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" Η Μ Ω Ν Τ Ο Π Ο Λ 1 Τ Ε Υ Μ Α " 

Στό προηγούμενο δpθpο καταλήξαμε, δtι έγκαίρως, δσο είναι και

ρός, οι πιστοι Χριστιανοί πρέπει νά πάρωμε τό μέτρα μας vιά τήν κατα

πολέμησι τοD έχθροD τΠς πιστε~ς μας. Καί δέν πειράζει dv τδ tπαναλ6-

βοuμε: Ό έχθpός δέν είναι όποιοδήποτε κόμμα, άλλά έχθpός είvαι , δποι-

' 
ος πολεμδ τ~ν πίστι μας. 

Έμεtς έχομε ξεκαθαρίσει, δτι δέν άνήκοuμε σέ κανένα άπ·τά ύπάρ · 

χοντα κόμματα. Δέν είμαστε οστε Δεξιοί, οΟτε Άριστεροt, οϋτε τοϋ 

Κέντρου η Κέντpοδεξιοι. Είμαστε πρώτα άπ.δλα Χριστιανοι, πpοσπαθοuμε 

ν " δκολοuθοΟμε τδ Χριστό, είμαστε μέ "τά δvω". Ό Κύριός μας δέχεται 

δλους κ~ι δεξιούς και άριστεροός καί τούς πόντες. Σύμφωνα μέ τήv πι

στι μας~ τό δικό μας πολίτευμα δέv διεκδ~κε[ κανέναν κοσμικό χ~ρο, 

νιατι "~μ~ν τό πολίτευμα έν o~pαvotc Οπόpχει" (Φιλ ι ππ. v·, 20). 

Νά μ~ μaς bποβόλη δμως τ~ σκέψι δ Πονηρός, δτι δφοD τό δικό 

σας πολLτεuμα είναι στόν Ούρανό, άρα έμείς ~ποpοΟμε νά άδιαφοpοuμε 

νιά τό τι vινεται στΛν πατρLδα μας έ~αντιον τΠς πιστεώςσμας, n vιά 
τδ τί διδάσκουν στό παιuιά μας, η vιά τό τι uποφέροuν oL άδελφοί μας, 

πού είναι σκλαβωμένοι κάτω άπό άθεϊστικά · καθεστwτα. 

Αύτδ θδ μποροDσε Cσως νά τό κάνωμε, δν δλα τά κόμματα εrχαν 

διαοορά μόνο στό πολιτικό η και τό κοινωνικό τους πpόγμαμμα και οχι 

~ς πρός τό τi πιστεύουν και π~ς φέρονται έναντίον τ"ς πίστεως . Τώρα 

δμως ... έχομε ~~ όμματα, δποu τό όμολογοuν και τδ φωνάζουν, δτι δέν 
πιστεύουν στό Θεό καί δτι δ πρwτος και μεναιύτερος έχθρός τους είνα ι 

ή θρησκε(α κα( πιό συγκεκριμένα ή πίστις στδv Κύριό μας~ τόν Κύριο 

ΊησοD Χριστό. Καί δέν περιορίζονται ~όνο στό νά τΔ δμολογοuν και vά 

τό φωvδζοuν, δλλό ξέρομε, δτι αδτΛ τ~ν πίστι θά τ~ν πολεμ~σοuν μέ 

κάθε μέσο δταν μποροDv καί θά τ~v όπαyορεύσοuν σάν τό χειρότερο f γκλη

μα. Ξιρομε άκόμη και δτι δποu μπόρεσαν καί π"ραν τήv έξοuσία στά χέ

pια τους ~χουν κ ~ pύξει άμείλικτο πόλεμο κατά της θρησκείας και μυ

ριάδες πιστοι βρtσκονται σέ φυλακές n σέ στρατόπεδα συγκεντρώσεως , 

μόνο καί μόνο νιατι ώμολόγησαν τήν π ι στι τους. Γιά νά μή πaμε μακρυά, 

ξέρομε δτι δ(πλα μας, στήν Άλβανια 400 . 000 άδελφοι μας στενάζουν 

κάτω όπ " τόν πιδ ~όρβαρο ζυγό, έπειδ~ θέλουν νά μείνουν Όρθόδοξοι 

Χριστ ι ανοί και "Ελληνες. 

Σέ μιά τέτοια περίπτωσι έπιτρέπεται δ Όρθόδοξος Χριστιανός 

νά μείνη άδιάφορος; Θά πρέπει vά περιμένη πρωτα νά πάρο~ στά χέρια 

τωuς ολη τήν έξουσία οί άθεοι και στήν πατρίδα μaς - καί Οστερα νά έν

διαφεpθη; 
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Καί πιό συγκεκριμένα: • ο.t αν ώρισμένοι πολιτευόμενοι, ύποψήφιοι 

κυβερνητες μας (δέν έξετάζομε έδω δν ώς δτομα εtνα ι δθεοι ~ θρησκευ

όμενοι, είναι δικαCωμά τους ώς δτομα νά είναι γιά τόν έαυτό τους δ,τι 

θέλουν) δηλώνουν έπtσημα, δτι άκολουθοϋν τό τάδε πρόγραμμα, πού εί

ναι γνωστό, δτι πολεμa τή Θρησκεία καί ειδικά τήν Όρθόδοξη πιστι 

μας, ή συνεί~ησις ένός Όρθόδοξου Χριστιανοu έπιτρέπει νά ψηφίση έναν 

τέτοιον πολιτευόμενο; 6έν εΙναι σάν νά τόν βοηθδ στόν πόλεμό του κατά 

τΠς θρησκειας; Ό Όρθόδοξος αδτδς Χριστιανός δtν γίνεται συν εργός 

στόν πόλεμο κατά του Χριστοϋ καί της Βασιλειας τσα Θεοu; 

Έπειτα, έκτός άπ"αάτά, δν έμε[ς δείχναμε άδιαφορια σέ μιά τέ

τοια περtπτωσι, ή συμπεριφορά μας αύτή δέν θά ηταν άντίθετη μέ τή 

διδασκαλ ία τοu Κυρtου μας; Γιατί Έκείνος δέν μδς δίδαξε νά ζητδμε 

νά έπικpατήση ή Βασιλεία τοu θεοu καί νά έφαρμοσθοuν ο ί έντολές Του 

"~ ς έν οάpανΘ καί έπί της ν~ς"; "Επομένως, έπιτpέπεται έμείς μέ τήν 

άδpάνειό μας νά γινόμαστε συνεργοί στήν έπικράτησι της βασιλείας ~ου 

· Αντιχpίστου; 

Βέβαια μερικοί τάχα Όρθόδοξοι θεολόγοι, άκολοuθώντας τούς ξέ

νους δθρησκοuς θεολόγους, fxoυv τή γνώμη, δτι τΛ Βασιλεία τοu ΘεοQ 

δέν πρ έπει νά τήν περιμένουμε έδω στήν παpοuσα ζωή. Άλλά έφ'ϋσον 

δ Κύp ιος μδς f χει δp ισε ι νά έπανaλαμβ_a~ ί .u~ε στή ν καθi1μερι νή ΊΊpοσευχή 

μας πρός τόν ούράνιο Πατέρα μας τό 11 ~~ ή βασιλεια σο~, vενηθήτω 
τ6 θέλημά σου ~ς έv ούραvQ και έπί της γΠς"~ δν δπως λένε α~τοί οι 

πλα~εμ ένοι θεολόγοι δέν πρόκειται νά lλθη κάποτε ή Βασιλε[α τοD ΘεοΟ 

και QV δέν μπορ ?j νό έπικpατήση τό θέλημα tOU θεΟU 11 καί έΗί τfίς γf'lς 11 , 

θά μδς fβαζε ό Κόpιος νά iπαναλαμβάvουμε σuνεχ~ς αδτό τδ α Cτημά μας 

π ρός τ όν ού~άνιο Πατέρα Του; 

Άλλ"δ Όρ θό δ οξος Χριστιανός άντ ι μετωπ (ζ ει κα ί fναν δλλον πει

ρασμό . Προσεόχεται νά ~λθη ή Βασιλεια τοu θεο~ καί vά έπικρατήση 

τδ θέλημό Του "~ς έv ο~ρανΘ ~αί έπί τnc vΠς", διαπιστώνει δμως δτι 

τουλάχιστο στις ήμέpες μας δέν πρόκειται νά έγκατασι_.,αeη ''και έπί τnς 

γ η ς" ή Βασιλεία τοu Θεοu καί vά έπικpατqση τό θέλημά Του. Έpωτοται~ 

λοιπόv; δ εύσεβής Χpιρρανός ώς πολίτης της αίώvιας Βασιλείας τοu . 

θεοΟ δέν fχει τιποτε έν τω μεταξύ νό κάνη μέχρι πο6 νά lλθη αύτή ή 

Βασιλεία; θά μένη δπρακτος; θά μένη άσυνκLνητος, άντικρύζοντας τόv 

πόλεμο, ποό vινεται έναντίον της πίστεώς του; ·ε τσι εtχαν φεpθη ο[ 

·Αγιοι "Απόστολοι, οι ~ενάλοι Πατέρες της ΈκκλησLας μας, οι άναpί

θμητοι ~Ανιοι Μάρτυρες, ο[ Όμολογηται της πίστεώς μας; ΠΕμειναν 

άσυνκίvητοι, ούδέτεpοι, δπραγοι; 

Γιά τ~ν έγκαθιδρυσι τ~ς Βασιλείας κα[ τ~v έπικράτησι τοu θελή

ματος τοΟ ΘεοΟ "καί tπί τ~ς γ~ς" δ ε~σεβ~ς Χ ριστιαvδς 96 πρέπει vά 
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άγωνιζεται μέ δλες του τις δυνάμεις. Άλλά τόν άvwνα αύτόν, νιά νά 

fχη άποτελέσματα και νά μήν εtναι δγονος, πρέπει ~ Χριστιανός νά τόν 

ξεκινήση άπ'tκε[ πού κανένας δέν μπορε [ νά ισχυρισθ", δτι στήν προσπά

θειά του αύτή τόν έμποδ[ζουν είτε οί άλλοι, εί~ε οί συνθίiκες πού ζfj, 

είτε vενι~wς τά έξωτερικά γεγονότα. 

"Υπάρχει μιά περιοχή, δπου ή Βασιλε[α τοD θεοD μπορε[ έξάπαντος 

vά έγκατασταθίi. Ε r ναι ή περιοχή τίiς Ψuxfiς τοϋ καθενός μας 7 ·δν τό θε

λήσουμε κι έμείς ο ί ίδιοι. ·Αν ό Χριστιανός άγωνιζόταν ~ νά κυριαρχη tι 
" 

~· μέσα του και γενικά στή ζωή του τό Θέλημα τοD θεοϋι fχει άμέσως ή Βα

σιλε[α Τοϋ θεοΟ μιά περιοχή πού ε[ναι στήν άπόλυτπ διάθεσι της. Γι'αύ

τό ό Κύριος εtπεv~ δτι "ή βασιλεια τοσ θεοG έντός ~μwv έστι" (Λουκ. 

ιζ' i 21). 

ΑΑτδ δμως δέν μπορε[ νά χρησιμοποιηθίi ~ς ύπεκφυγή άπό iόuυqκΧnρότι

αuόύqδθΘδuQιονά ξεφύγουν άπ"τόν πόλεμο κατά της άθεtας. Δέν μποροϋν 

νά ποϋv, δτι ένώ θά κuττάξω νά σώσω τή ψu~ή μου, νά έπικρατήση ή Βα

σιλεια τοΟ θεοΟ μέσα μου και αύτό εtνιαι νιό μένα άρκετό. Εtναι 

Είναι δμως άρκετό; Σώζω τή Ψυχή μου, δταv άδιαφορw γιά ιόν πόλεμο 

πού γtvεται έναντtον · τοΟ Σωτfjρος μου, έναντιοv της πtστεώς μου; Δέν 

είναι δρνησις της, δταv τήν πάλεμοϋν κ~ι έγώ όδιαφορw; Δέν θά ε[μαι 

μεταξύ έκεινων, πού στή Μέλλουσα Κρισι δ Κύριος θά άρνηθη δτι ήμουν 

δικός Του; πως θά άποδεtξω δτι Τόv ώμολόγησα (Ματθ. ι· ,33); 

Άπό τό δλλο μέρος ή συμμετοχή μας στήν άγωvα κατά τfjς άθεtας δέν 

σημαίνει δτι θ'άφίσοuμε τόν δλλοv,,τόν σκληρό καί άδυσώπηtο ί σδβιο 

άγωvα vιά τή σωτηpια της Ψuxfiς μας. ·Αν οι άvωvες vιά τή σωτηρ(α τqς 

Ψυχnς μας, νιά τήν καθημερινh πνευματική μας τροφοδοσία~ γιά τήν κά

θαρσί μας, γιά ~ ή συμμετοχή μας στά Μυστήρια της Έκκλησιας, νιά τή 

συνεχ~ μας άνακαινισι, vι6 τόν δγ ι ασμό μας, ε[ναι πάντοτε άπαραίτητοι, 

είναι έκατό φορές πιό άπαραιτητοι σέ πεbιόδοuς έντάσεως και έξωτερι

κων άπασχολήσεων και πολέμων. Πρέπει δλα δσα συντελοϋν στήν πνευματι

κή μας πρόοδο καί ύγεία δχι μόνο νά μή τά παραλείπωμε, άλλά νά τά ά

ξιοποιοDμε περισσότερο και μέ μεγαλύτερη έπιμέλεια. 

uΑς μή μδς παρασύρη ό Πονηρός καί μδς κάνη νά έλατώσσοuμε τήν πνευ

ματική μας έγρήγορσι. Πότε ε tπεν ό Κύριος τό "γρηγορεtτε"; Στίς &ρες 

τfjς δοκιμασίας, στίς δύσκολες wρες. Προσοχή, δς μή μδς ύποβάλη δ Πει

ρασμός τή σκέψι:IΑί, και ποιό θά εrναι τό άποτέλεσμα, δν έγώ πpοσπαθω 

νά εtμαι. καλός πολιτης τfjς Βασιλειας τοίί Θεοϋ έπί τfjς Γfjς, ένω τά κόμ-

δρόμο; ·Αν κάνω μιά τέτοια σκέψι καί πάρω 

τόν πόλεμο κατά της άθείας και κά-

e/o 
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θε δλλη χριστιανική όπασχόλησι. 

Ύπάρχε ι άπάντησις στήν uποβολή αύτοu τοu πειρασμοu, δτι 

τάχα ή δ ι κή μας οικοδομή καί πνευματική πρόοδος δέν fχει κανένα γε

νικότερο άποτέλεσρμα, δτι δέν προάγεται fτσι ή Βασιλεία τοu Θεοu 

πάνω στή ν~, καί δτι δ~θεν αάτός ό όνών ε[ναι μιά ούτοπια. Ή όπάν

τησις εtναι, δτ~ άποτέλεσμα uπάρχει. ΠρΘτον, vιατt fτσι άποδεικνύε

ται, δτι ή Βασιλε ί α τοϋ θεοϋ δέν εtναι πιά μιά ούτοπία, άλλά ή πιό 

χειροπιαστ~ pραγματικότης. και, δεύτερον, δτι μετά τήν έγκατάστασι 

της σέ έπL μέρους, fστω και λίγες καρδιές, δημιοuργεtται ή μαγιά, ή 

"ζύμη", πού θά κάνη tό δΨυχο, τό dνευστο ζυμάρι wοα άδιάφορου πλή

θους νά νίνη νόστ ι μο, θρεπτικό καL εύεργετικό ψωμί. Άρχίζε ι φηλα

δή νά έπηρεάζεται δλη- ή κ~ινωνία. 

·Υπάρχει και μiό δλλη δυσκολία, πού τή έnικαλοΟvται μερ ι 

κοί, γιά νά δ ι κα ι ολογήσουν τήν ούδετερότητά τους. Ή δυσκολία εtναι, 

δτ ι δθεο ι κα ι ξένοι πρός τήνχχριστιανική πίστι είναι καί άpκετοί 

άπ·τούς πολιτικούς μού άνήκοuν στά άστικά κόμματα. Μπορεί βέβαια 

άπ · αύτούς πολλοί νά μή ό~ολονοuν, δτι είναι δθεοt, ~ όκόμη, δτι μποβ . 

ρεί vά ύπάρχη μέσα στή Ψυχή τους και 

ως, όλλά ζοϋν Λ~ς dθεοι έν τω κόσμ~ΙΙ 

ρά ύλ ι στ ι κή . 

κάπο~α σπίθα χριστιανικ~ς πίστε ι 

(Έφεσ. β ' , 12), μιά ζωή καθα-

,, ι 

.~tliι {,,οτ1'1 

ΜΌ ύ τό τόν τρόπο, μερικοί άπ · τ~ύς ριστιανοός νομLζουv, 

~J~ οι? ~ ι ~ z ~~λ~γοϋντα ι λέγοντας' δτι "άφοϋ και οι μέν και _ οι δέ είναι 

~ ~ πδμε μέ κανέναν" . 

Άλλά πρωτον oL δθεοι των άστικwν κομμάτων,δν είναι δθεοι, 

είναι γιά τόν tαυτό τους. Δέν όποχρεώνουν κανέναν, και μάλιστα μέ τή 

δύναιιι πού διαe~lτει τό Κράτος (φυλακισεις, βασανιστήρια, έξορtες fi-'Κ'

οιfι2..ι r;;Aif ~ 
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'{CVY"~~«. . 
~ π.) νά vιvη δθεος • -.l νω οί δθεοι τοϋ Μόρξ δχι. μόν .ο ειν α ι (αθΓο ι 
νιά τόν έαυτό τους, όλλά, δπως fRουμε πΠ, δποu κ α τα κ τ~σο u ν τ Λ~ Κ ρ α

τικΛ έ ξοuσ ί α , πολεμοϋν μέ κάθε μέσο τ~ θρη~κεια καi καταδιώκ ο υν . δσο 
. 1 

μπορ εί πι.ό σκληρά δσους πιστεύουν στό θεό. 

Ό π ιστός Χριστιανός πρέπει λο ι π~ν ν~ κατατάξη στή ν C δ ι α μο ί ρα 
. . 

κα ι τά δυό αδτά ε C δη τω ν δ θ έ ωv π ο λιτε u ομ έν ω v ; : ος Ψυχές, β έ β αί, α , 

θά τ ο ύ ς θεωρήση, δ τι ε ίν α ι τ ό ί διο . Θά π ροσε ύ χε τ αι v ι
0
α ύ τούς νά 

τούς δώση ό θεός φώτ ι σ ι γιά νό έΗι σ τρέψοuν στό σωσ τ ό δρόμο ., 1 ~ ν μπ ο

Ρn Θ6 προσπαθΛση vδ το ύς δ ι α φ ωτ ι ση κα i έ ν · πάσ η περιπτ ώ σ ει Θ ό τGύς 

ά γα π άη έξ ( σου και τού ς δυό ~ δ π ω ς π ρ έπε ι νά ά γαπδ δλοuς το ύς ά νθpώ

ποu ς. Ώς πρόσωπα δμως, π ού ώς πολι τ εuόμενοι ζητο Ό ν τ~ν ψ ~ φο τ ο Ο 

Χρ ι στ ι ανοΟ, vιό vά το ύ ς έμπιστεuθΠ τΛν εύ θύνη κα ι τ Λv έ ξοuσ ια v ά 
~Ιc.ed~ 

ψηφ ί ζουν τ οό ς νόμ ο u ς r ε πι τρέπεται σ Ί ναν πιστό Χριστιανό νά δ ώ ση 1 

~ · 
τήν. ηροτ. L μ~σ~ του , σ • έ;vq v άθεο 1 ~ ά 9 ε όφgf3 . ο( ~ πού αup ι ο Θά β γ άλη ν ό μο ;ι;;;~ 
·y4 Jr:i.~11'-ι.ι,v · -t:u~ιr,.,,_ .;ι.α; ' 1'1v wy~<>ι ~ J 11 λ~ f1e<-<, 

ΠQtJ θα ΚQtαδι&tξ _ η Α !... τ ή XP~GtL~V L K ή Π ί στι ΚQί Q OQUς ΠιστεύΟUV σ •αύτήv; 
c-....,xe'~ ../ $τ_5-- . 

Μέ τή ψηφο του(δ έ ν γtνεταιcσuνεp γ ός τ ης άθ ε ί ας; 

Λο ι π ό ν , έ ααvα λ αμβάνουιιε» ό εύσεβή ς )( ριστια v ός δέv θά μέ νη δ 

πραγος . Πρ~τοv, δνω ν (ζεται γι ά τ ~ ν έγκαθ ιδ ρuσ ι τ ~ ς Βασιλε [ ας τοD 

ΘεοΟ και τ~~ έ π ικp ά τησι τ οΟ θελ~ματός του~ δ ρχί ζ οντας δπ " τ δν έαu-

τ ό τ ου . Δεύτερον, Θά προσπαθη vά έπεκτ εί vη τό ν άγwvα κα ί γύρ ω τ ου ~ 

δ[Ιf.αδή ~ αι στό σ r τε ν(Ι)τερο r καί σί(9, , εύpύ,τ&pο ~ π ε . .D~βάλλοv τp _ υ r ι<α ί, 
2 
τέ λ ος, 

~ ~'ζ..7~;,~ ~~ Zt..ι....-rcι. -ιJ1.?~"'~α,,, ,_ι;e.. f!JU '6'CJ ~ ~~u.ι,~ zl4ι.ιιι.ινι:ι, 
τ η ν ψηφσ · τοu θά · τ ην έ μπι σ τ ε Ν uεται σέ πρόσωπα, πού aν δέν άσ π άζω ν τα ι, 

τ ο υλά χ ιστον σέβονται τ~ν π ί στι του κα ί δέ ν τΛν π ολεμοΟν οσ τ ε ώς 

έξοu ··ι αι:;~ . / r ο_ c-. J.J~ 
~ _ &< '<.Ι\Ι<:t. , U""'fιιί f11?J ιΚ 

JΙ(8ι. Θά τό άναπτύξο u με στά: έ πόμενο ( aρθρά . 


