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B ἐγκατάλειψη τῶν συνόρων
Συνεχίζοντας τὴν ἐθνικοθρησκευτι-

κὴ δράση τοῦ ἀειμνήστου προκατόχου 
του Μητροπολίτου κυροῦ Σεβαστια-
νοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κο-
νίτσης κ. Ἀνδρέας δὲν παύει νὰ δια-
μαρτύρεται πρὸς ὅλες τὶς κατευθύνσεις 
γιὰ τὴν καταπάτηση τῶν ἀνθρωπίνων 
δικαιωμάτων τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀ-
δελφῶν μας ἀπὸ τοὺς κυβερνητικοὺς 
παράγοντες τῆς Ἀλβανίας.

Τελευταῖα ὅμως ὁ ἀκρίτας Ἱεράρ-
χης διαμαρτυρήθηκε ἐντονότατα πρὸς
τοὺς ὑπεύθυνους ἁρμοδίους τῆς χώ-
ρας μας γιὰ ἕνα ἄλλο σοβαρότατο 
θέμα: γιὰ τὴ μεγάλη μείωση τῶν συν-
οριοφυλάκων στὰ συνοριακὰ φυλά-
κια Δελβινακίου, Κονίτσης, Κεφαλό-
βρυσου, Καστανῆς καὶ Πυρσόγιαννης, 
πράγμα τὸ ὁποῖο ὁδηγεῖ κατ’ οὐσίαν 
στὴν κατάργηση τῶν συνοριακῶν φυ-
λακίων καὶ φρουρῶν στὴν περιοχὴ 
αὐτή. Συνέπεια τούτου θὰ εἶναι ἡ ἀνα-
σφάλεια, ἡ ἀνενόχλητη διακίνηση κα-
κοποιῶν, ἐμπόρων ναρκωτικῶν, ἡ δι-
αφθορὰ καὶ ἡ τέλεια ἐρήμωση τῆς 
περιοχῆς. 

Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Σεβασμιώτατος, ποὺ 
θεωρεῖ ἐθνικὸ ἔγκλημα τὴν κατάρ-
γηση τῶν συνοριοφυλάκων, τονίζει 
μεταξὺ ἄλλων στὴν ἀνακοίνωσή του: 
«Ἐξ ὀνόματος λοιπὸν αὐτοῦ τοῦ χι-
λιοπροδομένου λαοῦ μας διαμαρτύ-
ρομαι ἐντόνως. Ἂν οἱ ποικιλώνυμοι 
“ἁρμόδιοι” ἔχουν ἀποφασίσει τὸ τέλος 
τῆς ἀκριτικῆς μας Ἐπαρχίας, τοὺς λέω 

καθαρὰ καὶ ξάστερα ὅτι εἶναι “μακριὰ νυ-
χτωμένοι”. Ἡ Ἐπαρχία μας δὲν προτίθεται 
νὰ δεχθῇ “νὰ τὴν αὐτοκτονήσουν”. Στὴν 
ἀναισθησία καὶ στὰ ἀσύστολα ψεύδη τῶν 
“ἁρμοδίων” ἀπαντᾷ ἀπερίφραστα ΟΧΙ...
Ζητοῦμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ μᾶς 
πῇ ὑπεύθυνα καὶ τίμια τί σκέπτεται καὶ τί 
σχεδιάζει γιὰ τὴν Ἐπαρχία μας. Ἐὰν ὅμως 
κωφεύσῃ, τότε ὁ λαός μας μὲ ἐπὶ κεφαλῆς 
τὸν Ἐπίσκοπό του θὰ ἀγωνισθῇ νόμιμα 
μέν, ἀλλὰ θαρραλέα καὶ ἀποφασιστικά, 
γιὰ νὰ κρατηθῇ ὁ τόπος αὐτός, ποὺ εἶναι 
ποτισμένος μὲ πλῆθος αἷμα ἑλληνικό. Τὸ 
χρωστᾶμε κυρίως στὶς γενιὲς ποὺ ἔρχον-
ται. Γι’ αὐτὸ δὲν μποροῦμε καὶ δὲν πρέ-
πει νὰ ἀδρανήσουμε. Μὲ τὴν βοήθεια 
τοῦ Θεοῦ καὶ κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη καὶ 
τὴν προστασία τῆς Παναγίας μας, ὁ κατὰ 
πάντα δίκαιος ἀγώνας μας θὰ ἔχῃ θετικὸ 
ἀποτέλεσμα...».

Φωνὴ ἀνταξία Ἱεράρχου ποὺ ἐμπνέεται 
ἀπὸ τὰ ἑλληνορθόδοξα ἰδανικὰ καὶ ἀγω-
νίζεται ἕως θανάτου γι’ αὐτά. Εἶναι ἡ φωνὴ 
τῆς Ἑλλάδος ποὺ ἀγωνιᾶ.

Λογοκρίνουν καὶ τὶς 
χριστιανικὲς ἀπόψεις!

Ὅτι τὸ πανάγιο πρόσωπο τοῦ Σωτῆρος 
Χριστοῦ καὶ ἡ ἁγία του Ἐκκλησία ἀπο-
τελοῦν μόνιμο στόχο ὁρισμένων στὴ χώ-
ρα μας, εἶναι γεγονὸς ποὺ δὲν χρειάζεται 
ἀποδείξεις. Τὸ ὅτι ὅμως θὰ φθάναμε στὸ 
σημεῖο τὸ Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ραδιοτηλε-
οράσεως (ΕΣΡ) νὰ θεωρεῖ προσβλητικὸ 
τὸ περιεχόμενο ἐκπομπῆς τῆς «Πειραϊκῆς 
Ἐκκλησίας» γιὰ τὸ Ἰσλὰμ καὶ τὸν Μωάμεθ, 
εἶναι ἀπὸ τὰ μὴ ἀναμενόμενα. Τὸ ΕΣΡ
μὲ τὴν ἀπόφασή του ὑπ’ ἀριθ. 150/2007 
ἔκανε σύσταση στὸ ὡς ἄνω ραδιόφωνο, 
ἐπειδὴ ὁ ἐκφωνητὴς ἀνέγνωσε μαρτυρο-
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σαν «πανὸ» μὲ ἐδάφια τῆς Ἁγίας Γραφῆς 
ποὺ καταδικάζουν τὴν ἐπαίσχυντη αὐτὴ 
ψυχοσωματικὴ διαστροφή. 

Εἶναι καιρὸς νὰ σοβαρευθοῦμε καὶ νὰ 
φανοῦμε προμηθεῖς καὶ ὄχι ἐπιμηθεῖς.

Hπάξια τιμὴ
«Μὲ τὸν σταυρὸ τῆς “Παναγίας Παμ-

μακαρίστου” τίμησε τὸν ἑλληνικῆς κα-
ταγωγῆς κοσμοναύτη τῆς Ρωσίας κ. Θε-
όδωρο Γιουρτσίχιν-Γραμματικόπουλο ὁ 
Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολο- 
μαῖος», ὁ ὁποῖος στὴν προσφώνησή του 
τόνισε: «Παρηκολουθήσαμεν μετ’ ἐξαι- 
ρετικοῦ ἐνδιαφέροντος τὰς ἀστροναυτι-
κάς σας ἐπιδόσεις, τὰ ἐπιτεύγματα, τὰ 
ὁποῖα ὄχι μόνον σᾶς κατέστησαν διακε-
κριμένον μεταξὺ τῶν συναδέλφων σας, 
ἀλλὰ καὶ ὡδήγησαν τὴν πολιτικὴν ἡ-
γεσίαν τῆς Ρωσίας νὰ σᾶς ἀνακηρύξῃ 
ἐπαξίως “ Ἥρωα τῆς Ρωσίας”. Σεμνυνό-
μεθα, διότι εἶσθε ὄχι μόνον τέκνον τοῦ
εὐσεβοῦς ἡμῶν Γένους, ἀλλὰ καὶ πι-
στὸς υἱὸς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. 
Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα πάντοτε 
νὰ εἶσθε εἰς θέσιν νὰ νιώθετε τὴν πα-
ρουσίαν τοῦ Θεοῦ εἰς τὴν ζωήν σας, καὶ
ἐδῶ εἰς τὴν γῆν καὶ εἰς τὰς ὑψηλὰς πτή-
σεις σας εἰς τὸ μακρινὸν διάστημα». Καὶ 
πρόσθεσε: «Ὡς Ἕλληνες καμαρώνου-
με ὅτι τὸ Γένος μας ἀναδεικνύει τέτοιες 
προσωπικότητες, ποὺ τιμοῦν ὄχι μόνον 
αὐτό, ἀλλὰ καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν, τῆς ὁ-
ποίας εἶσθε πιστὰ τέκνα».

Ὁ ὁμογενὴς κοσμοναύτης, «φορώντας 
τὸν ἐπιστήθιο σταυρὸ ποὺ τοῦ προσ-
έφερε ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, εἶ-

λόγιο ἱερομάρτυρος τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ 
τὸ ὁποῖο ἀναφέρθηκε ὅτι ὅλοι οἱ νεομάρ-
τυρες ὁμολογοῦν ὅτι «ὁ Ἀλλὰχ καὶ ὁ Μωά-
μεθ εἶναι ὁ μεγαλύτερος ἀπατεώνας». 

Καὶ ἡ μὲν εὐαισθησία τοῦ ΕΣΡ ὅτι «ἐνδε-
χομένως τέτοιες φράσεις νὰ θεωρηθοῦν 
ὅτι θίγουν θρησκευτικὲς μειονότητες» εἶ-
ναι μέχρις ἑνὸς σημείου φυσική. Ὅμως ἐ-
γείρεται ἡ φυσικὴ ἐρώτηση: Οἱ Ὀρθόδοξοι 
Χριστιανοὶ δὲν προσβάλλονται, καὶ μάλι-
στα βάναυσα, μὲ τὰ βλάσφημα κατὰ τοῦ 
προσώπου τοῦ Χριστοῦ δημοσιεύματα
τοῦ τύπου, ἢ μὲ βιβλία, ἄρθρα, τηλεοπτι-
κὲς καὶ ραδιοφωνικὲς ἐκπομπές, μὲ θεα-
τρικὰ καὶ κινηματογραφικὰ ἔργα, πρά-
γμα τὸ ὁποῖο συμβαίνει τὰ τελευταῖα ἔτη
στὴ χώρα μας; Καὶ γιατί ἀπαγορεύεται ἡ 
κριτικὴ στὸ Ἰσλὰμ ἢ σὲ ὁποιαδήποτε ἄλ-
λη πίστη, καὶ δὲν εἶναι παραβίαση τῆς 
θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν Χριστια-
νῶν οἱ ὕβρεις κατὰ τοῦ προσώπου τοῦ 
Χριστοῦ;

Καὶ κάτι ἀκόμη. Ἂν δεχθοῦμε τὴ σύστα-
ση τοῦ ΕΣΡ (δύο ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ ὁποίου 
ἐπέμεναν νὰ ἐπιβληθεῖ στὸν Ραδιοσταθμὸ 
τῆς Πειραϊκῆς Ἐκκλησίας πρόστιμο 3.000 
x), μήπως ὁδηγηθοῦμε σὲ κάτι χειρότερο; 
Στὴν ἀπαγόρευση π.χ. δημοσιοποιήσεως 
κειμένων τῆς Ἁγίας Γραφῆς ποὺ κρίνουν
τοὺς αἱρετικοὺς ὡς πλανεμένους καὶ ἀντι-
χρίστους! Ἢ κειμένων τῶν ἁγίων Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως π.χ. τοῦ ἁγίου Γρη-
γορίου Παλαμᾶ κ.ἄ., οἱ ὁποῖοι θεωροῦν καὶ 
κρίνουν τὸ Ἰσλὰμ ὡς πλάνη καὶ τὸν Μω-
άμεθ ὡς ψευδοπροφήτη! Καὶ ἐπειδὴ στὴν 
Ἑλλάδα ἔχουμε τὴν τάση νὰ μιμούμαστε 
ὅ,τι γίνεται σὲ ἄλλες χῶρες, ἂς προσέ-
ξουμε πρὸς ἀγωγὴν αὐτὸ ποὺ ἔγινε ἤδη 
στὴν Ἀμερική. Ἐκεῖ ὁδηγήθηκαν στὰ δι-
καστήρια καὶ στὴ φυλακὴ Χριστιανοὶ γιὰ 
προσβολὴ ὁμοφυλοφίλων, διότι ἀνήρτη-
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πε ὅτι κατὰ τὴ διάρκεια τῶν διαστημι-
κῶν ταξιδιῶν του πάντοτε φοράει τὸ 
σταυρό του». Ἐπιπλέον σὲ ἀπάντη-

ση σχετικοῦ ἐρωτήματος εἶπε χαρακτη-
ριστικά: «Μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ θέ-
λω νὰ ξαναπάω στὸ διάστημα» (Πρακτο-
ρεῖο «Ρομφαία» 11-1-2009).

Μὲ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση ἐπικροτοῦμε 
τὴν ἐπάξια ἀπόδοση τιμῆς ἀπὸ τὸ σεπτὸ 
Κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς τὸν σεμνὸ 
κοσμοναύτη, ὁ ὁποῖος δοξάζει τὸν Ἑλληνι-
σμὸ μὲ τὶς ἐπιδόσεις του στὶς διαστημικὲς 
ἀποστολὲς τῆς σημερινῆς Ρωσίας. Περισ-
σότερο ὅμως μᾶς ἐντυπωσιάζει ἡ ταπει-
νὴ ὁμολογία τοῦ γενναίου ἀστροναύτη ὡς 
ὀρθοδόξου πιστοῦ, ὁ ὁποῖος ἀναθέτει τὴν 
ἐκπλήρωση τῶν δυσχερῶν καθηκόντων 
του καὶ τὴν προστασία τῆς ζωῆς του στὴν 
ἀκαταμάχητη δύναμη τοῦ παντοκράτο-
ρος Θεοῦ μὲ ὅπλο πανίσχυρο τὸν τίμιο 
Σταυρὸ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ἂς δοξάσουμε τὸ ἅγιο ὄνομά Του μὲ αἰ-
σθήματα εὐγνωμοσύνης γιὰ τὸν ἄξιο αὐ-
τὸ σταυροφόρο τοῦ ἑλληνορθοδόξου Γέ-
νους μας!

B τραγωδία τοῦ ἀθεϊσμοῦ
«Ἕνα μήνυμα ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπὸ 

προχθές (7-1-2009) στοὺς δρόμους τοῦ 
Λονδίνου, ἀναρτημένο στὰ γνωστὰ κόκ-
κινα λεωφορεῖα, εἶναι τὸ ἑξῆς: “Θεὸς πι-
θανότατα δὲν ὑπάρχει. Τώρα σταμάτα ν’ 
ἀνησυχεῖς καὶ ζῆσε τὴ ζωή σου!” Αὐτὰ τὰ  
μηνύματα θὰ ἐπεκταθοῦν καὶ στὸ μετρὸ 
τοῦ Λονδίνου... Μὲ αὐτὸ τὸ σύνθημα ἐπί-
σης θὰ κυκλοφοροῦν καὶ τὰ λεωφορεῖα 
στὴν ὑπόλοιπη Μεγάλη Βρεταννία... Ἀ-
κόμα καὶ στὴ Βαρκελώνη σχεδιάζεται νὰ 
πραγματοποιηθεῖ μιὰ ἀντίστοιχη καμπά-
νια... Στόχος τῆς ἐκστρατείας εἶναι νὰ με-
ταδώσει τὸ μήνυμα τῆς ἀμφιβολίας γιὰ τὴν 
ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ...

Ἡ ἱστορία ξεκίνησε τὸν Ἰούνιο τοῦ 2008 
μὲ ἀφορμὴ κάποια θρησκευτικὴ διαφήμι-
ση. Ὁμάδα ἀθέων ἔκανε τότε ἔκκληση γιὰ 
συγκέντρωση χρημάτων, μὲ τὴν ἐλπίδα νὰ 
συγκεντρώσουν ἕνα ποσὸ τῆς τάξης τῶν 
5.500 λιρῶν, ὥστε νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ 
διαφήμιση σὲ τουλάχιστον δύο λεωφορεῖα 
τοῦ Λονδίνου. Γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ πρῶτος 
ὁ Richard Dawkins πρόσφερε τὰ χρήματα 
ἀπὸ τὶς πωλήσεις τοῦ βιβλίου του “ Ἡ περὶ 
Θεοῦ αὐταπάτη”. Τὰ χρήματα ὅμως ποὺ 
μαζεύτηκαν ξεπέρασαν κάθε προηγούμε-
νο, ἔφτασαν νὰ ὑπερβοῦν τὸ ποσὸ τῶν 
135.000 λιρῶν»!

Εἶναι πραγματικὰ καὶ νὰ κλαίει καὶ νὰ γε-
λάει κανεὶς μὲ τὰ καμώματα τῶν ἀθέων.

Νὰ γελάει, διότι, ἐνῶ λένε ὅτι εἶναι ἄθεοι, 
ἀσχολοῦνται μὲ τὸν Θεὸ σχεδὸν περισσό-
τερο ἀπὸ τοὺς πιστούς. Καλὰ τὸ εἶπε ἕνας 
μεγάλος συγγραφέας, ὅτι «ὁ ἄθεος εἶναι 
ἕνας μανιακὸς τοῦ Θεοῦ»! Τὸ παρατηρεῖ 
κανεὶς καὶ σὲ πλῆθος ἀθεϊστικῶν καὶ ἀν-
τιεκκλησιαστικῶν ἱστοσελίδων στὸν τόπο 
μας. Ὅλο τὸ περιεχόμενό τους εἶναι μιὰ ἄρ-
νηση. Ἄρνηση τοῦ Θεοῦ καὶ ἐξύβριση καὶ 
κατασυκοφάντηση τῆς Ἐκκλησίας.

Ὅμως αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι καὶ ἡ ἀξιοθρή-
νητη τραγωδία τους. Τὸ φρικτὸ κενὸ ποὺ 
ἀφήνει μέσα τους ἡ ἀπιστία, κραυγάζει δυ-
νατὰ καὶ τοὺς ξεκουφαίνει, μὲ ἀποτέλεσμα 
νὰ μὴν μποροῦν νὰ ἡσυχάσουν. Καὶ νο-
μίζουν ὅτι θὰ σωπάσουν τὴν ταραγμένη 
συνείδησή τους διοργανώνοντας θορυβώ-
δεις ἀθεϊστικὲς ἐκδηλώσεις. Πόσο λάθος 
κάνουν! Ἐπαναλαμβάνουν τὴν ἀνοησία 
τοῦ ἄφρονος (ἀνόητου) ποὺ κραύγαζε στὰ 
χρόνια τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅτι δὲν ὑ-
πάρχει Θεός: «Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐ-
τοῦ· οὐκ ἔστι Θεός» (Ψαλ. ιγ΄ 1)!

Μόνο ποὺ ὁ ἀνόητος τότε τὸ ἔλεγε μέσα 
του: «ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ». 

Ἐνῶ σήμερα τὸ διαφημίζουν! Σίγουρα ἡ 
κατάσταση αὐτὴ εἶναι χειρότερη καὶ ἀπὸ 
ἀφροσύνη.

Ὁ Κύριος νὰ μᾶς ἐλεήσει ὅλους!




