
Οἱ μέρες, οἱ μῆνες, τὰ χρόνια, οἱ αἰῶνες φεύ-
  γουν, ἀγαπητοί μου, μὲ ταχύτητα ἀστρα -

πῆς· φεύγουν καὶ δὲν ξαναγυρίζουν, σὰν τὰ ὁρ -
μητικὰ ῥεύματα τῶν ποταμῶν ποὺ δὲν ἐπι-
στρέφουν πλέον στὶς πηγές τους. Πῶς περ-
νοῦν τὸ χρόνο τους οἱ ἄνθρωποι, ποιά εἶνε τὰ
ἔργα τους; Γιὰ τοὺς περισσοτέρους ἀπὸ αὐ -
τοὺς ἕνας Ὅμηρος θὰ ἔλεγε, ὅτι ἡ γῆ ἀνα-
στενάζει κάτω ἀπὸ τὸ ἄχρηστο βάρος τους·
οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ εἶνε «ἄχθη ἀρούρης» (ποὺ
σημαίνει «βάρη τῆς γῆς»). Μικρά, ἀσήμαντα,
μηδαμινὰ τὰ ἔργα τους. Οἱ περισσότεροι ζοῦν
μὲ τὸ πρόγραμμα μιᾶς ὑλιστικῆς ἀπολαυστι -
κῆς ζωῆς, ζωῆς τῶν αἰσθήσεων, μὲ τὸ γνωστὸ
ἐπικούρειο σύνθημα «Φάγωμεν καὶ πίωμεν,
αὔριον γὰρ ἀποθνῄσκομεν» (Ἠσ. 22,13. Α΄ Κορ. 15,32).

Ἀλλὰ εὐλογητὸς ὁ Θεός! Κατὰ τὸ πέρασμα
τοῦ χρόνου συμβαίνουν καὶ κάποια ἐξαιρετι -
κὰ σπάνια γεγονότα, ποὺ ταράζουν τὸ τέλμα
τῆς ὑλιστικῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, ξυπνοῦν τὰ
πνεύματα ἀπὸ τὸ λήθαργο, κεντρίζουν συνει -
δήσεις, ἐπηρεάζουν τὴ ζωὴ τῶν ἀτόμων, τῶν
λαῶν καὶ τῶν ἐθνῶν· γεγονότα ποὺ θεωροῦν -
ται ὡς ὁρόσημα καὶ ὡς ἀφετηρίες γιὰ τὴν ἔ -
ναρξι νέου τρόπου ζωῆς τῶν ἀνθρώπων.

Γιὰ μᾶς τοὺς νεώτερους Ἕλληνες ἕνα γε-
 γονὸς ἐξαιρετικῆς σημασίας γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἔ -
θνους εἶνε ἡ ἐπανάστασι τοῦ 1821, ποὺ ἡ ἐπέ-
 τειός της ὡρίστηκε νὰ συνεορτάζεται μὲ τὴ
μεγάλη θρησκευτικὴ ἑορτή, τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐ -
αγγελισμοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὅταν
στοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθοδοξίας ψάλλεται· «Εὐ -
αγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε, οὐρα-
νοί, Θεοῦ τὴν δόξαν». Τὴν σεβασμία αὐτὴ ἡμέ-
 ρα καὶ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων εὐαγγελίζεται
τὸ μήνυμα τῆς ἐθνικῆς του ἐλευθερίας.

Ἡ ἐπανάστασις τοῦ 1821 ὄχι μόνο ἀπὸ Ἕλ -
ληνες ἱστορικοὺς ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ξένους συγ-
γραφεῖς χαρακτηρίσθηκε ὡς τὸ μεγαλύτερο
γεγονὸς τοῦ 19ου αἰῶνος, ποὺ ἡ εὐεργετική

του ἐπίδρασι ἦταν τόσο μεγάλη, ὥστε ξεπέ-
ρασε τὰ ὅρια τῆς Ἑλλάδος καὶ ἁπλώθηκε σὰν
μία λάμψι, σὰν μία ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ ἀκτι-
νοβολία, καὶ φώτισε τὰ Βαλκάνια, τὴν Ἀνα-
τολή, τὴν Εὐρώπη, ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα.

* * *
Τὰ παραδείγματα ἀειμνήστων ἀνδρῶν, τῶν

ἡρῴων τοῦ 1821, εἶνε, ἀγαπητοί μου, δείγματα
τῆς πίστεώς τους· μιᾶς πίστεως ἡ ὁποία, θερ-
μὴ ὡς «κόκκος σινάπεως» κατὰ τὸ λόγο τοῦ
Κυρίου, εἶχε τὴ δύναμι νὰ μετακινῇ βουνὰ ἀ -
πὸ ἐμπόδια (Ματθ. 17,20. βλ. καὶ Λουκ. 17,6), νὰ θαυματουργῇ
καὶ νὰ προκαλῇ τὸν παγκόσμιο θαυμασμό.

Ἔκτοτε διέρρευσαν δύο περίπου αἰῶνες.
Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα· ἡ πίστις, ὄχι ὁποιαδήπο -
τε πίστις ἀλλὰ ἡ Ὀρθόδοξος πίστις, ἡ ὁποία σὰν
ἥλιος θέρμαινε καὶ ζωογονοῦσε τὰ τέκνα ἐ -
κεῖ να τῆς Ἐκκλησίας, ἡ πίστις αὐτὴ διατηρεῖ -
ται σήμερα μέσα στὴν ἐλεύθερη πατρίδα στὴ
ζέσι καὶ τὴ θερμότητα ποὺ εἶχε κατὰ τὴν ἡρω-
 ικὴ ἐκείνη ἐποχή, ὅπως καὶ πρὶν ἀπὸ αὐτήν,
τὴν ἐποχὴ τῆς τουρκοκρατίας; Μερικοί, ποὺ
κρίνουν ἐπιπόλαια τὴ θρησκευτική μας ζωή,
ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ πίστι στὶς ἡμέρες μας ἀ -
κμάζει· καὶ μύριες ἀποδείξεις, λένε, ἀποτε-
λοῦν τὰ θρησκευτικὰ περιοδικά, τὰ βιβλία, οἱ
χιλιάδες νέοι καὶ νέες ποὺ συγκλονίζονται
κυριολεκτικὰ ἀπὸ τὰ χριστιανικὰ ἰδεώδη…

Ἐμεῖς, χωρὶς νὰ εἴμαστε ἀπαισιόδοξοι, δια-
φωνοῦμε μὲ τὴν κρίσι αὐτὴ καὶ λέμε, ὅτι σή-
μερα στὴν πατρί δα μας τὸ θρησκευτικὸ συν -
αίσθημα περνάει κρίσι ἄνευ προηγουμένου.
Τὰ αἴτια; Δὲν εἶνε τοῦ παρόντος ἡ λεπτομε -
ρὴς ἔρευνα τοῦ προβλήματος αὐτοῦ. Ἕνα
μόνο ἐδῶ τονίζουμε· ὅτι ἡ πίστις τῶν μὲν λε-
γομένων θρησκευτικῶν ἀτόμων εἶνε χλιαρὴ
ὅ σο ποτέ ἄλλοτε, τῶν δὲ ὑπολοίπων οἱ συνει -
δήσεις κυμαίνονται μεταξὺ πίστεως καὶ ἀπι-
στίας. Θρησκευτικὴ κοινωνία μὲ ὅλο τὸ βά-
θος τῆς ἐννοίας στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχει.
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«Ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ Κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου μεγάλην ὡς σάλπιγγος» (Ἀπ. 1,10)



Αἰσχροὶ βλάσφημοι τῶν θείων, στελέχη μα-
σονικῶν στοῶν, κράχτες ἀπιστίας καὶ ἀθεΐας,
ἀλειτούργητοι ἐκλέγονται ὡς βουλευταὶ μὲ τὶς
ψήφους τῶν ὀρθοδόξων, γιὰ νὰ πλήξουν μὲ τὸ
ἐγχειρίδιο τῆς ἐξουσίας τὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλη-
 σία. Ποῦ εἶνε σήμερα τὸ ἀγωνιστικὸ πνεῦμα
τῶν ὀρθοδόξων τῶν παλαιοτέρων χρόνων, ποὺ
ἔκαναν καὶ κυβερνῆτες ἀδιάφορους νὰ σκέ-
πτωνται σοβαρὰ ἐπάνω στὰ προβλήματα τῆς
πίστεως; Ἀλλοίμονο! Ἡ χλιαρότης καὶ ἡ ἀδια-
φορία τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ μας
εἶνε τόσο μεγάλη, ὥστε, ἂν δὲν ληφθοῦν γεν-
ναῖα καὶ ῥιζοσπαστικὰ μέτρα γιὰ τὴν ἀναζωπύ-
 ρωσι τῆς ἱερῆς φλόγας, τὸ ὄνομα τῆς Ὀρθοδο -
ξίας στὶς ἡμέρες μας θὰ γίνῃ ὄνομα κενό, ὅλοι
οἱ ὀρθόδοξοι θὰ καταντήσουν ἄνθη ἄοσμα καὶ
ἄχρωμα, ποὺ δὲν θὰ μπορῇ ἕνας ξένος ἐπισκέ -
πτης νὰ διακρίνῃ ἂν αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι ἀνή-
κουν στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, μιὰ Ἐκκλησία
ποὺ ἄλλοτε ἐπὶ τουρκοκαρτίας συγκροτοῦσε
γνησία θρησκευτικὴ κοινωνία, ἀληθινὸ «βασί -
λειον ἱεράτευμα» (Ἔξ. 19,6 = Α΄ Πέτρ. 2,9), καὶ μὲ τὸ ἄδολο
γάλα τῆς Ὀρθοδοξίας γαλούχησε κ᾽ ἐξέθρε-
ψε γενεὲς γενεῶν ἡρώων καὶ μαρτύρων.

Φόβος συνέχει τὴν καρδιά μας καὶ ἀγωνία,
ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία, ποὺ ἐπὶ αἰῶνες διατηρήθη-
κε στὸ ὀρθόδοξο ἔθνος μας, τὸν τελευταῖο
και ρὸ ὑπονομεύεται ἀπὸ ποικίλους ἐσωτερι-
κοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς ἐχθροὺς κι ὅτι τὸ ἔ -
θνος μας συνεχῶς ἀποχρωματίζεται ἀπὸ τὸ
ἔντονο καὶ χαρακτηριστικὸ χρῶμα τῆς Ὀρθο-
δοξίας.

Ἐὰν –μὲ ἀναζωπύρωσι τοῦ χαρίσματος τῆς
Ὀρθοδόξου πίστεως ποὺ φέρουμε μέσα μας–
δὲν συντελεσθῇ ἀφύπνισι τῶν συνειδήσεών
μας, ὑπάρχει φόβος μιὰ μέρα οἱ Ἕλληνες νὰ
εἶνε καὶ παπικοὶ καὶ προτεστάντες καὶ χιλια-
σταὶ καὶ ὀπαδοὶ ποικίλων αἱρέσεων καὶ δοξα-
σιῶν, καὶ μόνο ὀρθόδοξοι νὰ μὴν εἶνε· ὑπάρ-
χει φόβος ἡ λυχνία τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ μετα-
κινηθῇ ἀπὸ τὸν τόπο μας καὶ νὰ πάῃ στὰ βά-
θη τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἄπω Ἀνατολῆς. Καὶ
τότε σκοτάδι θὰ καλύψῃ τὴν ἀγαπητή μας πα-
τρίδα. Τότε οἱ λόγοι, ποὺ εἶπε παλαιότερα ἀ -
πὸ τὸ βῆμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων ὁ ἀεί-
μνηστος βουλευτὴς τῶν Ἰονίων νήσων Ἰακω -
βᾶτος, θ᾽ ἀποδειχθοῦν προφητικοί· «Ἅμα δύ -
σῃ ἐν Ἑλλάδι ὁ ἥλιος τῆς Ὀρθοδοξίας, ἄλλο
τι δὲν [ἀπο]μένομεν εἰμὴ ἀγέλη περιγραφο-
μένη ἐν τῷ ψαλμῷ τῷ λέγοντι· “Ἔθου σκότος,
καὶ ἐγένετο νύξ· ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα
τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ. σκύμνοι ὠρυόμενοι τοῦ
ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν
αὐτοῖς” (Ψαλμ. 103,20-21). Ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς, ἂν ἀπογυμνω-

θοῦμε ἀπ᾽ τὴν Ὀρθοδοξία, ἀπομένουμε μιὰ
ἀγέλη κτηνῶν, ποὺ ἡ φροντίδα τους πλέον
δὲν θὰ εἶνε παρὰ γιὰ τὸ «ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι
παρὰ τῷ Θεῷ βρῶσιν αὐτοῖς».

* * *
Ἀγαπητοί μου συμπατριῶται Ἕλληνες! Ὅ -

σοι πιστεύετε ἀκράδαντα στὸν Κύριο, γίνετε
θερμοὶ κήρυκες τῆς πολιτικῆς ποὺ προτείνει
ὁ προφητικὸς λόγος. Σύμμαχός μας κραταιὸς
νὰ εἶνε ὁ Θεός! νά τὸ σύνθημά μας.

Ἂν ὑπῆρχε μία κυβέρνησι ποὺ νὰ σκέπτε-
ται καὶ νὰ ἐνεργῇ χριστιανικά, ἕνα θὰ ἦταν τὸ
κύριο μέλημά της· ἡ ἐπαναφορά, ἡ ἔνταξι τῆς
Ἑλλάδος στὴ φωτεινὴ εὐθεῖα τροχιὰ τῆς συμ-
 μαχίας μὲ τὸ Θεό, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἔχει ἀπομα-
κρυνθῆ πάρα πολὺ καὶ γι᾽ αὐτὸ πλανᾶται στὶς
ἀβύσσους τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, τῆς μα-
ταίας, τῆς σατανι κῆς.

Ἑλλάδα, πατρίδα μας ἀγαπημένη! Ἄκουσε
τὴ φωνὴ τῆς αἰωνιότητος. Πλησίασε καὶ πάλι
τὸ Θεὸ τῶν πατέρων σου. Κήρυξε τριήμερη
νηστεία καὶ κλάψε γιὰ τὰ πολλὰ ἀνομήματα
τῶν υἱῶν καὶ θυγατέρων σου. Ἐξάλειψε ἀπὸ
τοὺς δρόμους καὶ τὶς πλατεῖες κάθε ἀσχημία.
Σβῆσε τὴν πυρκαϊὰ τῆς βλασφημίας. Τίμησε
τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς. Πάταξε τὴν κλοπή,
τὴν ἁρπαγὴ καὶ τὴν πλεονεξία. Ἀνακούφισε
τὸν φτωχὸ λαό. Σφράγισε τὰ ποικίλα κέντρα
τῆς διαφθορᾶς. Κάψε πορνικὲς ἐφημερίδες
καὶ περιοδικά. Λάβε αὐστηρὰ μέτρα ἐναντίον
τῆς γενοκτονίας, τοῦ φοβερωτέρου τούτου
ἐγ κλήματος ποὺ ἐνεργοῦν στοὺς κόλπους
τῶν Ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν μαῖες καὶ για-
τροί, ποὺ καυχῶνται γιὰ τὸ πλῆθος τῶν ἐκ -
τρώσεων. Ἄκουσε τὴ φωνὴ ποὺ ἔρχεται ἀπὸ
τὸ Ἅγιο Ὄρος τοῦ μακαριστοῦ ἡγουμένου τῆς
ἱ. μονῆς Ἁ γίου Διονυσίου π. Γαβριήλ, ὁ ὁ ποῖ -
ος, καὶ μὲ ἰδιαίτερο βιβλίο ποὺ ἐξέδωκε, κρού-
ει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου ἀπὸ τὴν παι δο-
κτονία. Ἀ παγόρευσε τὰ «σίκερα», τὰ οἰνο-
πνευματώδη ποτά, τὰ τυχερὰ παιχνίδια, τὰ
ἱπποδρόμια, τὰ φεστιβάλ, τὶς κρουαζιέρες,
τοὺς αἰσχροὺς χο ρούς, τοὺς εἰδωλολατρι-
κοὺς καρναβάλους, τὰ αἰσχρὰ καλλιστεῖα, τὰ
μεικτὰ λουτρά. Ἑλ λάδα, ἁγνίσου… «Ἔκκλι-
νον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποί ησον ἀγαθόν», φύγε
ἀπ᾽ τὸ κακὸ καὶ κάνε τὸ καλό (Ψαλμ. 33,15· 36,27).

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες! Ὅταν ἑορτάζουμε
ἐθνικὲς ἐπετείους, ἕνα εἶνε τὸ ἄριστο ποὺ ἔ -
χουμε νὰ κάνουμε· νὰ ἐπανέλθουμε τὸ συν -
τομώτερο στὴν πίστι τῶν πατέρων μας καὶ νὰ
τὴν ζήσουμε μὲ συνέπεια σὲ ὅλες τὶς ἐκδη-
λώσεις τῆς ἀτομικῆς καὶ ἐθνικῆς μας ζωῆς.
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