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«Πατάξω τον ποιμένα και διασκορπι-
σθήσονται τα πρόβατα του ποιμνίου» 
(Ματθ. 26, 31).

Τη φράση αυτή, που αναφέρεται στην 
Π.∆. και αφορά τον ίδιο, χρησιμοποιεί 
ο Κύριος για να προετοιμάσει τους μα-
θητές Του ώστε να μη σκανδαλισθούν 
όταν τον δουν να συλλαμβάνεται την 
ίδια νύχτα και να οδηγείται στο σταυρό, 
διότι σε τρεις μέρες θα ανασταίνονταν 
και θα τους συναντούσε στη Γαλιλαία 
(Ματθ. 26, 32).

Λόγια δυνατά και παρήγορα. Παρ’ 
όλα αυτά οι μαθητές του «έκφοβοι και 

έντρομοι γενόμενοι» σκόρπισαν τήδε 
κακείσε. Έπρεπε να έλθει το φως της 
Πεντηκοστής για να κατανοήσουν τα 
λόγια του ∆ασκάλου τους και να νιώ-
σουν δυνατοί αψηφώντας τα φθαρτά 
και γήινα – τα δεσμά του κόσμου τού-
του, διακηρύσσοντας το «ουκ έχομεν 
ώδε μένουσαν πόλιν αλλά την μέλλου-
σαν επιζητούμεν».

Έκτοτε οι άνθρωποι χωρίσθηκαν 
σ’ εκείνους που δέχθηκαν το Χριστό 
και το κήρυγμα των αποστόλων και σ’ 
εκείνους που αρνήθηκαν και τα δύο. 
Αλλά και οι βαπτισθέντες στο όνομά 

ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ;

συνέχεια στη σελ. 5

συνέχεια στη σελ. 3

Του Π. Μ. Σωτήρχου

Το 1930 ο τότε Πρωθυπουργός της 
Ελλάδος Ελ. Βενιζέλος συζητούσε με 
τους Τούρκους για μία σύναψη συνθή-
κης ειρήνης και φιλίας μεταξύ των δύο 
λαών. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών Ν. Βέης – φίλος του Βενιζέλου 
– του είπε: «τώρα, Πρόεδρε, θα μου 
υπαγορεύσεις να γράψω για τα δεινά 
της Τουρκοκρατίας;».

Και ο Ελ. Βενιζέλος του απάντησε: 
«Άφησε εμάς τους πολιτικούς. Εσείς οι 
καθηγητές να κάνετε την δουλειά σας· 
να λέτε την αλήθεια. άλλο η πολιτική 
άλλο η επιστήμη και άλλο η διδασκα-
λία. Άλλο είναι το έργο του δασκάλου 
και άλλο του πολιτικού».

Τα χρόνια περνούσαν και οι ανθέλ-

ληνες ανά τη γη δεν σταμάτησαν να 
δουλεύουν υπόγεια για να μας αποκό-
ψουν από τις ρίζες μας διαλαλώντας 
ότι δεν είμαστε απόγονοι των αρχαίων 
Ελλήνων και συνεπώς δεν έχουμε κα-
μία σχέση με το Σωκράτη… και άλλα 
μεγαλοφυή πνεύματα των προγόνων 
μας.

Ο γνωστός υπουργός της Αμερι-
κής Χέρνι Κίσιγκερ, ο εγκέφαλος της 
διάλυσης των ανεπιθύμητων κρατών 
αποφαίνεται: «Προκειμένου να αφανι-
στεί ένα κράτος αρκεί να του στερηθεί 
η γλώσσα, η ιστορία και η θρησκεία 
του».

Το 2001, ο τότε υπουργός Εξωτερι-
κών και νυν Πρωθυπουργός της χώρας 

“ΑΛΩΣΗ” ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

∆ΙΩΚΤΗΣ ΤΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Η Ε.Ε.

συνέχεια στη σελ. 7συνέχεια στη σελ. 4

Η Ακαδημία και όλη η πνευματική ηγεσία οφείλουν 
να πάρουν θέση στο γκρέμισμα της εθνικής μας ταυ-
τότητας που επιχειρούν γνωστοί κύκλοι…

Έχουν βαλθεί με απίστευτη μανία να ξεθεμελιώσουν 
ό,τι ελληνικό. Όχι οι ξένοι. Οι δικοί μας! Με γνωστούς καθη-
γητάδες, του κυκλώματος Ρεπούση, στην πρώτη γραμμή! 
Που υποτίθεται τους πληρώνει το κράτος για να υλοποιούν 
την εντολή του Συντάγματος, την ανάπτυξη της εθνικής 
συνείδησης. Κι αυτοί αντίθετα την υπονομεύουν…

Αγωνιώδης η προσπάθειά τους. Με νύχια και δόντια 
να ανακαλύψουν κάποιες υποπαραγράφους, επιστρα-
τεύοντας ξένους ιστορικούς, για να αποδείξουν τι; Ότι 
δεν είμαστε συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων. Ότι έχει 

εξαφανιστεί κάθε ίχνος ελληνικού αίματος από τις φλέ-
βες των Ελλήνων. Ότι δεν είμαστε Έλληνες! Το ίδιο… 
ισχυρίζονται συμπτωματικά και τούρκοι καθηγητάδες. 
Με σκωπτικό ύφος, γελώντας, έχουν πει σε εκπομπές 
ελληνικών καναλιών, τι σχέση έχουν οι σημερινοί Έλληνες 
με τον Σωκράτη;

Χρειαζόμαστε πιστοποιητικό του κάθε κυρίου Φαλμε-
ράγιερ και των τούρκων καθηγητών για να μάθουμε αν 
είμαστε Έλληνες, να μας το πουν τα βιβλία; Και όχι το πώς 
αισθάνεσαι, το πώς νιώθεις, τι υπηρετείς, ποια γλώσσα 
μιλάς, τη συνέχεια στα ήθη, στα έθιμα και στις παραδόσεις; 
Ποιος είναι ο πολιτισμός σου, η ιστορία σου…

Να τους κάνουμε όμως τη χάρη στον κάθε Βερέμη και 

στην παρέα του, να συμφωνήσουμε ότι δεν είμαστε Έλ-
ληνες. Αυτό ποιους συμφέρει σήμερα; Ποιων το παιγνίδι 
εξυπηρετεί το γκρέμισμα της εθνικής μας ταυτότητας; 
Ποιανού το θέλημα κάνουν; Απαντήσεις δεν χρειάζονται. 
Όλοι καταλαβαίνουμε… Εκείνο που δεν μπορείς να το 
εξηγήσεις είναι το μίσος που έχουν… Και το γιατί… Ως 
ταύροι εν υαλοπωλείω συμπεριφέρονται. Κόκκινο πανί 
οι Έλληνες…

Απέναντι σ’ αυτήν την επιχείρηση αποδόμησης, η 
πνευματική ηγεσία, η Ακαδημία, έχουν υποχρέωση να 
πάρουν θέση. δεν μπορεί άλλο να σιωπούν. Οφείλουν να 
προστατεύουν τα ιερά και τα όσιά μας.

Εφ. “Το Παρόν”

∆ιαβάστε 
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H ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
“Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
και ανθρώπινα δικαιώµατα”

Η “Εστία Πατερικών Μελετών” υπό την αιγίδα της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
διοργάνωσε την  Πέμπτη  31 Μαρτίου  2011 και 
ώρα 15.00 ,στην αίθουσα εκδηλώσεων “Aula” της 
Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών,   ημερίδα  με θέμα  
την  “Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα”.

Συντονιστής σε αυτήν την ημερίδα ήταν  ο δημο-
σιογράφος  και εκδότης  του περιοδικού “Ρεσάλτο”, 
Θύμιος Παπανικολάου, o οποίος, μεταξύ των άλλων 
τόνισε: 

Βρισκόμαστε μπροστά σε μία από τις πιο σκοτεινές 
και εφιαλτικές καμπές της ανθρώπινης ιστορίας.

 H Νέα Πλανητική Τάξη προωθεί με βαρβαρότητα 
ασυνήθιστη τον αφανισμό των εθνών και των λαών, 
των ιδεών και των πολιτισμών και απειλεί ακόμα και 
την ίδια την  ανθρώπινη «ύπαρξη», αλλά και την  
έννοια, «άνθρωπος».

Ο εφιάλτης  του ολοκληρωτισμού της Νέας Εποχής 
συμπυκνώνεται, αποτυπώνεται και κωδικοποιείται 
στην «Κάρτα του Πολίτη»

 Η «Κάρτα του Πολίτη» δεν είναι απλώς το πιο 
εφιαλτικό «εργαλείο» ακτινογραφικού και ολοκλη-
ρωτικού φακελώματος της ανθρώπινης ύπαρξης, 
αλλά κι εργαλείο που καθιστά τον άνθρωπο ένα 
ηλεκτρονικό ψηφίο.

 Η ΕΠΙΒΟΛΗ της «Κάρτας του Πολίτη» σαλπίζει 
το θάνατο του Ανθρώπου, το θάνατο των ιστορικών 
κοινωνιών και των λαών, συνακόλουθα το θάνατο του 

ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ  
ΚΑΙ ΥΨΩΘΗΚΕ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένωση 
εθνικών κρατών και κανένα από τα 27 
μέλη της κράτη δεν έχει αποφασίσει με 
δημοκρατικό τρόπο – δημοψήφισμα – να 
παραδοθεί άνευ όρων, αρνούμενο την 
εθνική του κυριαρχία. 

Η χριστιανική θρησκεία κατέχει την 
πρώτη θέση ανάμεσα στις θρησκείες 
της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια έχει 
εξαπολυθεί εναντίον της ένας ανελέητος, 
και με κάθε μέσο, πόλεμος από κύκλους 
σκοτεινών δυνάμεων και αθεΐας.

Ξεκίνησε με τη διαγραφή του θρησκεύ-
ματος από τις ταυτότητες, προχώρησε 
σε πολλά άλλα και έφθασε στο «Σύμφωνο 
Συμβίωσης» για δήθεν εκσυγχρονισμό του 
οικογενειακού δικαίου. Θα πρέπει κανείς 
να αισθάνεται ντροπή και αγανάκτηση 
μπροστά σε τέτοιο ξεπεσμό, να βρίσκεται 
στην ανωμαλία και να βλέπει το «γάμο» 
των ανώμαλων φυσιολογικό! (1) 

Συνέχισαν με την αφαίρεση των θρη-
σκευτικών συμβόλων – εικόνες, σταυρούς 
κ.α. – από σχολεία, δικαστήρια, νοσοκο-
μεία και γενικά από όλα τα δημόσια κα-
ταστήματα (2), γιατί, λένε, η ύπαρξή τους 
προσβάλλει τα δικαιώματα των θρησκευ-

∆υο φορές τον χρόνο εορτάζει πανηγυ-
ρικά η Εκκλησία μας τον Τίμιον Σταυρόν. 
Μια για την ανεύρεση του την 6ην Μαρτίου 
του 326 μ.Χ. και μία κατά την Ύψωση του 
την 14ην Σεπτεμβρίου, στα εγκαίνια του 
Ναού της Αναστάσεως, που υπάρχει μέχρι 
σήμερα. Το σημαντικόν, και όχι πολύ γνω-
στόν, στον διπλόν αυτόν έορτασμόν είναι το 
γεγονός ότι αποκαλύπτεται άλλο ένα μέγα 
μυστήριον της απερίγραπτης αγάπης του 
Θεού για τον άνθρωπο και μάλιστα κατά 
την θεία λατρεία, που ενώνει την γη με τον 
ουρανό.    

Το γεγονός αυτό εκφράζει επιγραμ-
ματικά την 
σωτηρία του 
εκπεσμένου 
ανθρώπου, 
τον όποιον παίρνει από την Κόλαση της 
πτώσεως του και τον θρονιά ζει πάλι μέσα 
στο Παράδεισο της αιώνιας αγάπης. Πιο 
συγκεκριμένα, παίρνει με την σταυρική του 
θυσία τον προδότη Ιούδα τον Ισκαριώτη, 
πού αντιπροσωπεύει όλην την προδοσία 
του ανθρωπίνου γένους και την αμέτρητη 
αγνωμοσύνη του έναντι του Σωτήρος Χρι-
στού, και οδηγεί σε άλλον Ιούδα, επίσης 
Εβραίον, που έγινε οδηγός στην ανεύρεση 
του Τιμίου Σταυρού και φανερώνει την με-
ταστροφή και την μετάνοια του ανθρώπου 
και την πορεία του στην αγιότητα.

Τ Α  Σ Η Μ Ε Ι Α  Τ Ω Ν  Κ Α Ι Ρ Ω Ν
ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

Ο Χ Ι  Β Ε Β Α Ι Α  Τ Η Ν  Π Α Τ Ρ Ι ∆ Α  Μ Α Σ …
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συνέχεια από  την 1η σελ.

πνεύματος, το θάνατο των Ιδεών, της Πολιτικής 
και των λαϊκών Κινημάτων...

Η “Εστία Πατερικών Μελετών” δίνει τη μάχη 
προς αυτήν την κατεύθυνση: Να θωρακίσει το 
κίνημα ενάντια στην Κάρτα 
του Πολίτη πνευματικά και 
επιστημονικά, δηλαδή να το 
εξοπλίσει με γνώση και συ-
νείδηση.

Αυτό το νόημα έχει και η 
σημερινή εκδήλωση. Μια εκ-
δήλωση η οποία θα εξετάσει 
το ζήτημα της Κάρτας πολυ-
εδρικά και πολύπλευρα: Και 
από θεολογική σκοπιά, αλλά 
και από επιστημονική, νομική 
και πολιτική σκοπιά.

Σίγουρα θα πρέπει να αντι-
μετωπιστεί το όλο ζήτημα 
και από τη σκοπιά της ορ-
γανωτικής θωράκισης του 
Ορθόδοξου και λαϊκού αυτού 
κινήματος  εναντίον της  Κάρ-
τας του Πολίτη.

Πορίσματα 
τῆς ἡμερίδας
«Ἠλεκτρονική 
διακυβέρνηση 
καί ἀνθρώπινα 
δικαιώματα»
31-3-11
I. Σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη 

διδασκαλία ὁ ἄνθρωπος 
οἰκειοθελῶς ἔχασε τό θεόσ-
δοτο δῶρο τῆς ἐλευθερίας, 
πού ἀπελάμβανε ἐντός τοῦ 
Παραδείσου, ὅμως Σαρκωθείς 
ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ κατέρχε-
ται ἐπί γῆς καί ξαναχαρίζει 
τό δῶρο Του στόν πεσόντα 
ἄνθρωπο. Στά δημοκρατικά πολιτεύματα, πού 
ἔχουν δεχθεῖ τήν ἐπίδραση τῆς χριστιανικῆς 
ἐλευθερίας, ὁ ἄνθρωπος ἀπολαμβάνει, ἔστω 
καί μερικῶς, τήν τιμή πού τοῦ ἀξίζει, ὡς εἰκόνος 
Θεοῦ πού πορεύεται στό καθ’ ὁμοίωσιν.

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά νέα 
μορφή παγκοσμίου διακυβερνήσεως τῆς Νέας 
Τάξεως Πραγμάτων καί τῆς παγκόσμιας κυρι-
αρχίας τῆς Νέας Ἐποχῆς. Τό προσχέδιο νόμου 
ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως, ἡ ὁποία ἔχει τίς 
ἀπαρχές της στή συνθήκη Σέγκεν καί φθάνει 
ὡς τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη, θεσμοθετεῖ θεωρη-
τικά-νομικά ( μέ τό νόμο  περί ἠλεκτρονικῆς 
διακυβερνήσεως) καί κοινωνικά-πρακτικά (μέ 
τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη) τή διαστροφή τῆς 
χριστιανικῆς ἀντιλήψεως περί τῆς ἐλευθερίας 
τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος θεωρεῖται a 
priori ὕποπτος ὑποβιβάζεται στό ἐπίπεδο τοῦ 
ζωϊκοῦ-βιολογικοῦ ὄντος, πού διακατέχεται 
ἀπό τά πάθη πού τόν κρατοῦν μακριά ἀπό τήν 
ἐλευθερία, θεωρεῖται ἕνας ἀριθμός, εξάρτημα 
τοῦ παγκοσμίου κράτους, πού ἐλέγχεται ἀπό 
τούς γνωστούς ἀγνώστους ἐξουσιαστές καί 
ὄχι ὡς πρόσωπο πού διαφεντεύεται ἀπό τόν 
πανάγαθο Θεό.

II. Πολλές ἀπό διατάξεις τῶν νομοσχεδίου 
περί ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως μέ τήν 
πρόβλεψη γιά ἐνσωμάτωση στήν Κάρτα τοῦ 
Πολίτη ὅλων τῶν ἐκφάνσεων δραστηριοτήτων 
καί συναλλαγῶν τοῦ Πολίτη μέ τό Κράτος καί 
μέ τρίτους • τό ἐνσωματωμένο στήν Κάρτα 
microchip, πού σημαίνει πλήρη ἔλεγχο καί πα-
ρακολούθηση τοῦ ἀνθρώπου • ἡ διάταξη τοῦ 
ἄρθρου 153 τοῦ νόμου περί ΑΜΚΑ πού ὁδηγεῖ 
στόν οἰκονομικό καί κοινωνικό ἀποκλεισμό καί 

στήν ἀντιδημοκρατική στέρηση δικαστικῆς 
προστασίας ὅσων ἀρνηθοῦν νά τόν χρησι-
μοποιήσουν, ὅλες αὐτές οἱ διατάξεις εἶναι 
ἀντισυνταγματικές, καθώς κατάφωρα παραβι-

άζεται τό ἄρθρο 9 Α τοῦ ἑλλην. Συντάγματος 
που ἀπαγορεύει τή λήψη, ἐπεξεργασία καί χρή-
ση προσωπικῶν δεδομένων. Παραβιάζονται 
ἐπίσης καί ἄλλες διατάξεις τοῦ Συντάγματος 
ἀλλά καί τῆς εὐρωπαϊκῆς Συμβάσεως δικαι-

ωμάτων τοῦ ἀνθρώπου γιά τήν προστασία 
τῆς προσωπικότητος, τοῦ ἀσύλου, τῆς 
ἰδιωτικῆς ζωῆς κλπ. Γι’αὐτό, τό Σύνταγμα καί 
ἡ Εὐρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων πρέπει νά 
χρησιμοποιηθοῦν ὡς ὅπλα γιά τήν προστασία 
τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ ανθρώπου.

III. Οἱ κυβερνῶντες πολύ ἔντεχνα παρουσιά-
ζουν τήν Ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση δηλ. τήν 
ἠλεκτρονική λειτουργία τῆς διοίκησης, ἡ ὁποία 
χρησιμοποιεῖ τόν ἠλεκτρονικό ἤ ψηφιακό τρό-
πο διεκπεραίωσης πάσης φύσεως ὑπηρεσιῶν 
γιά τούς πολίτες της, ὡς τήν καλύτερη λύση 
γιά τήν ἐλαχιστοποίηση τῆς γραφειοκρατίας 
μέσω τῆς «ἁπλούστευσης τῶν διοικητικῶν 
διαδικασιῶν, τῆς ἀποτελεσματικότητας καί τῆς 
διαφάνειας». Ἐξετάζοντας ἀπό τεχνολογικῆς 
σκοπιᾶς τήν ὑλοποίηση της πού ἄλλα κράτη 
ἔχουν ἤδη χρησιμοποιήσει, καταδεικνύεται 
πώς ὀδηγούμαστε σέ μιά μηχανογραφημένη 
δικτατορία ἄνευ ἱστορικοῦ προηγουμένου, στήν 
ἀποπροσωποποίηση καί ἀριθμοποίηση τῶν 
ἰδίων τῶν πολιτῶν πού τό κράτος ἐξυπηρετεῖ, 
μέσω τῆς ἀλόγιστης καταγραφῆς πάσης φύ-

σεως προσωπικῶν στοιχείων σέ βάσεις δεδο-
μένων, πού θά διαμοιράζονται διακρατικά γιά 
λόγους ἀσφαλείας.

IV. Ἀπό τήν Κυβέρνηση ἔχουν ἀνακοινωθεῖ 

οἱ κρίκοι τῆς ἠλεκτρονικῆς ἀλυσίδας μέ τήν 
ἔκδοση ποικίλων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν ὅπως 
π.χ. Κάρτας ἀγορῶν (φοροκάρτα), Κάρτας 
ἐργαζομένων, Κάρτας ὑγείας, Δημότη, μετανά-
στη καί κυρίως τῆς Κάρτας Πολίτη. Ἡ προσπά-
θεια ἐπιβολῆς τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβέρνησης 

σέ ὅλο τόν κόσμο ἔχει δημιουργήσει σέ πολλές 
χῶρες τῆς Εὐρώπης καί σέ πολιτεῖες τῶν 
Ἠνωμένων Πολιτειῶν καί στή Ρωσία σφοδρές 
ἀντιδράσεις. Οἱ δικές μας ἀντιρρήσεις σχετικά μέ 
τήν ἀσημαντότητα ἤ ἐπικινδυνότητα τῆς Κάρτας 
συμπυκνώνονται στά ἑξῆς :

- Δέν εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν εξυπηρέτηση 
μας ἀπό τό Δημόσιο. Μποροῦμε καί μέ τό τωρι-
νό Δελτίο Ταυτότητος νά ἐξυπηρετηθοῦμε, ἄν 
ὀργανωθεῖ τό Δημόσιο.

- Ἀποδεδειγμένα ὅλες οἱ βάσεις δεδομένων 
ὑπουργείων, ὑπηρεσιῶν τραπεζῶν, ἑταιριῶν εἶναι 
διάτρητες ἀπό τή δράση τῶν hackers. Ἀκόμη καί 
οἱ ἴδιοι οἱ διαχειριστές τῶν βάσεων πολλές φορές 
εἶναι ὑπεύθυνοι γιά τή διαρροή ἀπορρήτων 
πληροφοριῶν.

-Ἡ καταγραφή τῶν προσωπικῶν δεδομένων 
ἔχει ὀλέθριες συνέπειες γιά τήν προσωπική 
ζωή καί τήν κοινωνική ἀνέλιξη τοῦ ἀνθρώπου. 
Ἡ ἀνάκληση δεδομένων τοῦ παρελθόντος 
μπορεῖ νά τόν ἐμποδίσει νά προοδεύσει, νά τόν 
ἀπομονώσει καί νά τόν κάμει νά προσαρμόσει 
τή συμπεριφορά του σύμφωνα μέ τίς ἐπιθυμίες 
τῶν ἐξουσιαστῶν.

- Μέ τή χρήση ἑνός ἑνιαίου κωδικοῦ ἀριθμοῦ 

διασυνδέονται ὅλα τά ἀρχεῖα καί ἡ μέχρι τώρα 
μερική καί παράνομη παρακολούθηση γίνεται 
καθολική καί νόμιμη.

-Τέλος δέν εἶναι εὐκαταφρόνητη γιά τή σημε-
ρινή τραγική συγκυρία 
καί ἡ ὑπερβολική δαπά-
νη γιά τήν ἔκδοση τῶν 
Καρτῶν.

Ἡ ἐφιαλτική κατάστα-
ση πού δημιουργεῖται 
στήν ἑλληνική κοινωνία 
ἀπό τήν ἠλεκτρονική 
δ ιακυβέρνηση καί 
εἰδικά ἀπό τήν ὑπό 
ἔκδοση Κάρτας τοῦ 
Πολίτη ἐπιβάλλει :

1) τή γνώση καί ἐκ 
καρδίας ἀποδοχή τῆς 
ὀρθοδόξου διδασκαλί-
ας ὅτι τό αὐτεξούσιο 
καί ἐν γένει ἡ ἐλευθερία 
τοῦ ἀνθρώπου εἶναι 
θεῖο δῶρο.

2) τήν ἐνημέρωσή 
μας καί τή συνειδη-
τοποίηση τοῦ κιν-
δύνου ἀπειλῆς τῆς 
ἐλευθερίας πού μεθο-
δεύει ἡ ἠλεκτρονική 
διακυβέρνηση μέ τήν 
ἔκδοση τῆς Κάρτας τοῦ 
Πολίτη.

3) τήν ἀπόφαση 
μας ὡς πολίτες καί 
ὀρθόδοξοι χριστιανοί 
νά ἀντισταθοῦμε στήν 
ἐπιβολή τῆς Κάρτας.

Αὐτή τήν ἀπόφαση 
πρέπει νά τήν κάμουμε 
πράξη :

α) μέ τήν παράκληση 
πρός τήν Ἱερά Σύνοδο 

τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νά τοποθετηθεῖ 
ἐπειγόντως κατά τῆς ἠλεκτρονικῆς τυρρανίας, 
ὅπως καί παλαιότερα.

β) μέ ποικίλες παραστάσεις καί αἰτήματα πρός 
τίς ἀρχές τῆς πολιτείας.

γ) μέ τήν προσφυγή μας στή Δικαιοσύνη 

ἑλληνική καί εὐρωπαϊκή μέ σκοπό τήν προ-
στασία τῶν ἐλευθεριῶν καί τῶν δικαιωμάτων 
μας.

δ) μέ τή διαρκῆ συντήρηση τοῦ θέματος 
στήν ἐπικαιρότητα

ε) μέ τήν ἐνημέρωση τῶν συμπολιτῶν μας 
μέ συζητήσεις, μέ τό διαδίκτυο, μέ ἔντυπα, 
ὁμιλίες καί ἡμερίδες.

στ) μέ τήν ἐξάπλωση δικτύου ἐνημέρωσης 
σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα

ζ) μέ τή συλλογή ὑπογραφῶν κατά τῆς κάρ-
τας Πολίτη, τήν ὁποία συνεχίζει ἡ Πρωτοβουλία 
ἀντιρρησιῶν Ὀρθόδοξης Συνείδησης (ΠΡ.Α.Ο.Σ) 
καί ἔχει φτάσει στίς 60.000 ὑπογραφῶν.

η) Μέ τήν ἄρνηση παραλαβῆς τῆς κάρτας, 
ἄν ἐκδοθεῖ, καί τήν σταθερή μας ἀπόφαση νά 
δεχθοῦμε χάριν τῆς ἐν Χριστῶ ἐλευθερίας μας 
ὁποιεσδήποτε συνέπειες.

θ) Τέλος, πιστεύουμε ὅτι ἡ ἀποτροπή τοῦ 
ὅπλου τῆς Ν. Τάξεως Πραγμάτων, τῆς Κάρτας 
Πολίτη μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μέ τήν βοήθεια 
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἀπ΄ αὐτόν πρέπει νά 
ἀντλοῦμε δύναμη καί χάρη σ΄αὐτό μας τόν 
ἀγῶνα.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ 
ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  
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ΑΓΩΝΑΣ

“Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ανθρώπινα δικαιώµατα”
H ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Πάνω από δέκα χιλιάδες αρνήθηκαν 
να παραλάβουν την ηλεκτρονική κάρ-
τα (Κάρτα του Πολίτη) 
στη Μόσχα, σύμφωνα 
με εκπρόσωπο της 
υπηρεσίας.

Ο εκπρόσωπος μι-
λώντας στο Ρωσικό 
Πρακτορείο “Ίντερ-
φαξ” ανέφερε, ότι κα-
θημερινά ο αριθμός 
των Μοσχοβίτων που 
αρνούνται την ηλεκτρονική κάρτα 
ολοένα και αυξάνεται.

Να σημειωθεί, ότι οι κάτοικοι της 

Μόσχας κάνουν λόγο για παραβίαση 
των συνταγματικών δικαιωμάτων 

χωρίς την έγκριση 
τους, και παραβίαση 
των προσωπικών δε-
δομένων.

Επίσης, αναφέ-
ρουν, ότι δεν μπο-
ρούν να δεχθούν ένα 
ηλεκτρονικό φακέ-
λωμα το οποίο θα 
περιέχει πληροφο-

ρίες για την υγεία, το εισόδημα, τα 
περιουσιακά στοιχεία, την κοινωνική 
ασφάλιση και άλλα.

Νωρίτερα, ο Βλαντιμίρ Πλατόνοφ 
μέλος της ∆ούμας της Μόσχας, 
δήλωσε ότι “ηλεκτρονική κάρτα δεν 
παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώ-
ματα των πολιτών”. Σύμφωνα με τον 
Πλατόνοφ, σε όλο τον κόσμο γίνεται 
η εισαγωγή των καρτών αυτών, οι 
οποίες θα διευκολύνουν τους πολίτες 
σε διάφορες υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο νόμος 
“Περί της καθολικής ηλεκτρονικής 
κάρτας”, εγκρίθηκε κατά την διάρ-
κεια της συνεδρίας της ∆ούμας της 
Μόσχας στις 9 Μαρτίου 2011.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10 ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΜΟΣΧΟΒΙΤΕΣ 
ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο πιστός λαός του Θεού ήρθε από όλη την Ελλάδα, ξοδεύτηκε, ταλαιπωρήθηκε, δίψασε...  Προκλητική και απαράδεκτη 
η απουσία Ιεραρχών. Μόνον τρεις  ανούσιοι χαιρετισμοί  Μητροπολιτών ακούστηκαν ότι στηρίζουν την προσπάθεια. 
“Αγιοι”! Μετρηθήκατε, ζυγιστήκατε και βρεθήκατε ελλιπείς. Πολύ φοβούμαστε ότι περισσότεροι από Εσάς,  θα πάρετε 
ΠΡΩΤΟΙ την Κάρτα!!  

ΜΕΓΑΛΕΙΩ∆ΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (27-3-2011)
ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΜΕ ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ο μικρός πλανήτης μας είναι ένα ελάχιστο και 
ασήμαντο αστέρι, που βρίσκεται σε μία τελείως 
κοινή θέση μέσα στα δισεκατομμύρια αστρικών 
σωμάτων, του υλικού σύμπαντος.

Η επιστημονική έρευνα των τελευταίων ετών, 
έρχεται να ευνοήσει την ανάπτυξη ιδεών, που 
ζητούν να βγάλουν τη Γη από την αφάνειά της, να 
την ανασύρουν από όλο αυτό το τεράστιο πλήθος 
των αστρικών κόσμων και να την τοποθετήσουν σε 
θέση περίοπτη και κεντρική.

Η επιστήμη σήμερα δεν δέχεται ότι υπάρχει 
κεντρική και προνομιακή θέση μέσα στο σύμπαν 
όπως ο αρχαίος γεωκεντρισμός. Ούτε η Γη ούτε 
κανένα άλλο αστρικό σώμα κατέχει το κέντρο του 
κόσμου.

Ένας διαφορετικός και πολύ ανώτερος από τον 
αρχαίο γεωκεντρισμό φαίνεται τώρα να επικρατεί. 
Η Γη, μας λέει, βρίσκεται όχι στο κέντρο του σχή-
ματος – δεν υπάρχει, είπαμε, τέτοιο κέντρο – αλλά 
στο κέντρο του νοήματος του κόσμου.

Όλος ο κόσμος, όλο αυτό το αχανές και μεγα-
λειώδες σύμπαν έχει στραμμένα τα βλέμματά του 
στη Γη, αποβλέπει στον άνθρωπο και βρίσκει σ’ 
αυτόν το νόημα και το σκοπό του.

Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο πάνω στη 
Γη, απόθεσε την εικόνα Του σαν σε άλλο προσκυ-
νητάρι. Για το λόγο αυτό, όπως κηρύττει η Πίστη 
και διαπιστώνει η φιλοσοφία της Επιστήμης, όλο 
το σύμπαν είναι στραμμένο εδώ. Όλη η υλική 
κτίση υπηρετεί δουλικά τον άνθρωπο, υποκλίνεται 
ενώπιόν του και στο πρόσωπό του προσκυνεί κατά 
κάποιον τρόπο την εικόνα του Θεού. Τιμάει δηλαδή 
και δοξάζει τον Φιλάνθρωπο ∆ημιουργό. «η κτίσις 
ού το γήινον σκεύος τιμά, αλλά τον ουράνιον χα-
ρακτήρα αιδείται», παρατηρεί ο Ι. Χρυσόστομος. 
Η κτίση δεν τιμάει το γήινο δημιούργημα, αλλά 
σέβεται τον ουράνιο χαρακτήρα, την εικόνα του 
Θεού που φέρει μέσα του.

Αυτός ο αμύθητος εσωτερικός πλούτος είναι, 
που προσδίδει στον άνθρωπο μέγιστη αξία και 
υπερκόσμια λαμπρότητα.

Αυτό είναι που τον ξεχωρίζει απ’ όλη την κτίση.
Ο μικρός και ασήμαντος αυτός πλανήτης μετα-

φέρει μέσα στους κόσμους του Θεού το πολύτιμο 
φορτίο του· τον «κατ’ εικόνα Θεού» πλασμένο 
άνθρωπο με την αθάνατη ψυχή, που μέσα από το 
πήλινο σκεύος της γήινης ύπαρξής του εκπέμπει 
λαμπρές τις ακτίνες του ουράνιου μεγαλείου 
του.

Περισσότερο δε πάνω στη Γη δεν ζει μόνο ο 
«κατ’ εικόνα Θεού» άνθρωπος, αλλά πάνω στη Γη 
έζησε αυτός που είναι η απαράλλακτη «εικών του 
Θεού του αοράτου» (Κολ. α΄ 15), ο Ιησούς Χριστός, 
ο αληθινός Θεός.

Αυτό είναι που φανερώνει μέγιστη τιμή και 
προσδίδει απροσμέτρητη αξία στο μικρό πλανήτη 
μας τη Γη.

Αυτό είναι που την αναδεικνύει κέντρο όλου 
του κόσμου, και αληθινό προσκυνητάρι του σύ-
μπαντος.

Πάνω στη Γη περπάτησε ο Θεός! Για τη σωτηρία 
του ανθρώπου «επί της γης ώφθη και τοις ανθρώ-
ποις συνανεστράφη» (Βαρούχ. γ΄ 38).

Εδώ έσκυψαν οι ουρανοί. Εδώ συγκέντρωσαν 
το βλέμμα τους οι άγγελοι. Εδώ φανερώθηκε 
με τρόπο εξαιρετικό και μοναδικό η αγάπη του 
Θεού. Εδώ ήρθε ο Υιός του Θεού. Εκείνος «δι’ ου 
τα πάντα εγένετο», ο ∆ημιουργός του σύμπαντος 
κόσμου, ο αειλαμπής και υπέρφωτος Ήλιος της 
δικαιοσύνης κατέβηκε στη Γη! Το ξένο και παρά-
δοξο μυστήριο! Το θαύμα των θαυμάτων! Στη Γη 
πρόσφερε το Αίμα Του για να σώσει τον κόσμο και 
να φωτίσει τα σύμπαντα ο Θεάνθρωπος Χριστός! 
Το μέγα μυστήριο της αγάπης Του!

Αυτό αν θέλαμε να το διατυπώσουμε με λίγα 
λόγια που να εκφράζουν τη φωνή των ∆ιδασκάλων 
της Εκκλησίας, θα λέγαμε: Όλα έγιναν για τον 
άνθρωπο! Και ο άνθρωπος για το θεό! Και ο Θεός 
έγινε άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός! 
«Αυτός ενηνθρώπησεν, ίνα ημείς θεοποιηθώμεν» 
λέγει ο Μ. Αθανάσιος. Ο Θεός προσέλαβε την αν-
θρώπινη φύση, για να γίνει ο άνθρωπος κοινωνός 
θείας φύσεως (Β΄ Πετρ. α΄ 4), για να ζήσει ευτυχής 
και μακάριος, ένδοξος, αθάνατος, λαμπρός, την 
μακαριότητα του Θεού στην αιώνια και ασάλευτη 
Βασιλεία Του.

Βλαχάκης Ευάγγελος
Συντ/χος Εκπαιδευτικός

 

μας Γ. Παπανδρέου, υπέγραψε 
μια συμφωνία με τον Τούρκο 
ομόλογό του Ισμαήλ Τζεμ που 
απέβλεπε στην τροποποίηση της 
ύλης των σχολικών βιβλίων της 
ιστορίας και της γεωγραφίας των 
δύο χωρών με σκοπό τη βελτίωση 
των ελληνοτουρκικών σχέσεων. 
Και ενώ η χώρα μας προχώρησε 
στην εφαρμογή της συμφωνίας 
αλλοιώνοντας τα πραγματικά 
ιστορικά γεγονότα (!) – ιστορία 
Ρεπούση… - η Τουρκία 
όχι μόνο αθέτησε τα 
συμπεφωνημένα αλλά 
και αύξησε σκανδαλω-
δώς τον εθνικισμό της 
σε βάρος της Ελλάδας 
και γενικά της ιστορίας 
και της αλήθειας, όπως 
γράψαμε στο φύλλο 163 
(Νοέμβριος 2010) του 
«Αγώνα» μας, με τον τίτ-
λο «να πως γράφουν την 
ιστορία οι γείτονές μας», 
όπου και παρουσιάσαμε 
μερικά από τα σχολικά 
βιβλία των Τούρκων.

Όσον αφορά τη διδα-
σκόμενη ύλη της Γεω-
γραφίας στα σχολεία μ’ 
αυτή θα ασχοληθούμε 
προσεχώς. Το ότι πά-
ντως κανείς (πρωθυ-
πουργός κ.α.) δε μιλάει 
για τα κατοχυρωμένα 
κυριαρχικά δικαιώμα-
τά μας (υφαλοκρηπίδα, 
βραχονησίδες, απομα-
κρυσμένα νησιά – Κα-
στελόριζο, ΑΟΖ κ.α.) δεν 
είναι τυχαίο. Φοβούμα-
στε πως ανικανότητες, λάθη και 
αδυναμίες σταθερής εξωτερικής 
πολιτικής μας οδήγησαν σε ηττο-
πάθεια και άτακτη υποχώρηση σε 
πιέσεις δεδηλωμένων εχθρών της 
Ελλάδας, ευεργετηθέντων κατ’ 
επανάληψη από εμάς.

Και ο ανύστακτος ανθελληνικός 
αγώνας συνεχίζεται.

Το 1998 ιδρύεται το «κέντρο για 
τη ∆ημοκρατία και τη Συμφιλίω-
ση Νοτιοανατολικής Ευρώπης» 
(CORSEE). Παρουσιάζεται ως 
ίδρυμα μη κερδοσκοπικό που ως 
σκοπό έχει να προάγει (δήθεν) 
τη συνεργασία των βαλκανικών 
χωρών.

Έχει την έδρα του στη Θεσσα-
λονίκη και άρχισε να λειτουργεί 
το 2000. Κυκλοφόρησε το… τε-
τράτομο έργο «κοινή ιστορία των 
βαλκανικών χωρών» συμπεριλαμ-
βανομένης και της Ελλάδας.

Το «ίδρυμα» χρηματοδοτούν, 
το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Υπηρεσία 
των ΗΠΑ για την ∆ιεθνή Ανάπτυ-
ξη (USAIO), το Εθνικό Ίδρυμα 
για τη ∆ημοκρατία (National 
Endowment for Democracy), ο 
ουγγροαμερικάνος Τζορτζ Σόρο, 
τα Υπουργεία Εξωτερικών Μ. Βρε-
τανίας, Γερμανίας, Νορβηγίας, το 
υπουργείο Παιδείας της Αυστρίας 
και Έλληνες όπως αναγράφεται 
σε σχετικό άρθρο του Γ. Κορωναί-
ου. Σ’ αυτό το “ίδρυμα” πρώτος 
πρόεδρος υπήρξε ο νυν ειδικός 
μεσολαβητής του Ο.Η.Ε. για το 
“Μακεδονικό” Μάθιου Νίμιτς – ο 
γνωστός για τις φιλοσκοπιανές 
και ανθελληνικές θέσεις του – και 

στην συνέχεια ο Αμερικανός πρέ-
σβης Ρίτσαρντ Σίφτερ.

Τα τέσσερα αυτά βιβλία προ-
ορίζονταν να χρησιμοποιηθούν 
από Έλληνες μαθητές δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς 
και από τους μαθητές όλων των 
βαλκανικών χωρών, στα πλαί-
σια αναθεωρημένων σχολικών 
προγραμμάτων. Τα βιβλία αυτά 
διδάσκονται στις γειτονικές βαλ-
κανικές χώρες, ενώ στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα δεν κα-
τόρθωσαν να διεισδύσουν λόγω 
των αναμενόμενων αντιδράσεων 
εξαιτίας των παραλείψεων και 
ανακριβειών που περιείχαν και 
απέβλεπαν στο σβήσιμο της μα-
κραίωνης ελληνικής ιστορίας.

Τελευταία δόλια προσπάθεια 
παραπλάνησης των Ελληνόπου-
λων και κάθε αδαή Έλληνα γενικά, 
αποτελεί η πανάκριβη τηλεοπτική 
παραγωγή του σταθμού ΣΚΑΪ με 
τίτλο «Η ιστορία της επανάστασης 
του 1821 και η δημιουργία του Ελ-
ληνικού έθνους – Κράτους». Μια 
σειρά ανιστόρητης, ανθελληνικής 
προπαγάνδας, στην οποία συμ-
μετέχουν όλα τα πρωτοπαλίκαρα 
του κρατοδίαιτου ΕΛΙΑΜΕΠ με 
τις γνωστές φιλοαμερικάνικες 
θέσεις και πρωταγωνιστές τον 
γνωστό Θάνο Βερέμη σε διατε-
ταγμένο αγώνα να μας πείσει 
ότι: «Οι Έλληνες απολάμβαναν, 
επί οθωμανικής αυτοκρατορίας, 
δωρεάν παιδείας στην πληθώρα 
των σχολείων που οικοδόμησαν 
οι Οθωμανοί…, δωρεάν υγεία στα 
πολλά νοσοκομεία που επίσης 
έκτισαν οι Οθωμανοί…, στο πλή-
θος οικοδομημάτων κοινωνικής 
ωφέλειας που και πάλι έκτισαν 
οι ίδιοι. Ότι, όσοι πήραν τα όπλα, 
ήταν κατσαπλιάδες, που ήθελαν 
να πάρουν το πάνω χέρι για ίδιον 
όφελος. Η υπόδουλη Ελλάδα 
εκτεινόταν μέχρι τη Λαμία. Οι 
μισοί της κάτοικοι ήταν Αλβανοί… 
Αρχικά μας άρεσε που ήμασταν 
υπόδουλοι και μετά βαρεθήκα-
με… Η Εκκλησία αποτελούσε 

ένα από τα τρία κακά που βίωνε 
ο μέσος χριστιανός υπήκοος της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας».

Χωρίς ντροπή και τσίπα και 
με χυδαίους χαρακτηρισμούς 
προσπαθούν να σπιλώσουν τον 
Κολοκοτρώνη και άλλους ήρωες 
της επανάστασης, διαστρέφοντας 
και παραχαράζοντας ιστορική την 
αληθεία και μάλιστα σε χειρότερο 
βαθμό απ’ ότι αλλοεθνείς και 
αλλόθρησκοι. Έτσι οι συνδαιτημό-

νες της σειράς του ΣΚΑΪ 
επικαλούμενοι μαρτυρίες 
και απόψεις Τούρκων 
ιστορικών, τη συνταγή 
του ανθέλληνα σιωνιστή 
Ζαν Ματίστ Ντυροζέλ και 
τον περιβόητο για την 
αρνητική του θέση προς 
κάθε ελληνικό, Γερμανό 
ιστορικό Ιάκωβο – Φίλιπ-
πο Φαλμεραϋερ (1710-
1861) αποφαίνονται ότι: 
«Το Ισραήλ υπάρχει από 
την αρχαιότητα ενώ οι 
Έλληνες δεν λειτούργη-
σαν καν σαν έθνος πριν 
το 1820».

Να ποιοι απέστειλαν 
συγχαρητήριες επιστο-
λές: Ο Σύλλογος Αλλη-
λεγγύης Τούρκων ∆υτι-
κής Θράκης, το παράρτη-
μα των “Γκρίζων Λύκων” 
Θράκης, η Εργκένεκον, 
το Παρατηρητήριο των 
Συμφωνιών του Ελσίνκι 
(και προσωπικά ο κ. Γρ. 
Βαλλιανάτος), ο Σύλλο-
γος Εκδιωχθέντων Τσά-
μηδων, η Γενιτσαρική 
Αδελφότητα Ελληνοφώ-
νων, το φιλοσκοπιανό 

κόμμα (συνεργαζόμενο με την 
εδώ μουσουλμανική μειονότητα) 
“Ουράνιο Τόξο” και πολλά άλλα 
πρόσωπα … του πνεύματος όπως 
οι δημοσιογράφοι Ντεντέ, Ομέρ, 
Ταχτσίν, Χαϊρουλά κ.λ.π., ο ψευ-
δομουφτής Μέτε, η κ. Φραγκου-
δάκη, ο Π. Κουναλάκης, ο Νάσος 
Θεοδωρίδης, η πολιτική νεολαία 
των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΤΑΡΣΥΑ και 
πλήθος άλλων … προοδευτικών-
δημοκρατικών δυνάμεων.

∆ιαπιστώνετε, αναγνώστες μας, 
το μίσος των ανθρώπων αυτών 
προς την Ελλάδα και το χριστι-
ανισμό, προς τις δύο πηγές που 
γαλούχησαν τον κόσμο ολόκληρο 
με το πνεύμα της δημοκρατίας και 
τα νάματα της σωτηρίας, ώστε 
να μπορούν να εκφράζονται χω-
ρίς το φόβο του λιντσαρίσματος 
– πράγμα που θα συνέβαινε στις 
χώρες που υποστηρίζουν – και 
να βρίζουν και να χυδαιολογούν 
και να περιφρονούν τη μάνα που 
τους γαλακτοτρόφησε. «Ω καιροί, 
ω ήθη!».

Ο πρ/γος Βενιζέλος είχε το θάρ-
ρος να ξεκαθαρίσει τα πράγματα 
και να μας πει πως η πολιτική 
πολλές φορές δε συμφωνεί με 
την αλήθεια γι’ αυτό πρέπει να 
ενεργούν προς το συμφέρον της 
χώρας υπερασπιζόμενοι τις αξίες 
που τους καθιστούν αληθινούς 
ανθρώπους. Σήμερα όμως οι δι-
οικούντες λένε την αλήθεια;

Μήπως πιεζόμενοι… συμβιβά-
ζονται με απαιτήσεις βλαπτικές 
για την πατρίδα, τη θρησκεία, την 
ιστορία, τη συνείδηση και τους 
προγόνους μας;

«ΑΛΩΣΗ» ΤΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ
του Ευάγγελου Βλαχάκη

συνέχεια απο την 1η σελιδα
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τικών μειονοτήτων που διαβιούν 
στη χώρα μας. Επ’ αυτού ο Υπ/γός 
∆ικαιοσύνης κ. Χ. Καστανίδης είχε 
δηλώσει: «Αν τελεσιδικήσει η από-
φαση του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων (Ε∆Α∆) 
για την απομάκρυνση των χριστια-
νικών συμβόλων από τα δημόσια 
καταστήματα, η Ελλάδα είναι υπο-
χρεωμένη να την εφαρμόσει, μετά 
από συνεννόηση με την Εκκλησιά 
της Ελλάδος».

Ευτυχώς που όλος ο πολιτικός 
κόσμος της Ιταλίας – με πρωτοστά-
τη τον Πρωθυπουργό Σ. Μπερλου-
σκόνι – εμφανίστηκε ενωμένος και 
απέτρεψε τις πονηρές επιθυμίες. 
Η εφημερίδα Cossiere della Serra 
έγραφε: «Η απόφαση του ∆ικα-
στηρίου του Στρασβούργου έχει 
προκαλέσει ένα μικρό θαύμα· έχει 
δημιουργήσει ένα είδος εθνικής 
ενότητας για την υπεράσπιση του 
Συμβόλου του Χριστιανισμού» (Μά-
σιμο Φράγκο).

Το Ιταλικό κράτος έκανε έφεση 
κατά της απόφασης της Ε∆Α∆. 
Ο Ιταλός δε Πρωθυπουργός Σ. 
Μπερλουσκόνι μιλώντας από το κυ-
βερνητικό μέγαρο «Παλάτερ Κίτζι» 
υπογράμμισε: «Είναι μια απόφαση 
που δεν σέβεται την πραγματικό-
τητα… Όλη η Ευρώπη και ιδίως μια 
χώρα σαν την Ιταλία δεν μπορεί να 
μην αυτοχαρακτηρίζεται Χριστιανι-
κή… Και οι άθεοι μπορούν άνετα να 
συμφωνήσουν στο ότι όλη η ιστορία 
της Ιταλίας είναι Χριστιανική… Οκτώ 
Ευρωπαϊκές χώρες έχουν συμπερι-
λάβει τον σταυρό στην σημαία τους. 
Θα έπρεπε μήπως να την αλλάξουν, 
επειδή υπάρχουν αλλοδαποί που 
ζήτησαν και έλαβαν την υπηκοότητα 
των εν λόγω χωρών και οι οποίοι δεν 
ασπάζονται την Χριστιανική θρη-
σκεία;» αναρωτήθηκε. Και κατέληξε, 
«∆εν υπάρχει καμία υποχρέωση 
και δέσμευση που να εμποδίζει τα 
ιταλικά σχολεία να κρατήσουν τους 
σταυρούς στις αίθουσές τους». 

Από πληροφορίες μας καμία 
Κυβέρνηση δεν αντέδρασε όταν 
απαγορεύτηκε στους συμμετέχο-
ντες σε συμβούλια και ημερίδες των 
Βρυξελών να φορούν το σταυρό.

Σύμφωνα με γκάλοπ που έκανε η 
εταιρεία RASS στο ερώτημα «συμ-
φωνείτε ή διαφωνείτε να καταργη-
θούν τα σύμβολα (εικόνες, σταυ-
ροί) από τα σχολεία, δικαστήρια, 
νοσοκομεία, και τα άλλα κτίρια της 
δημόσιας διοίκησης;» η απάντηση 
ήταν: 82,3% των ερωτηθέντων να 
παραμείνουν και μόλις το 15,3% 
συμφωνούσε να καταργηθούν. (3)

Έρχεται άλλη καταιγίδα με την 
έκδοση ευρωημερολογίου που χρη-
ματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εκτυπώθηκε σε 3 εκατομ. 
αντίτυπα και πλέον και διανέμεται 
σε όλα τα Λύκεια και τα Κολέγια 
της Ευρώπης. Σ’ αυτό περιλαμβά-
νονται όλες οι εορτές του Ισλάμ, 
του Ιουδαϊσμού, των Ινδουιστών 
– ακόμη και των Σιχ! – εκτός από 
τις Χριστιανικές. Στη σελίδα δε της 
25ης ∆εκεμβρίου υπάρχει κενό. Στο 
κάτω μέρος της σελίδας, για την 
ημέρα των Χριστουγέννων αναφέ-
ρεται μόνο το παρακάτω κοσμικό 
μήνυμα: «Ένας αληθινός φίλος 
είναι κάποιος που συμμερίζεται τις 
ανησυχίες σου και θα διπλασιάσει 
τη χαρά σου».

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την 
έντονη διαμαρτυρία της Ιεράς Συνό-
δου της Εκκλησίας της Ελλάδος η 
οποία με πολυσέλιδη επιστολή της 
προς τον Πρόεδρο της Ε.Ε. Jose M. 
Barroso ζήτησε να επανορθώσουν 
τάχιστα το «λάθος τους».

Η επιστολή μεταξύ των άλλων 
αναφέρει: «Η Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος με δυσάρε-
στη έκπληξη πληροφορήθηκε ότι με 
χρηματοδότηση της Ε.Ε. εξεδόθη 
και κυκλοφορεί ένα νέο ημερολόγιο 
απευθυνόμενο σε παιδιά, το οποίο 
παραθέτει όλες τις εορτές του 
Ισλάμ, του Ινδουισμού και άλλων 
θρησκειών, αλλά δεν αναφέρει τις 
Χριστιανικές εορτές. Τούτο προκα-
λεί πολλά ερωτηματικά δεδομένου 
ότι η πλειοψηφία των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ενώσεως ανήκει στις 
μεγάλες Χριστιανικές ομολογί-
ες. Πώς είναι 
δυνατόν σε εκ-
δόσεις της Ε.Ε. 
να υποτιμάται 
και να παραθε-
ωρείται η πίστη 
και η παράδοση 
εκατοντάδων 
εκατομμυρίων 
Ευρωπαίων;… 
Η Χριστιανική 
θρησκεία, πε-
ρισσότερο από 
ένα θρησκευ-
τικό γεγονός, 
είναι επίσης ο 
συντελεστής 
και διαμορφω-
τής μιας πολιτι-
στικής ιστορίας 
και πνευματικής 
ταυτότητας της 
συντριπτικής 
πλε ιοψηφίας 
των  πολ ι τών 
τ ω ν  Κ ρ α τ ώ ν 
Μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ενώ-
σεως. Επιπλέον 
οφείλουμε να 
υπενθυμίσουμε 
τις Χριστιανικές 
ρίζες της Ευ-
ρώπης, όπως 
καταγράφονται 
στην Ιστορία και όπως τις παρα-
δέχονται κορυφαίοι Ευρωπαίοι 
διανοητές, όπως ο Τόμας Έλλιοτ, 
ο Πωλ Βαλερύ κ.ά. Άλλωστε και οι 
πρώτοι ιδρυτές της τότε Ε.Ο.Κ. (Ευ-
ρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας) 
και συγκεκριμένα ο Αντενάουερ, ο 
Μονε, ο Σπαάκ, ο Ντε Γκασπερι κ.ά. 
είχαν θέσει ως σαφή στόχο τους 
τη δημιουργία μιας ειρηνικής και 
δημοκρατικής Ενώσεως Κρατών 
με βάση τις αρχές του Ευαγγελί-
ου… Οι Χριστιανικές εορτές όπως 
τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, 
που τις παραλείπει το Ημερολόγιο, 
εορτάζονται σ’ όλη την Ευρώπη από 
πολλούς ανθρώπους, ακόμη και μη 
χριστιανούς…

Η μεγάλης κυκλοφορίας γερμανι-
κή εφημερίδα Kurier der Christlichen 
Mitte ενημέρωνε τους αναγνώστες 
ότι μεθοδεύεται μία αντιχριστιανική 
καμπάνια με όλα τα μέσα κατά τα 
Χριστού και του Ευαγγελίου και 
έχουν επιστρατευθεί σύλλογοι και 
ομάδες ανωμάλων (ομοφυλοφίλων) 

μηδενιστών, αθέων, σατανιστών, 
και έρχονται στο φως τα πρώτα 
τρανταχτά δείγματα.

Το κακό δεν έχει σταματημό. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με την υπ’ 
αρ. 12267 απόφασή του, απαγό-
ρευσε τη λέξη «Μητέρα» για χάρη 
των ομοφυλόφιλων. Το «βδέλυγμα 
της ανομίας» κυριαρχεί παντού. Οι 
αιμοβόροι ηγέτες του παρελθόντος 
αντικαταστάθηκαν από θεσμικούς 
παράφρονες του σήμερα και έχουν 
εξαπολύσει πόλεμο ανελέητο, 
εναντίον των αισθημάτων μας, της 
οντολογίας του προσώπου μας, 
αυτής της ίδιας της ύπαρξής μας 
και όχι μόνον.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπο-
δεικνύει την υποβολή αποφάσεως 
12267, δια της οποίας μεταξύ άλλων 
συνιστάται να καταπολεμηθεί ως 
σεξιστική στερεοτυπία (!) η χρήση 
του όρου «μητέρα».

Συνιστάται λοιπόν η παράκαμψις 
της χρήσεως της εννοίας αυτής, 
ως ανασταλτικής της «ισότητος 
των φύλων». Έτσι αξιολογείται ο 
ρόλος της μητέρας ως παθητική 
λειτουργία.

Ιδιαιτέρως «προωδευμένη» επ’ 
αυτού προκύπτει η Ελβετία. Συμ-
φώνως προς νέαν οδηγίαν περί 
της υπηρεσιακώς ενδεικνυμένης 
γλώσσης, εμπίπτει η χρήσις των 
εννοιών «πατέρας» και «μητέρα» 
εις την κατηγορίαν των καλουμένων 
«εννοιών διακρίσεων»· συνεπώς τα 
παιδιά δεν θα μπορούν επισήμως 
να έχουν πατέρα και μητέρα αλλά 
«γονεϊκά μέρη» ή «α΄ και β΄ γονικό» 
ως γονείς. «Η οδηγία είναι υποχρεω-
τική προκειμένου περί υπηρεσιακών 
δημοσιευμάτων και εγγράφων», 
εξήγησε η Isabel Kamber, υποδιευ-
θύντρια του Γερμανικού τομέως της 
Κεντρικής Γλωσσικής Υπηρεσίας 
της ομοσπονδιακής καγκελαρίας 
της Ελβετίας.

Σχόλιο:

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ψή-
φισε δηλαδή υπέρ μιας έκθεσης 
που στόχο έχει να υποχρεώσει 
όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρί-
σουν ως έγκυρα τα «πιστοποιητικά 
οικογενειακής κατάστασης» που 
προέρχονται από κράτη μέλη της 
ΕΕ που επιτρέπει GAY γάμους, (ή 
και πολυγαμικούς – π.χ. Ολλανδία) 
αφού οι γονείς δεν θα είναι πια 
«πατέρας» και «μητέρα».

Τοιουτοτρόπως ευθυγραμμί-
ζονται οι πολιτικοί ιθύνοντες της 
Βέρνης προς την γραμμήν της κατ’ 
εφαρμογήν της ισότητος των φύ-
λων υποβολής αποφάσεως 12267 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η 
συγκεκριμένη υποβολή θα είναι 
και ευνοϊκή προς την διεκδίκησιν 
γονεϊκότητος υπό ομοφυλοφίλων 
ζευγών· οπότε κάποιο παιδί με 
«κοινωνικούς γονείς» δύο λεσβίες 
γυναίκες, δεν θα είχε πλέον (όπως 

τώρα) μία μητέρα και 
μία θετή μητέρα αλλά 
δύο «γονεϊκά μέρη»: 
γονεϊκό μέρος 1 και 
γονεϊκό μέρος 2. Θα 
είναι όμως αναγκαίως 
και συνεπές προς την 
ως άνω γραμμήν να 
αλλάξη και ο παππούς 
εις προγονέα 1, η για-
γιά εις προγονέα 2 
– ή, ακόμη καλύτερα, 
εις προγονεϊκόν μέ-
ρος 1.1, προγονεϊκόν 
μέρος 1.2 καθώς και 
προγονεϊκόν μέρος 2.1 
και προγονεϊκόν μέρος 
2.2 …

(1) “ΑΓΩΝΑΣ” 
139/11/08 με τίτλο 
“ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟ-
ΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ” (πρό-
ταση νόμου προς την 
Βουλή βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ).

(2) “ΑΓΩΝΑΣ” 151/
11/09 με τίτλο “ΖΗ-
ΤΕΙΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΜΟΝΟΝ (;) ΤΩΝ ΙΕ-
ΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΕΣ”.

(3) Όταν το άρθρο ήταν έτοιμο 
εξεδόθη η απόφαση της Ολομέ-
λειας του ∆ικαστηρίου Ανθρωπί-
νων ∆ικαιωμάτων μετά από έφεση 
που άσκησε η Ιταλική Κυβέρνηση, 
και με ψήφους δεκαπέντε υπέρ 
και δύο κατά έκρινε ότι η παρου-
σία του σταυρού στις σχολικές 
αίθουσες της Ιταλίας δεν συνιστά 
παραβίαση του δικαιώματος στην 
εκπαίδευση… Η παρουσία του 
σταυρού στις σχολικές αίθουσες 
δεν αντιστρατεύεται το δικαίωμα 
των γονέων να ανατρέψουν τα 
παιδιά τους, ανάλογα με τις δικές 
τους θρησκευτικές και φιλοσοφι-
κές πεποιθήσεις… Και διευκρίνισε 
ότι η απόφαση για τοποθέτηση 
θρησκευτικών συμβόλων στα 
σχολεία εναπόκειται στα κράτη-
μέλη. Αποφάνθηκε, μάλιστα, ότι 
αυτό δεν αποτελεί κάποια μορφή 
κατήχησης.

Ευτυχώς που βρέθηκαν οι Ιταλοί 
να μας…

συνέχεια απο την 1η σελ. ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Η Ε.Ε.
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∆ιώκτη μας,
και μόνο το άνοιγμα, η πρώτη 

λέξη του σημειώματός μου, δεί-
χνει τον ευτελισμό, το σαμποτάζ 
αλλά και την υποκρισία έναντι 
της μεγάλης, κορυφαίας αρε-
τής του Χριστιανισμού τουτέστι 
της συγγνώμης.

Πως συμβιβάζεται να λες ότι 
συγχωρείς και να κηρύττεις 
περί συγχωρήσεως και από την 
άλλη να καταδιώκεις πιστούς 
χριστιανούς του ποιμνίου σου; 
∆εν είσαι ο εκπρόσωπος Εκεί-
νου που συγχώρεσε ακόμη 
και τους σταυρωτές Του; Να 
ανακοινώνεις επί μέρες για τον 
Εσπερινό της συγχωρήσεως, 
με συμμετοχή όλων των ιερέων 
και πιστών λαϊκών, (που αναγκα-
στικά ήλθαν στο Μητροπολιτικό 
ναό αφού οι πόρτες των ναών 
των ενοριών ήταν κλειστές) και 
συ στην πράξη να πολεμάς με 
μίσος και μικροψυχία απλούς 
χριστιανούς κατά πλειοψηφία 
πολύτεκνους.

Οι υπερβολικές απαιτήσεις, 
μέσω αγωγών, για χιλιάδες 
ευρώ ή με προσπάθειες για κα-
τασχέσεις περιουσιακών στοι-
χείων από πολύτεκνους πώς 
ταιριάζουν με τη συγγνώμη;

Ούτε ένας χρόνος δεν πέρα-
σε, πώς μπορεί κανείς να ξεχά-
σει, εκείνο το Μεγαλοβδόμαδο, 
που ο νους και οι καρδιές των 
χριστιανών συγκλονίζονταν από 
το θεανθρώπινο δράμα που εσύ 
κατέθετες αγωγές κατά του 
υπερπολύτεκνου, πατέρα, γιατί, 
όπως ισχυρίζεσαι, σε πρόσβαλ-
λε με κάποιες λέξεις που σου 
είπε; Λένε πολλοί ότι δεν απευ-
θύνονταν σε σένα. ∆εν σκέφθη-
κες αυτά τα παιδικά μάτια και τις 
ψυχούλες, που ήταν κοντά στον 
πατέρα τους; ∆εν θα σκέφθηκαν 
ότι αυτός που φέρεται έτσι στον 
πατέρα τους είναι ο επίσκοπος; 
Ή μήπως τα μεγαλύτερα απ’ 
αυτά δεν θυμούνται το θόρυβο 
που έγινε τότε με την κηδεία του 
μικρού τους αδελφού, που κά-
λεσες σε απολογία τους ιερείς 
που έλαβαν μέρος στην εξόδιο 
ακολουθία;

Σε τι, αλήθεια, διαφέραν τα 
παραπάνω, από τη στάση ορι-
σμένων μεγάλων των ημερών 
μας, κοσμικών, που ενώ μιλούν 
για κατάπαυση του πυρός, σφυ-
ροκοπούν τους αντιπάλους και 
το αίμα συνεχίζει να χύνεται;

Αλήθεια, στο προηγούμενο 
σημείωμά μου δεν πήρα απα-
ντήσεις για τον ηγούμενο του 
μοναστηριού Ραφαήλ, Νικολά-
ου και Ειρήνης. Εξακολουθεί 
να είναι ηγούμενος; Το επισκέ-
πτεται, το φροντίζει κλπ. Ποιος 
διαχειρίζεται τα χρήματα του 
τραπεζικού λογαριασμού της 
μονής και πόσα βγαίνουν για 
την μονή από τα παγκάρια των 
Τεμπών; Φίλοι της μονής ισχυ-
ρίζονται μετ’ επιτάσεως ότι δεν 
φτάνουν στο μοναστήρι. Εσείς 
τρέχατε να βρείτε τους πληρο-
φοριοδότες μου για πασιφανή 
γεγονότα, αντί να ψάξεις να 
βρεις ποιοι είναι οι ένοχοι; Αλλά 
τι λέω, τους έχεις αδυναμία.

Ψάξε να βρεις επίσης ποιοι 
μου μετέφεραν τις πληροφο-
ρίες ότι παρά την οικονομική 
κρίση κα κατά συνέπεια την 
πτώση των εσόδων των ναών, 
εσύ απαιτείς επίμονα από τους 
ναούς να δίνουν στη Μητρό-
πολη σχεδόν τα διπλάσια. Αντ’ 
αυτών μπορούσες να περιο-
ρίσεις τα δικά σας έξοδα, τα 
προσκυνηματικά ταξιδάκια, τις 

πανάκριβες στολές κλπ.
∆εν σου αποκρύπτω ότι δεχό-

μαστε όλο και πιότερα τηλεφω-
νήματα, ακόμη και επισκέψεις 
λέγοντας «γράψτε, κρατήσετε, 
αγωνισθήτε, αν δεν ήσασταν κι 
εσείς θα μας έπαιρνε το κεφά-
λι!!!». Άμβωνας καταγγελιών 
και αντίστασης κατά της μνη-
σικακίας, της φιλαργυρίας και 
των αυθαιρεσιών κατέληξαν να 
θεωρούνται κάποια άρθρα μας. 
Και όλα αυτά για να γίνουμε η 
αιτία να καταλάβεις ότι πρέπει 
να έρθεις «εις εαυτόν».

Μετάνιωσε, πραγματικά, βά-
δισε τον δρόμο του καλού 
ποιμένος και θα δεις πόσοι 
θα σε ακολουθήσουν. Χτυπώ-
ντας πέρα-δώθε με την γκλίτσα 
των αγωγών, των παράλογων 
και υπερβολικών οικονομικών 
απαιτήσεων δεν καταλαβαίνεις 
ότι σκορπάς το πνευματικό 
ποίμνιο;

Ίσως γίνομαι κουραστικός 
αλλά θα επανέλθω και φέτος 
στην 25η Μαρτίου. Και πάλι οι 
επίσημοι, στην πορεία για το 
μνημείο των ηρώων, σου γύ-
ρισαν την πλάτη, όπως γίνεται 
χρόνια τώρα. Σε απέφυγαν, 
ξεκίνησαν μόνοι τους και συ, 
με ανασηκωμένα τα ράσα κα-
τέβηκες πάλι από το παραπόρτι 
του ιερού και ακολούθησες την 
πομπή σχεδόν ουραγός και 
τρέχοντας…

Αυτό και τελειώνω: έκανες τη 
γιορτή των κατηχητικών παρα-
μονές της εθνικής γιορτής και 
μοίρασες στα παιδάκια, πολύ 
σωστά, υφασμάτινες μικρές 
σημαιούλες Ελληνικές. ∆εν 
πρόσεξες ότι ο κοντός της ση-
μαίας αντί για Σταυρό έφερε μια 
στρογγυλή σφαίρα; Ποιος ήταν 
ο χορηγός, ο πονηρός, και δεν 
αντιλήφθηκε κανείς από σας;

∆ύο μέρες αργότερα, της 
Σταυροπροκυνήσεως, κήρυξες 
για τη σημασία του Σταυρού, 
στα παιδάκια όμως, την νεολαία, 
ο επίσκοπος της χάρισε σημαία 
χωρίς Σταυρό!!! Κουράστηκα 
ψάχνοντας να βρω αν υπάρχει 
ντροπή κάπου… ∆εν μας έφτα-
ναν τα γελοία εκείνα, διαστρε-
βλωτικά της ιστορίας μας, τα 
αθεϊστικά εκείνα κατάπτυστα 
ντοκιμαντέρ από τηλεοράσεως, 
από «μοντέρνους» ιστορικούς, 
έρχεται και η Εκκλησία τώρα 
και καταργεί το Σταυρό από 
τη σημαία; Στους χρυσοκέντη-
τους σταυρούς των αμφίων, 
ξοδεύοντας εκατοντάδες ευρώ 
(για ομορφιά) πως μπορεί και 
επιβαρύνεστε; Για λίγα λεπτά 
του ευρώ για το σημαιάκι, που 
θα έδινες στα παιδάκια, για να 
εντυπωθεί στην αθώα ψυχούλα 
τους, η πίστη πώς ο Σταυρός 
που βλέπουμε σ’ όλα τα λάβαρα 
της Επανάστασης του ’21, είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένος με την 
Ελληνική σημαία, με την πατρί-
δα μας, λυπήθηκες το κόστος; 
∆εν θέλω να το πιστέψω. Αυτά 
να προσέχουν οι άνθρωποι 
του περιβάλλοντός σου, για 
να σε κατοχυρώνουν και όχι 
κάτι γελοία και ασήμαντα οι 
κομπλεξικοί!!!

(Υπογράφει την ανωτέρω ανοιχτή 
επιστολή ο ίδιος «επιφανής»  

αγωνιζόμενος χριστιανός 
που κρατάει ψηλά το λάβαρο 

του αγώνα για μια Εκκλησία με κα-
λούς ποιμένες)

του χωρίστηκαν στους κατ’ όνομα χριστιανούς, 
που ελάχιστα διαφέρουν των απίστων, και σ’ 
εκείνους που ασπάζονται  και βιώνουν το Ευαγ-
γέλιο ως σταυρικό όπως το βίωσε και δίδαξε ο 
Κύριος, οι Απόστολοι, οι πατέρες της Εκκλησίας, 
κατέγραψαν οι ιερές Σύνοδοι και επισφράγισαν 
με το αίμα τους οι μάρτυρες, οι ομολογητές και 
όλοι οι άγιοι.

Η στάση των πρώτων (Ιουδαίων, αλλοθρή-
σκων κ.ά.) εχθρική. Η στάση των κατ’ όνομα 
χριστιανών ύπουλη, επικίνδυνη, προδοτική, 
δειλή, εμπορική, εκμεταλλευόμενη τα ιερά και 
τα όσια, προσβλητική και συκοφαντική για το 
Χριστό και την Εκκλησία Του, απαιτητική, διεκ-
δικούσα τον παράδεισο ως οφειλή του Χριστού 
και απαιτούσα το σεβασμό και την υποταγή των 
πιστών ως κακέκτυπα διεκδικούντα τον τίτλο 
του γνήσιου.

Για τις δύο αυτές κατηγορίες, τις άριστα συ-
νεργαζόμενες και αλληλεϋποστηριζόμενες (;) 
ισχύει το αρχικό χωρίο (Ματθ. 
26, 31-32) και ιδιαίτερα για τους 
ειδωλολατρούντας χριστιανούς. 
Είναι ικανοί να αρνηθούν τα 
πάντα αρκεί να μη στερηθούν 
τις ανέσεις (ατομικές, οικογενει-
ακές, επαγγελματικές), τη φήμη, 
το … καλό όνομα, τις διαχύσεις 
και τους εναγκαλισμούς με 
δεδηλωμένους εχθρούς της 
Εκκλησίας, τους οποίους, ως 
πλησιέστερα ευρισκόμενους, 
μπορούν να χρειαστούν στην 
πορεία της ζωής τους, ενώ το 
Χριστό ποιος τον βλέπει εκεί 
ψηλά που κατοικεί! Κι ύστερα, κι 
Αυτός (ο Χριστός) ζητάει πολλά: 
ταπεινό φρόνημα, αυτομεμψία, εκκοπή του ιδί-
ου θελήματος, άρνηση των παθών (εγωισμού, 
υπερηφάνειας, κενοδοξίας, γαστριμαργίας, 
πορνείας, μοιχείας…) εκούσια πτωχία…, ενώ ο 
Οικουμενισμός προσφέρει τα πάντα άκοπα και 
δε ζητάει θυσίες.

- ∆ε γίνεται Χριστέ μας· εμάς μας αρέσουν 
αυτά! Τί θα πει, ολόκληρος δεσπότης, να μην 
έχει 150 αρχιερατικές στολές; Να μην αυξάνει το 
αποθεματικό του (εκτός μισθού και τυχερών) και 
με έκτακτα εισοδήματα από αγωγές που ασκεί 
κατά χριστιανών (πολύτεκνων κυρίως) που δεν 
τον αναγνωρίζουν; Να μην τιμάει τον άγιό του, 
όταν γιορτάζει, με την παρουσία 30-40 «ταπει-
νών» αδελφών συνεπισκόπων, Αρχιεπισκόπων 
και Πατριαρχών; 

Όχι Χριστέ μας! Τώρα μάλιστα που ζούμε και 
σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, αν χρεια-
στεί, και τον Οικουμενισμό θα αποδεχθούν και 
τους αιρετικούς θα αποκαλέσουν «αδελφές 
εκκλησίες» και τους Κανόνες της εκκλησίας 
θα αρνηθούν και τους Πατέρες με τη θεολογία 
τους θα αποκηρύξουν και νέους «πατέρες» θα 
αναζητήσουν, γιατί οι παλιοί, που έδωσαν το 
αίμα τους ζώντας «εν τοις σπηλαίοις και ταις 
οπαίς της γης» είναι απαρχαιωμένοι, παρηκμα-
σμένοι, ντεμοντέ.

Αυτή είναι η τραγική πραγματικότητα μέσα 
στην οποία ζει το μεγαλύτερο μέρος των … 
ορθοδόξων χριστιανών – κληρικών και λαϊκών.

Θα φανταζόσασταν, αναγνώστες μας, ότι τη 
θλιβερή αυτή κατάσταση θα περιέγραφε ολο-
ζώντανα, πριν από 29 χρόνια, την 21η Νοεμβρίου 
1982, ο Γέροντάς μας Αρχ/της π. Αθανάσιος 
Μυτιληναίος Ηγούμενος της Κομνηνείου Ι.Μ. 
Στομίου Λάρισας;

Πράγματι, επί δεκαετίες τρέφοντας το λαρι-
σαϊκό λαό με το πνευματικό γάλα του Ευαγγε-
λίου, εκδιώχθηκε, φιμώθηκε, παροπλίσθηκε και 
περιορίσθηκε στο χώρο της Μονής του από τον 
εισπηδήσαντα στο Μητρ/κό θρόνο της Λάρισας 
– ζώντος του μακαριστού αγίου Σου Θεολόγου 
– Ιγνάτιο Λάππα, καθότι δεν μπορούσε να αντέ-
ξει τη σύγκριση. Παρ’ όλα αυτά κι από το νέο 
αυτό μετερίζι συνέχισε το κηρυκτικό του έργο 
το οποίο παρακολουθούσαν χιλιάδες πιστοί 
και εξακολουθούν να το ακούνε από τις μαγνη-
τοφωνημένες κασέτες και τα CD σ’ ολόκληρο 
τον κόσμο.

Σε ομιλία του (21/11/1982) σκιαγραφώντας 
το πρόσωπο και τις ημέρες του Αντιχρίστου 
(Αποκ. 13, 17) αναφέρθηκε με καταπληκτική 
ακρίβεια στα συμβαίνοντα σήμερα και ιδίως 

στις βλάσφημες και αιρετικές θέσεις της «θεο-
λογικής ακαδημίας» της Ι.Μ. ∆ημητριάδος περί 
μεταπατερικής, νεοπατερικής και συναφειακής 
θεολογίας, αποκαλύπτοντας άθελά του το προ-
φητικό και προορατικό του χάρισμα.

Παραθέτουμε παρακάτω το συγκεκριμένο 
απόσπασμα από την ομιλία του Γέροντα π. 
Αθ. Μυτιληναίου.

…«Ο Αντίχριστος θα κηρύξει, αγαπητοί, την 
έναρξη της νέας εποχής εις την γην, η οποία θα 
διαδεχθεί την χριστιανική εποχή, δημιουργώντας 
ίσως μια τρίτη διαθήκη. Έχομε την Παλαιά ∆ιαθή-
κη, έχομε την Καινή ∆ιαθήκη και θα δημιουργήσει 
μια τρίτη διαθήκη.

Αυτό το κακόδοξο δόγμα περί τρίτης διαθήκης 
είναι παλαιό και το αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο 
Θεολόγος. Όμως, μη σας κάνει εντύπωση αυτό. 
∆εν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό, που ήδη ζούμε. 
Ακούστε περί τίνος πρόκειται. Ποια είναι αυτή 
η τρίτη διαθήκη; Είναι η καλλιεργούμενη κατά 

κόρον στις ημέρες μας αντίληψη 
περί απηρχαιώσεως του Χριστια-
νισμού, που υποστηρίζουν κοσμι-
κοί κύκλοι, κοσμικοί άνθρωποι και 
οικουμενιστικοί κύκλοι. Όταν σας 
λέγουν ότι ο Χριστιανισμός πάλιω-
σε, εχρεωκόπησε· ότι πλέον δεν 
έχει σε τίποτα να μας προσφέρει 
και να μας μιλήσει· ότι ο Χριστια-
νισμός δεν έχει πλέον ισχύ· είναι 
απηρχαιωμένος· μια καινούρια 
κατάσταση πρέπει να δημιουργή-
σουμε· αυτό στην πραγματικότη-
τα είναι η τρίτη διαθήκη. Υπάρχει, 
λοιπόν, αυτή η κατάστασις.

Εξ άλλου τί είναι αυτό, που λέει 
ο ∆ανιήλ ο Προφήτης; «Και υπονο-

ήσει αλλοιώσαι χρόνοις και νόμον». «Αλλοιώσαι 
νόμον». Να αλλοιώσει τον νόμον. Είναι η τρίτη 
διαθήκη. Οι Πατέρες και οι Άγιοι της Εκκλη-
σίας θα θεωρούνται ξεπερασμένοι. Σας είπα, 
με μελαγχολικό τρόπο, μήπως ο Αντίχριστος 
κάθεται και σε χριστιανικούς λαούς; Το αναφέρει, 
αγαπητοί μου, ο Ιερός Χρυσόστομος αυτό. Αλλά, 
με ποιά έννοια; Όχι με την έννοια ότι θα καθίσει 
τότε ο Αντίχριστος. Αφού λέγει ο Άγιος Κύριλλος 
«μη γένοιτο» τέτοιο πράγμα. Όχι. Αλλά, με την 
έννοια των υπηρετών του Αντίχριστου. Όταν 
υπάρχουν οικουμενισταί κληρικοί ή μασσώνοι 
ή μασσωνίζοντες ή αιρετικοί, ορθόδοξοι που 
είναι κρυμμένοι, δεν φαίνονται, μα είναι, είτε 
Πατριάρχαι είναι αυτοί, είτε Επίσκοποι είναι - δεν 
ξέρω τί είναι - είτε Αρχιμανδρίται, Πρεσβύτεροι 
- δεν ξέρω τί είναι· διάφοροι· ό,τι είναι - και οι άν-
θρωποι αυτοί λέγουν πράγματα αιρετικά, όπως 
επί παραδείγματι “οι ιεροί κανόνες είναι ξεπερα-
σμένοι”. “Το Πηδάλιο δεν έχει καμμιά σημασία 
και αξία”. “Οι νηστείες να καταργηθούν”. “Η 
εγκράτεια θεωρείται παρωχημένο πράγμα”. 
“Σήμερα ζούμε σε μία νέα εποχή· πρέπει τους 
νέους να τους δούμε με άλλο μάτι· μπορούν να 
ζουν την γενετήσια ζωή” κ.λπ. κ.λπ.. Πέστε μου, 
μήπως και στην Ορθόδοξη Εκκλησία κάθονται 
όργανα του Αντίχριστου; Κάνει εντύπωση ότι 
ο Θεός σε κάθε εποχή έχει τους Αγίους του; 
Γιατί λέτε; Για να δίδει την απάντηση εις τους 
πιστούς ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι οι Άγιοι 
είναι ξεπερασμένοι. Σε κάθε αιώνα θα δώσει 
πολλούς Αγίους. Στον 20όν αιώνα έδωσε τον 
Άγιο Νεκτάριο. Πολύ ορθά και χαρακτηριστικά 
χαρακτηρίσθηκε ο Άγιος του αιώνα μας. Προσέξ-
τε! Είναι τυχαίο αυτή η ταλαίπωρη Μαγδαληνή 
η ηγουμένη, που υβρίζει τον Άγιο Νεκτάριο; 
Είναι τυχαίο αυτό; ∆εν είναι τυχαίο. Είναι αυτή 
η αντίδραση του σατανά - δαιμονοκρατούμενη 
γυναίκα είναι. Το λέγω ελεύθερα, γιατί την έχει κα-
ταδικάσει η ‘Εκκλησία μας και την έχει αφορίσει 
- διότι δεν θα ανέχεται ο Αντίχριστος να υπάρχει 
Άγιος. Επειδή θα υποστηρίζει ότι η αγιότης είναι 
απηρχαιωμένο πράγμα. Είναι απηρχαιωμένο, 
γιατί απηρχαιωμένο είναι το Ευαγγέλιο. ∆εν 
μπορεί το Ευαγγέλιο να κάνει Αγίους. Αλλά, 
ο Θεός θα δίνει Αγίους σε κάθε εποχή, για να 
δίδει την απάντηση ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι 
απηρχαιωμένο”.

Μακαριστέ μας, π. Αθανάσιε, σ’ ευχαριστού-
με ολόψυχα γιατί με τον κηρυκτικό σου λόγο 
εδραίωσες στην καρδιά μας την Αλήθεια, ώστε 
να διακρίνουμε το κάλπικο από το γνήσιο, τον 
ψευδάδελφο από τον αδελφό, τον λυκοποιμένα 
από τον Ποιμένα. Αιωνία σου η μνήμη.

Τ Α  Σ Η Μ Ε Ι Α  Τ Ω Ν  Κ Α Ι Ρ Ω Ν
ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

συνέχεια από την 1η σελίδα
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Έγινε λόγος σε προηγούμενα δημοσι-
εύματά μας για τις βάσεις του αστικού-
καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος οι 
οποίες είναι: εμποροκρατία, φυσιοκρατία 
και ατομιστική ή κλασσική σχολή. Είδαμε 
ότι διδάχτηκε ένας προχωρημένος – άκρα-
τος υλισμός που θεοποιεί τον οικονομικό 
παράγοντα (οικονομικά αγαθά) και υποβι-
βάζει – εξευτελίζει τον άνθρωπο μέχρι του 
σημείου να τον θεωρεί εμπόρευμα (Νόμος 
προσφοράς και ζήτησης).

Αυτή ήταν διαχρονικά η κατάσταση στον 
οικονομικό και πολιτικό τομέα και το ερώ-
τημα που μπαίνει είναι: Τί διδάχτηκε και 
τί επικράτησε στον λεγόμενο πνευματικό 
κόσμο; Ποιο ήταν το πιστεύω των φιλοσό-
φων και συγγραφέων της εποχής εκείνης 
και πώς είδαν τη ζωή και τον άνθρωπο; 
∆υστυχώς κι’ εδώ συναντούμε το ίδιο πνεύ-
μα της άρνησης και του υλισμού. Σκότος 
στον οικονομικό τομέα, σκότος και στον 
πνευματικό κόσμο. Είναι γνωστό πως, μετά 
το 1453, αρκετοί Έλληνες γραμματισμένοι, 
για ν’ αναφύγουν τη δουλεία των Τούρκων, 
έφυγαν στην ∆ύση όπου και μετέφεραν 
τον πολιτισμό της κλασσικής Ελλάδας και 
του Βυζαντίου. Ύστερα από τη σκοτεινή 
περίοδο του μεσαίωνα που πέρασαν οι 
Ευρωπαίοι πήραν επαφή με τους αρχαί-
ους συγγραφείς. Έτσι σιγά-σιγά φθάσαμε 
στην Αναγέννηση και το αποτέλεσμα ήταν 
η αλματώδης ανάπτυξη των Επιστημών 
και των τεχνών. Η πρόοδος των επιστημών 
αυτών, σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία, 
διαμόρφωσαν στις συνειδήσεις των ανθρώ-
πων τη νέα αντίληψη του ανθρωπισμού. Ο 
ανθρωπισμός όμως αυτός δεν βάδισε στα 
ίχνη του ανθρωπισμού του Κλασσικού και 
Βυζαντινού πολιτισμού. Ο πρώτος είχε πίστη 
και φόβο Θεού με έντονη τάση ολοκλήρω-
σης πνευματικής. Αντίθετα, ο ανθρωπισμός 
της Αναγέννησης ήταν κίνημα ανταρσίας 
και άρνησης. Ήταν κίνημα με θεμέλιο την 
άμμο!!! Ο ξιπασμένος ευρωπαίος αναφώ-
νησε: ∆εν υπάρχει Θεός! Ο άνθρωπος είναι 
ό,τι τρώγει! Ο κόσμος είναι μία μηχανή. Όλα 
τελειώνουν στον τάφο!

Χωρίς αμφιβολία πρόκειται για μπόρα άρ-

νησης και υλισμού. Είναι θλιβερό να διαβάζει 
κανείς στα συγγράμματα των κορυφαίων 
της διανόησης, από το Μεσαίωνα κι’ εδώ, 
φράσεις όπως: «ο Θεός απέθανεν: Μην 
ψάχνετε πλέον δι’ αυτόν, είναι νεκρός!».

Οι υλιστικές διδασκαλίες, οικονομολόγων 
και διανοουμένων της εποχής εκείνης δεν 
άργησαν να φέρουν τους πλούσιους καρ-
πούς τους. Έτσι φθάσαμε στο θετικισμό και 
στον ωφελιμισμό. Η λογική της νέας τάξης, 
σκληρή και μηχανική, κατάργησε την ηθική 
συνείδηση και το συναίσθημα και στη θέση 
τους θρόνιασε τις ορμές και τα ένστικτα. 
Στα “χέρια” αυτών έπεσαν η τεχνική και η 
τεχνολογία. Αυτή η κατάσταση (θεωρητι-
κή) γέννησε τον καινούργιο άνθρωπο. Τον 

οικονομικό άνθρωπο, τον μπίζνεσμαν, όπως 
λέγεται σήμερα. Ο άνθρωπος αυτός έχει 
μόνο οικονομικά ενδιαφέροντα! Ό,τι κάνει 
το κάνει για οικονομικούς σκοπούς, και θυσι-
άζεται ή θυσιάζει τους άλλους χωρίς κανένα 
δισταγμό μόνο και μόνο για τα οικονομικά 
του συμφέροντα. Παραδείγματα υπάρχουν 
πολλά. ∆υστυχώς αυτός, “ο άνθρωπος 
κτήνος” κυβερνάει τον κόσμο και αυτόν 
πρέπει να νικήσουμε και μέσα μας και έξω 
από εμάς. Αυτός ο “άνθρωπος” έκανε και 
κάνει τους πολέμους και χθες και σήμερα. 
Ναι και σήμερα!!!

Στο τιμόνι της ανθρωπότητας δεν κάθισε 
ακόμα ο άνθρωπος της ανιδιοτέλειας, της 
προσφοράς, αυτός που το πρόβλημα του 
πλησίον το κάνει και δικό του πρόβλημα και 
αν χρειαστεί θυσιάζεται για τον άλλο που 
είναι “ελάχιστος”!

Η “θέση”, η Εκκλησία δεν κάνει πολιτική, 
είναι λάθος, διότι Εκκλησία είναι κλήρος και 
λαός που πιστεύουν στο Λόγο του Θεού που 
ήρθε-γεννήθηκε στη Γη για να την κάνει Ου-
ρανό! Η συνειδητοποίηση του χρέους αυτού 
και ο αγώνας για την υλοποίηση θα δώσει 
τους νέους μάρτυρες και το νέο θρίαμβο 
της Εκκλησίας. Αμήν.

Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. Τ.Ε.Ι. – Οικονομολόγος

∆ικηγόρος

Η Τρόικα κ.ά. προσπαθούν να μας πεί-
σουν ότι είμαστε τεμπέληδες, κλέφτες, 
βολεψάκηδες και βουτηγμένοι στα σκ…  

∆ιαβάστε τί παράγουμε σαν χώρα, τί εξα-
γωγές κάνουμε, και τί δεν μας “αφήνουν” 
να εκμεταλλευτούμε.

Βωξίτης: Η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη 
βωξιτοπαραγωγός χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο βωξίτης χρησιμοποιείται και 
στην κατασκευή αεροσκαφών, ηλεκτρικών 
συσκευών, μεταλλικών κατασκευών και 
άλλων.

Μαγνήσιο: Ο μαγνησίτης που εξάγει η 
χώρα μας, καλύπτει το 46% της συνολικής 
παραγωγής της ∆υτικής Ευρώπης.

Σμηκτίτες: Η Ελλάδα είναι η δεύτερη 
χώρα στον κόσμο, μετά τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες, στην εξόρυξη σμηκτικών, οι οποίοι 
έχουν μεγάλο εύρος εφαρμογών, όπως 
στη διάθεση αποβλήτων, στα φάρμακα, 
στα καλλυντικά και άλλα.

Αλουμίνιο: Η Γαλλία εδώ και μερικά 
χρόνια μείωσε την παραγωγή της σε 
αλουμίνιο και η Ελλάδα είναι πλέον πρώτη 
στην Ευρώπη σε παραγωγή του με χιλιάδες 
εφαρμογές.

Νικέλιο: Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σημαντικά 

κοιτάσματα νικελίου στο υπέδαφός της. 
Υπάρχει ένα συγκρότημα παραγωγής νι-
κελίου – το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση – της οποίας το προϊόν σχεδόν 
όλο, εξάγεται.

Η Ελλάδα είναι:
 7η παγκοσμίως σε εξαγωγή βαμβακιού
 11η σε παραγωγή βαμβακιού
 3η στην παγκόσμια εξαγωγή ελιάς και 
λαδιού
 7η στην παγκόσμια παραγωγή 
(ελιά-λάδι)
 3η σε παραγωγή κρόκου (Saffron)
5η σε εξαγωγές σπαραγγιών
16η σε εξαγωγές τυροκομικών
14η σε αφίξεις τουριστών (18,2 εκατ.)
1η στην παγκόσμια ναυτιλία.

Αυτά τα λίγα, όσον αφορά τα λεγόμενα 
από τους άσπονδους, ευρωπαίους φίλους 
μας που μιλούν απαξιωτικά για τη χώρα μας 
και τους πολίτες της.

Αν και δεν αξίζει τον κόπο να ασχολού-
μαστε μαζί τους, θα τους απευθύνουμε 
δύο ερωτήσεις:

α) Ποιοι πέτυχαν παγκοσμίως τις επίζη-
λες αυτές διακρίσεις;

β) Γιατί όλα αυτά υποτιμούνται και απο-
σιωπούνται;

Να τι έχουμε… και δεν μας «αφήνουν» 
να τα εκμεταλλευτούμε;

Χρυσό: Στο όρος Παγγαίο στην Καβάλα 
υπάρχουν τεράστια κοιτάσματα χρυσού 
όπως επίσης στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής 
που τώρα τελευταία κάτι πάει να γίνει.

Ουράνιο: Έχει εντοπιστεί στην Κεντρική 
Μακεδονία, Θράκη, Θεσπρωτία κ.ά. και 
χρησιμοποιείται στην κατασκευή δορυφό-
ρων και πυραύλων. Αναφέρεται ότι, μόνον 
η περιοχή του όρους Σύμβολο του νομού 
Καβάλας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 
κοιτάσματα Ουρανίου ∆ΙΕΘΝΩΣ.

Μαγγάνιο: Είμαστε μοναδική χώρα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση που στο υπέδαφος μας 
περιέχονται κοιτάσματα μαγγανίου, κυρίως 
στην περιοχή της ∆ράμας.

Χρωμίτης: Τα σημαντικότερα κοιτάσμα-
τά του βρίσκονται στο Μπούρινο Κοζάνης 
και καθιστούν τη χώρα μας μοναδική στην 
Ε.Ε. Χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγω-
γή ανοξείδωτου χάλυβα.

Αέριο: Υπάρχουν τεράστια αποθέματα 
σε διάφορες περιοχές.

Πετρέλαιο: Αφθονεί στο Αιγαίο, στην 
περιοχή της Θάσου, στο Κρητικό Πέλαγος, 
στο Κατάκολο Ζακύνθου, στην Επανομή, 
στη Σιθωνία, στο Θερμαϊκό κόλπο, στη 
Φλώρινα και αλλού.

Μεθάνιο: Υπάρχουν τεράστια αποθέ-
ματα και μόνο στην άκρη της Κρήτης, τα 
οποία επαρκούν να καλύψουν τις ανάγκες 
(σε καύσιμο) των αυτοκινήτων του πλανήτη 
μας δωρεάν για 1.000 χρόνια σύμφωνα με 
τις επιβεβαιώσεις των ερευνητών. 

Υπάρχουν βάσιμες υποψίες και για άλλα 
«περίεργα» και πανάκριβα συστατικά στο 
υπέδαφός μας που μένουν ανεκμετάλλευ-
τα, όπως:

το Όσμιο (είναι γεμάτο η βραχονησίδα 
ΙΜΙΑ), ο Κόκκινος Υδράργυρος, το Ρουτίλιο, 
Λουτέσιο, Λανθάνιο κ.ά.

Και το πιο εξωφρενικό, όπως έχει τονίσει 
ο καθηγητής της Γεωλογίας του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. 
Ανέστης Φιλιππίδης, ενώ στην περιοχή 
του Έβρου υπάρχουν μεγάλες ποσότητες 
ζεόλιθου – φυσικό φίλτρο, που έχει την δυ-
νατότητα να καθαρίζει λίμνες και ποτάμια 
από ρύπους – το Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος δεν δίνει άδεια εκμετάλλευσης στην 
εταιρεία που έχει δεσμεύσει το κοίτασμα, 
με αποτέλεσμα η χώρα μας να εισάγει 
από την Τουρκία τεράστιες ποσότητες, 
πληρώνοντας…

Το άρθρο αυτό γράφτηκε για να το δια-
βάσεις και να το αποστηθίσεις, ώστε να 
γνωρίζεις τι παράγουμε σαν χώρα, ποιες 
δυνατότητες έχουμε για υψηλές αποδόσεις 
και ποιοι «κερατάδες» ασκούν το βέτο στις 
αδύναμες Κυβερνήσεις μας.

Ενεργούν δε έτσι οι ψυχοπαθείς φίλοι 
μας γιατί δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν 
το κόμπλεξ κατωτερότητας που τους 
βασανίζει.

Τριετής φυλάκιση επεβλήθη στον 
πρώην Πρόεδρο της Βουλής των ΗΠΑ 
Τομ Ντέλεϊ για ξέπλυμα χρήματος.

Ο Άγγλος εργατικός βουλευτής Ντέ-
ιβιντ Τσέιτορ, καταδικάστηκε σε δεκα-
οκτάμηνη φυλάκιση με την υποχρέωση 
να επιστρέψει τις 20 ψωροχιλιάδες 
λίρες που όπως αποδείχθηκε είχε ει-
σπράξει παράνομα ως αποζημίωση.

Στην Νορβηγία φυλακίστηκαν δύο 
υπουργοί και επιβλήθηκαν βαριά πρό-
στιμα στην εταιρεία Siemens. Επίσης 
απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε 15 άτομα 
γιατί, σε έλεγχο που πραγματοποιήθη-
κε, βρέθηκαν να ενέχονται σε σκοτεινά 
«λαδώματα» αξιωματούχων του ΥΕΘΑ 
από την ίδια εταιρεία. Μη μπορώντας 
δε να δικαιολογηθούν τα υπέρογκα 
ποσά των λογαριασμών των αξιωμα-
τούχων με τροφοδότη τη Siemens, 
επιβλήθηκε στην εταιρεία πρόστιμο 
250.000 ευρώ.

Στην χώρα μας και σε τραπεζικές 
καταθέσεις πρώην υπουργού, βρέ-
θηκε το ποσό των 178 εκ. ευρώ, το 
οποίο δεν δηλώθηκε στη φορολογική 
του δήλωση ούτε δικαιολογήθηκε στο 
«πόθεν έσχες». Φέρεται δε να εμπλέ-
κεται στο σκάνδαλο της Siemens.

Σε τραπεζικό λογαριασμό αποστρά-
του ταξίαρχου της Π.Α. – διακινητή 
«παροχών» της Siemens – βρέθηκαν 
500.000 ευρώ για την υπόθεση ΜΑΝ 
(αντισταθμιστικά Patriot). Ερωτηθείς 
επ’ αυτού από ρεπόρτερ, απάντησα 
ψύχραιμα: «Μπλέξανε οι λογαρια-
σμοί. Τα λεφτά αυτά είναι καθαρό 
προϊόν οικονομιών μου». Μετά από 
λίγες ημέρες και σε έλεγχο της Τ.Ε. 
βρέθηκαν και άλλοι λογαριασμοί 
με τα ποσά: 2.046.560 ευρώ και 
108.667.000 δραχμές («Ελευθεροτυ-
πία» 2/7/2010).

Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, 
στις 23/3/11 η εφημερίδα “ΤΟ ΠΑ-
ΡΟΝ” με πρωτοσέλιδα άρθρο δημοσι-
εύει «ΚΑΛΑ, ∆ΕΝ ΝΤΡΕΠΟΝΤΑΙ;».

Ατιμωρησία 
θεσμοθέτησαν 
οι Βουλευτές για τα 
«μαύρα» και τις μίζες!

Φαίνεται ότι κυβέρνηση και αντι-
πολίτευση, και οι 300 βουλευτές, 
ζουν σε άλλο κόσμο. ∆εν παίρνουν 
χαμπάρι την οργή και τον συσσω-
ρευμένο θυμό του κόσμου, που έχει 

τρελαθεί από τα μέτρα αφαίμαξης 
των μισθών και των συντάξεων, και 
εξακολουθούν να προκαλούν.

Στον νόμο 3932, που πρόσφατα 
ψηφίστηκε από τη Βουλή και δη-
μοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, νομοθέτησαν την 
ατιμωρησία τους για περιουσιακά 
στοιχεία που δεν δικαιολογείται η 
απόκτησή τους. Και καμιά αντίδραση 
από κανένα κόμμα δεν ακούστηκε. 
Στο άρθρο 10 προβλέπεται το εξής 
απίστευτο:

«Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 
3213/2003 προστίθεται δεύτερο εδά-
φιο με το εξής περιεχόμενο: “Όμως 
το δικαστικό συμβούλιο ή το δικα-
στήριο, εκτιμώντας ελεύθερα όλες 
τις περιστάσεις, μπορεί να κρίνει τις 
πράξεις αυτές ατιμώρητες”».

Ποιες πράξεις μπορεί να κρίνει το 
δικαστήριο ότι είναι ατιμώρητες; Το 
άρθρο 6 του νόμου 3213/2003 είναι 
αποκαλυπτικό της κομπίνας που οι 
βουλευτές φρόντισαν να νομιμοποι-
ήσουν! Προβλέπονται τα εξής:

«Άρθρο 6
Καταλογισμός
1. Εις βάρος του ελεγχομένου κατα-

λογίζεται χρηματικό ποσό ίσης αξίας 
με το περιουσιακό όφελος, το οποίο 
απέκτησε ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή 
ανήλικο τέκνου του και του οποίου η 
προέλευση δεν δικαιολογείται.

2. Σε περίπτωση ποινικής καταδί-
κης κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 
καταλογίζεται σε βάρος του καταδι-
κασθέντος χρηματικό ποσό ίσο με το 
περιουσιακό όφελος που αποκόμισε, 
εφόσον αυτό δεν υπόκειται σε δήμευ-
ση κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

3. Ο καταλογισμός, ο οποίος προβλέ-
πεται στις παραγράφους 1 και 2 γίνεται 
υπέρ του ∆ημοσίου από το αρμόδιο 
τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις».

∆εν τιμωρείται δηλαδή ακόμη κι όταν 
δεν δικαιολογείται η προέλευση του 
περιουσιακού οφέλους που απέκτησε 
ο ίδιος, η γυναίκα του ή το παιδί του! 
Είναι δηλαδή από μαύρα και μίζες. Και 
το χρηματικό ποσό που καταλογίστηκε 
σε βάρος του να διαγράφεται! Αυτό κι 
αν είναι ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ. Ουσιαστικά δηλα-
δή νομιμοποιούν με το άρθρο 10 του 
νόμου 3932 τα μαύρα και τις μίζες…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ
του Χαράλ. Γρ. Κοντού

ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΕΜΠΕΛΗ∆ΕΣ;

Γ Ι ’  Α Υ Τ Ο  Φ Α Λ Ι Ρ Ι Σ Α Μ Ε
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΟΣΑ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

Εφ. “Το Παρόν”
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Όπως ακριβώς έγινε και με 
τον δεύτερον αυτόν Ιούδα, που 
πίστεψε, μετανόησε και έγινε 
Χριστιανός με το όνομα Κυριά-
κος. Αργότερα έγινε κληρικός 
και Επίσκοπος Ιεροσολύμων, 
μετά τον Πατριάρχην Μακάριον, 
και αφού μαρτύρησε, μαζί με 
την μητέρα του Άννα, μπήκε στο 
Αγιολόγιον της Εκκλησίας και η 
ετήσια μνήμη του εορτάζεται την 
28ην Οκτωβρίου.  

  Το «Συναξάρι» της ημέρας 
αυτής αναφέρει: «Τη αύτη ήμερα 
Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος 
Κυριακού του φανερώσαντος τον 
Τίμιον Σταυρόν, επί της Βασιλείας 
Κωνσταντίνου του Μεγάλου και 
Ελένης της αυτού μητρός». Και 
για την μητέρα του Άννα, που 
γιορτάζει την ίδια μέρα: «Τη αύτη 
ημέρα, η μήτηρ του Άγιου Κυρι-
ακού Άννα, λαμπάσι φλεχθεΐσα 
και ξεσθεΐσα ετελειώθη». Και λίγα 
για τον βίον του:     «Ο Άγιος Κυ-
ριάκος, πρώην Ιούδας, μετά την 
φανέρωση του Τιμίου Σταυρού 
επίστευσε, εβαπτίσθη Χριστιανός 
και έγινε, όπως προαναφέραμε, 
Επίσκοπος Ιεροσολύμων και έζησε 
ως τις ήμερες του ειδωλολάτρη 
αυτοκράτορα Ιουλιανού του Πα-
ραβάτη. Αυτός όταν έφθασε στα 
Ιεροσόλυμα, μετά την εκστρα τεία 
του κατά των Περσών, έμα θε για 
τον Άγιον Κυριακόν τι ήταν και τι 
έγινε και τον διέταξε αυστηρά να 
θυσιάση στα είδωλα. Ό Άγιος, 
όμως, αρνήθηκε απο φασιστικά 
και ήλεγξε με τόλμην την ειδωλο-
λατρία του Ιουλιανού.

Τότε εκείνος διέταξε να του 
κόψουν το δεξί του χέρι, διότι κα-
θώς είπε: «Πολλές επιστολές έχει 
γράψει το χέρι αυτό, με αποτέλε-

σμα να απομακρυνθούν πολλοί 
από τα είδωλα του ∆ωδεκαθέου». 
Ύστερα διέταξε να ρίξουν λιωμένο 
μολύβι μέσα στο στόμα του Αγίου, 
που ομολογούσε και δοξολογούσε 
τον Χριστόν και στη συνέχεια τον 
έβαλαν οι δήμιοι μπρούμυτα σε 
πυρακτωμένη σιδερένια κλίνη, 
που ήταν ένα από τα όργανα 
βασανισμού των Χριστιανών.     
Όταν ήλθε η μητέρα του, που είχε 
γίνει και αυτή 
πιστή Χριστια-
νή, στον τόπον 
του μαρτυρίου 
του παιδ ιού 
της, ο Ιουλια-
νός διέταξε να 
την κρεμάσουν 
από τα μαλλιά 
και να σκίζουν 
το κορμί της με 
σιδερένια νύ-
χια, που ήταν κι 
αυτό άλλο ένα 
εργαλείο βα-
σανισμού των 
Χριστιανών, και 
αφού την έκαι-
γαν με αναμμέ-
νες λαμπάδες, 
παρέδωσε το 
πνεύμα  της 
στον Κύριον. 
Ύστερα έρρι-
ξαν τον Άγιον 
Κυριακόν, σε 
ένα μεγάλο καμίνι, τον εθανάτω-
σαν με ξίφος, κόβοντας το κεφάλι 
του».  

  Η ανεύρεση και ύψωση του Τι-
μίου Σταυρού, που είναι η σημαία 
της σωτηρίας του ανθρωπίνου γέ-
νους, έγινε με τρόπον θαυμαστόν 
και υπερθαύμαστον από την Αγίαν 

Ελένην την Ισαπόστολον, που είχε 
μεταβή για προσκύνηση στους 
Άγιους Τόπους και με την ρητήν 
εντολήν του γιου της αυτοκρά-
τορας Κωνσταντίνου να βρή τον 
Τίμιον Σταυρόν, τον οποίον είχαν 
εξαφανίσει οι αντίχριστοι Εβραίοι 
και οι ειδωλολάτρες. Είχαν ρίξει 
και τους τρείς σταυρούς σε έναν 
βαθύ λάκκον και τον σκέπασαν 
με χώματα και πέτρες και πολλά 

σκουπίδια. Εκεί 
έμεινε ο Τίμιος 
Σταυρός για 
περισσότερα 
από τριακόσια 
χρόνια.  

  Ό τ α ν  η 
Αγία Ελένη με 
τους συνοδούς 
της άρχισε τις 
έρευνες, μια 
νεαρή Εβραιο-
πούλα οδήγη-
σε την Βασιλο-
μήτορα στον 
Ι ο ύ δ α ,  π ο ύ 
έμενε στα Ιερο-
σόλυμα, διότι 
εκείνος εγνώ-
ριζε από τους 
παλαιοτέρους 
την τοποθεσία, 
όπου είχαν ρί-
ξει τους τρεις 
σ τ α υ ρ ο ύ ς . 
Εκεί μάλιστα 

φύτρωνε κάθε χρόνον μόνο του 
και το ευωδιαστό «βασιλικό χόρ-
το», αυτό, που λέγεται και σήμερα 
βασιλικός. Πήγε, λοιπόν, η Αγ. 
Ελένη στην τοποθεσία αυτή και 
πριν δώση εντολή να αρχίσουν 
οι ανασκαφές, γονάτισε και προ-
σευχήθηκε θερμά στον Χριστόν. 

Μόλις όμως σηκώθηκε στα πόδια 
της και πριν να πει μια λέξη, έγινε 
μέγας σεισμός, μόνον στο σημείον 
αυτό, και το έδαφος σχίστηκε σε 
μεγάλο βάθος. Τότε άρχισαν αμέ-
σως οι ανασκαφές και σε λίγη ώρα 
βρέθηκαν και οι τρεις σταυροί, 
προς γενικήν κατάπληξιν όλων των 
παρισταμένων.    

Όλοι έκλαιγαν από χαρά και άλ-
λοι δόξαζαν τον Θεόν και προσεύ-
χονταν. Η στιγμή ήταν μοναδική 
και πανίερη. Καθάρισαν τους τρεις 
σταυρούς από τα χώματα, μολο-
νότι, βρέθηκαν σε ένα κοίλωμα 
της γης και ήταν καλά προστα-
τευμένοι. ∆εν ήξεραν όμως ποιος 
από τους τρεις ήταν ο Σταυρός 
επάνω στον όποιον σταυρώθηκε 
ο Χριστός. Εκεί κοντά βρισκόταν 
σε μια καλύβα μια ετοιμοθάνατη 
γυναίκα, που έπασχε από χρόνια 
ασθένεια. Η Αγ. Ελένη σκέφθηκε 
αμέσως ότι ο πραγματικός Τίμιος 
Σταυρός θα θεράπευε αμέσως 
την γυναίκα, εάν της έβαζαν πάνω 
της τον Σταυρόν του Κυρίου. 
Έτσι έβαλαν διαδοχικά τους δύο 
πρώτους σταυρούς, αλλά χωρίς 
κανένα αποτέλεσμα. Μόλις όμως 
έβαλαν στο σώμα της τον τρίτον 
Σταυρόν, η ετοιμοθάνατη γυναίκα 
έγινε αμέσως καλά και σηκώθηκε 
στα πόδια της. Έτσι αποδείχτηκε 
ότι αυτός ήταν ο πραγματικός 
Τίμιος Σταυρός. Και όπως γράφει 
και ο Ευθύμιος Ζυγαβηνός στον 
Σταυρόν του Κυρίου υπήρχε και 
η μικρή σανίδα με την επιγραφή 
«Ι.Ν.Β.Ι.» (Ιησούς Ναζωραίος Βα-
σιλεύς Ιουδαίων), πού είχε βάλει 
ο Πόντιος Πιλάτος.  

  Αμέσως μετά την ανεύρεση 
του Τιμίου Σταυρού η Αγ. Ελένη, 
έχτισε (στον Γολγοθά τον Ναόν 

της Αναστάσεως και στην συνέ-
χεια τον Ναόν της Γεννήσεως 
στο Σπήλαιον της Βηθλεέμ και 
τον Ναόν του Όρους των Ελαίων. 
Και όταν ο Πατριάρχης Μακάριος 
έστησε τον Τίμιον Σταυρόν στον 
ναόν του Πατριαρχείου για προ-
σκύνηση από τον πιστόν λαόν, 
ήταν η 14η Σεπτεμβρίου του 326 
και γι’ αυτό καθιερώθηκε από τότε 
να εορτάζεται το γεγονός της 
Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού 
Σταυρού από την Εκκλησίαν την 
ημέραν αυτήν. Την ίδιαν ήμερα 
εορτάζεται και η δεύτερη Ύψωση 
του Τιμίου Σταυρού, που έγινε από 
τον αυτοκράτορα Ηράκλειον (628 
μ.Χ.), όταν ενίκησε τους Πέρσες, 
οι οποίοι είχαν κλέψει τον Τίμιον 
Σταυρόν άπο τα Ιεροσόλυμα. 
Σήμερα το μεγαλύτερον τεμάχιον 
του Τιμίου Σταυρού διασώζεται 
στον Άγιον Όρος, στην Ί. Μονή 
Ξηροποτάμου.  

  Η ανεύρεση και η ύψωση του 
Τιμίου Σταυρού είναι ασφαλώς 
μέγα γεγονός της παγκοσμίας 
ιστορίας, διότι αφορά στο σύνολον 
της ανθρωπότητας, ανεξαρτήτως 
αν δεν έχουν ακόμα αποδεχθή την 
Χριστιανική Πίστη και δεν γνωρί-
ζουν όλοι την αλλαγή πορείας της 
ιστορίας. Ιδιαίτερα, όμως, είναι 
κορυφαίον γεγονός στην Ιστορία 
της Εκκλησίας, διότι επιβεβαιώνει 
και επισφραγίζει την δωρεάν της 
σωτηρίας σε όλον τον κόσμον και 
καλεί αδιαλείπτως κάθε άνθρωπον 
να επιστρέψη στην αληθινήν πα-
τρίδα του Παραδείσου. ∆εν είναι 
απλώς συμβολική και ενδεικτική η 
μεταστροφή του Ιούδα, που έγινε 
Χριστιανός και Άγιος Μάρτυς της 
Εκκλησίας, ωσάν να αποπλύνη 
την προδοσία του άλλου Ιούδα 

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
3. Ποιοι είναι οι αληθινοί εχθροί της Εκ-

κλησίας, και ποιά η αληθινή Εκκλησία.
Τώρα τα θεμέλια της πίστεως ανασκά-

πτονται επί δεκαετίες από την παναίρεση 
του Οικουμενισμού και από τον παναι-
ρετικό επίσης Παπισμό. Ας μη βρίσκουν 
πρόχειρο καταφύγιο οι Οικουμενιστές και 
λατινόφρονες στο σαθρότατο επιχείρημα 
πως δήθεν οι Λατίνοι δεν έχουν καταδι-
κασθή από σύνοδο ως αιρετικοί. Είναι 
ανιστόρητοι, αδογμάτιστοι και αδιάβαστοι, 
διαστροφείς της αλήθειας. Υπάρχουν 
πάμπολλες συνοδικές καταδίκες και 
αναθέματα, ιδιαίτερα της αιρέσεως του 
Filioque, αλλά και ομόφωνη συνείδηση 
και συμφωνία των Αγίων Πατέρων· ας μη 
παραπλανούν εν γνώσει ή εν αγνοία τους 
απλοϊκούς αδελφούς μας και αναμειγνύ-
ουν τα άμικτα, την αλήθεια με το ψεύδος 
το φως με το σκότος.

∆υστυχώς συνεχίζουν το έργο των 
αποστατών πατριαρχών και επισκόπων 
Βέκκου, Καλέκα, Βησσαρίωνος. ∆εν 
είμαστε εμείς οι εσωτερικοί εχθροί της 
Εκκλησίας, αλλά οι φίλοι του πάπα και 
του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησι-
ών. Εμείς αγωνιζόμαστε στη γραμμή των 
Αγίων Πατέρων, και αυτών την διδασκαλία 
προβάλλουμε· μακάρι να αξιωθούμε να 
μετάσχουμε των θλίψεων και των βασά-
νων τους. Ευχαριστούμε γι’ αυτό όσους 
μας συκοφαντούν ψευδόμενοι. Η μαύρη 
προπαγάνδα εναντίον μας ως υπερσυντη-
ρητικών, ως επιθυμούντων να τρυπώνουν 
στα άδυτα των συζυγικών παστάδων και 
να κάνουν τους εαυτούς των κανόνες 
πίστεως και ακριβείας, όπως ισχυρίσθηκε 
ο αρχιεπίσκοπος στη σύνοδο της Ιεραρ-
χίας, είναι κατασκευασμένη με μαεστρία, 
εντελώς αναληθής και φανταστική, για να 
αποδυναμώσει τους καθαρούς αγώνες 
μας μόνον για την ευσέβεια και την πίστη. 
Κανόνες πίστεως και ακριβείας είναι οι 
Άγιοι και αυτούς ακολουθούμε· γι’ αυτό 
έχουμε την βεβαιότητα ότι είμαστε με τους 
φίλους και όχι με τους εχθρούς της Εκκλη-
σίας. Εκκλησία δεν είναι ο εκάστοτε πα-
τριάρχης, αρχιεπίσκοπος και επίσκοπος, 
ούτε η εκάστοτε σύνοδος. Εκατοντάδες 
πατριαρχών και επισκόπων και δεκάδες 
συνόδων καταδικάσθηκαν ως αιρετικοί 
και αναθεματίσθηκαν. Εκκλησία είμαστε 
όλοι οι ορθώς πιστεύοντες, ζώντες και 
κεκοιμημένοι, ενωμένοι στην πίστη μέχρι 
και των μικρών αληθειών και δογμάτων. 
Όποιος δεν πιστεύει και δεν κηρύσσει, 

όπως επίστευαν οι κεκοιμημένοι αλλά 
ζώντες εν ουρανοίς Άγιοι Πατέρες, αυτός 
είναι εχθρός της Εκκλησίας. Όποιος δεν 
πιστεύει, ότι ο Παπισμός είναι αίρεση, ότι 
τα μυστήριά τους είναι χωρίς Χάρη, και 
πολύ περισσότερο ο Προτεσταντισμός, 
που διέλυσε την πίστη, υβρίζει την Υπε-
ραγία Θεοτόκο και απορρίπτει τις άγιες 
εικόνες. Όλοι όσοι κοινωνούν με αυτούς 
τους αιρετικούς και τους υποστηρίζουν 
αυτοί είναι οι εσωτερικοί εχθροί της Εκ-
κλησίας, αυτοί διασπούν την ενότητα της 
διαχρονικής Εκκλησίας, αυτοί σχίζουν την 
Εκκλησία, και όχι εμείς που αγωνιζόμαστε 
εναντίον των δυσσεβών και αιρετικών. Θα 
χαρούμε πολύ αν ορίσει ο αρχιεπίσκοπος 
εισηγητές από το σώμα των ιεραρχών, 
μεταξύ των οποίων υπάρχουν καλοί θεο-
λόγοι, για να συζητηθούν τα θέματα του 
Παπισμού και του Προτεσταντισμού, αν 
είναι αιρέσεις, αν τα μυστήριά τους είναι 
έγκυρα, αν έχουν Χάρη, αν επιτρέπουν οι 
ιεροί κανόνες συμπροσευχές και συλλεί-
τουργα με τους αιρετικούς, αν οι Μονοφυ-
σίτες είναι Ορθόδοξοι, αν ο ∆ιόσκορος και 
ο Σεβήρος είναι ή δεν είναι αιρετικοί. Πολύ 
περισσότερο θα χαρούμεν, αν ανοίξει τις 
συνεδρίες της Ιεραρχίας, για να ακου-
σθούμε και εμείς οι «ορθοδοξαμύντορες», 
όπως ειρωνικά, αλλά πολύ τιμητικά μας 
αποκαλεί. Για να μάθουν επί τέλους όλοι, 
ποιοι είναι οι εχθροί της Εκκλησίας, οι ανυ-
πότακτοι και απείθαρχοι στα δόγματα και 
στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων.

Να οργανώσει ακόμη ανοικτό συνέδριο 
στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη, όχι 
με επιλεγμένους εισηγητάς και κλειστό 
ακροατήριο, αλλά με δημόσια ελεύθερη 
συζήτηση για τον Παπισμό και τον Οικου-
μενισμό ή να μας παραχωρήσει κάποιες 
τακτικές ώρες στον ραδιοφωνικό σταθμό 
της Εκκλησίας της Ελλάδος και να συ-
στήσει στο μόνο εκκλησιαστικό κανάλι 
της Θεσσαλονίκης να μας ξαναδώσουν 
την τακτική εβδομαδιαία εκπομπή που 
είχαμε μέχρι της αφίξεως του πάπα στην 
Ελλάδα και των αγώνων που κάναμε, για 
να την αποτρέψουμε. Γιατί φοβούνται τον 
διάλογο και τον αντίλογο;

Η συνοδικότητα της Εκκλησίας δεν 
περιορίζεται στο σώμα των επισκόπων, 
αλλά περιλαμβάνει όλους τους πιστούς, 
πάνω δε από όλα είναι συνδεδεμένη με την 
υπεράσπιση της πατρώας κληρονομίας. Η 
κατά πολλούς τρόπους εξασφαλιζόμενη 
πλειοψηφία της Ιεραρχίας, δεν καθιστά 

σεβαστές και αξιόπιστες τις αποφάσεις 
της συνόδου. Το ψεύδος, όταν ενισχύεται 
με πλειοψηφίες γίνεται ασφαλώς ισχυρό-
τερο, γι’ αυτό και είναι μεγαλύτερη η συμ-
φορά, όπως λέγει αποδιδόμενο στον Μ. 
Αθανάσιο έργο: «Εμοί πλήθος αιδέσιμον, 
ου το φεύγον εξέτασιν, αλλά το παρέχον 
απόδειξιν· ου το χαίρον καινοτομία, αλλά 
το φυλάττον πατρώαν κληρονομίαν· ου το 
μισθωθέν κολακεία και δώροις, το κλαπέν 
αμαθεία τε και αγνοία, το πεπτωκός δειλία 
τε και φόβω, το προτιμήσαν πρόσκαιρον 
αμαρτίας απόλαυσιν, της αιωνίου ζωής. 
Πλήθει το ψεύδος κρατύνεις; Έδειξας του 
δεινού την επίτασιν· όσω γαρ πλείους εν τω 
κακώ, τοσούτω μείζων η συμφορά».

Τα ίδια λέγει και ο Άγιος Θεόδωρος 
Στουδίτης κρίνοντας αντικανονική από-
φαση συνόδου. Το ότι συνέρχονται οι 
επίσκοποι και αποφασίζουν, ακόμη και 
όταν είναι πολλοί, αυτό δεν σημαίνει ότι 
έχουμε αληθινή σύνοδο. Είναι καλύτερος 
ο ένας, που τηρεί το θέλημα του Θεού, 
παρά οι μυριάδες των παραβατών. Αλη-
θινή σύνοδο έχουμε, όταν τηρούνται 
οι Ιεροί Κανόνες, η αλήθεια και η ακρί-
βεια. ∆εν έχουν εξουσία οι αρχιερείς να 
παραβαίνουν τους κανόνες, αλλά μόνον 
να ακολουθούν τα δεδογμένα και να 
ακλουθούν τους προηγουμένους αγίους. 
Αν ο κάθε επίσκοπος κατά τον καιρό της 
αρχιερατείας του έκανε ό,τι ήθελε, επειδή 
νομίζει με τους ομοϊδεάτες του, ότι έχουν 
εξουσία, τότε αχρηστεύεται το Ευαγγέλιο, 
καταργούνται οι κανόνες και έχουμε έτσι 
νέους ευαγγελιστάς, Αποστόλους και 
νομοθέτες. Αυτά όμως είναι απαράδεκτα, 
διότι ο Απόστολος Παύλος μας παραγγέλ-
λει, ότι αν κάποιος δογματίζει και διδάσκει 
αντίθετα προς το Ευαγγέλιο και προς τις 
αποφάσεις των οικουμενικών και τοπικών 
συνόδων, αυτόν να τον απορρίπτουμε 
και να μη τον θεωρούμε ούτε καν ως 
Χριστιανό.

Επίλογος
Απέναντι στην θέση του αρχιεπισκόπου 

ότι «η Εκκλησία δεν εκινδύνευσε ποτέ 
περισσότερο από τους έξωθεν εχθρούς 
της όσον από τους έσωθεν», που τον 
διευκολύνει, όπως νομίζει, να παραποιεί 
την αλήθεια και να βλέπει ως εχθρούς όχι 
τους αλλοθρήσκους και αιρετικούς, αλλά 
όσους αγωνίζονται εναντίον των αιρέσεων 
του Παπισμού και του Οικουμενισμού, 
δηλώνουμε και εμείς την συμφωνία μας 
περί του ότι πράγματι δεν πρέπει «να 

διασπώνται οι ορθόδοξες δυνάμεις σε 
δονκιχωτικές επιθέσεις εναντίον άλλων 
πνευματικών δυνάμεων». Ουδείς έχει 
την διάθεση να αναλίσκεται σε εικονι-
κούς αγώνες, πλάθοντας φανταστικούς 
εχθρούς. Περιμένουμε λοιπόν να απο-
φασίσει επισήμως η Ιεραρχία αν είχαν 
δίκαιο ή άδικο οι Άγιοι Πατέρες και οι 
σύνοδοι, που κατεδίκασαν την αίρεση του 
Μονοφυσιτισμού, τον ∆ιόσκορο και τον 
Σεβήρο, το filioque και τις άλλες πλάνες 
του Παπισμού, και τις πολύ περισσότερες 
και χειρότερες των εικονομάχων και θεο-
τοκομάχων του Προτεσταντισμού, να μας 
πουν αν και αυτών οι αγώνες, ήσαν δον-
κιχωτικές εναντίον ανυπάρκτων εχθρών. 
,μέχρι τότε εμείς βλέποντας με τα μάτια 
των Αγίων Πατέρων και στοιχιζόμενοι στις 
αποφάσεις τους θα αγωνιζόμαστε υπέρ 
της ευσεβείας και εναντίον των αιρέσε-
ων. Άλλοι επιδίδονται σε δονκιχωτικούς 
αγώνες και πλάθουν εχθρούς, σχίζοντας 
την εν τη αληθινή πίστει δια των αιώνων 
ενωμένη Αγία, Καθολική και Αποστολική 
Εκκλησία του Χριστού. ∆εν είμαστε εμείς 
οι ανυπότακτοι και απείθαρχοι, αλλά όσοι 
δεν ακολουθούν και δεν υπακούουν εις 
όσα η Εκκλησία δια των Αγίων Αποστό-
λων και Αγίων Πατέρων εδογμάτισε και 
δια των αγίων κανόνων εθέσπισε. «Των 
Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέ-
ρων τα δόγματα τη Εκκλησία μίαν την 
πίστιν εκράτυνεν· ή και χιτώνα φορούσα 
της αληθείας, τον υφαντόν εκ της άνω 
θεολογίας, ορθοτομεί και δοξάζει της 
ευσεβείας το μέγα μυστήριον». Εμείς, 
όπως γράφει ο Άγιος Θεόδωρος Στουδί-
της στον πατριάρχη Νικηφόρο, που τον 
κατηγορούσε για πρόκληση σχίσματος, 
αν και είμαστε αμαρτωλοί, όμως είμαστε 
ορθόδοξοι και τρόφιμοι της καθολικής 
Εκκλησίας. Απορρίπτουμε όλες τις 
αιρέσεις και δεχόμαστε τις αποφάσεις 
όλων των εγκεκριμένων συνόδων, οικου-
μενικών και τοπικών. Συγχρόνως όμως 
τηρούμε και όσα οι άγιοι κανόνες ορίζουν. 
Γιατί είναι μισός ορθόδοξος, «εξ ημισείας 
ορθόδοξος», αυτός που νομίζει ότι έχει 
ορθή πίστη, δεν ακολουθεί, όμως, και δεν 
εφαρμόζει τους Ιερούς Κανόνες, όπως 
συμβαίνει με τις συμπροσευχές, τις ανα-
γνωρίσεις μυστηρίων, την διακοινωνία με 
τους αιρετικούς, των σημερινών Οικουμε-
νιστών, που απαγορεύονται αυστηρά από 
τους Ιερούς κανόνες.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ 

ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΨΩΘΗΚΕ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ συνέχεια από την 1η σελιδα

Του Πρωτ.  π. Θεοδώρου Ζήση,  Ομ. Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

συνεχίζεται στην 8η σελίδα

Η εκκλησία μας καθιέρωσε να υψώνεται στους 
ναούς ο Τίμιος Σταυρός στο μέσον της Μεγά-
λης Σαρακοστής για να ενδυναμώνονται οι 
πιστοί και να συνεχίζουν τον πνευματικό τους 
αγώνα ελπίζοντας και στην Ανάσταση
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ «ΤΗΝΟΣ»
Οι εκδόσεις «ΤΗΝΟΣ» διανύοντας τα 

46 έτη από την ίδρυσή τους διακονούν 
υπεύθυνα και συνειδητά τον ορθό, κριτι-
κό και πνευματικό λόγο, εκδίδοντας πλή-
θος πνευματικών βιβλίων που καλύπτουν 
τις πνευματικές ανάγκες και ανησυχίες 
των αντικειμενικά σκεπτόμενων και ορ-
θοτομούντων τον λόγον της αλήθειας, 
κάτω από την ανύστακτη φροντίδα του 
εκδότη της μαχητή Θεολόγου Στυλιανού 
Λαγγουρού και τη συνεργασία πλειάδας 

εκλεκτών συγγραφέων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά νέα εκδοθέντα βιβλία:
1. Ναι ή όχι στη «μετάφραση» της λειτουργικής γλώσσης; 

Π. Αθαν. Στ. Λαγγουρού.
2. «Αββάς ο Ισαάκ ο Σύρος – Ένας αδικημένος άγιος», 

Πρωτ. Ιω. Φωτοπούλου
3. «Η αγιότητα είναι κατορθωτή σήμερα;» Μον. Μωυσέως 

Αγιορείτου
4. «Οι συμπτώσεις στη ζωή μας», Αθ. Αβραμίδη καρδιο-

λόγου
5. Εορτολόγιο 2011: «Σπάνια αγριολούλουδα της Τήνου»
6. «Προσπάθεια εκμαθήσεως της ελληνικής γλώσσης»
7. «Αναμνήσεις από τον Γέροντα Ιάκωβο», Ηγούμ. Ι.Μ. 

Οσίου ∆αυίδ», Ιω. Μπουρδάκου.
Για την προμήθεια του περιοδικού «Χρισ/κή βιβλιογραφία»,  

βιβλίου ή οποιασδήποτε πληροφορίας μπορείτε να απευθύ-
νεσθε στη ∆/νση: «Χριστιανική βιβλιογραφία», Βαλσαμώνος 
6 – 11471 Αθήνα – αρ. τηλ. 210-6425998.

“ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”
Οι εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» 

εκυκλοφόρησαν το βιβλίο «Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ» το οποίο και διανέ-
μεται δωρεάν σε όσους το ζητήσουν.

Για την αποστολή του οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να τηλεφωνήσουν στο τηλ. 
2310-212659 σε ώρες καταστημάτων, ή 
να γράψουν στη διεύθυνση: Εκδόσεις 
«Ορθόδοξος Κυψέλη», Σπαρτάκου 6 Συ-

κιές, 56626, Θεσσαλονίκη. Ο τίτλος και μόνο του βιβλίου, 
θα πρέπει άλλους μεν να συγκλονίσει, φέρνοντας στο νου 
αμαρτίες νεότητος, οι οποίες άφησαν ανεπούλωτα τραύ-
ματα (ψυχικά και σωματικά), άλλους δε, που αγνοούν (;) το 
διαπραττόμενο έγκλημα, να φωτίσει ώστε να ζήσουν κατά 
το θέλημα του Θεού. Όλοι δε έμπρακτα να δείξουν τη μετά-
νοιά τους δωρίζοντας ή συστήνοντας το παραπάνω βιβλίο 
επιβεβαιώνοντάς το και με τη μαρτυρία της προσωπικής 
τους ζωής. Γνωρίζουμε στους αναγνώστες μας ότι στις 
εκδόσεις της «Ορθόδοξης Κυψέλης» μπορούν να βρουν 
πολλά πνευματικά βιβλία όπως τα:

«Το έλεος του Θεού»
«Η πύλη της σωτηρίας» (η μετάνοια)
«Για την ΜΕΤΑΝΟΙΑ, τη μοναδική λύση στα διέξοδά 

μας»
«Λυτρωτικά εφόδια για τη σωστή αντιμετώπιση των 

θλίψεων»
«Γίνονται θαύματα σήμερα;» κ.ά., σε προσιτές τιμές κα-

θότι οι εκδόσεις δεν αποβλέπουν στο υλικό κέρδος αλλά 
στην πνευματική καλλιέργεια των ανθρώπων γενόμενοι 
έτσι ο ελληνορθόδοξος ΦΑΡΟΣ σε Μακεδονία, υπόλοιπη 
Ελλάδα και ομογενείς μας στο εξωτερικό.

«ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΚΟ 
ΛΕΞΙΚΟ»

Εκδίδετα ι 
από τον Αρχιμ. 
∆ανιήλ Γ. Αε-
ράκη σε μικρά 
κείμενα από 
τα έργα του 
αγίου Ιωάννου 
του Χρυσο-
στόμου, στο 
πρωτότυπο και 

στη δημοτική. Το όλο έργο θα περι-
λαμβάνει 5 τόμους (με καλλιτεχνική 
βιβλιοδεσία). Ο πρώτος τόμος, που 
κυκλοφορεί, περιλαμβάνει τα θέματα 
από τα γράμματα Α, Β, Γ. Αποτελείται 
από 480 σελ. μεγάλου σχήματος 
(17Χ25). Περιλαμβάνει περίπου 2.000 
θέματα. 

Ο τόμος τιμάται 20 ευρώ. Για 
τις παραγγελίες, στα τηλέφωνα: 
210-3212713, 210-3212107 και 210-
9765440, ή στη διεύθυνση: Αρχιμ. 
∆ανιήλ Αεράκη, Χριστοκοπίδου 12, 
10554 Αθήνα.

Γνωρίζουμε στους αναγνώστες μας 
ότι ο π. ∆ανιήλ Αεράκης, εκτός από 
την πληθώρα των λίαν οικοδομικών 
βιβλίων που έχει συγγράψει, εξέδωσε 
και τις 14 Επιστολές του Αποστόλου 
Παύλου ερμηνευμένες σε επτά (7) 
τόμους καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας.

 

του Ισκαριώτη, που παρέδωσε τον Θεάνθρωπον στους 
σταυρωτές του.

Και είναι τούτο μέγα δίδαγμα για κάθε άνθρωπο, που όσον 
και αν έχει πέσει στο έσχατον άκρον της αμαρτίας, όπως 
ο Ισκαριώτης, μπορεί και πρέπει να διανύση την απόσταση 
μεταξύ αμαρτίας και σωτηρίας, μεταξύ προδοσίας και μετα-
νοίας, πού δεν έκανε ο πρώτος Ιούδας, αλλά αγχονίσθηκε 
μέσα στην απελπισία του. Αυτή η μέγιστη μεταστροφή του 
δεύτερου Ιούδα είναι ο αιώνιος και εμπράγματος αντίλαλος 
της προσευχής του Θεανθρώπου την ώρα της θυσίας του, 

όταν παρεκαλεσε τον Θεόν Πατέρα και είπε για τους σταυ-
ρωτές του τον λόγον της ύψιστης συγνώμης για όλους τους 
άρνητές του, άρα και του Ιούδα:     — «Πάτερ, άφες αυτοίς 
ου γαρ οίδασι τι ποιούσι» (Λουκ. ΚΓ’ 34).     Κλείνοντας τις 
λίγες αυτές γραμμές για τον εορτασμόν του Τιμίου Σταυ-
ρού, θα θέλαμε να αναφέρουμε τον σχετικόν λόγον ενός 
μακαριστού Γέροντος, που έλεγε:    

— «Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού, παιδιά μου, δεν γίνεται 
μόνον κατά την εορτήν της 14ης Σεπτεμβρίου, αλλά κάθε 
φορά, πού μετανοεί μια ψυχή και πηγαίνει κοντά στον 

Χριστόν. Μας το είπε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος: «Λέγω δε 
υμίν ότι ούτω χαρά έσται εν τω ουρανώ επί ενί αμαρτωλώ 
μετανοούντι» (Λουκ. ΙΕ’ 7). Γιατί η Ύψωση του Τιμίου Σταυ-
ρού φανερώνει τον θρίαμβον της θυσιαστικής αγάπης και 
αυτός ο θρίαμβος αποτελεί μεγάλη χαρά στον ουρανόν του 
Θεού και γίνεται κάθε φορά, που μετανοεί αληθινά ένας 
άνθρωπος. Γι’ αυτό ας μετανοούμε όλοι μας συνεχώς και 
αληθινά, για να κυρίαρχη πάντοτε η χαρά και στην γη και 
στον ουρανόν. Αμήν».της προσευχής του Θεανθρώπου την ώρα της θυσίας του, φορά, πού μετανοεί μια ψυχή και πηγαίνει κοντά στον 

2) Εκκλησιοκεντρικός: Η Δογματι-
κή κινείται εντός του χώρου της Εκκλη-
σίας, η οποία είναι η ύψιστη Αρχή και 
το απόλυτο κριτήριο της Θεολογίας. 
Η Εκ κλησία είναι το Σώμα του Χριστού 
και ο Ναός του Αγίου Πνεύματος. Είναι 
η διαιωνίζουσα αλάθητα την αλήθεια. 
Η Θεολογία ασκείται εντός του χώρου 
της Εκ κλησίας. Εκτός της Εκκλησίας 
δεν υπάρχει Θεολογία. Ένα μέλος της 
Εκκλησίας δεν βιώνει (= ζή) το Δόγμα, 
αν δε συμμετέχει στην κοινωνία του 
σώματος της Εκ κλησίας.

Κάθε αντι/Εκκλησιαστικό και αντι/
Κληρικό πνεύμα είναι αίρεση. Είναι 
μία δια στροφή προς την Εκκλησία και 
αντίκειται προς την γνήσια Θεολογία, 
και ως τοι ούτο καταδικάζεται από την 
Εκκλησία.

Επομένως, η Δογματική δεν είναι 
ιδιωτική υπόθεση. Είναι υπεράνω 
κομματικών ή πολιτικών παρατάξεων. 
Είναι ξένη προς κάθε ενδοεκκλησι-
αστική παράταξη ή μερίδα, η οποία 
αποβαίνει επικίνδυνη για την ενότητα 
της Εκκλησίας. Έχει μονα δικό σκοπό 
το Θεό, τη Δογματική, και την Εκκλη-
σία Του. Όπως δεν υπάρχουν ιδι ωτικοί 
πιστοί, έτσι δεν υπάρχουν και ιδιωτικοί 
Θεολόγοι.

Σκοπός της Εκκλησίας είναι, να 
γνωρίσει την Αλήθεια (= το Χριστό) 
στους πι στούς ως βίωμα - ζωή, και να 
τον καταστήσει ζωή Της. Η Θεολογία 
δεν υπάρχει εκτός της Εκκλησίας, 
αλλά μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. 
Ο Εκκλησιασμός π.χ. δεν είναι μια 
παθητική συμμετοχή, αλλά πρέπει να 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ 6ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη ∆ογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου ΕλλάδοςΑ’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

είναι βιωματική ενέργεια.
Εκτός από το θέμα της Εκκλησίας η 

Δογματική είναι ακομμάτιστος. Όπου 
υ πάρχουν κόμματα αντιτιθέμενα προς 
την Εκκλησία, έχουμε παρατάξεις 
αιρετικές, που τείνουν να γίνουν αυ-
τοσκοπός, πρέπει να αποκόπτονται 
από την Εκκλησία και να πολεμώνται. 
Μόνον εντός της Εκκλησίας υπάρχει 
σωτηρία. Η Θεολογία κατά βάσει είναι 
ακομμάτιστος.

3) Επιστημονικός Χαρακτήρας της 
Δογματικής: Ο Επιστημονικός χαρα-
κτήρας της Δογματικής ξεκινάει από την 
πίστη και καταλήγει στην πίστη. Ό μως, 
δεν είναι πίστη. Η Θεολογία ξεκινάει από 
την πίστη και καταλήγει στο κή ρυγμα. 
Το κήρυγμα είναι κλήση (= πρόσκληση), 
κηρύττει Χριστόν εσταυρωμένο και 

αναστάντα, και καλεί τον άνθρωπο να 
πιστέψει. Η Θεολογία προέρχεται από 
το κήρυγμα και σκοπεύει να ξεκαθαρίσει 
τις έννοιες του κηρύγματος, δεν είναι η 
Θεολογία κήρυγμα. Ο Επιστημονικός 
χαρακτήρας της Δογματικής είναι 
να κάνει κριτική στο κήρυγμα, εάν 
τούτο εκπροσωπεί την διδασκαλία 
της Εκκλησίας.

Πίστη είναι το μοναδικό μέσον 
σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Η 
σχέση αυτή δεν είναι μια νοησιαρχική 
(=νοητική) έννοια, ούτε μια Θεολογι-
κή γνώση. Είναι βίωση, ήτοι: Η δια της 
αγάπης ενεργούμενη πίστη. Αυτή, η 
αγάπη είναι το άπαν. Γι’ αυτή ζούμε, 
με αυτή επικοινωνούμε με το Θεό, και 
δι’ αυτής σωζόμαστε.

Η Δογματική, λοιπόν, δεν είναι κάτι 
περισσότερο της πίστης, αλλά αυ τή αύτη 
η πίστη επιστημονικώς κατεργαζομένη 
και συνειδητοποιουμένη. Η Δογματική 
είναι απαραίτητο, πρέπον να συνειδη-
τοποιήσει αυτό το οποίο πιστεύει και 
να απαλλάξει εαυτήν από τις πλάνες, 
αιρέσεις. Η Θε ολογία επομένως είναι 
αυτή αύτη η πίστη, ζώσα και διαρκώς 
συνειδητο ποιημένη, «δικαιοσύνη γαρ 
Θεού εν αυτώ (= τω Χριστώ) αποκαλύ-
πτεται εκ πίστεως εις πίστιν ... » [Ρωμ. 
1,17].

Η Θεολογία εμβαθύνει στην πίστη, και 
ερευνά, ήτοι: Τί είναι ο Θεός; Πώς είναι; 

κλπ. Όλα τα ερωτήματα αυτά προσπαθεί 
να τα αναλύσει η Θεολογία επί τη βάσει 
της διδασκαλίας της Εκκλησίας.

Τίθεται το πρόβλημα της γνώσης 
του Θεού, με την έννοια της γνώσεως, 
αλλά «εν τη πίστει». Η γνώση του Θεού 
δεν είναι μια αφηρημένη γνώση της 
Δογματικής, αλλά μια γνώση ζώσα και 
συγκεκριμένη. Η αλήθεια είναι ζωή, 
και η ζωή είναι αλήθεια. Στο Χριστιανι-
σμό δεν έ χουμε αλήθεια θεωρητική (= 
υποθετική), αλλά πρόσωπο, τον Ιησού 
Χριστό. Και είναι αλήθεια ο Χριστός, 
γιατί ζή ορθώς, αληθώς. Αλήθεια ως ζωή. 
Θεολογική αλήθεια είναι, όταν αυτή 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ 7ον του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου ΕλλάδοςΑ’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

εκφράζεται ως ζωή, κατά πόσον δηλαδή 
είναι πίστη ή όχι. Αυτή είναι μια μαρτυρία, 
ένα μαρτύριο, μια συνέπεια αλήθειας. Η 
Χριστιανική αλήθεια είναι λυτρωτική, ήτοι 
δίνει νόημα στη ζωή.

Η Εκκλησιαστική Δογματική επεξερ-
γάζεται, λογικά, τις αλήθειες της πίστεως, 
ήτοι το μυστήριο, το οποίο δεν εκλογικεύ-
εται (= κατανοείται) ποτέ, αλλά συνειδη-
τοποιείται ως μυστήριο. Είναι δηλαδή 
πιστεύουσα Λογική. Είναι νόμος ότι, 
όταν η λογική δεν έχει προϋπόθεση την 
πίστη, τότε δεν οδηγεί αυτή στην πίστη. 
Όταν όμως, πιστεύεις, διά της λογικής 
κατανοείς πολλά πράγματα. Η Λογική 

κατατάσσει λογικώς την πίστη, και απαλ-
λάσσει αυτή από δεισιδαιμονίες, κλπ.

Η Θεολογία έχει κριτική αποστολή: 
Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, όπου 
υπάρχουν νοθεύσεις της πίστεως της 
Εκκλησίας. Έχει δηλαδή καθαρτική 
αποστολή. Η Θεολογία είναι λειτούργημα 
μέσα στην Εκκλησία. Επομένως, ασκεί 
το έργο της μόνον εντός της Εκκλησίας, 
και η κριτική της είναι νόμιμη. Υπάρχουν, 
ως μη όφειλε, κληρικοί οι οποίοι έχουν 
αντι/Θεολογικό πνεύμα, διότι προφανώς 
αγνοούν τη λειτουργία, την αποστολή, και 
την ουσία της Δογματικής.

[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]

ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΨΩΘΗΚΕ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ συνέχεια από την 7η σελιδα
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ΨΑΛΤΙΚΑ

Ποτέ κανείς δε θα καταλάβει το με-
γαλείο της επαναστάσεως του 1821, 
αν δε μελετήσει τη ζωή και την δράση 
τών αγωνιστών του 21.

Ενας έξ αυτών  :  
Ο Νικήτας Σταματελόπουλος ή πιο 

γνωστός Νικηταράς ήρωας από τους 
λίγους της Επαναστάσεως του 1821, 
πέθανε στην (ψάθα) ζητιανεύοντας στα 
σοκάκια του Πειραιά.

Η αρμόδια αρχή η οποία χορηγούσε 
τις θέσεις στους επαίτες, είχε ορίσει 
για τον ήρωα- επαίτη μια θέση κοντά 
στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η 
εκκλησία της Ευαγγελίστριας και του 

επέτρεπε να επαιτεί κάθε Παρασκευή! 
Ήταν τόση η φτώχεια του σχεδόν 

τυφλού πλέον στρατηγού- η 
πολιτεία δεν του είχε δώσει 
σύνταξη- ώστε δεν είχε χρήμα-
τα ούτε για να αγοράσει ψωμί 
για την άρρωστη γυναίκα του- 
εκείνος μπορούσε να αντέξει 
την πείνα περισσότερο-.

Η περιπέτεια του ήρωα 
έφθασε στα αυτιά πρέσβη 
Μεγάλης ∆ύναμης, ο οποί-
ος ενημέρωσε σχετικά την 
κυβέρνησή του. Έτσι κάποια στιγμή 
απεσταλμένος της πρεσβείας βρέθηκε 

στη θέση που ζητιάνευε ο στρατηγός. 
Μόλις ο Νικηταράς τον τον αντιλήφθηκε 

μάζεψε αμέσως το απλωμένο 
του χέρι!

-Τι κάνετε στρατηγέ μου; 
Ρώτησε ο απεσταλμένος.

-Απολαμβάνω την ελεύθερη 
πατρίδα! Απάντησε περήφανα 
ο ήρωας.

-Μα εδώ την απολαμβάνετε 
καθισμένος στο δρόμο;

-Η πατρίδα μου έχει χορη-
γήσει σύνταξη για να ζω καλά 

αλλά εγώ έρχομαι εδώ για να παίρνω μια 
ιδέα πώς περνάει ο κόσμος. αντέτεινε ο 

περήφανος Νικηταράς.
Είδε και απόειδε ο ξένος και γύρισε 

να φύγει χαιρετώντας ευγενικά.
Φεύγοντας όμως, άφησε να του πέσει 

ένα πουγγί με χρυσές λίρες ώστε να μην 
προσβάλει τον πάμφτωχο στρατηγό.

Ο Νικηταράς άκουσε τον ήχο, έπιασε 
το πουγγί το ψηλάφισε και φώναξε 
στον ξένο. Σου έπεσε το πουγγί σου. 
Πάρτο για να μην το βρει κανείς και το 
χάσεις!

Μακάρι τέτοια παραδείγματα να 
γίνουν και σήμερα φωτεινοί φάροι στη 
δύσκολη πορεία μας και έξοδος στα 
αδιέξοδο. 

“Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ώ ανδρείοι, και με-
γαλόψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν εις την κλασικήν 
γην της Ελλάδος. Ας συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ 
του Μαραθώνος και των Θερ-
μοπυλών.

“Να υψώσωμεν το σημείον 
δι’ ού πάντοτε νικώμεν, τον 
Σταυρόν! “ :

Η ώρα ήλθεν, ώ άνδρες 
Έλληνες!

Oι αδελφοί μας και φίλοι 
είναι πανταχού έτοιμοι• oι 
Σέρβοι, oι Σουλιώται, καί όλη η 
Ήπειρος οπλοφορούντες μας 
περιμένουν• ας ενωθώμεν 
λοιπόν με ενθουσιασμόν! Η 
Πατρίς μας προσκαλεί!

Η Ευρώπη προσηλόνουσα 
τους οφθαλμούς της εις ημάς, 
απορεί διά την ακινησίαν μας• 
ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα 
τα όρη της Ελλάδος από τον 
ήχον της πολεμικής μας σάλ-
πιγγος και αι κοιλάδες από 
την τρομεράν κλαγγήν των 
αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει 
θαυμάσει τας ανδραγαθίας 
μας oι δέ τύραννοι ημών τρέμοντες και ωχροί θέλουσι 
φύγη απ’ έμπροσθέν μας.

Oι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ασχολούνται εις την 
απόλαυσιν της ιδίας ευδαιμονίας και πλήρεις ευγνω-
μοσύνης διά τας προς αυτούς των προπατόρων μας 
ευεργεσίας, επιθυμούσι την ελευθερίαν της Ελλάδος.

Ημείς φαινόμενοι άξιoι της προπατορικής αρετής 
καί του παρόντος αιώνος είμεθα ευέλπιδες, να επιτύ-
χωμεν την υπεράσπισιν αυτών και εις βοήθειαν πολλοί 
εκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, διά να συνα-
γωνισθώσι με ημάς. Κινηθείτε, ώ φίλοι, και θέλετε ιδή 
μίαν κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας! 
Θέλετε ιδή και εξ αυτών των εχθρών μας πολλούς 
οίτινες παρακινούμενοι από την δικαίαν μας αιτίαν, να 
στρέψωσι τα νώτα προς τον εχθρόν και να ενωθώσι 
με ημάς• ας παρρησιασθώσι με ειλικρινές φρόνιμα, η 
Πατρίς θέλει τους εγκολπωθή! Ποίος λοιπόν εμποδίζει 
τους ανδρικούς σας βραχίονας; Ο άνανδρος εχθρός 
μας είναι ασθενής και αδύνατος.

Oι στρατηγοί μας έμπειροι, και όλοι oι ομογενείς 
γέμουσιν ενθουσιασμού! Ενωθήτε λοιπόν, oι ανδρείοι 
και μεγαλόψυχοι Έλληνες! Ας σχηματισθώσι φάλαγ-
γες εθνικαί, ας εμφανισθώσι πατριωτικαί λεγεώνες, 
και θέλετε ιδή τους παλαιούς εκείνους κολοσσούς 
του δεσποτισμού να πέσωσιν εξ ιδίων, απέναντι των 
θριαμβευτικών μας σημαιών. Εις την φωνήν της σάλ-
πιγγός μας όλα τα παράλια του loνίoυ και Αιγαίoυ 
πελάγους θέλουσιν αντηχήση• τα ελληνικά πλοία, τα 
οποία εν καιρώ είρήνης ήξευραν να εμπορεύωνται και 
να πολεμώσι, θέλουσι σπείρη εις όλους τους λιμένας 
του τυράννου με το πυρ και την μαχαίραν την φρίκην 
και τον θάνατον.

Ποία ελληνική ψυχή θέλει αδιαφορήση εις την 
πρόσκλησιν της Πατρίδος; Εις την Ρώμην ένας του 
Καίσαρος φίλος σείων την αιματωμένην χλαμύδα 
του τυράννου εγείρει τον λαόν. Tι θέλετε κάμη σεις ώ 
Έλληνες, προς τους οποίους η Πατρίς γυμνή δεικνύει 
μεν τας πληγάς της και με διακεκομμένην φωνήν επι-
καλείται την βοήθειαν των τέκνων της; Η θεία πρόνοια, 
ώ φίλοι συμπατριώται, εύσπλαγχνισθείσα πλέον τας 
δυστυχίας μας ηυδόκησεν ούτω τα πράγματα, ώστε 
μέ μικρόν κόπον θέλομεν απολαύση με την ελευθε-
ρίαν πάσαν ευδαιμονίαν. Αν λοιπόν από αξιόμεμπτον 
αβελτηρίαν αδιαφορήσωμεν, ο τύραννος γενόμενος 
αγριώτερος θέλει πολλαπλασιάση τα δεινά μας, και 
θέλομεν καταντήση διά παντός το δυστυχέστερον 
πάντων των εθνών.

Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ώ συμπατριώται! 
και ίδετε την ελεεινήν μας κατάστασιν• ίδετε εδώ τους 
ναούς καπατημένους• εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα, 

διά χρήσιν αναιδεστάτην της αναιδούς φιληδονίας 
των βαρβάρων τυράννων μας• τους οίκους μας 
γεγυμνωμένους· τους αγρούς μας λεηλατισμένους και 

ημάς αυτούς ελεεινά ανδράποδα.
Eίναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφό-

ρητον τούτον ζυγόν, να ελευθερώσωμεν 
τήν Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα 
νέφη την ημισέλινον, δια να υψώσωμεν 
το σημείον δι’ ού πάντοτε νικώμεν, λέγω 
τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν 
την Πατρίδα, και την ορθόδοξον ημών 
Πίστιν από την ασεβή των ασεβών και-
αφρόνησιν.

Μεταξύ ημών ευγενέστερος είναι, 
ος τις ανδρειωτέρως υπερασπισθή τα 
δίκαια της Πατρίδος και ωφελιμωτέρως 
την δουλεύσει. Το έθνος συναθροιζό-
μενον θέλει εκλέξη τους δημογέροντάς 
του, και εις την ύψιστον ταύτην βουλήν 
θέλουσιν υπέκει ολαι μας αι πράξεις.

Ας κινηθώμεν λοιπόν μέ εν κοινόν φρό-
νιμα, oι πλούσιοι ας καταβάλωσιν μέρος 
της ιδίας περιουσίας, oι ιερoί ποιμένες ας 
εμψυχώσωσι τον λαόν με το ίδιόν των πα-
ράδειγμα, και oι πεπαιδευμένοι ας συμ-
βουλεύσωσιν τα ωφέλιμα. Oι δε εν ξέναις 
αυλαίς υπουργούντες στρατιωτικοί και 

πολιτικοί ομογενείς, αποδίδοντες τας ευχαριστίας εις 
ην έκαστος υπουργεί δύναμιν, ας ορμήσωσιν όλοι εις 
το ανοιγόμενον ήδη μέγα και λαμπρόν στάδιον, και ας 
συνεισφέρωσιν εις την πατρίδα τον χρεωστούμενον 
φόρον, και ως γενναίoι ας ενοπλισθώμεν όλοι άνευ ανα-
βολής καιρού με το ακαταμάχητον όπλον της ανδρείας 
και υπόσχομαι εντός ολίγου την νίκην και μετ’ αυτήν παν 
αγαθόν. Πoίoι μισθωτοί και χαύνοι δούλοι τολμούν να 
αντιπαραταχθώσιν απέναντι λαού, πολεμούντος υπέρ 
της ιδίας ανεξαρτησίας; Μάρτυρες oι ηρωικοί αγώνες 
των προπατόρων μας• Μάρτυς η lσπανία, ήτις πρώτη 
και μόνη κατετρόπωσεν τας αηττήτους φάλαγγας ενός 
τυράννου.

Με την ένωσιν, ώ συμπολίται, με το προς την ιεράν 
θρησκείαν σέβας, με την προς τους νόμους και τους 
στρατηγούς υποταγήν, με την ευτολμίαν και σταθηρό-
τητα, η νίκη μας είναι βεβαία και αναπόφευκτος• αυτή 
θέλει στεφανώση μέ δάφνας αειθαλείς τους ηρωικούς 
αγώνας μας• αυτή με χαρακτήρας ανεξαλείπτους θέλει 
χαράξη τα ονόματα ημών εις τον ναόν της αθανασίας, 
διά το παράδειγμα των επερχομένων γενεών. Η Πατρίς 
θέλει ανταμείψη τα ευπειθή και γνήσιά της τέκνα με τα 
βραβεία της δόξης και τιμής• τα δε απειθή και κωφεύ-
οντα εις την τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει αποκηρύξη 
ως νόθα και ασιανά σπέρματα, και θέλει παραδώση τα 
ονόματά των, ως άλλων προδοτών, εις τον αναθεματι-
σμόν και κατάραν των μεταγενεστέρων.

Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ώ ανδρείοι, και μεγα-
λόψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν εις την κλασικήν γην 
της Ελλάδος. Ας συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ του 
Μαραθώνος και των Θερμοπυλών. Ας πολεμήσωμεν 
εις τους τάφους των Πατέρων μας, oι οποίοι δια να μας 
αφήσωσιν ελευθέρους επολέμησαν και επέθανον εκεί. 
Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την σκιάν του 
Επαμινώνδου Θηβαίου, και του Αθηναίου Θρασυβού-
λου, οίτινες κατετρόπωσαν τους τριάκοντα τυράννους· 
εις εκείνας του Αρμοδίου και Αριστογείτονος, oι oπoίoι 
συνέτριψαν τον Πεισιστρατικόν ζυγόν• εις εκείνην του 
Τιμολέοντος ος τις απεκατέστησε την ελευθερίαν εις 
την Κόρινθον και τας Συρακούσας, μάλιστα εις εκείνας 
του Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους του Λεωνίδου και των 
Τριακοσίων, οίτινες κατέκοψαν τοσάκις τους αναριθμή-
τους στρατούς των βαρβάρων Περσών, των οποίων 
τους βαρβαρωτέρους και ανανδροτέρους απογόνους 
πρόκειται εις ημάς σήμερον με πολλά μικρόν κόπον να 
εξαφανίσωμεν εξ ολοκλήρου.

Εις τα όπλα λοιπόν, φίλοι, η Πατρίς 
μας προσκαλεί!

‘Αλέξανδρος Υψηλάντης
Την 24 του Φεβρουαρίου 1821

ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙ∆ΟΣ
Αλέξανδρος Υψηλάντης - 24/2/1821

Ο ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ  

Στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης
“Μην αφήσετε, Άγιοί μου αυτά τα γκιντί πουλημένα 

κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν 
και να αφανίσουν τους Έλληνες.”.

  
Tότε, εκεί που καθόμουν εις το περιβόλι μου και έτρωγα ψωμί, 

πονώντας από τις πληγές, όπου έλαβα εις τον αγώνα και περισσό-
τερο πονώντας δια τις μέσα πληγές όπου δέχομαι δια τα σημερινά 
δεινά της Πατρίδος, ήλθαν δύο επιτήδειοι, άνθρωποι των γραμμάτων, 
μισομαθείς και άθρησκοι, και μου ξηγώνται έτσι: «Πουλάς Ελλάδα, 
Μακρυγιάννη».

Εγώ, στην άθλιαν κατάστασίν μου, τους λέγω: «Αδελφοί, με 
αδικείτε. Ελλάδα δεν πουλάω, νοικοκυραίγοι μου. Τέτοιον αγαθόν 
πολυτίμητον δεν έχω εις την πραμάτειαν μου. Μα και να τό ‘χα, δεν 
τό ‘δινα κανενός. Κι’ αν πουλιέται Ελλάδα, δεν αγοράζεται σήμερις, 
διότι κάνατε τον κόσμον εσείς λογιώτατοι, να μην θέλει να αγοράσει 
κάτι τέτοιο». Έφυγαν αυτοί. Κι’ έκατσα σε μίαν πέτραν μόνος και 
έκλαιγα. Μισός άνθρωπος καταστάθηκα από το ντουφέκι του Τούρ-
κου, τσακίστηκα εις τις περιστάσεις του αγώνα και κυνηγιέμαι και 

σήμερον. Κυνηγιώνται και άλλοι αγωνιστές 
πολύ καλύτεροί μου, διότι εγώ είμαι ο τελευ-
ταίος και ο χειρότερος. Και οι πιο καλύτεροι 
όλων αφανίστηκαν.

Αυτοί που θυσίασαν αρετή και πατριωτι-
σμόν, για να ειπωθεί ελεύτερη η Ελλάδα κι’ 
εχάθηκαν φαμελιές ολωσδιόλου, είπαν να 
ζητήσουν ένα αποδειχτικόν που να λέγει ότι 
έτρεξαν κι’ αυτοί εις την υπηρεσίαν της Πατρί-
δος και Τούρκο δεν άφηκαν αντουφέκιγο.

Πήγε να’ νεργήσει η Κυβέρνηση και βγήκαν 
κάτι τσασίτες και σπιγούνοι, που δουλεύουν 
μίσος και ιδιοτέλεια, και είπαν «όχι». Και είπαν 

και βρισιές παλιές δια τους αγωνιστές. Για να μην πάρουν το απο-
δειχτικόν, ένα χαρτί που δεν κάνει τίποτες γρόσια.

Πατρίδα να θυμάσαι εσύ αυτούς όπου, δια την τιμήν και την 
λευτερίαν σου, δεν λογάριασαν θάνατο και βάσανα. Κι’ αν εσύ 
τους λησμονήσεις, θα τους θυμηθούν οι πέτρες και τα χώματα, 
όπου έχυσαν αίματα και δάκρυα.

Θεέ, συχώρεσε τους παντίδους, που θέλουν να μας πάρουν τον 
αγέρα που αναπνέομεν και την τιμήν που με ντουφέκι και γιαταγάνι 
πήραμε. Εμείς το χρέος, το κατά δύναμιν, επράξαμεν. Και αυτοί βγή-
καν σήμερον να προκόψουν την Πατρίδα. Μας γέμισαν φατρία και 
διχόνοιαν. Και την Πατρίδα δεν την θέλουν Μητέρα κοινή. Αμορόζα 
εις τα κρεβάτια τους την θέλουν. Γι’ αυτό περνούν και ρεθίζουν τον 
κόσμον με τέχνες και καμώματα. Και καζαντίσαν αυτοί πουγγιά και 
αγαθά και αφήκαν τους αγωνιστές, τις χήρες και τα ορφανά εις την 
άκρην. Αυτοί είναι οι ανθρώπινοι λύκοι, που φέραν δυστυχήματα και 
κίντυνον εις τον τόπον. Ας όψονται. Τότε που η Τουρκιά εκατέβαινε 
από τα ντερβένια και ολίγοι έτρεχαν με ολίγα ντουφέκια, με τριχιές 
δεμένα, να πολεμήσουν, θέλοντας λευτεριάν ή θάνατον, οι φρόνιμοι 
ασφάλιζαν τις φαμελιές τους εις τα νησιά κι’ αυτοί τρέχαν εις ρε-
ματιές και βουνά, μη βλέποντας ποτέ Τούρκου πρόσωπον. Κι’ όταν 
ακούγαν τα ντισμπάρκα των Τούρκων, τρέχαν μακρύτερα. Τώρα 
θέλουν δικήν τους την Πατρίδα και κυνηγούν τους αγωνιστές.

Εγίναμε θηρία που θέλουν κριγιάτα (κρέατα) ανθρωπινά να χορτά-
σουν. Και χωρίζουν τον κόσμον σε πατριώτες και αντιπατριώτες. Αυτοί 
γίναν οι σημαντικοί της Πατρίδος και οι άλλοι να χαθούν. ∆εν ξηγιώνται 
γλυκότερα να φυλάξωμεν Πατρίδα και να δούμεν λευτερίαν πραγμα-
τικήν. Ρωμαίγικον δεν φτιάχνεται χωρίς ούλλοι να θυσιάσουν αρετήν 
και πατριωτισμόν. Και χωρίς να πάψει η μέσα, η δική μας τυραγνία.
Και βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυβερνήτες, Έλληνες, σπο-
ρά της εβραιουργιάς, που είπαν να μας σβήσουν την Αγία 
Πίστη, την Ορθοδοξία, διότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέ-
τοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα και έκλαιγα δια τα νέα 
παθήματα. Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου τους Αγίους. 
Άναψα τα καντήλια και ελιβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον.
Και σκουπίζοντας τα δάκρυά μου τους είπα:

«∆εν βλέπετε που θέλουν να κάμουν την Ελλάδα παλιόψαθα; 
Βοηθείστε, διότι μας παίρνουν, αυτοί οι μισοέλληνες και άθρησκοι, 
ό,τι πολυτίμητον τζιβαϊρικόν έχομεν. Φραγκεμένους μας θέλουν τα 
τσογλάνια του τρισκατάρατου του Πάπα. Μην αφήσετε, Άγιοί μου 
αυτά τα γκιντί πουλημένα κριγιάτα της τυραγνίας να μασκαρέψουν 
και να αφανίσουν τους Έλληνες, κάνοντας περισσότερα κακά από 
αυτά που καταδέχθηκεν ο Τούρκος ως τίμιος εχθρός μας». 

Ένας δικός μου αγωνιστής μου έφερε και μου διάβασεν 
ένα παλαιόν χαρτί, που έγραψεν ο κοντομερίτης μου Άγιος 
παπάς, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Τον εκρέμασαν εις ένα δέ-
ντρον Τούρκοι και Εβραίοι, διότι έτρεχεν ο ευλογημένος 
παντού και εδίδασκεν Ελλάδα, Ορθοδοξία και Γράμματα.
Έγραφεν ο μακάριος εκείνος ότι:

«Ένας άνθρωπος να με υβρίσει, να φονεύσει τον πατέρα μου, την 
μητέρα μου, τον αδελφόν μου και ύστερα το μάτι να μου βγάλει, έχω 
χρέος σαν χριστιανός να τον συγχωρήσω. Το να υβρίσει τον Χριστόν 
μου και την Παναγία μου, δεν θέλω να τον βλέπω».

2) Εκκλησιοκεντρικός: Η Δογματι-
κή κινείται εντός του χώρου της Εκκλη-
σίας, η οποία είναι η ύψιστη Αρχή και 
το απόλυτο κριτήριο της Θεολογίας. 
Η Εκ κλησία είναι το Σώμα του Χριστού 
και ο Ναός του Αγίου Πνεύματος. Είναι 
η διαιωνίζουσα αλάθητα την αλήθεια. 
Η Θεολογία ασκείται εντός του χώρου 
της Εκ κλησίας. Εκτός της Εκκλησίας 
δεν υπάρχει Θεολογία. Ένα μέλος της 
Εκκλησίας δεν βιώνει (= ζή) το Δόγμα, 
αν δε συμμετέχει στην κοινωνία του 
σώματος της Εκ κλησίας.

Κάθε αντι/Εκκλησιαστικό και αντι/
Κληρικό πνεύμα είναι αίρεση. Είναι 
μία δια στροφή προς την Εκκλησία και 
αντίκειται προς την γνήσια Θεολογία, 
και ως τοι ούτο καταδικάζεται από την 
Εκκλησία.

Επομένως, η Δογματική δεν είναι 
ιδιωτική υπόθεση. Είναι υπεράνω 
κομματικών ή πολιτικών παρατάξεων. 
Είναι ξένη προς κάθε ενδοεκκλησι-
αστική παράταξη ή μερίδα, η οποία 
αποβαίνει επικίνδυνη για την ενότητα 
της Εκκλησίας. Έχει μονα δικό σκοπό 
το Θεό, τη Δογματική, και την Εκκλη-
σία Του. Όπως δεν υπάρχουν ιδι ωτικοί 
πιστοί, έτσι δεν υπάρχουν και ιδιωτικοί 
Θεολόγοι.

Σκοπός της Εκκλησίας είναι, να 
γνωρίσει την Αλήθεια (= το Χριστό) 
στους πι στούς ως βίωμα - ζωή, και να 
τον καταστήσει ζωή Της. Η Θεολογία 
δεν υπάρχει εκτός της Εκκλησίας, 
αλλά μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. 
Ο Εκκλησιασμός π.χ. δεν είναι μια 
παθητική συμμετοχή, αλλά πρέπει να 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ 6ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη ∆ογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  
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είναι βιωματική ενέργεια.
Εκτός από το θέμα της Εκκλησίας η 

Δογματική είναι ακομμάτιστος. Όπου 
υ πάρχουν κόμματα αντιτιθέμενα προς 
την Εκκλησία, έχουμε παρατάξεις 
αιρετικές, που τείνουν να γίνουν αυ-
τοσκοπός, πρέπει να αποκόπτονται 
από την Εκκλησία και να πολεμώνται. 
Μόνον εντός της Εκκλησίας υπάρχει 
σωτηρία. Η Θεολογία κατά βάσει είναι 
ακομμάτιστος.

3) Επιστημονικός Χαρακτήρας της 
Δογματικής: Ο Επιστημονικός χαρα-
κτήρας της Δογματικής ξεκινάει από την 
πίστη και καταλήγει στην πίστη. Ό μως, 
δεν είναι πίστη. Η Θεολογία ξεκινάει από 
την πίστη και καταλήγει στο κή ρυγμα. 
Το κήρυγμα είναι κλήση (= πρόσκληση), 
κηρύττει Χριστόν εσταυρωμένο και 

αναστάντα, και καλεί τον άνθρωπο να 
πιστέψει. Η Θεολογία προέρχεται από 
το κήρυγμα και σκοπεύει να ξεκαθαρίσει 
τις έννοιες του κηρύγματος, δεν είναι η 
Θεολογία κήρυγμα. Ο Επιστημονικός 
χαρακτήρας της Δογματικής είναι 
να κάνει κριτική στο κήρυγμα, εάν 
τούτο εκπροσωπεί την διδασκαλία 
της Εκκλησίας.

Πίστη είναι το μοναδικό μέσον 
σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Η 
σχέση αυτή δεν είναι μια νοησιαρχική 
(=νοητική) έννοια, ούτε μια Θεολογι-
κή γνώση. Είναι βίωση, ήτοι: Η δια της 
αγάπης ενεργούμενη πίστη. Αυτή, η 
αγάπη είναι το άπαν. Γι’ αυτή ζούμε, 
με αυτή επικοινωνούμε με το Θεό, και 
δι’ αυτής σωζόμαστε.

Η Δογματική, λοιπόν, δεν είναι κάτι 
περισσότερο της πίστης, αλλά αυ τή αύτη 
η πίστη επιστημονικώς κατεργαζομένη 
και συνειδητοποιουμένη. Η Δογματική 
είναι απαραίτητο, πρέπον να συνειδη-
τοποιήσει αυτό το οποίο πιστεύει και 
να απαλλάξει εαυτήν από τις πλάνες, 
αιρέσεις. Η Θε ολογία επομένως είναι 
αυτή αύτη η πίστη, ζώσα και διαρκώς 
συνειδητο ποιημένη, «δικαιοσύνη γαρ 
Θεού εν αυτώ (= τω Χριστώ) αποκαλύ-
πτεται εκ πίστεως εις πίστιν ... » [Ρωμ. 
1,17].

Η Θεολογία εμβαθύνει στην πίστη, και 
ερευνά, ήτοι: Τί είναι ο Θεός; Πώς είναι; 

κλπ. Όλα τα ερωτήματα αυτά προσπαθεί 
να τα αναλύσει η Θεολογία επί τη βάσει 
της διδασκαλίας της Εκκλησίας.

Τίθεται το πρόβλημα της γνώσης 
του Θεού, με την έννοια της γνώσεως, 
αλλά «εν τη πίστει». Η γνώση του Θεού 
δεν είναι μια αφηρημένη γνώση της 
Δογματικής, αλλά μια γνώση ζώσα και 
συγκεκριμένη. Η αλήθεια είναι ζωή, 
και η ζωή είναι αλήθεια. Στο Χριστιανι-
σμό δεν έ χουμε αλήθεια θεωρητική (= 
υποθετική), αλλά πρόσωπο, τον Ιησού 
Χριστό. Και είναι αλήθεια ο Χριστός, 
γιατί ζή ορθώς, αληθώς. Αλήθεια ως ζωή. 
Θεολογική αλήθεια είναι, όταν αυτή 
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εκφράζεται ως ζωή, κατά πόσον δηλαδή 
είναι πίστη ή όχι. Αυτή είναι μια μαρτυρία, 
ένα μαρτύριο, μια συνέπεια αλήθειας. Η 
Χριστιανική αλήθεια είναι λυτρωτική, ήτοι 
δίνει νόημα στη ζωή.

Η Εκκλησιαστική Δογματική επεξερ-
γάζεται, λογικά, τις αλήθειες της πίστεως, 
ήτοι το μυστήριο, το οποίο δεν εκλογικεύ-
εται (= κατανοείται) ποτέ, αλλά συνειδη-
τοποιείται ως μυστήριο. Είναι δηλαδή 
πιστεύουσα Λογική. Είναι νόμος ότι, 
όταν η λογική δεν έχει προϋπόθεση την 
πίστη, τότε δεν οδηγεί αυτή στην πίστη. 
Όταν όμως, πιστεύεις, διά της λογικής 
κατανοείς πολλά πράγματα. Η Λογική 

κατατάσσει λογικώς την πίστη, και απαλ-
λάσσει αυτή από δεισιδαιμονίες, κλπ.

Η Θεολογία έχει κριτική αποστολή: 
Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, όπου 
υπάρχουν νοθεύσεις της πίστεως της 
Εκκλησίας. Έχει δηλαδή καθαρτική 
αποστολή. Η Θεολογία είναι λειτούργημα 
μέσα στην Εκκλησία. Επομένως, ασκεί 
το έργο της μόνον εντός της Εκκλησίας, 
και η κριτική της είναι νόμιμη. Υπάρχουν, 
ως μη όφειλε, κληρικοί οι οποίοι έχουν 
αντι/Θεολογικό πνεύμα, διότι προφανώς 
αγνοούν τη λειτουργία, την αποστολή, και 
την ουσία της Δογματικής.

[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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Το Υπουργείο Παιδείας προ-
τίθεται, κατά τις διαδιδόμενες 
προθέσεις του, να καθιερώσει 
ως προαιρετικό το μάθημα των 
Θρησκευτικών στα σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, ευθυγραμμι-
ζόμενο κατά τα φαινόμενα, προς 
τις δηλώσεις του εκφραστή της 
Παγκοσμιοποίησης τέως υπουρ-
γού των Η.Π.Α. κ. Κίσιγκερ: «οι 
Έλληνες είναι δύσκολος λαός, 
πρέπει να κτυπήσουμε τη γλώσσα 
του, τη θρησκεία του, τις παρα-
δόσεις του…». Ακόμη και τέως 
πρωθυπουργός της χώρας μας 
έφτασε στο σημείο να γράφει στο 
βιβλίο του “Εθνικός Λαϊκισμός ή 
Ελληνική Πολιτική”: “Η πολιτική 
μας είναι να εμποδίσουμε και να 
αποτρέψουμε με κάθε κόστος την 
προσήλωση στην ιδέα του Έθνους 
και τη χριστιανική παράδοση, που 
αποδυναμώνει και εγκυμονεί κιν-
δύνους σε μία σύγχρονη παρουσία 
που πρέπει να έχει η Ελλάδα” (!!!). 
Εξαιτίας της αρνητικής κριτικής τα 
αδιάθετα αντίτυπα ανατυπώθηκαν 
χωρίς τις αντεθνικές παραγρά-
φους, σύμφωνα με σχόλιο Αθηνα-
ϊκής εφημερίδας.

Το μάθημα των Θρησκευτικών 
και της Ιστορίας αποτελούν τα 
κατ’ εξοχήν φρονηματιστικά μα-
θήματα, με τα οποία επιδιώκεται 
η καλλιέργεια και η ενίσχυση του 
θρησκευτικού και πατριωτικού συ-
ναισθήματος, της θρησκευτικής και 
εθνικής συνείδησης της νεολαίας 
και γενικότερα του Γένους των 
Ελλήνων.

Η αξία και η σπουδαιότητα των 
προαναφερόμενων μαθημάτων 
γίνονται αποδεκτές από την συντρι-
πτική πλειονότητα των Ελλήνων. 
Ωστόσο για την ακόμη ενίσχυση 
της γενικής αυτής αντίληψης και 
ειδικότερα για το μάθημα των 
Θρησκευτικών παραθέτουμε στη 
συνέχεια αρκετά χωρία της Καινής 
∆ιαθήκης και γνώμες παιδαγωγών, 
κοινωνιολόγων, ιστορικών και άλ-
λων προσωπικοτήτων εγνωσμένου 
κύρους:

“∆εύτε προς με πάντες οι κο-
πιώντες και πεποφορτισμένοι 
κ’αγώ αναπαύσω υμάς. Αγάπα τον 
πλησίον σου ως σεαυτόν. Αλλήλων 
τα βάρη βαστάζετε. Η αγάπη πά-
ντα στέργει, πάντα ελπίζει, πάντα 
υπομένει. Πάντα ως αν θέλετε ίνα 
ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, ούτω και 
ημείς ποιείτε αυτοίς. Γύμναζε σεαυ-
τόν προς ευσέβειαν. Καλώς ποιείτε 
τους μισούντας υμάς. Κρείσον μι-
κρά μερίς μετά φόβου Θεού, παρά 
θησαυροί μεγάλοι μετ’ αφοβίας” 
(Ιησούς Χριστός – Αγία Γραφή).

“Θεόδοτος η αρετή” (Πλάτων). 
“Πασών αρετών ηγεμών εστί η 
ευσέβεια” (Όμηρος). “Αρχή αρίστη 
μεν ο Θεός, αρετών δ’ ευσέβεια” 
(Αριστοτέλης). “Ευσεβής βίος 
άριστον εφόδιον θνητοίς” (Επίχαρ-
μος). “Η Αγία Γραφή είναι ιατρείο 
της ψυχής” (Αδ. Κοραής). “Όστις 
σπείρει του Χριστιανού τον σπόρον 
στην καρδίαν ενός παιδιού, καλλιερ-
γεί ένα φυτόν για τον παράδεισο” 

(Pestalozzi). “Πλησίον του Θεού 
ευρίσκομεν την χαράν και την γα-
λήνην” (Paskal).

“Μπορεί κανείς πραγματικά χωρίς 
Θεό να φτιάξει χαρακτήρα; Μπορεί 
η κοσμική ηθική διδασκαλία να 
αντικαταστήσει την ηθική αγωγή 
που στηρίζεται σε θρησκευτικές 
βάσεις; Είναι σε θέση η νεφελώδης 
θρησκευτικότητα και ο μοντερ-
νοποιημένος από κάθε μυστήριο 
απογυμνωμένος χριστιανισμός 
να αντικαταστήσει την επίδραση 
που ασκούσε μέχρι σήμερα στη 
διαμόρφωση του χαρακτήρα η 
ανόθευτη διδασκαλία του Κυρίου 
Ιησού Χριστού;” Γράφει ο FURSTER 
και ο ίδιος απαντά: “Ηθική χωρίς 
θρησκεία είναι κατηγορία χωρίς 
ανόρθωση, είναι αλήθεια χωρίς 
βοήθεια και συμπόνοια”.

“Πίσω από κάθε νεαρό παραβάτη 
έχουμε συνήθως την ιστορία μιας 
οικογένειας, όπου ο Θεός είναι 
ανεπιθύμητος ή άγνωστος” (Father 
Plamingan).

“Τοις αγαπώσιν τον Θεόν πάντα 
συνεργεί εις αγαθόν” (Απόστολος 
Παύλος).

“Η ανάγκη του θρησκεύειν ανήκει 
εις τα αρχικά θεμελιώδη συστα-
τικά της ψυχής” (Σπ. Καλλιάφας, 
παιδαγωγός). “Μέσα σε υγιές 
ορθόδοξο χριστιανικό περιβάλλον 
μπορούμε να μορφοποιήσουμε το 
συναισθηματισμό των παιδιών και 
να αναπτύξουμε δημιουργικά τις 
ανθρώπινες σχέσεις” (Σήφης Κόλ-
λιας, Θεολόγος). “Ουδέποτε έθνος 
ευτύχησε να μεγαλουργήσει χωρίς 
ισχυρά ελατήρια, ένα δε από τα 
ελατήρια ταύτα, και το ισχυρότερο 
από όλα είναι η θρησκεία” (Κ. Πα-
παρρηγόπουλος, ιστορικός).

Σε περίπτωση που το Υπουργείο 
Παιδείας αποφασίσει την καθιέ-
ρωση του μαθήματος των Θρη-
σκευτικών ως προαιρετικό στην 
Πρωτοβάθμια και ∆ευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση οφείλουν ο ορθόδο-
ξος ελληνικός λαός που ξεπερνά 
το 90% του συνολικού πληθυσμού 
της χώρας, η Εκκλησία, οι σύλλογοι 
γονέων και κηδεμόνων μαθητών, η 
Πανελλήνια Ένωσή τους, οι σύλλο-
γοι πολυτέκνων, εκπαιδευτικών και 
οι πανελλήνιες ενώσεις τους, να 
αντιδράσουν δυναμικά επικαλού-
μενοι και την τήρηση του σχετικού 
άρθρου του Συντάγματος που 
προβλέπει ότι: “Η παιδεία αποτελεί 
βασική αποστολή του Κράτους και 
έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, 
επαγγελματική και φυσική αγωγή 
των Ελλήνων, την ανάπτυξη της 
θρησκευτικής συνείδησης και τη 
διάπλασή τους σε ελεύθερους και 
υπεύθυνους πολίτες”. “Οι καιροί 
πονηρεί εισί. Αγρυπνείτε και προ-
σεύχεσθε, ίνα μην εισέλθετε εις 
πειρασμόν”, κατά την Αγία Γραφή. 
Και κατά τον νεότερο εθνικό μας 
ποιητή Κωστή Παλαμά:

“Χρωστάμε σ’ όσους ήρθαν, πέ-
ρασαν  θαρθούνε, θα περάσουν, 
κριτές θα 

μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι 
νεκροί”.

(Α.Κ.)

Κλείνουν σχολεία, αποχή για τις συγχωνεύσεις, μαραζώνει η ύπαιθρος, 
ερημώνει η περιφέρεια, αντιμετωπίζουν τους μαθητές ως οικονομικό 
μέγεθος κ.λ.π. Καθημερινά ακούγονται τέτοιου είδους διαπιστώσεις 
από γονείς μαθητές, καθηγητές, δασκάλους, και όχι μόνο, λόγω 
των νέων μέτρων που λαμβάνονται για το κλείσιμο και συγχώνευση 
σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από την 
Κυβέρνηση.

Είναι αλήθεια πως η πατρίδα μας αντιμετωπίζει από χρόνια τώρα 
οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα. Έχουμε καταντήσει χώρα γερόντων 
και ο δημογραφικός θάνατος χτυπά δυνατά την πόρτα μας.

Η ύπαιθρος ρήμαξε, στα πολυάνθρωπα πριν από τον πόλεμο χωριά, 
τώρα λαλούνε νυχτοπούλια, τα σχολεία κλείνουν από έλλειψη παιδιών, 
οι ιερείς ξέχασαν να βαπτίζουν παιδιά, τα αγροτικά κτήματα γέμισαν 
αγκάθια και η παραγωγή όλο και χάνεται.

Αντίθετα, την ίδια στιγμή η Αθήνα και ορισμένες άλλες πόλεις και 

μάλιστα τώρα με τον “Καλλικράτη” περισσότερες πόλεις, λόγω της 
συγκέντρωσης (αστικοποίησης) θα δίνουν την ψευδή εντύπωση του 
υπερπληθυσμού της χώρας με όλα τα παρεπόμενα δεινά: Ανεργία, 
παρασιτισμός, άγχος και διαφθορά. Αντί για υποχρεωτικές συγχω-
νεύσεις σχολείων ανακατανομή του μαθητικού δυναμικού και αποκέ-
ντρωση των σχολείων.

Σ’ αυτή την τραγική κατάσταση, η Πολιτεία (κόμματα εξουσίας και 
όχι μόνο), φαίνεται να τάχει χαμένα για να μη πούμε κάτι χειρότερο. 
Τα μέτρα που παίρνονται κατά διαστήματα, συνήθως κάθε φορά που 
αλλάζουν οι κυβερνήσεις, είναι ανεπαρκή ή λαθεμένα, αυξάνουν τη 
σύγχυση και μεγαλώνουν το κακό!

Είναι ανάγκη να παρθούν μέτρα για την αντιμετώπιση του δημο-
γραφικού προβλήματος και όχι να ψαλιδίζονται κι’ αυτά τα λίγα που 
δίνονται στις πολύτεκνες οικογένειες!

∆εν κινδυνολογούμε. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και η απειλή για 
την εθνική μας ύπαρξη και επιβίωση άμεση. Το ∆.Ν.Τ. και οι άλλοι 
πιστωτές μας, οικονομικά θα μας γδέρνουν γεννεές! Το οικονομικό, 
θα αντιμετωπίζονταν αν ήμασταν πνευματικά γεμάτοι. Αν στηριζό-
μασταν καλά στις ρίζες μας. Στη γνήσια και ιερή μας παράδοση. 
∆υστυχώς κι’ εδώ, στον πνευματικό χώρο υστερούμε και χρειάζεται 
αναβίωση.

Περιληπτικά θα μπορούσαμε, χωρίς ανάλυση, να αναφέρουμε τα 
αίτια της δημογραφικής κρίσης που είναι κατά τη γνώμη μας: 1) Η 
γερμανο-ιταλική κατοχή και ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε, 
2) Η εγκατάλειψη της υπαίθρου-επαρχίας από το Κράτος (συνειδη-
τή;), 3) Η μετανάστευση (πόση άραγε υπεραξία της εργασίας μας 
οφείλει η Γερμανία από τις χιλιάδες εργατών ελλήνων που εργά-
ζονται στις φάμπρικές της;), 4) Η χαλάρωση των ηθών. Σοβαρός, 
πολύ σοβαρός παράγοντας μείωσης των γεννήσεων είναι επίσης η 
χαλάρωση των ηθών. Η ευμάρεια και η χλιδή κλονίζει την οικογένεια, 
5) Οι αμβλώσεις. Αυτές είναι η κυριότερη αιτία της πληθυσμιακής 
μας συρρίκνωσης!!

Στην αιτία αυτή (αμβλώσεις) θα μας επιτραπεί να πούμε ορισμένα 
πράγματα. Για την επιστήμη και τη θεολογία ο άνθρωπος υπάρχει 
“άμα τη συλλήψει”. Και για την πίστη μας ο άνθρωπος είναι η με-
γαλύτερη αξία. Ο Χριστιανισμός πιστεύει στον άνθρωπο και τον 
άνθρωπο βάζει σκοπό!

Εμείς θα προτείναμε, για να βγούμε, ως χώρα από το σκοτεινό 
τούνελ, τα εξής: 1) Πνευματική εγρήγορση-συστράτευση των 
“παροπλισμένων” υγιών δυνάμεων του τόπου, 2) Στο περιθώριο το 
κουρασμένο κατεστημένο…, 3) Προετοιμασία των νέων για ωραίους 
αγώνες και για τον ιερό θεσμό της οικογένειας, 4) Η εργασία της 
μάνας στο σπίτι είναι παραγωγική και πρέπει να αμείβεται, 5) Επαρκή 
στέγαση της οικογένειας και εργασία σε όλους, 6) Μέριμνα για τις 
ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, 7) Ίδρυση Υπουργείου Οικογένειας.

Σε μια τέτοια εθνική επανάσταση καλούμαστε όλοι μας, για να 
ολοκληρωθεί το ’21. Ο δυνάστης (τούρκος) έφυγε, πρέπει να απο-
τινάξουμε και τον σύγχρονο ραγιαδισμό. Στο έργο αυτό ας είμαστε 
πρώτοι, οι δάσκαλοι, με την ευρύτερη έννοια του όρου, αυτού του 
τόπου.

Χ.Κ.
 

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ (;)
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ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 
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Η 17η Φεβρουαρίου 1914, είναι ημέρα 
ορόσημο στη ματωμένη ιστορική πορεία 
της πολύπαθης αυτής Ελληνικής Γης, με 
την ανακήρυξη της Αυτονομίας της Βορείου 
Ηπείρου.

Ο ένοπλος νικηφόρος αγώνας των Βο-
ρειοηπειρωτών, είχε σαν επιστέγασμα την 
Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, που επι-
σφραγίσθηκε με το Πρωτόκολλο της Κέρ-
κυρας (17 Μαΐου 1914), νομικό κείμενο το 
οποίο συναποδέχθηκε και συνυπέγραψε και 
η Αλβανία, χωρίς όμως ποτέ να σεβασθεί τις 
συμφωνίες του.

Ο αιώνας που μεσολάβησε έκτοτε, παρά 
τις δραματικές γεωπολιτικές αλλαγές και 
τις θυσίες των Βορειοηπειρωτών στο βωμό 
της ελευθερίας, δεν δικαίωσε τους εθνικούς 
πόθους των Αγωνιστών του Αυτονομιακού 
Αγώνα…

Η εφημερίδα μας αφιερώνει τη στήλη αυτή 
σε ένα – από τα πολλά – «μικρό» και άγνωστο» 
γεγονός – αδιάφορο για τα ελληνικά Μ.Μ.Ε. 
– που αφορά την ελληνική εθνική μειονότητα 
στη γειτονική Αλβανία και καταδεικνύει τους 
αγώνες της για δημοκρατία και εθνική επιβί-
ωση, στην αιματοποτισμένη γη της.

Το χρονικό των γεγονότων
∆ευτέρα 10-12-1990
Εννέα νέοι άνθρωποι από το χωριό Αλύκο 

αποφάσισαν να δραπετεύσουν για την Ελ-
λάδα. Στα σύνορα γίνονται αντιληπτοί από 
τους Αλβανούς φρουρούς που είχαν εντολή 
να πυροβολούν εν ψυχρώ. Από το “γάζωμα” 
των αλβανών στρατιωτών πέφτουν νεκροί οι 
Θύμιος Μόσιος, Βαγγέλης Μήτρος, Θανάσης 
Κώτσης και Αηδόνης Ράφτης.

Τρίτη 11-12-1990
Το πρωί φτάνει η θλιβερή είδηση στο χωριό. 

Ο θρήνος και η αγανάκτηση είναι απερίγρα-
πτη. Αυθόρμητα όλος ο κόσμος συγκεντρώ-
θηκε στο κέντρο του χωριού. Περίπου 200 
άτομα ξεκινούν πεζοπορώντας για τα σύνορα 
που απείχαν 6 ώρες από το χωριό τους. Το 
δρόμο κατέλαβαν κρατικά αυτοκίνητα και… 

τρακτέρ. Οι Αρχές, που δεν ήθελαν σε καμία 
περίπτωση το πλήθος να φτάσει στα σύνο-
ρα, μετέφεραν τα πτώματα στη γέφυρα του 
Μπουγάζι.

Τετάρτη 12-12-1990
Την Τετάρτη το πρωί συνέβη κάτι ασύλ-

ληπτο, κατανοητό μόνο από εκείνους που 
βίωναν τις τραγικές συνθήκες. 3.000 κάτοι-
κοι του Αλύκου και των γύρω χωριών με τα 
λάβαρα, τα φέρετρα των νεκρών παιδιών, 
αλλά και τις προχειροφτιαγμένες με τα εθνικά 
χρώματα ελληνικές σημαίες κατευθύνονται 
προς τους Αγίους Σαράντα αποφασισμένοι 
να αντιμετωπίσουν και μ’ αυτή τους τη ζωή 
τον αιμοσταγή δυνάστη.

Ήταν όντως πρωτοφανές. Για πρώτη φορά, 
μετά από 4-5 χρόνια δικτατορίας, γίνεται 
στην Αλβανία μαζική διαδήλωση κατά του 
καθεστώτος. Ακούγονται οργισμένα συνθή-
ματα: «Κάτω οη δικτατορία», «Ραζίμ Αλία είσαι 
δολοφόνος» κ.α.

Στρατός, αστυνομία με βαρύ οπλισμό, 
τανκς αλλά και πολίτες πιστοί στο καθεστώς, 
έχουν δημιουργήσει φράγμα στα στενά της 
Γκιάστας για να εμποδίσουν την προέλαση 
προς τους Αγίους Σαράντα. Ακολούθησε 
μάχη πετροπόλεμου για περίπου 45 λεπτά. 
Οι δυνάμεις του καθεστώτος, βλέποντας ότι 
χάνουν έδαφος, άρχισαν να πυροβολούν. 
Τραυματίστηκαν αρκετοί αλλά το πλήθος δεν 
υποχωρούσε. Μετά τον σοβαρό τραυματισμό 
του ∆. Μάνου, επικράτησε η άποψη των ψυ-
χραιμότερων για υποχώρηση.

Οι Αλυκιώτες αποχαιρέτησαν τα παιδιά 
τους με πόνο αλλά και περηφάνια, άσχετα αν 
η μητέρα τους πατρίδα τους είχε ξεχάσει.

Το αίμα των προγόνων τους και η ιστο-
ρική τους συνείδηση τους οδήγησαν στην 
αυθόρμητη αυτή αντίσταση, την πρωτοφανή 
για τα χρονικά εκείνα, που όλα «τα ’σκιαζε η 
φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά».

Αιωνία η μνήμη στα παλικάρια, που προτί-
μησαν το θάνατο για χάρη της Ελευθερίας.

Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑ ΥΠΗΡΕΤΕΙ 
ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Η διαπίστωση αυτή δεν είναι των πολύτεκνων 
αλλά του Ανώτατου ∆ιοικητικού ∆ικαστηρίου 
(ΣτΕ) της χώρας μας, το οποίο με πλήθος 
αποφάσεων δικαίωσε τους πολύτεκνους που 
προσέφυγαν σ’ αυτό για διάφορους λόγους, που 
η κοντόφθαλμη ∆ημόσια ∆ιοίκηση, σε αντίθεση 
με το Σύνταγμα ταλαιπωρεί τους πολύτεκνους. 
Έχουμε πρόσφατο παράδειγμα της Υπουργού 
Παιδείας κ. Α. ∆ιαμαντοπούλου η οποία παίρνει 
τον πολύτεκνο γονέα από τον Έβρο και τον στέλνει 
στην Κρήτη! Ειδική φροντίδα είναι αυτή (άρθρο 21 
Συντάγματος) υπέρ της πολύτεκνης οικογένειας 
ή … τιμωρία-εκτόπιση;
Για το ότι τα δικαστήρια αποφαίνονται περί του 
δημοσίου συμφέροντος που υπηρετείται από 
την πολυτεκνία, ενδεικτικά αναφέρουμε τις 
αποφάσεις: ΣτΕ 881/1985, 2773/1991, 2781/1991, 
4062-4070/1990, 1095/2001.
Με τις ανωτέρω αποφάσεις του το ΣτΕ αποφαίνεται: 
«… Συνεπώς η εξυπηρέτηση του ατομικού 
συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί 
εξυπηρέτηση του γενικότερου δημόσιου 
συμφέροντος, προ του οποίου και αυτή η αρχή 
της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο 
υποχωρεί»!!!
Ακόμα, το Εφετείο Αθηνών με την υπ’ αριθ. 
105/78 απόφασή του και το ΣτΕ με τις 891/85, 
906/86 αποφάσεις του αποφαίνονται: «… Εν 
όψει δε και της διατάξεως του άρθρου 21 παρ. 
2 του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία οι 
πολύτεκνες οικογένειες έχουν δικαίωμα ειδικής 
φροντίδας από το Κράτος δεν αποβλέπουν μόνο 
στην ικανοποίηση ατομικού συμφέροντος του 
υπαλλήλου, αλλά στην εξυπηρέτηση γενικότερου 
δημόσιου συμφέροντος και επομένως πρέπει να 
θεωρηθούν επικρατέστερες των γενικών έστω 
και μεταγενεστέρων διατάξεων.
Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) με την 
υπ’ αριθ. 18/97 γνωμοδότησή του αποφαίνεται: «… 
Η ούτω κτηθείσα ιδιότητα διατηρείται ισοβίως. 
Τούτο σημαίνει ότι ο πολύτεκνος εφεξής 
απολαμβάνει όλων των προνομίων και της 
ειδικής φροντίδας του Κράτους… η λήψη μέτρων 
κατά των πολυτέκνων, η θέση τους σε ήσσονα 
μοίρα δεν είναι συνταγματικά ανεκτή».
Στο άρθρο 21 του Συντάγματος 1975/1986 που 
ορίζει: 1) «Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης 
και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, 
η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό 
την προστασία του Κράτους». 2) «Πολύτεκνες 
οικογένειες … έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας 
από το Κράτος», στην αναμενόμενη αναθεώρηση 
του Συντάγματος να προστεθεί παράγραφος η 
οποία να ορίζει: «Υφιστάμενα μέτρα, υπέρ των 
πολυτέκνων δεν καταργούνται. Το ∆ημογραφικό 
Πρόβλημα είναι διαρκές και μόνο μέτρα υπέρ των 
γεννήσεων λαμβάνονται από την Πολιτεία».
Κανένα Έθνος δεν θέλει να σβήσει δημογραφικά. 
Εμείς γιατί να θέλουμε; Απλά πράγματα. Θα 
καταλάβουμε επί τέλους γιατί ορισμένοι, υψηλά 
ιστάμενοι, ενώ ψηφίζονται για το καλό του λαού 
ενεργού εναντίον του; 

Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. Τ.Ε.Ι. – Οικονομολόγος

∆ικηγόρος

Ενώ συρρικνώνονται τα σχολεία – βάσει 
σχεδίου Καλλικράτη – σε όλη τη χώρα· ανακα-
λούνται όλες οι δραστηριότητες του προγράμ-
ματος εκπαίδευσης των Παλιννοστούντων 
(αποφ. 17.529/31-11-09)· κλείνουν τα Ελληνικά 
σχολεία του εξωτερικού – με πρόσχημα την οι-
κονομική κρίση – μειώνοντας το επιμίσθιο των 
διδασκόντων από 1750 ευρώ σε 1200 με απο-
τέλεσμα να καταστεί ασύμφορος η παραμονή 
τους στο εξωτερικό, αντίθετα το υπουργείο 
Παιδείας – απόφαση 16-6-2010 – εντάσσει την 
εκπαίδευση του μουσουλμανικού στοιχείου 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «εκπαίδευση 
των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας 
της Θράκης». Πρόκειται για την τέταρτη φάση 
του προγράμματος που τελειώνει το 2013.

Η πρώτη (1997-2000) και η δεύτερη (2002-
2004) φάση του προγράμματος στοίχισε 
9.640.000 ευρώ, η τρίτη (2004-2008) στοίχισε 
7.350.000 ευρώ, ενώ η τέταρτη,  με απόφαση 
του υπουργείου, χρηματοδοτήθηκε με το ποσό 
των 10.255.000 ευρώ.

Συνολικά το πρόγραμμα από το 1997 μέχρι 
το 2013 θα στοιχίσει στο Ελληνικό ∆ημόσιο 
27.245.000 ευρώ. Για να μην υπάρξει καθυ-
στέρηση το πρόγραμμα στις 15 Ιανουαρίου 
2011 η κ. Θάλεια ∆ραγώνα με την βουλευτή 
του ΠΑΣΟΚ - Ε. Τσιαούση επισκέφθηκε τον 
∆ήμαρχο Αλεξανδρουπόλεως κ. Ευαγ. Λαμπά-
κη και ζήτησε διευκολύνσεις για την λειτουργία 
του προγράμματος. 

Αυτό δεν είναι πρωτάκουστο! 

97η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΑΚΟΥΣΤΟ

«Με το σκεπτικό ότι το μάθημα στη σημερινή του 
μορφή αποτελεί … κατήχηση (!), το Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο προτείνει να διδάσκονται οι μαθητές βασικές 
αρχές του Ισλάμ, του βουδισμού και του καθολικισμού 
για να μη νιώθουν «άβολα» (!) όταν έρχονται σε επαφή 
με αλλόθρησκους. Ύστερα από τα σχέδια του υπουρ-
γείου Παιδείας για μετατροπή του μαθήματος της 
Ιστορίας σε προαιρετικό που αποκάλυψε το «ΠΡΩΤΟ 
ΘΕΜΑ», έρχεται νέα πρόταση από την αρμόδια ομάδα 

εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, βάσει της 
οποίας τα Θρησκευτικά κάνουν κατήχηση και πρέπει 
να διευρυνθούν ώστε να μετατραπούν σε ιστορία και 
γνώση όλων των γνωστών θρησκειών. Ο κ. Γιαγκά-
ζογλου εξηγώντας το νέο μοντέλο του μαθήματος, 
το οποίο θα παραδοθεί το επόμενο διάστημα στην 
υπουργό Παιδείας κ. Άννα ∆ιαμαντοπούλου, επιση-
μαίνει ότι πρέπει να διευρυνθεί και να μην αφορά 
μόνο στην ορθόδοξη θρησκεία. «Όλες οι γνωστές 

θρησκείες, όπως επί παραδείγματι ο βουδισμός, ο 
προτεσταντισμός, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και το 
Ισλάμ, πρέπει να διδάσκονται στα σχολεία», επισημαίνει 
ο ειδικός σύμβουλος και συνεχίζει: «θα ήταν σωστό 
οι μαθητές να μπορούν να επισκέπτονται στο πλαίσιο 
του μαθήματος των Θρησκευτικών και ένα τζαμί και 
όχι μόνο τις εκκλησίες». Όλα αυτά, σημειωτέον, είναι 
αντισυνταγματικά…

Ιστολόγιο “www.politis.gr”

ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
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Λαμπαδάριος

ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΜΕ ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑ...

Τί να πει κανείς και τί να αφήσει 
σχετικά με τη γιορτή της Μητρό-

πολης Λάρισας για τα παιδιά των 
κατηχητικών που πραγματοποι-

ήθηκε στο ∆ημοτικό Ωδείο της 
πόλης μας για την εθνική επέτειο 
της 25ης Μαρτίου. Οι συνεχείς 
ανακοινώσεις στους ναούς και 
από το ραδιοφωνικό σταθμό θα 
περίμενε κανείς να συμβάλλουν 
στο να κατακλυστούν και οι εκτός 
της αίθουσας χώροι αφού επιτε-
λείται τόσο … μεγάλο πνευματικό 
έργο σε μία πόλη των διακοσίων 
χιλιαδων κατοίκων! ∆υστυχώς την 
εκδήλωση παρακολούθησαν 15 
παιδιά περίπου – μη υπολογίζο-
ντας εκείνα που συμμετείχαν σε 
σκετς και ποιήματα – και 60-70 
λαϊκοί και 8 κληρικοί (όρα φωτο-
γραφία).

Το ωραίο της υπόθεσης ήταν το 
παρακάτω ρεπορταζ που λέγει…:

«Την γιορτή παρακολούθησαν 
εκατοντάδες Λαρισαίοι που γέμι-
σαν ασφυκτικά την αίθουσα του 
∆ημοτικού Ωδείου»!!!

Ο ΝΕΟΣ 
ΑΡΧΙΕΡΕΥΣ

Ο νέος Αρχιερεύς πρέπει να 
είνε πρωτίστως εκλε κτός του 
Κυρίου, και όχι εκλεκτός της καρ-
δίας σας. ∆ιότι, όσον άγιοι και αν 
είσθε, η ανθρωπίνη ατέλεια ωθεί 
εις ανθρωπίνας προτιμήσεις. Αλλ’ 
εάν επρόκειτο μεταξύ τετραπό-
δων υποζυγίων να εκλέξητε, η 
ζημία δεν θα ήτο και μεγάλη, όταν 
εσφάλλετε εις τας προτιμήσεις 
σας. ∆ιότι θα ήτο υλική η ζημία. 
Άλογο με άλογο έχει μεν διαφο-
ράν, αλλά και τα δυο άλογα είνε. 
Το πολύ που θα εξακρίβωσητε 
είναι η ηλικία του, η υγεία του και 
το ανάστημά του. Προκειμένου 
όμως περί Επισκόπων ο Χριστός 
δεν χρειά ζεται ούτε μεγάλην 
κοιλίαν, ούτε ανάστημα, ούτε 
ταυροειδή εμφάνισιν. Επίσης δεν 
χρειάζεται πιθήκους να ασχημο-
νούν, σαλιάγκους να σχηματίζουν 
γυαλιστερούς αύλακας από της 
φωλεάς των μέχρι του κοιτώνος 
του «Γέροντα». Θέλει ασκητικούς 
Βασιλείους, φλογερούς και ζηλω-
τάς και ετοίμους προς εξορίαν 
και θάνατον Χρυσοστόμους, 
πεπυρακτωμένους από αληθι-
νήν θεογνωσίαν Γρηγορίους και 
Αθανασίους και στύλους της 
Ορθοδοξίας ∆αμασκηνούς. ∆εν 
αγνοείτε ότι η παρέκκλισις εκ 
του κανόνος τούτου παρέδωκεν 
εις την γενικήν ανυποληψίαν 
την ∆ιοίκησιν της Εκκλησίας και 
η εξαίρεσις μόνον τον γενικόν 
κανόνα προσεπικυροί. ∆εν σας 
διαφεύγει, ότι οι μέθυσοι, οι άρ-
παγες, οι πλεονέκται, οι προσβο-
λείς της ηθικής μέχρι του σημείου 
και αυτής ταύτης της ανδρικής 
υποστάσεως, οι ασεβείς και υπό 
παντοίων ηθι κών εκζεμάτων κεκο-
σμημένοι ιερείς, είναι πνευματικά 
ανα στήματα ενόχων Αρχιερέων, 
οι οποίοι, ως ένοχοι και η θικώς 
εκτεθειμένοι απέναντι του ποιμνί-
ου των, δεν τολμούν να ελέγξουν 
ουδέ την βοώσαν αμαρτίαν.

του αειμνήστου Αρχιμ. 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΑΛΥΒΑ, 

από το βιβλίο «Ανορθώσατε 
την Εκκλησίαν»  

Τι είναι και τούτο! Ασφαλώς άλλο είναι να 
διδάσκεις και άλλο να τηρείς.
∆ιαβάστηκε πριν καιρό σε όλους τους ναούς 
εγκύκλιος (2894) της Ιεράς Συνόδου για την 
“Οικονομική Κρίση” και η οποία μεταξύ άλλων 
έλεγε: «Η ευθύνη της οικονομικής κρίσεως 
ανήκει και σε όσους κατά καιρούς διαχειρί-
ζονται τα κοινά πράγματα, όταν δεν δίνουν 
σωστές κατευθύνσεις στο λαό, αλλά τον προ-
καλούν ακόμη περισσότερο… Η ευθύνη τους 
είναι μεγάλη, διότι κατά τον Μέγα Βασίλειο: 
«Τα των αρχόντων κακά, συμφορά τοις αρχο-
μένοις γίνεται».
Έρχεται όμως η Μητρόπολη Λάρισας και με 
«ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ» (πρωτ. 249) προς 
τους πολύ αγαπημένους Αρχιμανδρίτες, πρω-
τοπρεσβυτέρους, ιερομονάχους, πρεσβυτέ-
ρους και Εκκλ. Συμβούλους, «υπενθυμίζει» τον 
κανονισμό (8/1979) “περί ναών και ενοριών”, 
επισυνάπτοντας και φωτοτυπία του, που 
έλεγε: «Προς την Προϊσταμένην υμών Εκκλη-
σιαστικήν Αρχή (Μητρόπολη), οικονομούντες 
τα της Ενορίας υμών και αποδίδοντας προς 
πάσαν κατεύθυνσιν τα νόμιμα, ως διακελεύ-
ουσιν οι θείοι και Ιεροί Κανόνες, ο Νόμος της 
Πολιτείας… γνωρίζομεν υμίν ότι μετά και την 
παρούσαν γραπτήν ενθύμησιν, εν περιπτώσει 
παραθεωρήσεως του υπενθυμιζομένου καθή-

κοντος, θέλομεν προβή εις τα υπό των Νόμων 
οριζόμενα». ∆ηλαδή όποιος “διαμαρτυρηθεί”, 
να ξέρει, ότι δεν τον αφαιμάζουν αυτοί αλλά 
ο ΝΟΜΟΣ. Αυτό ήταν ο προάγγελος, για να 
ακολουθήσει το «χαράτσι» στο νέο προϋ-
πολογισμό. Η αύξηση που τους επιβλήθηκε 
κειμένονταν από 20% ως 100%.
Όπως αντιλαμβάνεσθε, αναγνώστες μας, τα 
τηλέφωνα «πήραν φωτιά» και οι διαμαρτυρίες 
προς την εφημερίδα μας πάρα πολλές. Οι απο-
στελλόμενοι προς έγκριση προϋπολογισμοί 
επιστρέφονταν με την εντολή να τροποποιη-
θούν βάσει των υποδείξεων.
Θορυβημένοι οι ταλαίπωροι λευίτες ρωτούν 
και ξαναρωτούν: ∆ικαιολογούνται τέτοιες αυ-
ξήσεις; Τι συμβαίνει;
Κι εμείς με τη σειρά μας επαναλαμβάνουμε 
την ερώτηση: Η περίοδος των ισχνών αγε-
λάδων χτύπησε μόνο την πόρτα της Μητρό-
πολης και όχι και των ενοριακών ναών; Από 
κοινού δεν πρέπει να αντιμετωπισθεί το 
πρόβλημα, μειώνοντας και η Μητρόπολη τις 
δαπάνες ταξιδιών αναψυχής, πανηγυριών, πο-
λυαρχιερατικών συλλείτουργων, φεστιβάλς, 
συμποσίων, συνεδρίων, συνάξεων, πανάκρι-
βων στολών κ.α.; Ή μήπως εδώ ισχύει η λαϊκή 
έκφραση «∆εν είναι για μας παπαδιά αλλά για 
τους άλλους;». Σύντομα θα επανέλθουμε.

ΑΧ, ΤΙ ΚΡΙΜΑ!!!

ΨΑΛΤΙΚΑ

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 

Η δυναμική παρουσία του κόσμου και τα πανό έδειξαν για μια φορά ακόμη, ότι, τα ασφαλιστικά μέτρα και οι μηνύσεις του δεσπότη της Λάρισας ενα-
ντίον των πιστών και ιδιαιτέρως των πολυτέκνων δεν πτοούν κανέναν. Πρέπει να γνωρίζει ότι ένας καλός ποιμένας δεν σέρνει έντιμους πολίτες στα δι-

καστήρια με ψευδομαρτυρίες. Τέτοιες ενέργειες στο τέλος καταλήγουν σε βάρος του.  


