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Η Α Κ Α Τ Α r•1 Α Χ Η Τ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Ι\ 

"'1J.tm;ιyς είπαμε στό προηγούμενο άpθpο, δ Κύpιος συμβουλεύει όποι

ον π ρ 6 κ ε ι τα ι ν ά ά ρ χ ί σ η έ να ε ρ v ο ιϊ ν ό - κ ό ν η μ ι ά μάχη '. ν q .,ίJ π ο λ ο ί G_!1
1 
τ ά 

. -νa.rι.ιντ.ί ~~ρι. 

έφόδια πού διαθέτει καί τίς δαπάνες πού χpειάζεταιΡ το~ άν-
' "' λ ' • ι λ • ό ά • π. .. δ - .. • δ • τι πα oe του κα κατα ηγει στ ν συσ~ηση, uτι αν η οτι οι ικες 

του δυνάμεις δέν είναί άν6λογες μέ τίς δυνάμεις το Ο έχθροu, νά ζ11τήση 

έγκαίρως νά συμβιβασΒΠ, vά έπιδιώξη τ6τά πρός εCρ~νην". 

Άλλά έπ ι τρέπεται στό Χριστιανό νά uπογράψη "ε[ρ~νη", νά κάνη 

συμβιβασμό μέ τδν Βελ ίαρ; Ό Άπόστολος Παίίλος έρωτα: 11 Τίς συμφώνησ ι ς 

Χριστφ πρός Βελίαρ; ·Η τίς μερίς πιστ~ μετά δπίστουf" (Β'Κορ.στ ' ,15). 
"Επομένως, γιά τόν "Ορθόδοξο Χριστιανό ό πόλεμος έναντίον τΠς - όθεtας, 

~ τQν νέων "ειδώλων" είναι δναπόφευκτος •. 
Γιά τόν πιστύ Χριστιανό δέv μένει παρά μι ά καί μόνο λύσις: !~ά 

ύπολονLση τ ί ς ύπάpχοuσες δυνάμεις του καί νά προσπαθ~ση νά όξιοποι

ηθοuν δλες. Καί έδw πού τά λέμε, δέν εΟναιΌuτε λίγες, οϋτε εύκατα

φρόνητες . 

(U Τό θρησκευτικό βιβλίο έχει στή χώρα μας τή μεγαλύτερη κυκλοφο
ρLα- . 

c~ ·εχοuμε πάμπολλα μεγάλα και μικρά περιοδικό. 

(~Δ ιαθέτουμε πολλά καί δpιστα έξωπλ ι ρμ έμα τθπογραφεtα. 

~) ~ Υπάρχουν πολλές καί όξιόμαχες μοναστικές Άδελφότητες. 

(~ Έκατοντάδες, Cσως και χιλιάδες άφωσιωμένα στόν Κύριό μας μέλη: 
-

διασκορπισμέν~ σ · δλόκληρη τήν πατρίδα μας. 

(6) ·Εχουμε τούς μαχητικούς • Αρχιερείς, Lερε ί ς καL μοναχούς, ποu 

δέν έχουν στή ζωή τους άλλον Κύριο παpά μόνο τόν Χριστόν 

και aλλα και δλλα όναρίθμητα έφόδια . 

Τήv καταμέτρησι τwν δυνάμεών μας δέν τήν κάναμε οϋτε ~ γιά 

νά ύπεpηφανευτοuμε, οϋτε vιά . νά έχουμε στηρίξει τίς έλπLδες μας 

σ · αuτές. Έμείς στηρίζομε τίς έλπιδες μας πρό πάντων σ·Έκείvον, 

πού ot άθεοι οϋτε τόv έxouv, οϋτε ποτέ τους ιιποpεί νά Τόν άποκτήσουν 

έφ · δσον παραμένουν άθεοι •. ''f"'r;;(vο ν, πού είναι δ πιό · μεγάλος, ό 
Μείζων". ' b · Αγιος Ίωάvvης ό Θεολόγος uaς τό θυμίζει: " ••• κα ί νε

νικήκατε αδτο ύς , δτι μείζων έστιν δ έν ύμίν ~ b έv τΘ κό σμ~" (Α ' Ίω. 

δ ' , 4 ) . 

Γ ι · αύτό όπο ι αδήττο τε καί άν είναι τό άθροισμα σχετ ι κwς μέ τίς ll ί · 

δικές μας δυ ν άμε ι ς, δ Όρθόδοξος Χριστιaνός μέ τήν πίστι του στό 
"1 . 

Χριστό πρέπει νά ριχτη στόν ~vωvα. 
. / . 
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Βέβαια, δς τό έπαναλάβουμε, ή .'Ορθόδοξη χριστιανική παράταξις 

δέν διαθέτει δπως ό ΛΆντικεLμενος" οστε τδν κρατικό μηχανισμό μέ 

τις μυριάδες τ~ν υπαλλήλων του, μέ τό στρατό και τ~ν δστυνομια, οσ

τε τά μαζικά μέσα ένημερώσεως, οϋτε τις μυριάδες τούς δασκάλους και 

καθηγητάς μέ τά άvαpιθμητα Σχολεία καί Έκπαιδεuτήρια, οϋτε τή δύνα

μι νά έπηpεάζη τόν Τδπο, οΟτε τά τρισεκατομμόρια τσα προDπολογισμοΟ 

τοD Κράτους, πού μ " αδτά κατά χίλ ι ους δυό τρόπους μπορε[ b "Αντ ί δικος 

νά έπηρεάζη πολλούς και ισχu~ούς παράγοντες τnς δημόσιας ζωΠς . 

Έν τούτοις~ dv ό καθένας~ας όνεβfi στήν !παλξί του και τ~v κρα

τήση δπως πρέπει, δ~ "Αντικείμενος" θά πρέπει vά άγωνισθη πολύ σκλη-
' 

ρά γιά νό προχωρήση. Και στό τέλος, δν οι πιστοί στόν Κύριο μείνουν 

σταθεροί στήν πίστι τους μέχρι τέλους καί δέν λυνισουν, μέ τή _ δύνα

μι τοD ΧριστοD και μέ τήν χιλιοβεβαιωμένη πεποίθησι, δτι πάντοτε 

δ 11
" Ιησοίίς Χριστός νικδ", θά είμαστε οι ·νικητ·ές . Θά οτεφανωΘο D με 

τότε κι έμεtς μέ τό σταφάνι τftς νικης, δπως οι παλ~οί έκεtνοι άγωνι

στit της πίστεως, πού Αυιι~α άπό τριακόσια . χρόνια σκληρω~ και άπάν

θpωπων διωγμQν πανηγύριζαν μαζι μ " Έκεtνον, ποδ ε[χε εrπει στούς 

κατατρομαγμένοΟς Μαθητδς Του τό "Θαρσεtτε,έγώ νενίκηκα τόν κόσμον" 

{Ίω. ιστ ' , 33). 

Κι αδτό τό "νενικηκα" έπαναλήφθηκε πολλές φοptς δπό τότε . "Επα

ναλαμβάνετα ι και σήμερα, στ ι ς ~μέρες μας, στις χωρες πού στενάζουν 

κάτω άπ"τό βαρύ ζuγό της άθεtας. ΣΌύτές, παp"δλη τή σατανική προπα

γάνδα τfις άθεtας, παρ · δλα τά άπειρα μέσα ποό διαθέτει και παρά τού ς 

έβδομηντάχρονους σκληρούς διωγμού~, πού έχουν οι άθεοι έφαρμόσει, έ

παναλαμβάνεται τό 11 νενίκηκα" . ~Ή Όρθοδοξ(α και h πίστις στόν μονα
δικό Σωτi'jpα ξανάρχισε νά άπλώ8εται πά_λι τόσο γρήγορα, πού έχει γίνει: 

ένα μεγάλο και δίσλυτο πρόβλημα γι"αδτούς, πού μέ τήν ώμή βία κατέ

χουν σήμερα τήν έξουσία. Τελεuταtα άκόμα κι δ μεγάλος άρχηγός τους, 

δ Κορμοατσέφ, , μιλ~ντας στό άμερικανικό περιοδικό +Τάtμ", ξεστόμισε 

ένα "·Av θέλη ό Θεός":q θέ λομε ν " άκούσουμε τι λέει κι ένας μεγάλος 
Κινέζος κομμουνιστής, δ δεύτερος Γραμματεύς της Κιvεζικης Άκαδημ ι ας 

Έπιστημ~ν Ζόο ΦοΟ Ζάv; "Ή Θρησλεtα" ε[πε, "δποτελε[ μέρος τοG 

πνευματικοΌ πολιτισμοϋ κάΘε έθμους και νι · αύτό θά έπρεπε νά άντ ι με

~~πLζεται μέ πvεGμα έπιστημονικό •• • . Γι"αδτό χαρακτηp[ζοντάς την σάν 

δπιο τοΟ λαοίί κάνουμε μέγα έπιστημονικό λόθος ••. ~Μ χωρLς διακρLσε ι ς 
άντLθεση στις θρησκευτικές άξ(ες είναι οχι μόνο άχρηστη άλλά καί πολ

λές φορές βλαβερh" ("Βλμα, 10-4-85). 
ΆδελφοL μου, δς μή δειλιάζουμε. VΑλλοι πρίν άπό μδς άγωνί στη

καν κα ί είναι σ~μερα οι νικητές, δν καί τό μέσα ποό ε[χαν σ τή δ ι άθ ε 

σί τους ηταν μηδαμινά, aν τά σuγκρίνη κανεις μ · auτά πο ύ δ ι αθέ τει σή

μερα ~ χpιστιανικ~ μας παράταξις. 

· ~χχκ κ~ χκ~~~~«Χ~χκtιωχ~ XN~m~~XKMKXK~~~MK~X~K 
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Ό UΑγιος Κοσμaς ό Αίτωλός πpωτα και κατόπιν οί Άρχιεpεtς καί 

ot Κολοκοτpωναtοι, οι Μιαούληδες, ot Μακρuγιάννηδες, ot Μπουμποuλ[νες 
και οι άλλοι πρωτεργάτες τοD 182,t ξεσήκωσαν τ_ό Λαό και έχu,σαν όλοι τό 

( 

αίμα τους 11 νιά τοϋ Χpιστοu τήν πίστι τήν Άvια καί της Πατp[δος τήν 

' Ε.λεuθερία 11 • ΚαL μ ' αύτii τήν άπόφασι και μέ τό σύνθημα 11 έλευθεp{~ ιi 
θάνατος" έπαναλήφθηκε τό θαDμα τοD Δαutδ μέ τόν Γολιδθ • 

. "Εξευτέλισαν τδν τεράστιο Γολιάθ τλς έποχΠς των, τhν τεράστια 

και πάνοπλη Τουρκική Αύτοκρατοpία, ποό τΛν lτρεμαν δλοι oL τοτινοι 

Μεγάλοι~ καί πού τό ένα πόδι της ηατοuσε στά βόθη της Άνατολης καί 
τό άλλο στή Βιέννη, τήν καρδιά της Εύρώπης. Αύτόν τόν Γολιάθ κατάφερε 

νά τόν γονατίση δ άοπλος καί άνοργάνωτος καί χιλιοβασανισμένος άπ ' τήν 

"" τετρακοσί.όχρονη σκλαβιά, άλλά ύπερήφανος και πιστός στό θεό νέος Δ~tδ. 

Ή άκαταμάχητη Όρθοδοξίαμρgq τέλος είχε νικήσει. 

- ΔυστυχQς δμως τή περίλαμπρη αύτή σελ(δα τΠς 'Ιστορ ί ας μας τ~ 

μουτζούρωσαν, έκτός άπ·τά νενονότα, ττού δημιουργοϋσαν οί άδuναμ ί ες 

της φuλης μας καί κάτι άλλα, πού τά πληpώνομε μέχρι σήμερα. 

Άλλά vι · αuτά στό έπόμενο aρθρο. 


