioκoπo Kρητηq, μd
τoν τiτλo <.Eκλoγ6ζΣ,. ΠαραΘriτoυμε τ6 κεiμενo 1αρα-
κτηριoτικιi dπiκαιρo καi oημερα:

To ooβαρωτερo γεγoνoq o6 μiα 1ιδρα εiναι f dκλoγη
τ6ν dρ1ovτωv πo6 θιi την κυβερνηooυν.

oi λαoi &κoλoυθoδν τoig ιiρ1ηγorig των, τo6q 6.-.
πoioυq ιiγαπoδν καi μιμoδνται. Δdν εiναι δι]oκoλo νιi ιiν-
τιληφΘετ κανεiζ την τεριioτια oημαoiα πoιi i1ει τj iκλo-
γη καλ6ν ii κακδν dρ16ντων. .,oμωq δλiγoι oκdπτovται
oτιi ooβαριi την dξiαν τfrg ψljφoυ των καi τliν εiΘδνηv
τι.lν ιiπ€ναντι Θεoi καi ιiνΘριilπων, την ιiiρα πoιi ψηφi-

Σ. λiγεξ μdρεζ θιi κληθεi καi 6 λα6q μαg γιιi iiλλη
μιιi φoριi vιi θκλdξει τoiq ιiρ1oνταg πo6 0ιi τov διoικη-

(.o τovιoμ6g τδν oτoι1εiων εiναι τoδ iκδdτoυ),



2

σoυν. Θιi ξεπεταχτoδν πoλλoi καi διαφoρoι δπoψηφιoι,
παλαιoi καi νioι, γνωoτoi καi &γνωoτoι. Θιi τo6q dκo6-
o.ωμε να δμιλoδν dπo τ6 ραδι6φωνo καi τoιig θξδoτεq
oτig πλατεiεg. Θιi γριiιρoυν oτig θφημερiδεq, Θa iξaγyξ).
λoυν πρoγριiμματα, θιi ακoρπoδν 6πooχdσειζ, Θd περιiρ-
1oνται τig oυνoικiεq και τd χωριd, θιi περιoτoι1iζωνται
ιrπo τoiq φiλoυg τιυν καi θri πoζιiρoυν 1oριτωμενιl oτιi
διαφημιoτικιi θντυπα, oτoιig τoi1oυq καi οτri d1ηματα-.ιl .Ιστoρiα διδιioκει πιδg oi λαoi εiiκoλα πιιρα.τι1-

ρoνται καi δημαγωγoδνται. Kαi δ λαog μαq Ι1ει μiα
πλo6σια πετρα dπ6 τα tιρaαiα 1ρovια, πoιi δiν τη 1ρηoι
μoπoιεi δoo πpLπa' "γι' αiτ6 καi ιiπ61ει πoλi dκιiμη ιiτo
μiu oωoτη καi οωτηρια τoπoΘdτηoη rηc νηιool τ.ι,,

.fΙ <iAvαγ6ννηoιglr dπ6 καΘ{κoν καi dπ6 dγιiπη oτ6
λα6 μαg, δξω ιiπ6 κιiθε πoλιτικη καi κoμματικη ιiνιiμει-
ξη, θri 1αριiξει μερικ6g γραμμ6q πιiνω oτig f}ιroικεq
πρoδπoΘdoειg θv66 oooτoδ dκλoγικoδ πρooιrνιιτoλι-
σμoi.

Πρδτα &π' δλα, oi iρ1oντig μαg πρiπει νιi ι;iναι 1ρι-
oτιανoi δρΘ6δoξoι, πραγματικιi πιoτoi καi εiλικριvιi ri-

φooιωμ6νoι oτην θρηοκεiα τδν πατdρων μαq, Xριοτια-
νoi δ1ι oτoιig τtiπoυq καi 6ρθ6δoξoι oχ| στa χαρa|6'' B:[-

μεθα λα69 φαιν6μενo θρηoκευτικfq 6μoιoγενεiαq' Δ6ν
εiναι dνεκτ6ν oi dρ1oντdq μαg νιi ιiνηκoυν od dντι1ρι
orlανικεg iδεoλo1iεq καi δλλεq Θρηoκεiεc καi οiρrlrτειc,
Mασσδνoι καi Χιλιαoταi καi dOεoι πρiπει νιi κuταψηφι-
οθoδν dνελ6ητα μ6 την ψ{φoν τoδ εioεβoδg dρθoδ6ξoυ
λαo0 μαζ.

oi iiρ1oντι4g μαq τρ6πει νιi εiναι πατρι6τε9. Mιioα
oτην ψυ1( των πρiπει νιi εiναι 0ρoνιαομ€νη f1 αiωνiα
.Eλ)ιiδα 

με ιiλo τιi μεγoλεio τη6. Ποιρlιiτεq σωστoi καi
δλoκληρoι. cixι dπ.ουτoig πoi τιi1ο κ6πτoνται γlιi lην

πατρiδα καi τιi iδανικιi, 1olρig νd τιi n.o.uδou, *oi δno-
κριτικιi τιi βιiζoυν oιiν πρoκαλιiμματα dνoμων oυμφε-
ρoVτων καi φρικτfrg dκμεταλλεioεωq. Χρειιiζoνται &γνoi
πατριδτεg πo6 ξdρoυν νd τ1μoδν καi μd τo iδιo τo αiμιr
των τη 1ιilρα rηq δoξηq. roιi θρiλoυ. τoi μαρτl ρioι κιli
ιiγωνiζoνται νιi πρoοΘdooυν δoξα στη δ6ξα καi τιμη
oτην τιμη τ(q πατρiδoq..o λαι69 μα6 Θ6λει τoilg iρ1oντ6q τoυ ιiνθρcδπoυg τoil
λαoδ,',o1ι dπ6 dκεiνoυq πoιi μιλoδν γιιi τ6 λαo καi δ6ν
Exoυν ιiλλη o1doη μαζi τoυ, παριi νιi τ6ν dπατoδν καi
νιi τoν 6κμεταλλε6oνται, 'Aρ1oντεq iiνΘρωπoι μd .rνΘρω-
πι,, πoι] θd oκtiψoυν oιiν καλoi Σαμαρεiτεζ νd δdσoυv
τi'q π1ιηytq' νι1 βoηΘηooυv καi νιi αιilooυν τ6ν r.1μιθανfl
καi πιiντα dδικημdνo λαo μαq. Νιi ιiκoiooυν τo(lg oτε-
ναγμoυc καi τιi πoρoπoνα, Nti βρioκoνται πoντα κoντιi
τoυ, ν6 ιivτιμετωπiζoυν τιi πρoβληματα, νιi dγωνiζoνται
γιιi τη βελτiωοη τoδ βιoτικoδ τoυ θπιπiδoυ, νιi βoηθoδν,
vιi πρooτατε6oυν, νιi θυoιιiζoνται, γιιi vιi κλεiνoυν τιi
στdματα τδν i1θρδν κoi τδv υπovoμευτδv. πoι iκμc,
ταλλειjoνται τη δυoτυ1iα καi τιi βιiο,ανα τoδ λαoδ..o λα69 μαg Θfλει τo69 &ρ1οντig του ιiν0μδπoυg τfrq,Eκκληoiη, 

γιατi γνωρiζει πoλr5 καλιi πrig 1ωρiq την ειi= '

o6βεια καi την πρooηλωoη oτην,Eκκληοiα,6 dνθρω-
πo6 dπo1αλινc6νεται καi παραo,iρεται οi κιiθε κακ6. Δr1ν
Θdλει νιi τoιig βλ6πει μ6νo oτiq θπιδεικτικι1g Δoξoλoγiεq
καi παρελιioειg, μ6 τig φαντα1τερdg iμφανioειq. To6g θ6.
λει εiλαβε1q καi τρooευ1oμ6νoυζ, νd .κκλησιαζoντα1,
νιi iξoμoλoγolivται καi νιi κoινωνoiν, vιi πισrευoνv
o,τdv Θειiν. νti ιiγαπoiν roν Κι1ρloν,

Γιιi τoν λαo μαq καi τηv πατρiδα μαq εiναι μdγα δυ-
oτιi1ημα 6τι dπo ττjν ιivαoδoταση τoδ iλληνlκoδ κρd-
τoυq θλιi1ιoτα φcoτεινιi παραδεiγματα πoλιτικ6v μd θκ-
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κλησ1αστικην συνειδηση συναντoδμε. oi περιoooτερoι
ηoαν ξdνoι πρdq τfν ,Εκκληοiα' dδιιlφoρoι καi θ1θρι-
κoi.

.o λαrig μαg, τiλoq, θ6λει τo69 δρ1oντfq τoυ iνΘριδ-
πoυq μd δλη τη oημooio rηc λdξεωg. iκoνotq. μoρφωμd-
νoυg, μ6 frΘog, χαρακτηρα καi ψυ1ικιi μεγαλεio. Σημερoν
κατηντηoε πoλιτ1κ6ζ νd σημαiνει 6ναν iπαγγελματiα
κακfrq μoρφfrq, 

.AνΘρωπog riρ1ηγog εiναι μ€γα εiτ61η-
μ('' .}Ι iκλoγη dληΘινδν &νΘριδπων dκπρooωπων τoδ λα-
oδ πρoδπoθ6τει τ6 ξεδιιiλεγμιi τoυg, δπoυ κι &ν βρioκoν-
ται καi πdvω dπ6 κ6μματα καi πρooωπικ69 dπιδιcδξειg.
Γι,αiτo,6μω9, 1ρειιiζεται η ιiνιiπτυξιg τoδ πoλιτικoδ
αioθητηρioυ τoδ λαoδ, γιd vd μη μπαινει η ψiφoζ τoυ
oτη ζυγαρlιi τoi κεριioματoq. τηq κoυμπαριdg. τoi πρo-
σ.Dπlκoδ ρoυσφετιoδ, τfrg τυφλfrg iδεoλoγiαq.

Πρdπει νιi νoιιioει 6 λα6q μαq πιbq τ6 παντoδtrναμo
δπλo, f1 ψflφoq' μπoρεi νιi δημιoυργηoει τηv εδτυ21iα ii
τη δνoτυ1iα. 

.Yπdρ1ει 
μεγιiλη ηθlκη κρiolg πoντol] καi

oτην πoλιτικη liγεoiα. .H \μtφoζ μαζ μπoρεi νιi &ναζη-
τηoει καi νιi τιμηoει τo6q ιiνθριilπoυq μt τ6 παραπ(ινω
πρoooντα καi νιi τo6q καταoτt]oει κυβερνflτεq μαg. oi
'Eκλoγ6g πo6 dρ1oνται &q δεiξoυν πcδg εiμαoτε δξιoι κα-
λδτερηq τιi1ηg, σdν &vΘρΦπoι καi σdν iΘνoζ.

.oσoι ιiyαπoiv τι6ν Χρισtι6 καt τηv πατρ{δα καλoδv-
ται vιi ivερyoπoιη0o6v' δι6τι την μαρτυριrη Πατρ[δα μαE
κυβερvoδv κατd καvι6vα πριioτoπα ξivα μf τιiν παριiδooη
τfiE oρθoδoξiαq'

Πρooφoριi τδν Εκδ6oεων <oPΘoΔoΞoΣ Κ'"yE-
Λtt>' Πληρoφoρiεg oτιi τηλ': 23Ι0212659'

Ψ}ΙΦtZoYME ANΤΙMNΙΙMoNΙAKA
κΑΙ ΠΑTPΙΩTΙKA

Mετιi τo τρiτo καi πιo φαρμακερ6 Mνημ6νιo τfg
l2ηq Φεβρoυαρioυ 20Ι2, κcι'[ τ(ι μικριi παιδιιi βλ€πoυν
πoδ παε1 τo πραγμα,

.,oπωq iγραφε πρiv ιiπo εiκooι καi πλ6oν Eτη δ &γιog
Γdρoνταg Παioιoq, oi d1θρoi μαq Θ6λoυν νιi μδq ξεo1i-
σoυν dνδ oi <φiλoυ> μαq νιi μdq τoαλακcδo.oυν!.,.

T6 o16διo ηταν νιi μdg δδηγηooυν oτ6 ΔιεΘν69 No.
μ1σματικo Tαμεio (Δ.N.T.), νd μ&q φθιiooυν dδδ πo6 μdq
δφΘαoαν καi νιi μδg δρπιiξoυν τoν τεριioτιo πλoδτo πo6
κριiβει r] 6λληνικη γfr καi fl θιiλαο,oα..,ooα dγιναν [τε-
1νητo φotioκωμα τoδ iλλεiμματog, δυσφημηση τ6ν.Eλ-
ληνων δg τεμπθληδων ιiπ6 τoν iδιo τoν .,Eλληνα πρωΘυ-
πoυργ6 (!) κ.d.] ηταν γιd νd μαζ φriρoυν oτ6 Δ.N.T. καi
oτη oημερινη δεινη κατιioταoη, γιιi νιi μ&q κιiνoυv αij-

ριo dφρικανικη Ιiπoικiα.
.[Ι 

μoνη δυνατ6τητα πoι] iχoυμε αι)τη τη οτιγμτj, &ν-
Θρωπiνωq, γιιi νιi dνατρdψoυμε τη νdα κατoχη, στην δ.-.

πoiα εδρioκεται fl πατρiδα μαζ, εiναι €να παλλαiκ6 μ€-
τωπo dντioταoηq.

Nιi διcδξoυμε τol]ζ δ1εφΘαρμ6νoυq, ιiνiκανoυq καi
πρoδoτεq καi vd dλθουν <ν{oι Mακκαβαioιli, δπωq dλεγε
δ &γιoξ Γ6ρoνταζ Πατσιoζ, ,Aνθρ(oπoι δηλαδη τiμιoι,
πατρ1δτεζ, dδιιiφΘoρoι, πoιi θιi dγαπoδν την'Eκκληoiα
καi θιi iργαoΘoiv μd πvεiμα θυoιαc καi αυταπιiρvηoηq
γιιi νιi oταθεi καi πιiλι f .Eλλιiδα oτιi πoδια τηg.

Tιi τεριioτια κoιτιioματα πετρελαioυ καi φυoικoδ riε-

ρioυ, πoιj μdξ τ6 Eκρυβαν τoσα χρoνια, φΘιiνoυν 61ι &-
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πλδζ γιd νd ξε1ρει6ooυμε τιi τoκo.7λυφικα διiνεια τδν
διεΘν6ν &ρπακτικδν, dλλιi καi νιi dγoρtiooυμε -lτoιi λ6

γει 6 λoγog_ καi τη μιoη Eι)ριδπη.
.}Ι διεκδiκηοη ιiπio,ηq τδν γερμανικδν πoλεμικδν a-

πoζημιι,iroεων γιιi την καταoτρoφη, πoιi μδg πρoξ6νησαν
oτιi 1ρoνια τiζ κατoχηζ, καi η dπιστρoφη τδν 1ρημιi-
των τoδ κατoχικoδ δανεioυ, πo6 μd τ6 ζ6ρι μδg δπo1ρ6-
ωoαν νιi τo0g διδooυμε, Θci dρκoδoε γιιi την dξ6φληoη
ιoi επoxΘoiq τoκoγ)υφικoi 1ρiol q πoιl μdg φ6ρτωoαv.
Kαi μ6νo τo γεγoνoζ 6τι κανεig dπo δooυq κυβdρνηoαν
την.Eλλιiδα μεταπoλεμικd δdν διεκδiκηoε τiq γερμανι-
κdq πoλεμικιlg &πoξημιciloειq (τig δπoiεg πfrραν 6λoι oi
ιiλλοι λαoi, πoιi ζημι6ΘηKαν στ6ν π6λεμo dπ6 τoιiq Γερ-
μανoιjζ, cκτ6ζ &π6 θμδgl),6δηγεi dβiαoτα oτην θξαγωγη
συμπερασμdτων γι6 τo6ζ πoλ1τικoιiζ μαq <l]γr4τεq>.

M6 τiq θκλoγ{q _oi 6πoiεg μdλλoν 0ιi γiνoυv dρ1dq
Mαtoυ_ d1oυμε τf δυνατ6τητα νιi oτεiλoυμε στd σπiτlα
τoυq τo69 διεφΘαρβνoυq, ιiviκαvoυg καi πρoδ6τεq. xω-
ρiq vιi δπερεκτιμoδμε τd δπλo τ6ν .Kλoγδν, πρΕπει 6-
πωσδηπoτε νιi τo 1ρηoιμoπoιηooυμε.

ΓΙρoσoχη! ',o1ι λευκ6 fi ιiπo1f! Ψηφiζoυμε αiτo6ζ
πoιj μdζ gχoυv διboει riπoδεiξειq 6τι d,γαπoδν τ6ν τoπo,
εiναι τiμιoι. ιiγαπoi v την .Εκκληoiα. c1oυν ιiνrιμνημo.
νιακl] πατριοlτικτj γραμμlr1. To λευκo καi l] iπo1η θιi d-

1oυν δq dπoτ6λεoμα νιi d1oυμε στo κεφdλι μαζ πdλι αδ-
τo6q πoιi μ&g κατι1oτρεΨαν..,.

'Eιiν f1 'Εκκληoiα, θκτ69 dπ6 τo oπoυδαio δργo πo6
κιiνει μ1 τιi oυooiτια, μπεi μπρooτιiρηq καi στην dντi-
σταση τoδ λαoδ κατd τiζ vdαζ κατoχηζ, τ6τε δdν Θιi
,1oυν πo6 νιi κρυφτoδν oi δoσiλo.yoι.

ιΙ ΣΥNTAKTΙK1i EΠΙTPoΠt{

Πoρioματα .tΙμερiδαq

Στo Πολεμικo Moυσετo στην Αθηνα στig 14 'Ιανoυα-

ρioυ 2012, μd διoργανωτr] τiν (.Eστiα Πατερικδν Mελε.
τδν,, κoi Θεμα τιi αiτrα τηq oiκovoμtκηc κρioει'lg. πριlγ
ματoπoιηθηκε Hμιρiδα μi τιi iζηg πoρioμοια:

<.H oiκoνoμικη κρioη, δπωq iμφανioτηκε dκαριαiα
εiναι ιiναμφιoβητη1α τεχνητη καi μoιdζει νιi οτo1εsει
μετri την dγκαΘiδρυoη μι&g κoινoβoυλευτικfrg δικτατo-
ρiαg δ1ι οτηv iξ6φληση τ6v δανειoτιδν, dλλιi oτην iξα-
Θλiωoη, τηv iξα1ρεiωoη καi τηv δπoδoiλωoη τδν.Eλ-
ληνων od ξ6να ιiδηλα κ6ντρα καi oτην θνταξη τflq .Eλλιi-

δoq καi τδν.Eλληνων od μιιi παγκ6oμια κυβ6ρνηoη, 6-
πωζ τ6 ζητoiν δλoι oi δoτoi τ]γdτεg τδν μεγαλωv κρα-
τδν. [,..]

T6' iιΧ}'επα1J'η1'α μνημ6vια, τιi μεσoπρ6Θεσμα, oι δα-
νειακ69 ουμβιioειq καi fl φoρoκαταιγiδα, μd τiq περικo-
πig, τιi πoικiλα <1αριiτoια> κ.λπ. βρioκoνται θξω ιiπ6
τfl συνταγματ1κη τdξη. ΠληΘd)ρα διατιiξεων τoδ Συντιiγ-'
ματoζ παραβι,ζoνται πρoκλητικιi, κα0ι6q καταλι)εται ij
dΘvικη κυριαρ1iα καi καταπατεiτα1 τ] δπo τoδ Συντdγμα
τoζ πρoστατευ6μενη <ιiξiα τoδ ιiνΘριilπoυ> καi τfq ζω{g
τoυ καi dπioηq τιi dν0ρωπινα δικαιιilματα, 6πιυ9 τ6 δι-
καiωμα oτfν πρoστασiα τflq δγεiαq, τfg oiκoγενεiαq,
τηζ μητρoτητoζ καi τo δικαiωμo oτην περloυoiα καi
την cργασiα,.

(Aπo τηv Διμηνιαiα €κδooη τoδ δμωνfμoυ Συλλ6-
γoυ ΠAΡAKATΑΘHK}Ι. τεδ1oq 82 Φεβρoυιiρ1oζ 20l2).


