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Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ∆ρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ, έκανε τις ακό-
λουθες ∆ηλώσεις: «Με ιερή αγανάκτηση υψώνω φωνή 
διαμαρτυρίας και λέω μια και μόνη λέξη, που χαρακτηρίζει 
τα τελευταία δραματικά και απαράδεκτα γεγονότα στον 
χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας:

ΝΤΡΟΠΗ !
Και εξηγούμαι: Τις ημέρες αυτές έγινε η απόταξη από το 

τιμημένο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. γενναίου και ικανού αστυνομικού, 
με πολλές τιμητικές διακρίσεις.

Παράλληλα έχει κινηθή η διαδικασία αποτάξεως και για 
δύο άλλους αστυνομικούς στην περιοχή της Θεσσαλονί-
κης. Ο λόγος; Ο λόγος είναι, ότι οι εν λόγω αστυνομικοί 
αρνήθηκαν να πάρουν την «κάρτα του πολίτη» για λόγους 
συνειδήσεως.

Άριστα έπραξαν τα γενναία αυτά Ελληνόπουλα. Από την 
ακριτική μου Επαρχία τα συγχαίρω εγκαρδίως και τα ασπά-
ζομαι πατρικώς, γιατί έγιναν διδάσκαλοι και παράδειγμα 
για όλους μας. Σε καιρούς, κατά τους οποίους κάποιοι.... 
νεαροί αρνούνται να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους 
θητεία για λόγους, δήθεν, «συνειδήσεως» και τους «μάρτυ-
ρες του Ιεχωβά» η Πολιτεία τους έχει στο «ώπα - ώπα» και 
τους βάζει να υπηρετούν, χωρίς στρατιωτική ενδυμασία, 
σε διάφορες υπηρεσίες απ’ όπου μπορούν, εύκολα και 
άνετα, να ασκούν την προπαγάνδα και τον προσηλυτισμό 
τους, είναι αδιανόητο να διώκωνται Ελληνόπουλα και 
Χριστιανόπουλα, επειδή θέλουν να τιμούν τον Χριστό και 
την Ελλάδα. Αυτόν τον διωγμό μόνο η λέξη

ΝΤΡΟΠΗ !
μπορεί να τον χαρακτηρίση. Όταν ο πρωθυπουργός 

της Χώρας ονομάζει την Ελλάδα «διεφθαρμένη», κι’ όταν 
ακούμε συνεχώς για «μίζες» και «λαδώματα», για σπατάλες 
και για διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, όταν γίνεται 
συνεχής πολεμική κατά των χριστιανικών αρχών, της 
Εκκλησίας, και της Ιστορίας, είναι αιτία χαράς μεγάλης 
και αισιοδοξίας για την πορεία του Έθνους, η στάση των 
γενναίων αυτών αστυνομικών. ∆όξα τω Θεώ! Γενναία Ελ-
ληνόπουλα ! Μη φοβάστε ! Ψηλά οι καρδιές. Ο Χριστός και 
η Ελλάδα πάντοτε νικούν, όπως μας το θύμισε η μεγάλη 
Επέτειος του θρυλικού «ΟΧΙ». Είμαστε στο πλευρό σας. 
Νάχετε πάντα κατά νουν τον θεόπνευστο λόγο: «∆ιήλθομεν 
δια πυρός και ύδατος και εξήγαγες υμάς εις αναψυχήν 
(Ψαλμ. ξε 12). Η Ορθόδοξη Ελλάδα σας θαυμάζει και σας 
καμαρώνει. Ο Χριστός μαζί σας».

ΚΟΝΙΤΣΑ 18/10/2010

Ίσως να είναι η τελευταία μας ελπίδα 
για να ταρακουνήσουμε τις νεκρωμένες 
συνειδήσεις τους πριν νεκρώσουν ανε-
πιστρεπτί τις δικές μας. Πρέπει, εδώ 
και τώρα, στις εκλογές της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης να τους αποδοκιμάσου-
με και να απαλλαγούμε της ολέθριας 
παρουσίας τους στα πρόσωπα αυτών 
που τους εκπροσωπούν, όποιοι κι αν 
είναι αυτοί, μ’ όποιο χρώμα κι αν είναι 
μπογιατισμένοι (!!) Τρεις ολόκληρες 
δεκαετίες μας κλέβουν, μας ληστεύ-
ουν, μας εμπαίζουν, μας χλευάζουν, 
μας λεηλατούν, μας αφελληνίζουν, μας 
σκοτώνουν την ψυχή, μας διώκουν την 
Πίστη, μας απαξιώνουν τα σύμβολα… 
Έκτισαν αριστοτεχνικούς μηχανισμούς, 
τόσης διαφθοράς και αποχαυνώσεως 
του λαού, που κανένας νόμος, κανένα 
ανάχωμα δεν μπορεί να τους σταμα-

τήσει και πολύ περισσότερο να τους 
τιμωρήσει. Έκτισαν μια «δημοκρατία» 
που είναι η χειρότερη δικτατορία. Για-
τί, και στην πρώτη και στη δεύτερη, ο 
φεουδάρχης και ο δικτάτορας είναι ολο-
ζώντανοι μπροστά σου και έχεις όλο τον 
καιρό να τους αντισταθείς. Τούτοι εδώ, 
που μας «κυβερνούν», τις τρεις τελευ-
ταίες δεκαετίες, έχουν ξένα αφεντικά 
που τους καθοδηγούν με σατανικούς 
όρους και μεθοδεύσεις αόρατες. Για 
ένα μικρό παράδειγμα, διαβάζουμε στο 
http://orthodox-watch.Blogspot.com/
2010/07/blogpost-29.html φρικιαστικά 
πράγματα: «οι πραγματικοί κυρίαρχοι 
του κόσμου δεν είναι πλέον οι εθνικές 
κυβερνήσεις, αλλά οι επί κεφαλής των 
αδιαφανών ∆ιεθνών ‘Ιδρυμάτων (∆ιε-
θνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια 
Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ορ-

ΝΤΡΟΠΗ 

ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ∆ΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ…

“ΟΥΚ ΕΚΛΕΙΨΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΟΥ”

«Οὐκ ἐκλείψει σοι ἀνὴρ ἀπὸ προσώπου µου καθήµενος ἐπὶ θρόνου 
Ἰσραήλ͵ ...»         (Β’ Παραλ. στ’.16)

Εὐλόγως διερωτᾶται κάθε εὐσεβής χριστιανός, ἐὰν ἀργοῦν οἱ ἀρχές τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ ἐὰν ἐτέθησαν κατά µέρος οἱ Ἱεροὶ Κανόνες της.

Ἐὰν τὸ πνευµατικὸ βουλευτήριο τῆς Ἐκκλησίας κατελύθη ἢ κατελήφθη ἀπὸ 
τοὺς ὑπεναντίους.

Καὶ ὅµως ὁ  Κύριος διαβεβαιώνει ὅτι δὲν θὰ ἐκλείψη Ἡγούµενος ἀπὸ τὸν 
λαό Του.

Α. Τὰ προβλήµατα τῆς Ἐκκλησίας
 Κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες ἡ Ἐκκλησία µας παρουσιάζει ποικίλα προβλή-

µατα. Πολλοὶ ἀποφαίνονται γι’ αὐτή τήν κατάστασι µὲ διαφόρους τρόπους. 
Καταγράφουν καὶ περιγράφουν καταστάσεις νεοπλασίας στὸ ἀνθ ρώπινο µέρος 
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ὀργανισµοῦ: “Πολλοί ἐπίορκοι κατέκλυσαν τὴν Ἐκκλησία”, 
διακήρυξε κάποιος Προκαθήµενος.

“Η Ἐκκλησία µας ἔχει ὑποστεῖ µεγάλη ἐκκοσµίκευσι”, διαµαρτύρεται ἕτερος, 
ἐπίσης Προκαθήµενος.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ ‘40 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

Με την ευκαιρία της επετείου του βρο-
ντερού ΟΧΙ που είπε ο ελληνικός λαός 
στους βάρβαρους κατακτητές, οι οποίοι 
επιβουλεύτηκαν την εθνική ακεραιότητα 
της χώρας μας και στη σκιά της χρεοκο-
πημένης, ταπεινωμένης, ντροπιασμένης 
και διαλυμένης Ελλάδας του σήμερα, 
επιβάλλεται να ενθυμούμαστε διαρκώς 
και να διατηρούμε ανεξίτηλα στη μνήμη 
μας τον μεγαλειώδη και ηρωικό αγώνα 
των Ελλήνων κατά του φασισμού και του 
χιτλερισμού. Σε αντίθεση με την πίκρα 
που αισθάνεται κάθε πραγματικός Έλ-
ληνας για το σημερινό κατάντημα, όπου 
αντί για ήρωες που θα θυσιάζονται για 
τα ιδανικά της πολεμουμένης πατρίδας 
μας και του υποδειγματικού πολιτισμού 
μας, αντ’ αυτών έχει γεμίσει η χώρα μας 
με απατεώνες, κλέφτες, ψεύτες, υποκρι-

Να τους τιµωρήσουµε

του Μητροπολίτη ∆ρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ.  Ανδρέα

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΗΠΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ 

ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΣΤΗΣΑΝ  

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ
Περιλαμβάνει και εκτάσεις της ΠΓ∆Μ

Ως γνωστόν, μέσα στα Βαλκάνια οι Αμερικανοί κατασκεύασαν τον 
διαβαλκανικό πετρελαιαγωγό ΑΜΒΟ (Albania, Macedonia, Bulgaria 
Oil), προϋπολογισμού 1,5 δισ. δολαρίων, ο οποίος αξιολογείται ως ο 
σημαντικότερος από στρατηγική άποψη αγωγός, δοθέντος ότι υπό 
αυστηρό στρατιωτικό έλεγχο συνδέει τις αγορές της Ευρώπης με το 
πετρέλαιο της Κασπίας, που ακόμη και σε περίπτωση που το ρωσικό 
πετρέλαιο διοχετευθεί μέσω αυτού προς τις αγορές, τον κύριο λόγο θα 
τον έχουν οι ΗΠΑ.
Πώς όμως αυτός ο τεράστιας σημασίας αγωγός θα διασφαλιστεί; Κάποιοι 
υποστηρίζουν ότι δύο είναι οι ανθρώπινες κατασκευές που μπορούν 
να διακριθούν από το διάστημα πάνω στη Γη. Το Σινικό Τείχος και το 
Camp Bondsteel. Και όλοι βέβαια γνωρίζουμε το Σινικό Τείχος. Πόσοι 
όμως στη χώρα μας γνωρίζουν, για να μην αναφερθώ και σε άλλες, τι 
είναι το Camp Bondsteel; Είναι λοιπόν η μεγαλύτερη στρατιωτική 
βάση των ΗΠΑ στον κόσμο, που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη μύτη 
μας, στο Κόσοβο.
Τον Ιούνιο του 1999, μετά τους βάρβαρους βομβαρδισμούς της Γιου-
γκοσλαβίας, ο στρατός των ΗΠΑ «απαλλοτρίωσε» 10.000 στρέμματα 

του Στυλ . Λαγουρου

Του θεολόγου κ. Ιωάννη Ρεντζίδη

∆ιαβάστε 
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΒΑΣΗ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

σελ. 7Γι’ αυτό στηρίζουν τα Σκόπια

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 
ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ σελ. 6

Η ΕΛΛΑ∆Α 
ΤΟΥ 1940 σελ. 2

ΓΙ΄ΑΥΤΟ 
ΦΑΛΙΡΙΣΑΜΕ σελ. 3 

ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 
ΑΠΟ ΤΟ 1898 σελ. 3 

Οικονομία

συνέχεια στη σελ. 2

του Στρατή Ανδριώτη

συνέχεια στη σελ. 7

συνέχεια στη σελ. 4

συνέχεια στη σελ. 5
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τές που καταδυναστεύουν τον 
καθημερινό μόχθο των εντίμων 
πολιτών. 

Το τραγικότερο που απορρέει 
από την σύγκριση του ‘40 και του 
σήμερα είναι ότι ενώ η Ελλάδα 
του ΟΧΙ έστειλε μερικές μόλις 
χιλιάδες νέα παλικάρια στα μέτω-
πα του πολέμου και εξευτέλισαν 
τέσσερις εχθρικούς στρατούς 
που απειλούσαν την χώρα μας 
(Ιταλούς, Αλβανούς, Βουλγά-
ρους και πολέμησαν όσο κανέ-
νας άλλος κατά του θηρίου της 
Γερμανίας), αντιθέτως η Ελλάδα 
του σήμερα σε έναν πολυμέτωπο 
πόλεμο που δέχεται από παντού, 
μοιάζει ανίσχυρη να αντιδράσει, 
υποταγμένη στην ανηθικότητα 
και στα ρυπαρά ατομικά πάθη. 
Επί πλέον, η Ελλάδα του σήμε-
ρα, αντί για ήρωες της ζωής, της 
ειρήνης και του πολιτισμού, έχει 
100.000 τοξικομανείς. 100.000 
κατεστραμμένους νέους που δεν 
μπορούν να πολεμήσουν αυτό 
το θανατηφόρο πάθος. 100.000 
άχρηστους νέους από τους 
οποίους η κοινωνία δεν μπορεί 
να περιμένει απολύτως τίποτα, 
διότι είναι περιθωριοποιημένοι, 
ανίκανοι να αγωνισθούν και να 
πολεμήσουν κατά του κακού που 
μαστίζει τις ανθρώπινες ζωές.

Αναπολώντας το ένδοξο πα-
ρελθόν και δια του λόγου το 
αληθές, ιδού τι είπαν οι ξένοι, 
θαυμάζοντας την ελληνική επο-
ποιία του  1940: Μόλις έγινε η 
Ιταλική επίθεση ο Γ.Τσόρτσιλ 
Πρωθυπουργός της Μ. Βρετανί-
ας απέστειλε τηλεγράφημα στην 
Ελλάδα: «Η Ιταλία εύρε τις απει-
λές του εκφοβισμού ανωφελείς 
έναντι του ήρεμου θάρρους σας. 
Κατέφυγε σε απρόκλητη επίθεση 
εναντίον της πατρίδος σας. Ο 
τρόπος με τον οποίο ο Ελληνικός 
λαός υπό την αξία εμπιστοσύνης 
ηγεσία σας, αντιμετώπισε τους 
κινδύνους και τις προκλήσεις των 
τελευταίων μηνών, κατέκτησε 
το θαυμασμό του Βρετανικού 
λαού διά την Ελλάδα». Για το 
έπος του Ελληνικού στρατού 
στην Πίνδο είπε: «Του λοιπού 
δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες 
πολεμούν ως ήρωες, αλλά ότι οι 
ήρωες πολεμούν ως Έλληνες. Η 
λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δέν 
αποδίδει τό ελάχιστο εκείνων 
των πράξεων αυτοθυσίας των 
Ελλήνων, πού ήταν καθοριστι-
κός παράγων της νικηφόρου 
εκβάσεως. Εάν δέν υπήρχε η 
ανδρεία των Ελλήνων καί η γεν-
ναιοψυχία τους, η έκβαση του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου θά ήταν 
ακαθόριστη.»

Ο  Βρετανός  υπουργός 
F.N.Baker: «Αν η Ελλάς ενέδιδε 
στο τελεσίγραφο του Mussolini... 
ο Άξων θα κυριαρχούσε στη 
Μεσόγειο... Συρία, Ιράκ, Περσία, 
Κύπρος, θα κατελαμβάνοντο. 

Η Τουρκία θα εκυκλώνετο. Οι 
πετρελαιοπηγές της Εγγύς Ανα-
τολής θα ήσαν στη διάθεσή του. 
Η οπίσθια θύρα του Καυκάσου θα 
ανοιγόταν... Χάρη στην Ελληνική 
αντίσταση, μας εδόθη ο καιρός 
να αποκρούσομε και να συντρί-
ψομε την ιταλική στρατιά, η οποία 
εκινήθη από τη Λιβύη κατά της 
Αιγύπτου, να εκκαθαρίσομε την 
Ερυθρά Θάλασσα από τα εχθρικά 
πλοία, να 
μεταφέ-
ρομε την 
αμερικα-
νική βοή-
θεια προς 
την Εγγύς 
Α ν α τ ο -
λή και να 
εξουδετε-
ρώσουμε 
την εχθρι-
κή απειλή 
εναντίον 
της... Αν 
τ ο  Σ τ ά -
λιγκραντ 
και ο Καύ-
κ α σ ο ς 
κρατούν 
σήμερα, 
τούτο δεν 
είναι άσχε-
το προς την Ελληνική αντίσταση 
της οποίας επωφελούμεθα μετά 
την πάροδο δύο ολόκληρων ετών. 
Ο κόσμος πραγματικά δεν δικαι-
ούται να λησμονήσει τα ελληνικά 
κατορθώματα κατά την ιστορική 
εκείνη στιγμή.»  

Ο Φ.Ρούσβελτ Πρόεδρος των 
ΗΠΑ: «Στην Ελλάδα παρεσχέθη 
την 28η Οκτωβρίου 1940 χρόνος 
τριών ωρών για ν’ αποφασίσει 
πόλεμο ή ειρήνη, αλλά καί τριών 
ημερών ή τριών εβδομάδων ή και 
τριών ετών προθεσμία νά παρεί-
χετο, ή απάντηση θά ήταν ή ίδια 
(ΟΧΙ). Όταν όλος ο κόσμος είχε 
χάσει κάθε ελπίδα, ο Ελληνικός 
λαός τόλμησε νά αμφισβητήσει 
τό αήττητο τού γερμανικού 
τέρατος αντιτάσσοντας τό υπε-
ρήφανο πνεύμα τής ελευθερίας. 
αφού τόσο παταγωδώς νίκησε 
τούς Ιταλούς στην απόπειρά 
τους νά εισβάλλουν στό Ελληνικό 
έδαφος, γέμισε μέ ενθουσιασμό 
τίς καρδιές του αμερικανικού 
λαού καί εκίνησε τη συμπάθειά 
του. Σημαντικότερο από την αρ-
χική υπερήφανη απόκρουση της 
εχθρικής προκλήσεως είναι το γε-
γονός ότι η Ελλάς εξακολούθησε 
να μάχεται με κάθε μέσο το οποίο 
μπορούσε να διαθέσει. Όταν η 
ηπειρωτική Ελλάς κατελήφθη 
από την εχθρική υπεροπλία, η 
αντίσταση εξακολούθησε από τις 
νήσους. Και όταν οι νήσοι έπεσαν, 
η αντίσταση εξακολούθησε από 
την Αφρική, από τις θάλασσες, 
από οιονδήποτε μέρος θα μπο-
ρούσαν να κτυπηθούν οι επιδρο-
μείς. Σ’ εκείνους που προτιμούν 
να επιτύχουν ένα συμβιβασμό, 
να ακολουθήσουν πολιτική συ-
νεννοήσεως ή κατευνασμού, να 
υπολογίσουν τις ζημίες και τα 
έξοδα της αντιστάσεως, μπορώ 
να τονίσω ότι η Ελλάς δημιούρ-
γησε το παράδειγμα, το οποίο ο 
καθείς από ημάς οφείλει να ακο-
λουθήσει μέχρις ότου οι άρπαγες 
της ελευθερίας αχθούν τελικώς 
στη δικαία εξόντωσή των.»

Ο Γ.Σματς Πρωθυπουργός 
Ν.Αφρικής είπε για την 28η Οκτω-
βρίου 1940: «ημέρα που άλλαξε 
τον ρου της Ιστορίας. Πραγματικά 
γεννήθηκε μία νέα Ελλάς, όπως 
την ονειρεύτηκαν οι ποιηταί.»

Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερι-
κών και μετέπειτα Πρωθυπουργός 
A.Eden: «Αν το αποτυχόν χάρη 
στη νικηφόρο αντίσταση της Ελλά-
δος μεσογειακό σχέδιο του Χίτλερ 
επετύγχανε, η επίθεση της Γερμα-
νίας εναντίον της Ρωσίας θα είχε 
όλως διάφορα αποτελέσματα. Οι 
ήρωες που έχουν βάψει με το αίμα 
τους την ιερή γη της Β.Ηπείρου, 
οι μαχητές της Πίνδου και οι άλ-

λοι, θα είναι 
οδηγοί μαζί 
με τους Μα-
ραθωνομά-
χους και θα 
φωτίζουν 
ανά τους 
αιώνας τη 
οικουμένη. 
Η  Ελλάς 
έ δ ω σ ε 
αλησμόνη-
το μάθημα 
στό Μου-
σολίνι, αυτή 
υπήρξε η 
α φ ο ρ μ ή 
τής επα-
νάστασης 
στή Γιου-
γ κ ο σ λ α -
βία, αυτή 
εκράτησε 

τούς Γερμανούς στο ηπειρωτικό 
έδαφος καί στήν Κρήτη για 6 
εβδομάδες, αυτή ανέτρεψε τη 
χρονολογική σειρά όλων τών σχε-
δίων τού Γερμανικού Επιτελείου 
καί έτσι έφερε γενική μεταβολή 
στήν όλη πορεία τού πολέμου καί 
νικήσαμε.» 

Ο Ραδιοφωνικός σταθμός Μό-
σχας: «Πολεμήσατε άοπλοι εναντί-
ον πάνοπλων και νικήσατε. Μικροί 
εναντίον με-
γάλων και 
επικρατήσα-
τε. ∆εν ήταν 
δυνατόν να 
γίνει άλλως, 
διότι είσθε 
Έ λ λ η ν ε ς . 
Κερδίσαμε 
χρόνο διά να 
αμυνθούμε. 
Ως Ρώσοι και 
ως άνθρωποι 
σας ευγνω-
μονούμε.» 

Οι Ιαπω-
νικές εφη-
μερίδες: «Η 
χώρα μας, 
εις την οποί-
αν ιδιαιτέρως 
τιμάται η ανδρεία, παρακολουθεί 
με θαυμασμό τον αγώνα των 
Ελλήνων στην Αλβανία, ο οποίος 
μας συγκινεί τόσον ώστε παραμε-
ρίζοντας προς στιγμήν παν άλλο 
αίσθημα, αναφωνούμε «Ζήτω η 
Ελλάς».

Ο Χίτλερ: «Χάριν της ιστορι-
κής αληθείας, οφείλω νά διαπι-
στώσω ότι μόνον οι Έλληνες εξ’ 
όλων των αντιπάλων οί οποίοι 
μέ αντιμετώπισαν, πολέμησαν 
μέ παράτολμο θάρρος καί υψί-
στη περιφρόνηση πρός τόν θά-
νατο. Ως εκ τούτου, απεφάσισα 
να μην κρατηθεί κανένας Έλλη-
νας στρατιώτης αιχμάλωτος και 
οι αξιωματικοί να διατηρήσουν 
τα προσωπικά όπλα τους. Η 
κακή τροπή του πολέμου για 
τον Άξονα άρχισε από την πε-
ριττή και ανόητη επίθεση της 
Ιταλίας κατά της Ελλάδος, η 
οποία έδωσε την ευκαιρία στην 
Αγγλία να θέσει και πάλι τον 
πόδα της στην Ευρώπη, στον 
Τσόρτσιλ να θριαμβολογήσει 

ότι η Αγγλία έχει και πάλι συμ-
μάχους στον αγώνα της κατά 
του Άξονα και στους εχθρούς 
του Ράιχ να αναθαρρήσουν... 
Άνευ των δημιουργηθεισών 
υπό των Ιταλών δυσκολιών εκ 
της εκστρατείας των κατά της 
Ελλάδος, θα είχαμε επιτεθεί 
εναντίον των Ρώσων νωρίτε-
ρα. ο πόλεμος θα είχε πάρει 
διαφορετική τροπή. Θα είχαμε 
προλάβει να κατακτήσουμε το 
Λένινγκραντ και τη Μόσχα πριν 
πιάσει το ρωσικό ψύχος.»

Ο J.Goebbels δύο ημέρες 
μετά τη γερμανική επίθεση, 
εντυπωσιασμένος και αυτός από 
την μαχητικότητα των Ελλήνων 
γράφει: «Προχωρούμε αργά 
στην Ελλάδα... Οι Έλληνες είναι 
γενναίοι μαχηταί... Και αυτός ο 
Φύρερ θαυμάζει ιδιαιτέρως το 
θάρρος των Ελλήνων.» 

Για τη μάχη της Κρήτης ο 
Τσόρτσιλ γράφει: «Στην Κρήτη 
ο Goering. με τις δυνάμεις που 
σπατάλησε θα μπορούσε εύκο-
λα να κατακτήσει Κύπρο, Συρία, 
Ιράκ, ίσως και την Περσία... 
∆ιέπραξε την ανοησία ν’ αφή-
σει να του ξεφύγουν αυτές οι 
μεγάλες ευκαιρίες, θυσιάζοντας 
τις αναντικατάστατες αυτές δυ-
νάμεις σ’ έναν θανάσιμο αγώνα 
που διεξαγόταν συχνά σώμα με 
σώμα...»

Η καθυστέρηση των Γερμα-
νών στην Κρήτη επέτρεψε στον 
Άγγλο στρατάρχη Weyvell να 
οργανώσει την άμυνα της Αι-
γύπτου. Ο ίδιος ανέφερε στην 
κυβέρνησή του: «Οι απώλειες 
των Γερμανών στην Κρήτη 
(4000 αλεξιπτωτιστές και πάνω 
από 170 αεροπλάνα) έσωσαν 

τη γενική κατάσταση στη Μεσό-
γειο διότι καταστράφηκε μέγα 
μέρος από τα αεραγήματα του 
εχθρού... Προθύμως αναγνωρί-
ζομε ότι οι Έλληνες σύμμαχοί 
μας είναι οι πρώτοι που με τις 
υπέροχους νίκες τους στην 
Β.Ήπειρο άνοιξαν το δρόμο και 
κατάφεραν πλήγματα κατά της 
φασιστικής Ιταλίας. Οι επιτυχίες 
δεν είχαν μόνο τοπική σημασία 
αλλά επηρέασαν την όλη εξέλι-
ξη του πολέμου».

Ο C.de Gault μετέπειτα Πρό-
εδρος Γαλλίας: «Αδυνατώ νά 
δώσω τό δέον εύρος της ευγνω-
μοσύνης πού αισθάνομαι γιά τήν 
ηρωική αντίσταση τού Λαού καί 
των ηγετών της Ελλάδος.» 

Ο M.Schumann μετέπειτα 
Υπουργός εξωτερικών της 
Γαλλίας: «Η Ελλάδα είναι τό 
σύμβολο της μαρτυρικής υπο-
δουλωμένης, ματωμένης, αλλά 
ζωντανής Ευρώπης.» 

Ο Στάλιν Αρχηγός της Σοβιε-
τικής Ενώσεως: «Λυπάμαι διότι 

γηράσκω καί δέν θά ζήσω επί 
μακρόν διά νά ευγνωμονώ τόν 
Ελληνικό Λαό, τού οποίου η αντί-
σταση έκρινε τόν 2ο Παγκόσμιο 
Πόλεμο». 

Ο G.Joucov στρατάρχης Σοβι-
ετικού Στρατού: «Εάν ο Ρωσικός 
λαός κατόρθωσε να ορθώσει 
αντίσταση μπροστά στίς πόρτες 
τής Μόσχας, νά συγκρατήσει 
καί νά ανατρέψει τόν Γερμανικό 
χείμαρρο, τό οφείλει στόν Ελλη-
νικό Λαό, πού καθυστέρησε τίς 
Γερμανικές μεραρχίες όλον τόν 
καιρό πού θά μπορούσαν νά μας 
γονατίσουν. Η γιγαντομαχία τής 
Κρήτης υπήρξε τό κορύφωμα 
τής Ελληνικής προσφοράς.» Ο 
Χ.Αλεξάντερ Βρετανός στρα-
τάρχης: «∆ιερωτώμεθα ποιά 
θά ήταν η θέση τής Σοβιετικής 
Ενώσεως χωρίς τήν Ελλάδα.» Ο 
Γεώργιος ΣΤ’ Βασιλεύς της Μ. 
Βρετανίας: «Ο μεγαλοπρεπής 
αγώνας τής Ελλάδος υπήρξε 
η πρώτη μεγάλη καμπή του 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου». Ο 
Γερμανός στρατάρχης Keitel 
κατέθεσε στη δίκη της Νυρεμ-
βέργης: «Η απροσδόκητη και 
ισχυρή αντίσταση των Ελλήνων 
επιβράδυνε την επίθεση κατά 
της Ρωσίας για περισσότερο 
από δύο μήνες. Αν δεν υπήρχε 
η καθυστέρηση αυτή, η εξέλιξη 
του πολέμου θα ήταν διαφορετι-
κή, τόσο στο Ανατολικό μέτωπο 
όσο και στον πόλεμο γενικά και 
άλλοι σήμερα θα ήσαν στη θέση 
του κατηγορουμένου.» 

Τον Απρίλιο του 1941 οι Γερ-
μανοί εκφράζουν τό θαυμασμό 
τους στούς Έλληνες στρατιώ-
τες, δηλώνουν ότι αποτελεί τιμή 
καί υπερηφάνεια τό ότι είχαν σάν 

αντίπαλο έναν τέ-
τοιο στρατό καί 
ζητούν από τόν 
Έλληνα διοικητή 
νά επιθεωρήσει 
τόν Γερμανικό 
στρατό ως έν-
δειξη τιμής και 
αναγνωρίσεως! 
Η Γερμανική ση-
μαία υψώνεται 
μόνο μετά την 
πλήρη αποχώ-
ρηση τού Ελλη-
νικού Στρατού. 
Ένας Γερμανός 
α ξ ι ω μ α τ ι κ ό ς 
της αεροπορί-
ας δήλωσε στό 
διοικητή ∆έδεν 
ότι ό Ελληνικός 
Στρατός ήταν ο 

πρώτος στρατός στόν οποίο 
τά στούκας δέν προκάλεσαν 
πανικό. «Οι στρατιώτες σας αντί 
νά φεύγουν αλλόφρονες, όπως 
έκαναν στή Γαλλία καί τήν Πο-
λωνία, μας επυροβόλουν από τις 
θέσεις των.» 

Η Ελλάδα αμύνθηκε 219 ημέ-
ρες (13.676 νεκροί στρατιώτες), 
ενώ η υπερδύναμη Γαλλία 43, 
το Βέλγιο 18, η Ολλανδία 4, 
η Γιουγκοσλαβία 3, οι ∆ανοί 
παραδόθηκαν απ’ την πρώτη 
στιγμή σ’ έναν μοτοσικλετιστή 
του Χίτλερ καί οι Τούρκοι -όπως 
πάντα- τάχθηκαν πονηρά με 
τους Γερμανούς απαιτώντας 
τα νησιά μας και εξοντώνοντας 
ομογενείς μας. 

Όλα τα παραπάνω ας λη-
φθούν υπόψιν των εγχώριων 
εξωμοτών που δεν διστάζουν 
σε κάθε δοθείσα ευκαιρία να 
πολεμούν με κάθε τρόπο την 
πολύπαθη τούτη πατρίδα. Την 
ένδοξη Ελλάδα.

ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ (70) ΧΡΟΝΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ’40

Το ηρωικό τσοπανόπουλο του Παρνασσού έγραφε, σαν 
αρχαίος Σπαρτιάτης, στη γυναίκα του, πριν σκοτωθεί:

«Αν σκοτωθώ για την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, να εί-
στε όλοι υπερήφανοι για μένα και το παιδί, που θα γεννηθεί. 
Αν είναι κορίτσι, να βάλεις το όνομα Νίκη ή Ελευθερία. Γι’ 
αυτά τα δύο μας τρώει εδώ πάνω, στα βουνά της Κορυτσάς, 
το κρύο, η παγωνιά, η ψείρα και το δρολαπόχιονο».

(Αφιερώνεται, με την ευκαιρία της επετείου του ηρωικού 
έπους του 1940, στους σημερινούς Έλληνες και Ελληνίδες, 
κυρίως δε στη νεολαία, που αν ποτέ χρειασθεί, το παλληκάρι 
αυτό θα τους θυμίζει τα τρία μεγάλα ιδανικά: Πατρίδα, Θρη-
σκεία, Οικογένεια).
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ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Όλοι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί της 

Λάρισας και Επαρχίας να είμαστε παρό-
ντες στο προσκλητήριο του τίμιου αγώνα 
μας για μια Εκκλησία αγία και άμωμη τη 
μέρα της Εθνικής μας γιορτής (Πέμπτη 25 

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος για τον 
ερχομό του Χριστού στον κόσμο ανα-
φέρει: «Ο υιός του ανθρώπου δεν ήρθε 
να υπηρετηθεί αλλά να υπηρετήσει 
και δώσει την ζωήν του λύτρον για να 
εξαγοραστούν από την αμαρτία και το 
θάνατο πολλοί» (κ΄ 28). Ο Χριστός με τη 
σταυρική του θυσία και την ανάσταση 
«ελευθέρωσε από το θάνατο τους αν-
θρώπους και δώρισε σε όλους τη ζωή». 
«Ο άνθρωπος καταδίκασε το Θεό σε 
θάνατο και ο Θεός καταδίκασε τους 
ανθρώπους στην αθανασία». 

Ο δημόσιος βίος του Κυρίου είναι μια 
θυσία αγάπης και προσφοράς στον άν-
θρωπο για τη σωτηρία του. Από αγάπη 
τον πλησιάζει, θεραπεύει τα πάθη της 
ψυχής και του σώματος που η αμαρτία 
προξενεί, ανασταίνει τους νεκρούς, 
δίνει το φως στους τυφλούς, καθαρίζει 
τους λεπρούς, ανορθώνει τους παραλύ-
τους, θεραπεύει τους δαιμονισμένους, 
χορταίνει πέντε χιλιάδες άνδρες με 
πέντε άρτους και δύο ιχθείς. ∆ίνει το 
σώμα Του και το αίμα Του, που είναι 

απαραίτητο εφόδιο, για την είσοδο του 
ανθρώπου στη Βασιλεία των Ουρανών. 
∆ίνει το μυστήριο της Μετανοίας και 
εξομολογήσεως και βάζει τον ληστή 
στον Παράδεισο, για την ομολογία που 
έδωσε, ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος.

Παντού αγάπη και προσφορά. Που-
θενά ιδιοτέλεια, πουθενά μίσος, που-
θενά αντεκδίκηση, πουθενά εκβιασμός. 
«Λοιδορούμενος, ούκ αντελοιδόρει, 
πάσχων ουκ ηπείλει» (Πέτρος β’ 23). Για 
να μας πει και ο απόστολος Παύλος στη 
συνέχεια το μέτρο της αγάπης. «Εάν 
πεινά ο εχθρός σου δίδετου ψωμί, εάν 
διψά φέρε του νερό να πιεί… (και να μη 
νικάσαι από το κακό, αλλά να νικάς το 
κακό με την καλωσύνη και τα αγαθά σου 
έργα». (Ρωμ. ιβ’ 20-21).

Η αγάπη είναι ανιδιοτέλεια, είναι θυ-
σία, είναι προσφορά στον πλησίον όταν 
γίνεται στο όνομα του Χριστού.

Όλο το Ευαγγέλιο του Χριστού συνο-
ψίζεται σε μία εντολή, την εντολή της 
αγάπης. Όποιος ζει μέσα στην αγάπη, 
ζει εν Χριστώ Θεώ, κι έτσι εκπληρώνει 

το Ευαγγέλιο του Θεού που ισχύει 
και για τον ουρανό και για την γη» (Ι. 
Πόποβιτς).

«Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδειξε και 
απέδειξε ότι Αυτός είναι ο αληθινός Θεός 
και ότι δεν έχει μόνο την αιώνια ζωή αλλά 
είναι και Αυτός ο ίδιος η ζωή η αιώνια που 
τη χαρίζει σ’ όλους όσους πιστεύουν σ’ 
Αυτόν. Αυτό είναι το πιο σίγουρο μέτρο 
για τη διάκριση του αληθινού Θεού 
από τους ψεύτικους. Ψεύτικος είναι 
κάθε θεός που δεν μπορεί να δώσει 
στους ανθρώπους και να εξασφαλίσει 
την αιώνια ζωή, και να είναι σε θέση 
να νικήσει το θάνατο. Ο Θεάνθρωπος 
είναι ο μόνος που νίκησε το θάνατο με 
την Ανάστασή Του και είναι ο αληθινός 
Θεός και η αιώνια ζωή. Όλα τα άλλα 
είναι ψεύτικοι θεοί. Η αναγνώριση, η 
ομολογία, το κήρυγμα, οποιουδήποτε 
άλλου θεού, εκτός του Χριστού, είναι 
ασέβεια και ειδωλολατρία.

Η «Νέα Εποχή» με χαρακτηριστικά 
ανατολικών θρησκειών (Βουδισμού 
– Ινδοϊσμού κλπ) μασωνίας, μαγείας, 
αρχαιολατρείας, αστρολογίας, υπνω-

τισμού, «εναλλακτικών θεραπειών» και 
«πολεμικών τεχνών» με βασικό στοιχείο 
την πίστη σ’ ένα απρόσωπο θεό, διδά-
σκει ένα μεγάλο εωσφορικό ψέμα, ότι ο 
άνθρωπος είναι από τη φύση του θεός 
και δεν χρειάζεται θεό για να σωθεί. 
Στόχος της είναι μέσα από τις ιδέες για 
την παγκοσμιοποίηση και τον εκκοσμι-
κευμένο θρησκευτικό συγκριτισμό να 
παραπλανηθούν οι Χριστιανοί και να χά-
σουν το δρόμο της σωτηρίας, τον ίδιο το 
Χριστό που μας λέγει «Εγώ ειμί η οδός 
και η αλήθεια και η ζωή» (Ιω. 14, 6).

Όλα τα φθαρτά και επίγεια, όλες οι 
αντιχριστιανικές θεωρίες και τα άθεα 
συστήματα, που σήμερα φαντάζουν 
και προσελκύουν πολλούς, μία ημέρα 
θα καταπέσουν και θα εξαφανιστούν 
και ένας ήλιος θα λάμπει αιώνια, ο 
Ήλιος ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ο οποίος ζει 
και κυβερνά τα σύμπαντα. « Αυτό και 
σήμερα μπορεί να το δει όποιος έχει 
μάτια, όπως και πριν δύο χιλιάδες 
χρόνια το είδαν εκείνοι που ήθελαν να 
το δουν».

Υπό νέα, την τρίτη τα τελευταία 
δεκαπέντε χρόνια, επιτήρηση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέθηκε ήδη η 
χώρα μας, διότι, όπως ανακοινώθηκε, 
«δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα» για τη 
συρρίκνωση του δημοσιονομικού ελ-
λείμματός της, όπως της είχε συστή-
σει το Συμβούλιο από την περασμένη 
άνοιξη. Κατόπιν τούτου προτείνεται η 
υπαγωγή της χώρας στης διαδικασί-
ες του άρθρου 104, παράγραφος 8, 
της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Αυτό 
σημαίνει ότι η Επιτροπή θα προτεί-
νει στο Συμβούλιο ένα νέο πλαίσιο 
δράσεων αναφορικά με την ελληνική 
οικονομία, το οποίο θα συγκεκριμενο-
ποιηθεί με την υπαγωγή της Ελλάδας 
στην παράγραφο 9 του άρθρου 104 
στις αρχές του 2010. Ειδικότερα για 
την Ελλάδα η Επιτροπή, όπως τονί-
ζει στην ανακοίνωσή της, θεωρεί ότι 
«δεν αναλήφθηκε αποτελεσματική 
δράση», δεδομένου ότι η έντονη επι-
δείνωση της δημοσιονομικής κατά-
στασης το 2009 (-12,7% σύμφωνα με 
τις φθινοπωρινές προβλέψεις, έναντι 
της δέσμευσης της προηγούμενης 
κυβέρνησης για -3,7%) οφείλεται 
κυρίως «σε ανεπαρκή ανταπόκριση 
των ελληνικών αρχών». 

Μια ζωή, ή 111 χρόνια, λοιπόν, 
όλο συστάσεις και μηνύματα για την 
οικονομία της λαμβάνει η χώρα μας. 

Επ ί  έναν 
και πλέον 
αιώνα συ-

νέχεια απευθύνονται στη χώρα μας 
μηνύματα και προειδοποιήσεις για 
την ανάγκη εξυγίανσης και ενίσχυσης 
της ελληνικής οικονομίας. To 1898 
επεβλήθη στην Ελλάδα ταπεινωτική 
πειθαρχία από τον ∆ιεθνή Οικονομικό 
Έλεγχο για τον περιορισμό του χρέ-
ους και των δαπανών. Τον Σεπτέμβριο 
του 1932 η χώρα μας προχώρησε σε 
συμβιβαστική διαπραγμάτευση του 
δημόσιου χρέους, αφού υποχώρησε 
στις διεθνείς πιέσεις. Το 1954 ετέθη 
για πρώτη φορά και μόνο για την 
Ελλάδα ως όρος για τη χορήγηση 
δανείου 15 εκατ. ∆ολαρίων από τη 
∆ιεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης η 
τακτοποίηση των παλαιών δανειακών 
υποχρεώσεων! Τον Νοέμβριο του 

1962 η χώρα μας πιέστηκε να ρυθ-
μίσει το προπολεμικό χρέος της με 
τους αμερικανούς ομολογιούχους, 
επί τη βάσει της αρχής «της ανα-
γνωρίσεως του ονομαστικού κεφα-
λαίου», μολονότι την ίδια στιγμή οι 
Γερμανοί και οι Ιταλοί αρνούνταν να 

επιστρέψουν κατοχικές «πιστώσεις» 
165 εκατ. στερλινών, όπως εγγράφωs 
είχαν υποσχεθεί με τη Συμφωνία της 
Ρώμης! Οι πιέσεις και οι συστάσεις 
αυτές ξανάρχισαν εντονότερα μετά 
την κατάρρευση της ελληνικής οικο-
νομίας από τις αλλεπάλληλες ενερ-

γειακές κρίσεις κατά τη δεκαετία του 
1970, συνεχίστηκαν κατά τη δεκαετία 
του 1980, όταν επεβλήθη το σκληρό 
πρόγραμμα λιτότητας, και πύκνωσαν 
κατά τη δεκαετία του 1990 και όλη 
σχεδόν τη δεκαετία του 2000, όταν η 
ελληνική οικονομία βάδιζε ακάθεκτα 
προς τη χρεοκοπία.

Μια επιτήρηση 
που ξεκίνησε από το 1994!
Η πρώτη επιτήρηση της οικονομίας 

μας τα τελευταία 30 ζοφερά χρόνια 
έγινε, στην ουσία, το 1994. Στις 19 
Σεπτεμβρίου 1994 συζητήθηκε στο Συμ-
βούλιο Ecofin το Πρόγραμμα Σύγκλισης 
1994 - 1998 που είχε καταθέσει η τότε 
ελληνική κυβέρνηση προς έγκριση. Στο 
κείμενο συμπερασμάτων του Ecofin, που 
ακολούθησε την έγκριση του Προγράμ-
ματος αυτού, εκφράζονται ικανοποίηση 
και ευχές για την επίτευξη των στόχων 
του (ουδέποτε έγινε αυτό, αντιθέτως 
κατετίθεντο άλλα, «επικαιροποιημένα!) 
και στο τέλος υπάρχει και η «βόμβα» 
της υπαγωγής της χώρας μας «στη 
διαδικασία ελέγχου του υπερβολικού 
ελλείμματος»! Συγκεκριμένα, αναφέρο-
νται τα ακόλουθα: «Το Συμβούλιο συμ-
φώνησε να επανεξετάσει, στο πλαίσιο 
των διαδικασιών πολυμερούς εποπτείας 
της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης 
και της διαδικασίας ελέγχου των υπερ-
βολικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων, 
την εφαρμογή του Προγράμματος 
Σύγκλισης σε ετήσια βάση καθ’ όλη την 
περίοδο που ισχύει αυτό το πρόγραμμα 
(1994 -1998)». Η δεύτερη επιτήρηση 
της ελληνικής οικονομίας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε το 2004, 
όταν ύστερα από την «Απογραφή» 
και τις αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις 
των δημοσιονομικών στοιχεί ων 
διαπιστώθηκε ότι η απελθούσα 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ άφησε έλ-
λειμμα 7,8% του ΑΕΠ για το 2003, 
έναντι 1% ή 2% που είχε προβλέψει ή 
καταθέσει (και η οικονομική ιστορία 
επαναλαμβάνεται ως ... τραγωδία)!

Αλλά παρόμοιες συστάσεις και εκ-
θέσεις-καταπέλτες είχαν απευθυνθεί 
στη χώρα μας και πολύ πριν από την 
πρώτη επιτήρηση το 1994.

Εφημ. “ΠΑΡΟΝ”
15 Νοεμβρίου 2009

ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1898

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ του Βλαχάκη Ευάγγελου
Συντ/χου Εκπαιδευτικού

Η ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΤΑ ΤΖΙΠ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ … ΜΙΖΕΣ

Είχαν ξεκινήσει από το 1985 
και το κόστος μόνο των 
5.500 ανήλθε σε 115 δις δρχ. 
(337,5 εκατ. ευρώ)
Από το 1985 είχε αρχίσει ο χορός 
των παραγγελιών τζιπ από την 
Daimler AG Benz για λογαριασμό 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
και της Πολεμικής Αεροπορίας.
Συνολικά, όπως προκύπτει και 
από τον αποκαλυπτικό πίνακα 
που δημοσιεύουμε, τα τζιπ που 
παρέλαβαν το ΓΕΣ και η ΠΑ είναι 
7.460 και η αξία των 5.460 (όσα 
παρελήφθησαν από το 1997 και 
μετά) ανήλθε σε 115 δις δρχ. 

Για τα 2.000 τζιπ που παραλήφθηκαν τα έτη 1985 και 1989 δεν υπάρχουν 
στοιχεία.
Να σημειώσουμε ότι επιχειρήθηκε να γίνει και νέα παραλαβή τζιπ από την 
ίδια εταιρεία με το αιτιολογικό ότι έπρεπε να ενεργοποιήσουμε κάποια 
option από τις προηγούμενες αγορές, αλλά ο τότε υπουργός Άμυνας 
Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος δεν δέχτηκε, γιατί εκτός των άλλων μας τα 
πρόσφεραν σε διπλάσια τιμή από τα προηγούμενα! Υπέρ της αγοράς και 
μάλιστα αναφανδόν είχε ταχθεί ο τότε γενικός γραμματέας Εξοπλισμών 
κ. Ζορμπάς, ενώ λίγους μήνες μετά την άρνηση Σπηλιωτόπουλου για την 
παραγγελία, το υπουργείο Άμυνας πέρασε σε άλλα χέρια…
Σύμφωνα με τον πίνακα που δημοσιεύσουμε και αποκαλύπτει ολόκληρη 
τη διαδρομή των τζιπ με τις πολλές μίζες (όχι για να παίρνουν μπροστά 
βέβαια), η πορεία τους εξελίχθηκε ως εξής:
• Το 1985 το ΓΕΣ προμηθεύτηκε 500 οχήματα τύπου 240 GT ¼.
• Το 1989 πήρε άλλα 1.500 του ίδιου τύπου.
• Το 1997 πήρε 2.000 τζιπ 290 GT 1 ¼ αντί 21 δις δρχ.
• Το 1998 η Πολεμική Αεροπορία πήρε 645 τζιπ τύπου Unimog αντί 35,7 δις 
δρχ.
• Το 2000 το ΓΕΣ πήρε 224 τζιπ 290 GT 1 ¼ αντί 3,7 δις δρχ. και η ΠΑ 111 
Unimog αντί 5 δις δρχ.
• Τέλος, το 2001 το ΓΕΣ πήρε 2.480 τζιπ 290 GT αντί 49,6 δις δρχ.
Ήδη ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Ι. Σακελάκος 
διέταξε προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί αν εμπλέκονται και έλληνες 
αξιωματούχοι στις «περίεργες» αυτές αγορές και αν έχουν συμμετοχή στις μίζες.
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OIKONOMIKA ΘΕΜΑΤΑ

Του ∆ημήτρη Στέργίου

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΦΑΛΙΡΙΣΑΜΕ...
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“Κατέστη καθεστὼς ἡ ἀνηθικότητα καὶ ἡ φιλοχρηµατία”, 
βεβαιώνουν πολλοὶ ἄλλοι.

∆υστυχῶς, κάποιοι “ὑψηλόβαθµοι” καὶ µὴ ρασοφόροι φρο-
ντίζουν νὰ µὴ ἐκτίθενται στὸν πολὺ κόσµο, ἀλλὰ ἡ ἠθική τους 
ὑπόστασις βρίσκεται πολὺ κάτω του ἐπιπέδου τοῦ ἀδιαφόρου 
ἢ κοσµικοῦ λαϊκοῦ.

Τὰ ἀλληλοδιαδόχως ἀνακύπτοντα οἰκονοµικὰ σκάνδαλα 
ἀποτελοῦν κοινὸ µυστικὸ καὶ πολυχρόνιο κληρονοµιά. 
Παράδειγµα· γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ σκάνδαλα τῆς περι-
όδου 1994-1998 συνετάχθη ἕνα φοβερὸ πόρισµα (τοῦ 
Μητροπολίτου Καρυστίας) καὶ µία καταλυτικὴ ἔκθεσις 
(τοῦ Μητροπολίτου Φιλίππων). Συνάµα, 
ἡ ποινικὴ δικαιοσύνη ἀπέδωσε ἑπτὰ 
κακουργηµατικὲς πράξεις καὶ ἀρκετὲς 
πληµµεληµατικὲς σὲ ὑψηλοβάθµους 
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως. Ἀξίζει 
νὰ σηµειωθῆ ὅτι, µὲ µετατροπὴ τῶν 
κακουργηµάτων σὲ πληµµελήµατα, τὰ 
ἀδικήµατα παρεγράφησαν, δίχως τὰ 
ποινικὰ δικαστήρια νὰ ἐκδικάσουν τὴν 
οὐσία τῆς ὑποθέσεως. Ἀκόµη, συνετάχθη 
µία τροµερὴ ἔκθεσις (τοῦ Μητροπολίτου 
Φιλίππων) γιὰ τὰ σκάνδαλα τῆς ἤδη κα-
ταργηθείσης ὀργανώσεως “Ἀλληλεγγύη”. 
Προσέτι, αὐτὴ τὴν ἐποχὴ ἐκκρεµοῦν τέσ-
σερις διώξεις, γιὰ κακουργηµατικὲς πράξεις, τοῦ “Ὑπουργείου 
Οἰκονοµικών” τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Εἶναι γνωστὸ πώς, γιὰ ὅλα αὐτὰ ἐπιβάλλεται πρὸς τὸ 
παρὸν ἡ σιωπὴ τῶν κατηγορηθέντων ὡς ἐνόχων, συνενόχων 
καὶ συνεργῶν, καὶ βεβαίως τῆς κεντρικῆς ∆ιοικήσεως. Ἕνα 
σκοτεινὸ πέπλο συγκαλύψεως περιβάλλει τὰ πάντα. Αὐτές, 
καὶ πολλὲς ἄλλες καυτὲς ὑποθέσεις ἐτέθησαν στὰ ἀρχεῖα καὶ 
σὲ ἑπτασφράγιστα γραφεῖα. 

Τὸ οἰκονοµικὸ καὶ τὸ ἠθικὸ κλῖµα εἶναι δυσῶδες, ἀλλὰ 
καµία διαδικασία καθάρσεως δὲν λαµβάνει χώρα. Οὐδεὶς ἐκ 
τῶν σκανδαλοποιῶν καὶ τῶν ἐπιόρκων κληρικῶν τῆς ἡγεσίας 
δὲν καθηρέθη (πλὴν ἑνὸς καὶ αὐτὸ ἀναγκαστικῶς καὶ ἐκ τοῦ 
νόµου, λόγω καταδίκης του σὲ ἑξαετῆ φυλάκισι). 

∆υστυχῶς, γιά τὴν Ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία, ἐπικαιροποιῶντας 
τὸν Ἀϊνστάϊν, “Τὸ ψεῦδος ὑψώθηκε καὶ ἔγινε εὐγένεια”. 
Στὰ χέρια τῶν ἐπιόρκων οἱ λόγοι κατέστησαν εὐπείθεια 
ἀπάτης.

Β. Ὑπάρχουν καλοὶ Ἀρχιερεῖς, ἀλλὰ καὶ Ἰανοὶ
Βεβαίως ὑπάρχουν καλοὶ Ἐπίσκοποι στὴν Ἐκκλησία µας. 

Ἀλλὰ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἔχουν συνειδητοποιήσει τὸ 
µέγεθος τῶν προβληµάτων. Ἄλλοι ἔχουν συµβιβασθεῖ µὲ 
τὸ καθεστώς.

Νὰ τονίσουµε ὅτι κάποιοι ἄλλοι χαρακτηρίζονται 
Ἰανοί, διότι διαθέτουν δύο πρόσωπα καὶ δύο πλευρές.

Κοιτάζουν δηλαδὴ καὶ πρὸς τὸν εὐσεβῆ λαὸ καὶ πρὸς 
τοὺς διεφθαρµένους ἐξουσιαστές.

Γιὰ παράδειγµα· διαφωνοῦν µὲ τὴν ἐκδίωξι τοῦ Μητρο-
πολίτου Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος κ. Νικοδήµου.

∆ιαφωνοῦν (σιγοψιθυρίζοντας) µὲ τὴν κατάτµησι τῆς 
Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς. Ἀλλὰ... κατόπιν, ψηφίζουν τοὺς 
νέους µοιχεπιβάτες τῶν ἀντικανονικῶς δηµιουργηθέ-
ντων Μητροπόλεων, παρίστανται στὶς ἐνθρονίσεις τῶν 
µοιχεπιβατῶν, τοὺς προσκαλοῦν στὶς γιορτὲς καὶ στὶς πα-
νηγύρεις τους, τοὺς ἀποδέχονται καὶ τοὺς ἀναγνωρίζουν 
χωρὶς κανένα πρόβληµα ὡς “καλοὺς ποιµένες”.

Μὲ ἄλλα λόγια αὐτή ἡ τακτική δύναται νά παραλληλισθῆ 
µὲ τὸ ἑξῆς:

Σὲ µία ὁµάδα ἀνθρώπων, κάποιοι ἀποφασίζουν νὰ λη-
στεύσουν µία τράπεζα.

Μερικοὶ διαφωνοῦν καὶ διαµαρτύρονται.
Οἱ πολλοὶ ἀπαντοῦν ὅτι τὸ ἐγχείρηµα θὰ ἐκτελεσθῆ 

ὁπωσδήποτε.
Τότε οἱ διαφωνοῦντες συµπορεύονται µὲ τοὺς ἄλλους, 

διαµοιράζονται ἀπὸ κοινοῦ τὴ λεία τῆς ληστείας καὶ νέµο-
νται τὰ κέρδη τῆς παρανόµου ἐνεργείας!!!

Μέ βάσι τίς προηγούµενες θλιβερές διαπιστώσεις, δικαίως 
διερωτᾶται κανείς: Μὰ δὲν ἀκούγεται φωνὴ ἀληθείας καὶ δὲν 
ὑπάρχει ἀνάστηµα ἀντιστάσεως;

Γ. Ὁ Θεὸς πάντοτε ἀποστέλλει 
ἡγέτες γιὰ τὸ λαό Του 
∆υστυχῶς, τὸ σηµερινὸ ναυάγιο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 

ὀργανισµοῦ εἶναι τὸ ἀποτέλεσµα τῆς κατ’ ἄνθρωπον 
ἀκυβερνήτου πλεύσεως τοῦ Ἱεροῦ Σκάφους.

Ἀπὸ τὴν γέφυρα ἀπουσιάζουν τὰ στιβαρὰ καὶ καθαρὰ 
χέρια τοῦ δυνατοῦ “Κυβερνήτου”. 

Συνεπῶς, ὑπάρχει ἀδήριτος ἀνάγκη γιὰ Οἰακοστρόφο 
προικισµένο µὲ εἰδικὰ χαρίσµατα καὶ ὑψηλὲς πνευµατικὲς 
Ἀρχές. Μὲ βούλησι ἰσχυρὴ καὶ ἰδέες ὑπέροχες καὶ 
καινοφανεῖς.

Χρειαζόµεθα ἕνα µεγάλο “Ὁραµατιστή”. Ἕνα ὑπέροχο 
“Πατερικὸ Καινοτόµο” ἄνδρα.

Ὅταν ἡ λαίλαπα τοῦ Ἀρειανισµοῦ ἐµαίνετο ὁ Θεὸς 
ἀπέστειλε τὸ Μέγα Ἀθανάσιο νὰ σηκώση τὸ βάρος.

Τότε ἐλέχθη: “Ἀθανάσιος ἐνάντια στὴν οἰκουµένη”.
Ὅταν ἐκοιµήθη αὐτὸς ὁ µεγάλος Ἐκκλησιαστικὸς ἥρωας, 

ἡ εὐθύνη µετεφέρθη στὴν Καππαδοκία στὸν Μέγα Βασί-
λειο καὶ παραλλήλως µ’ αὐτὸν στὴν Ναζιανζὸ στὸν Ἅγιο 
Γρηγόριο τὸν Θεολόγο.

Ἀλλά, θὰ ρωτήση κανεὶς τί ἔκανε τότε ἡ Ρώµη, ἡ Κων-
σταντινούπολις, τὰ Ἱεροσόλυµα;

Ἄ λ λ ο τ ε  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ῦ σ α ν , 
ἄλλοτε  συνακολουθοῦσαν καὶ ἐνίοτε 
ἐναντιωνόντουσαν.

Τόπος τῆς χαρισµατικῆς δυνάµεως 
κατέστη ἡ Ἀλεξάνδρεια, ἡ Καισάρεια, ἡ 
Ναζιανζὸς καὶ ὄχι οἱ Πρωτεύουσες! 

Αὐτό συνέβη διότι, “τὸ πνεῦµα ὅπου θέλει 
πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἂλλ΄ οὐκ 
οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει· οὕτως 
ἐστὶν πᾶς ὁ γεγεννηµένος ἐκ τοῦ πνεύµατος.” 
(Ἰωάνν. γ’ 8).

Ὁ Θεὸς ἀποφασίζει µόνος Του πῶς, πότε, 
καὶ ποιὸν θὰ φωτίση, γιὰ νὰ τὸν ἀκολουθήση 
ὁ λαός.

Ὁ Θεὸς ἀποφασίζει ποιὸς θὰ εἶναι ὁ “Ταµειοῦχος τῆς 
Ὀρθοφροσύνης”.

Ὁ Θεὸς ἀποφαίνεται  καὶ  ἐµεῖς 
ἀκολουθοῦµε.

Καὶ στὶς ἡµέρες µας στὴν Ἑλλάδα 
ἀκούγονται διάφορες φωνὲς ἀληθείας. 
Ὅµως οἱ κυριότερες καὶ πιὸ οὐσιαστικὲς 
εἶναι δύο:

Οἱ συνεχιζόµενες διαµαρτυρίες τῶν 
ὀπαδῶν τοῦ ἁγίου Ἐπισκόπου Λαρίσης, 
τοῦ µακαριστοῦ Θεολόγου. 

Καὶ ἡ φωνὴ τοῦ δυνατοῦ Νικοδήµου 
(Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Μεγαρί-
δος).

Ὁ ἀγώνας τους δὲν εἶναι γιὰ µικρὰ πράγµατα ἐπιπέδου 
Μητροπόλεως.

Μέσα ἀπὸ τὶς κινήσεις τους συγκροτεῖται “Μέτωπο” 
ἠθικῆς ἀντιστάσεως. Ὀρθώνεται “Πύργος” ἀληθείας καὶ 
δικαιοσύνης γιὰ ὁλόκληρο τὴν Ἐκκλησία µας. 

∆. Πνευµατικὸς ἡγέτης 
ὁλοκλήρου της Ὀρθοδοξίας
Ὅποιος συµπορεύεται µέ τὸν ἀποφασιστικό Νικόδηµο 

εὑρίσκεται εἰς ἀσφαλῆ πορεία.
Ὅποιος στηρίζει εὐθαρσῶς τοὺς ἀγωνιστὲς τῆς Λαρίσης 

σηκώνει σηµαία πρωτοπορείας.
Ὁ Ἀρχιερεύς Νικόδηµος πολεµᾶ:
Γιατί εἶναι ζῶν λύχνος καὶ ἱλαρὸν φῶς.
Γιατί εἶναι πρωτοστάτης τοῦ πνευµατικοῦ πολέµου.
Γιατί εἶναι ἀκοίµητος φύλακας στὶς ἐπάλξεις τοῦ 

Ἐκκλησιαστικοῦ χώρου.
Ὅταν κάποιος γίνεται Ἐπίσκοπος καὶ ὀρθοφρονεῖ ἐν µέσω 

κακοφρόνων, τότε ὁ Θεὸς τοῦ χαρίζει τὴν “Ἐπιστασία” καὶ 
τὴν “Ἐποπτεία” ὁλοκλήρου της Ἐκκλησίας. Τὸν καθιστᾶ 
σθεναρὸ “Ἐπιστάτη” καὶ “Ἐπόπτη” τοῦ Ἱεροῦ Χώρου.

Πολλοὶ ἴσως θὰ προβάλλουν τὴν ἔνστασι:
Καὶ οἱ Προκαθήµενοι οὐδέν κατεργάζονται;
Ὁ Ἐπίσκοπος Νικόδηµος εἶναι πάνω ἀπὸ τοὺς 

Ἀποστολικοὺς θρόνους;
Σ’ αὐτό τό ἐρώτηµα σηµειώνουµε τά εὔστοχα λόγια τοῦ 

ἀετοῦ τῆς Όρθοδοξίας τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου.
“Τι σηµαίνει πάνω καὶ κάτω; Ἐδῶ πρόκειται γιὰ τὴν 

ἀλήθεια, τὴν ἠθική, τὰ δόγµατα. Ὅποιον ὁ Θεὸς φωτίσει πε-
ρισσότερο αὐτὸν πρέπει νὰ ἀκολουθοῦµε. Ὅποιος ἀγωνίζεται 
περισσότερο, ὅποιος ὑποφέρει περισσότερο γιὰ τὴν ἀλήθεια, 
τὴν ἠθικὴ τὸ δίκαιο ἐκεῖνος εἶναι ὁ “Πρωτοστάτης”. Τὰ ἄλλα 
εἶναι δευτερεύοντα καὶ γιὰ τὴν τάξι, πού βέβαια πρέπει νὰ 
ὑπάρχη στὴν Ἐκκλησία” (Γρηγορίου Θεολόγου). 

Ὁ Θεὸς µέσα ἀπὸ τοὺς διωγµοὺς ἀνέδειξε τὸν ἐξόριστο 
Νικόδηµο γνήσιο ἐκφραστὴ ὁλοκλήρου της Ἐκκλησίας.

“Λέοντα” προστασίας, γιὰ τὸ ποίµνιο τοῦ Χριστοῦ.
“Καπετάνιο” θεσπέσιο γιὰ τὴν Ἱερὴ Ὁλκάδα.
“Βασιλιά” ἀκοίµητο γιὰ τὸ Ἱερὸ Κάστρο.
Μποροῦµε νὰ ρωτᾶµε ποιὸν θὰ ἀκολουθοῦµε;
Μποροῦµε νὰ προβληµατιζώµεθα ἂν ἐπειδὴ ἐδιώχθησαν 

ἀπὸ τοὺς θρόνους των, πρέπει νὰ ἀκολουθοῦµε τὸν Μέγα 
Ἀθανάσιο καὶ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστοµο; 

Ὄχι βεβαίως, ἀλλὰ τοὺς ἀκολουθοῦµε γιατί εἶναι οἱ 
ἐπιλεγµένοι ἀπὸ τὸ Θεὸ “Ἠγέτες” τῆς Ἐκκλησίας!

Μποροῦµε νὰ ρωτᾶµε ποιὸν θὰ ἀκολουθοῦµε;
Μποροῦµε νὰ ἀµφιβάλουµε, ἐπειδὴ ὁ σθεναρός Νικόδη-

µος ἔχει ἐκδιωχθῆ ἀπὸ τὸ θρόνο του;
Ὄχι, ἀφοῦ ἀγωνίζεται καὶ θυσιάζεται γιὰ τὴν ἀλήθεια, τὴν 

παραδοσιακὴ πορεία καὶ τὸ Πατερικὸ πνεῦµα!

∆ὲν µᾶς πτοοῦν οἱ ἐξορίες καὶ οἱ ἐξοντωτικὲς διώξεις τῶν 
χαρισµατικῶν Πατέρων!

Ἐµεῖς αὐτοὺς ἀκολουθοῦµε!!!.
Ε’. Πολλὰ κάστρα ὑψώνουν σηµαία ἀληθείας
Ὁµοῦ µὲ τὸν ἀποφασιστικό Νικόδηµο συµπαρατάσσονται 

πολλοὶ Κληρικοί, Μοναχοί, Μοναχὲς καὶ εὐλαβεῖς λαϊκοί.
Πολλὰ εἶναι τὰ κάστρα πού ὑψώνουν σηµαία ἀγωνιστικῆς 

ἀληθείας.
Ὅλοι αὐτοὶ ἀκολουθοῦν (διακριτικά, ἀλλὰ συνειδητὰ) 

τὸν πνευµατικὸ ἡγέτη τῆς Ἐκκλησίας, τὸν ταπεινωθέντα 
Νικόδηµο, κόντρα στὴν ὅποια προπαγάνδα καὶ στὴν ὅποια 
πίεσι τῆς ἐξουσίας.

Ἔχουν ἐπίγνωσι γιὰ τὸ ποιὸς φυλάσσει τὴν ἀλήθεια.
Ποιὸς εἶναι κατηρτισµένος πνευµατικά, φωτισµένος 

ἐξαιρετικά, σοφὸς κατὰ Θεὸν καὶ δυναµικὸς µοναδικά. 
Σ΄ αὐτὸ τὸν πνευµατικὸ πόλεµο ἀκολουθοῦµε τὸν 

ἄνθρωπο πού φέρει τὰ στίγµατα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τὴ θνητῆ 
αὐτοῦ σαρκί.

Σὲ ἐποχὴ πού οἱ “ζηλωτικοὶ” τύποι ἐκµεταλλεύονται τὰ 
σκάνδαλα γιὰ νὰ παρασύρουν ἀνθρώπους σὲ ἀκρότητες ἢ 
καὶ σχισµατικὲς ὁµάδες, οἱ νουνεχεῖς δὲν ἐκτρέπονται ἀπὸ 
τὸ µέτρο καὶ τὴν κανονικότητα τῆς Ἐκκλησίας.

Τὰ φωτισµένα πνεύµατα ἀπορρίπτουν τὶς µονοµέρειες 
καὶ διαθέτουν συνετὴ διάκρισι. Γνωρίζουν βαθύτατα σὲ τί 
καταστροφὴ µᾶς ὁδηγοῦν οἱ ἀκρότητες. 

ΣΤ . Γιατί τόσα χρόνια δὲν τοὺς ξέχασε ὁ λαός;
Εἶναι λογικὸ νὰ ἀναρωτιέται κανεὶς γιατί µετὰ ἀπὸ τόσα 

χρόνια δὲν ξέχασε ὁ λαὸς τὸν ἅγιο Ἐπίσκοπο Θεολόγο καὶ 
τὸν ἐνάρετο Ἀρχιερέα Νικόδηµο;

[Παραλείπω τὰ ὀνόµατα τῶν Μητροπόλε-
ών τους (Λαρίσης, Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος) 
γιὰ νὰ τονίσω ὅτι αὐτοί κυρίως ἀνήκουν 
στὴν καθόλου Ἐκκλησία].

Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο ποὺ δὲν ἐλησµόνησε 
τοὺς διωκοµένους Ἀθανασίους καὶ Χρυσο-
στόµους στὸ διάβα τῶν αἰώνων.

∆ηλαδή, ἐπειδὴ διαφυλάσσουν γνησία 
τὴν Πατερικὴ Παράδοσι καὶ ἀνόθευτο τὴν 
ἀλήθεια.

Ἂν οἱ ἐξουσιασταὶ ἄφηναν τὸ λαὸ νὰ µι-
λήση θὰ ξεχυνόταν ὡς θάλασσα ὑποδοχῆς 
πρὸς τὸν µακαριστό Θεολόγο καί πρός τόν 
σεβάσµιο κ. Νικόδηµο.

Ὅπως κάποτε µία τέτοια ἀνθρωποθάλασσα “ζεούση 
καρδίᾳ”, ὑπεδέχθη τὸν ἐξόριστο Μέγα Ἀθανάσιο (20 Φε-
βρουαρίου τοῦ 362 µ.Χ.).

Εἶναι προφανὲς πώς ὁ σεβαστός Νικόδηµος παραµένει 
οὐσιαστικὰ σχεδόν ὁ µοναδικὸς σθεναρὸς ἀγωνιστὴς 
Ἐπίσκοπος κατὰ τὰ τελευταία χρόνια:

∆ὲν ἀγωνίζεται γιὰ τὸ δικό του δίκαιο, ἀλλὰ γιὰ τὸ δίκαιο 
τῆς Ἐκκλησίας!

∆ὲν ἀγωνίζεται γιὰ προσωπικὴ ἠθικὴ ἀποκατάστασι, 
ἀλλὰ γιὰ τὴν ἠθικὴ στὴν Ἐκκλησία!

∆ὲν ἀγωνίζεται γιὰ τὴν Μητρόπολι Ἀττικῆς καὶ Με-
γαρίδος, πού τροµοκρατικῶς, ἀνηθίκως καὶ ἀδίκως τοῦ 
ἀφήρεσαν, ἀλλὰ γιὰ σύµπασα τὴν Ἐκκλησία.

∆ὲν ἀγωνίζεται γιὰ τὸν ἑαυτό του, ἀλλὰ γιὰ νὰ συνεγείρη 
τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ σὲ ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς Ἀληθείας!

∆ὲν ἀγωνίζεται γιὰ γήϊνα σχήµατα, ἀλλὰ γιὰ ἐπουράνια 
πράγµατα!

∆ὲν ἀγωνίζεται γιὰ µικρὰ ζητήµατα, ἀλλὰ γιὰ ὕψιστα 
ὁράµατα!

∆έν ἀγωνίζεται κατ’ οὐσίαν παρά, γιά νά δώση θάρρος 
καί δύναµι σέ πολλούς νά συναγωνίζωνται γιά θέµατα 
δογµατικά, ἠθικά, πνευµατικά.

Ἑποµένως, κατὰ τὴν σύγχρονη ἐποχή:
Ἐὰν εἴπης Ἐπίσκοπος ὁ νοῦς πηγαίνει κυρίως στὸν κ. 

Νικόδηµο!
Ἐὰν εἴπης κ. Νικόδηµος ὁ νοῦς πηγαίνει στὸν σωστὸ 

Ἐπίσκοπο!
Ζ’. Τοῦ ἐφόρεσαν λαµπρὰ ἐσθῆτα
Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ἀναφέρει:
“Ἐξουθενήσας [δὲ] αὐτὸν [τὸν Κύριο] [καὶ] ὁ Ἡρώδης σὺν 

τοῖς στρατεύµασιν αὐτοῦ καὶ ἐµπαίξας περιβαλών ἐσθῆτα 
λαµπράν ἀνέπεµψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτω” (Λουκ. κγ’ 11).

Τὸν ἐξουδένωσε καὶ Τοῦ ἐφόρεσε λαµπρὸ Βασιλικὸ ἔνδυµα, 
γιὰ νὰ τὸν ἐξευτελίση. 

∆υνάµεθα νὰ κάνουµε ἀναφορικὰ µὲ αὐτὸ τὸ συµβὰν 
δύο παραλληλισµούς. 

Πρῶτον, οἱ ἀνάξιοι Ὑψηλόβαθµοι Κληρικοὶ φοροῦντες 
τὶς λαµπρὲς στολὲς τους ἐξευτελίζονται καὶ γελοιοποιοῦναι 
ἐνώπιον τοῦ λαοῦ.

∆εύτερον, σὲ πολλοὺς ἡρωϊκοὺς Κληρικοὺς “ἐφόρεσαν” 
ὡς µανδύα τὴν χλεύη τῆς ἐξορίας καὶ τῶν διωγµῶν.

Κατ’ ἀλήθεια αὐτοί ἐνεδύθησαν τὸν ἐρυθρὸ Βασιλικὸ 
χιτῶνα τοῦ Κυρίου µὲ τιµὴ καὶ δόξα. 

Αὐτοὶ µόνοι ἀποτελοῦν τοὺς ἀληθεῖς Ποιµένες τῆς 
Ἐκκλησίας καὶ “Ἡγουµένους” παντός τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ 
τῆς οἰκουµένης.

Καὶ οἱ ἴδιοι, ἐν ταπεινώσει, διαθέτουν πλήρη τὴν 
αὐτοσυνειδησία τῆς ἡγετικῆς πνευµατικῆς ἀποστολῆς τους 
µέσα στὸν Ἱερὸ Χῶρο ἀγωνιζόµενοι ἀπὸ τοὺς ἀφιλοξένους 
τόπους τῆς ἐπιγείου ἐξορίας τους!!!

του θεολόγου κ. Ιωάννη Ρεντζίδη -  Ἀθῆναι, Οκτώβριος 

“ΟΥΚ ΕΚΛΕΙΨΕΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΟΥ”
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Διώκτη μας
Στο φύλλο της εβδομαδιαίας εφημερίδας 

των Αθηνών «Αποκαλύψεις» (16-10-2010) 
γίνεται αναφορά για την καταγγελία δύο 
ιερέων προς τον Επιθεωρητή Δημόσιας Δι-
οίκησης, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου και αλλού. Γράφει μεταξύ 
άλλων: «για οικονομική διαφθορά της Μη-
τρόπολης Λάρισας έναντι των πιστών και όχι 
μόνο!!!» συνεχίζει «η Μητρόπολη αντί να 
προσφέρει θεάρεστο έργο έχει καταντήσει 
βασίλειο της διαφθοράς!!!», επίσης «ανύπαρ-
κτο χαρακτηρίζουν οι καταγγέλλοντες ιερείς 
το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης!!!» 
και πολλά άλλα…

Τι να πει κάποιος όταν εσύ ο ίδιος με κο-
μπορημοσύνη και περισσή θρασύτητα, στην 
μήνυση και την αγωγή που κατέθεσες τις μέ-
ρες του Πάσχα ισχυρίζεσαι: «το φιλανθρωπικό 
μου έργο είναι γνωστό και αναμφισβήτητο τοις 
πάσι, ο δε προσωπικός μου βίος διέπεται από 
τις χριστιανικές αρχές και την ηθική».

Βαρύγδουπη δήλωση, σαν κρότος άδειου 
τενεκέ, που κατακρημνίζεται στο βάραθρο της 
φαιδρότητος μετά την παραπάνω καταγγελία 
των ιερέων και το δισέλιδο δημοσίευμα της 
Αθηναϊκής εφημερίδας.

Δεν στέκομαι στις λεπτομέρειες των κα-
ταγγελιών που οι περισσότερες είναι γνωστές 
στους «παροικούντες», αλλά θαυμάζω το φρό-
νημα των δύο αυτών παλληκαριών και θάθελα 
ειλικρινά να τους γνωρίσω και να τους συγχαρώ 
για την παρρησία και το θάρρος τους.

Γνώριζαν καλά τι τράβηξε ο παπα-Λάμπρος 
με τις καταγγελίες του για το παγκάρι των Τε-
μπών, παρ’ όλο ότι είχε ένα τσουβάλι κασέτες 
και ένα μεγάλο δημοσιογράφο στο πλευρό του. 
Μετάθεση, αργία, διαβολή στη Σύνοδο για τα 
παιδιά του και την απειλή «θα σε θάψω στα 
300 μέτρα»!!!

Θα θυμούνται έναν άλλον, με το προσωνύμιο 
«παπα-Φλέσσας», που απ’ το πολύ κυνηγητό 
δεν άντεξε, προσγειώθηκε ανώμαλα, και άρ-
χισε να σου γράφει εμετικά ποιήματα (!), τα 
οποία τα δημοσίευες και στο «Τάλαντο».

Γνώριζαν άραγε ότι κάλεσες σε απολογία 
τους ιερείς που κήδεψαν τον 4χρονο Ηλία, 
επειδή ο υπερπολύτεκνος πατέρας του, να-
οδόμος, αφιλοκερδώς επιμελείται του ιερού 
ναού του Αγίου Αντωνίου και ευλαβείται την 
μνήμη του μακαριστού Θεολόγου;

Τέλος, γνώριζαν άραγε, την πασχαλιάτικη 
αγωγή του και τη μήνυση εναντίον του παρα-
πάνω πολυτέκνου αλλά και απανωτές αγωγές 
σε δεκάδες, κατά πλειοψηφία πολύτεκνους, 
φτάνοντας στο σημείο να απαιτείς την κα-
τάσχεση των περιουσιακών τους στοιχείων; 
Τελικά βέβαια πήραμε αναστολή με απόφαση 
του Αρείου Πάγου και η υπόθεση θα εξεταστεί 
αρχές του 2011.

Περιμένω με αγωνία να δω τις εκφάνσεις 
της «φιλανθρωπίας σου» έναντι των δύο 
ιερέων…

Ίσως θα έπρεπε να ανοίξεις τα μάτια σου, να 
δεις ότι παρά τις διώξεις σου και το κυνηγη-
τό, δεν ανταποδώσαμε, γιατί πιστεύουμε ότι 
υπάρχει Θεός ο οποίος θα κρίνει τον καθένα 
μας.

Πρέπει οι επιθεωρητές του Υπουργείου 
Οικονομικών που, σύμφωνα με το παραπάνω 
δημοσίευμα της εφημερίδας, θα έρθουν για 
έλεγχο, να ελέγξουν και τα τιμολόγια (που 
ίσως δεν κόβονταν) για τις διαφημίσεις του 
ραδιοφωνικού σταθμού σου, που όταν κόβο-
νται ως δωρεές, δεν πληρώνει ο εισπράτων 
ούτε ΦΠΑ, ούτε κάποιο αγγελιόσημο ή όπως 

αλλιώς λέγεται.
Είναι άξιο αναφοράς να γραφεί ότι την ημέ-

ρα κυκλοφορίας της εν λόγω εφημερίδας τα 
φύλλα εξαφανίσθηκαν, τρομάξαμε να βρούμε 
5-6 φύλλα σ’ όλη τη Λάρισα… άραγε τι να συ-
νέβη; Ένας μάλιστα βιβλιοπώλης, με μεγάλο 
κατάστημα, που πουλάει απ’ όλες τις εφημε-
ρίδες, όταν κάποιος δικός μας του ζήτησε τις 
«Αποκαλύψεις», ήταν μάλιστα γνωστός του, 
τον κοίταξε διερευνητικά στα μάτια και τον 
ρώτησε «Τι θες να δεις;» και στη συνέχεια του 
πρόσθεσε «τέλειωσε»… Καταλαβαίνει κανείς 
τι συνέβη, έ;

Θυμούνται οι παλιότεροι τις εποχές εκείνες 
που οι ασφαλίτες ξεχύνονταν και μάζευαν τα 
φύλλα της «Βραδυνής» που τα δημοσιεύματά 
της ενοχλούσαν.

Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, διώκτη μας. Ήταν 
τυχαίο το συμβάν που συνέβη στον ιερό ναό 
χωριού, που είχε προγραμματιστεί η ιερατική 
σύναξη του Οκτωβρίου, το απόγευμα της 
παραμονής της σύναξης ότι πήρε φωτιά το 
εικονοστάσι με την εικόνα του Αγίου Βησσα-
ρίωνος και αν δεν έτρεχαν οι γύρω κάτοικοι να 
σβήσουν τη φωτιά θα είχε καεί ο ναός; Μήπως 
είναι σημάδι τ’ ουρανού;

Πάλι φέτος την 28η Οκτωβρίου, μετά την 
δοξολογία στον Ι. Ναό του Αγ. Αχιλλίου, 
επαναλήφθηκε το φαινόμενο της απόλυτης 
απαξίωσης εκ μέρους των επισήμων, να σε 
περιμένουν να πάτε μαζί προς το μνημείο, για 
την επιμνημόσυνη δέηση. Το έχουμε σχολιάσει 
πολλές φορές. Κατεβαίνεις, ως συνήθως, με 
τη συνοδεία σου από το παραπόρτι του ιερού 
για να τους προλάβεις. Φέτος οι επίσημοι 
«διεμβόλισαν» και διέλυσαν την ακολουθία 
σου και βρέθηκαν κάποιοι ιερείς μπροστά 
απ’ τους επισήμους, άλλος δεξιά και άλλος 
αριστερά, κοιτάζοντας τα πλακάτ τα δικά μας, 
ενώ κανα-δυό, μαζί με σένα, χωθήκατε μέσα 
στο υπόλοιπο πλήθος που ακολουθούσε προς 
το τέλος της πομπής…

Μου θύμησες τον Οδυσσέα με τους συντρό-
φους του, που για να αποφύγουν την …… του 
Κύκλωπα Πολύφημου, χώθηκαν ανάμεσα στο 
κοπάδι.

Πάντως για να επανέλθω στην αρχή του σχο-
λίου μου, πιστεύω ότι δεν έμεινε ούτε ένας που 
να μη διάβασε το μεγάλο πανώ με τον τίτλο 
της Αθηναϊκής εφημερίδας «Το βασίλειο της 
διαφθοράς» και η “χλιδάτη” γκαρνταρόμπα 
του Ιγνατίου Λαρίσης».

Αν για τους πολιτικούς εκδηλώνονται αντι-
δράσεις ακραίες από τον κόσμο, φαντάζεσθε τι 
μπορεί να γίνει για κάποιους, που τους σέβεται 
ο λαός, λόγω σχήματος, και διαπιστώνει ότι 
εκμεταλλεύονται τα φιλάνθρωπα αισθήματά 
του παρά την φτώχεια του; 

Δεν σου κρύβουμε την ανησυχία μας και 
εντείνουμε την επαγρύπνησή μας, ώστε να 
γίνεται διακριτικός έλεγχος των ατόμων που 
συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις μας, προκει-
μένου να αποφευχθεί κάποια προβοκάτσια. 
Γιατί έτσι όπως πάμε όλα να τα περιμένει 
κανείς…

Τέλος, για να μη κουράζω τους αγαπητούς 
αναγνώστες, έστησα το αυτί μου στο κήρυγμά 
σου την Κυριακή του πλουσίου και του φτωχού 
Λαζάρου. Χαμογέλασα, γιατί το περίμενα, ούτε 
κουβέντα για το «ενεδιδύσκετο πορφύραν και 
βύσσον εφραινόμενος καθ’ ημέραν λαμπρώς». 
Ένοχη μούγκα…

(υπογράφει την ανωτέρω ανοιχτή 
επιστολή ο ίδιος «επιφανής»….) 

ΦΟΒΟΥ ΤΟΝ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” 
ΚΑΙ “∆ΩΡΑ” ΦΕΡΟΝΤΑ !

Με τη θέση που βλέπει την ύπαρξη των Εθνών ως “ερ-
γαλεία” για την παγκόσμια ειρήνη και όχι με τη διάλυσή 
της, όπως εργάζεται η παγκοσμιοποίηση με τα όργανά 
της (Σιωνισμό, Λέσχη Μπιλντερμπεργκ, Μασονία κ.λ.π.), 
συντασσόμαστε και δεν κάνουμε λάθος. Ο χριστιανισμός 
δεν καταργεί τα Έθνη· τα θέλει υπαρκτά μέχρι τη συντέ-
λεια του κόσμου, αλλά συνεργαζόμενα. Το Έθνος είναι 
μια μεγάλη οικογένεια και όπως τα μέλη της, ενώ είναι 
ξεχωριστές προσωπικότητες, συνεργάζονται και προκό-
βουν καλύτερα!

Στην παγκοσμιοποίηση “κυρίαρχο” είναι το άτομο και 
μάλιστα το “λιοντάρι”, ο ισχυρότερος. Ό,τι συμβαίνει 
ακριβώς στη ζούγκλα! ∆εξιοί και αριστεροί στο προσκήνιο 
υπόσχονται πολλά. Όμως, ίσως ασυνείδητα, περισσότερο 
η βάση (ψηφοφόροι) αντλούν εις πύθον ∆αναΐδων!

Κοινή (ίδια) είναι η κοσμοθεωρία της “ελεύθερης” 
οικονομίας (καπιταλισμού) και του άθεου Μαρξισμού. 
Και εξηγούμαστε: Πρόκειται για υλιστικά (χωρίς το Θεό) 
συστήματα που στηρίζονται στη φυσιοκρατία (φυσική 
τάξη). Τους νόμους αυτής τάξης μεταφέρουν-εφαρμόζουν 
στην ανθρώπινη κοινωνία. Ασφαλώς πρόκειται για μεγάλο 
λάθος. Βαρύτητα έχουν όλα τα όντα. Ένστικτα έχουν τα 
ζώα. Μονάχα ο άνθρωπος έχει πνευματικό και ηθικό κό-
σμο. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί το ζώο να σκεφθεί. 
Αυτό (ζώο) αγαπά τυφλά χωρίς συνείδηση. Ο άνθρωπος, 
ως σώμα υπόκειται στο νόμο της ύλης, ως ζώο έχει ορμές 
και ένστικτα αλλά ως πνευματικό ον, οδηγός του είναι το 
πνεύμα. Η φυσιοκρατία, βάση και της παγκοσμιοποίησης, 
κατεβάζει τον άνθρωπο στο επίπεδο του ζώου (ένστικτα 
και ορμές). Γι’ αυτό είπαμε πώς ο υλισμός, (όλων των 
ειδών) είναι λάθος. Ο Ηθικός νόμος είναι “προίκα” του 
ανθρώπου για τη ζωή! Ο υλισμός διώχνει την Ηθική, δηλ. 
το Θεό από την κοινωνία και μεταφέρει τη ζούγκλα! Η πο-
λυδιαφημιζόμενη παγκοσμιοποίηση είναι χωρίς Θεό. Ό,τι 
δε της είναι εμπόδιο το πολεμάει με όλα τα μέσα. Όταν 
αυτό το εμπόδιο είναι π.χ. Έθνος με παραδόσεις, ιστορία 
και ιδανικά που αντέχουν στο χρόνο και μπορούν τα ιδανικά 
αυτά να γίνουν παγκόσμια περιουσία, αντίθετη προς την 
παγκοσμιοποίηση, τότε προσπαθεί να το διαλύσει. Για του 
λόγου το αληθές μεταφέρουμε εδώ, δύο παραδείγματα 
από το περιοδικό (Άγιος Αγαθάγγελος Σεφιγμενίτης, τεύ-
χος Μαΐου-Ιουνίου 2010) και καλό είναι οι αναγνώστες, 
υποψήφιοι και ψηφοφόροι στις “Καλλικρατικές” εκλογές 
να τα έχουν υπόψη τους και να προβληματιστούν. Αν, 
έστω και μακροπρόθεσμα, υπάρχει σχέδιο για τη διαίρε-
ση-διάλυση της χώρας μας, πρέπει να αντιδράσουμε και 
με την ψήφο μας.

Προσεχώς θα δημοσιεύσουμε σχετικά δημοσιεύματα: Το 
ένα με τίτλο, “Θα πάθει η Ελλάδα ότι έπαθε και ο Λίβανος;” 
και το άλλο “∆ηλώσεις για το σχέδιο Καλλικράτη”.

Χαρ. Γρ. Κοντός
τ. Καθηγ. ΤΕΙ – ∆ικηγόρος

του Χαρ. Γρ. Κοντού

ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ∆ΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ…
Να τους τιµωρήσουµε

γανισμός Συνεργασίας και Ανάπτυξης, Παγκόσμιος 
Οργανισμός Εμπορίου, G8, NATO, Λέσχη Μπίντελ-
μπεργκ κλπ.)». Αυτά τα αφεντικά, έχουν αλώσει 
τους εθνικούς κυβερνήτες σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
να ανακοινώνουν ανενδοίαστα και επισήμως ότι, η 
“χρεωκοπία” μας, που αυτοί οι ίδιοι την προκάλεσαν, 
έχει για τίμημα να “παραχωρήσουμε” κάποια “στρέμ-
ματα γης” (Γιωργάκης) από τα εθνικά μας κυριαρχικά 
δικαιώματα...(!!)» (Βλέπε «ΦΑΡΟ») (φ. 72).

Γι’ αυτές τις ομολογημένες προθέσεις, τις τόσες 
άλλες αόρατες προκλήσεις και την οικονομική 
χρεωκοπία μας, ήλθε η καλή ώρα για να τους απο-
δοκιμάσουμε. Να απέχουμε την 7η Νοεμβρίου από 
την ψηφοφορία ή ρίχνουμε λευκό. Είναι ο μόνος 
τρόπος ειρηνικής αποδοκιμασίας, για να τους εξα-
ναγκάσουμε να αναλάβει την διακυβέρνηση, της 
κινδυνευούσης πατρίδας, μια Κυβέρνηση αδιάφθο-
ρων προσωπικοτήτων έως ότου έλθουν καλύτερες 
μέρες και απαλλαγούμε από τις βαρειές αλυσίδες 
δουλείας της αόρατης ξένης διακυβέρνησης. Να 
αποδοκιμάσουμε τους ντόπιους σήμερα, πριν είναι 
αργά για την τελεσίδικη σκλαβιά μας στους ξένους 
δικτάτορες αύριο. Όσο παραμένουν οι ίδιοι, τόσο 
η Ελλάδα θα βυθίζεται στο χάος.

ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ

συνέχεια από την 1η σελίδα

εφημ. «Φάρος» της Τήνου 
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Πρώτη προϋπόθεση της Δογματικής 
είναι ότι το ΔΟΓΜΑ είναι αληθής αποκά-
λυψη περί του Θεού. Ο άνθρωπος όμως 
αδυνατεί από μόνος του να γνωρίσει κάτι 
περί του Θεού, ή να γνωρίσει το Θεό, 
γιατί δεν έχει τις απαιτούμενες δυνάμεις. 
Ό,τι ικανότητες έχει ο άνθρωπος αρκούν 
για να ζήσει στο κόσμο. Επομένως, πρέ-
πει να του αποκαλυφθεί ο Θεός, να έλθει 
ο Θεός σ’ αυτόν, για να έλθει ο άνθρωπος 
σε γνώση του Θεού. Ο άνθρωπος αν 
δεν αναζητήσει το Θεό, ο Θεός δεν του 
αποκαλύπτεται, οπότε δεν μπορεί να τον 
γνωρίσει. Πρέπει λοιπόν, οπωσδήποτε, ο 
Θεός να αυτοαποκαλυφθεί. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του Θεού είναι η ενέρ-
γεια Αυτού δια της οποίας Αυτός έρχεται 
και φανερώνει μόνος του τον Εαυτό του, 
ήτοι τις ιδιότητές του, [Παντοδυναμία, 
Σοφία, Παγνωσία, κλπ], και τη βούλησή 

του στους ανθρώπους, [τί θέλει, και τί ζη-
τεί]. Έχουμε διάφορα είδη αποκαλύψεων, 
όμως, κατά βάση έχουμε δύο είδη: α) Την 
φυσική αποκάλυψη, και β) Την υπερφυ-
σική αποκάλυψη. Λέγοντες διάφορα είδη 
εννοούμε διάφορους τρόπους γνώσεως 
του Θεού. Σε όλες αυτές τις αποκαλύψεις 
ο Θεός φανερώνεται, εμμέσως, μέσω της 
φύσεως στους ανθρώπους. Μόνο στον 
Ιησού Χριστό έχουμε άμεση αποκάλυψη 
του Θεού, ήτοι ο Θεός φανερώνεται όχι 
δι’ ανθρώπου, αλλά φανερώνεται ο ίδιος 
ο Θεός γενόμενος άνθρωπος, «Θεός εφα-
νερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν Πνεύματι, 
ώφθη αγγέλοις, εκηρύχθη εν έθνεσιν, 
επιστεύθη εν κόσμω, ανελήφθηεν δόξη» 
[Α’ Τιμ. 3, 16]. Εδώ έχουμε την πλήρη 
Θεία αποκάλυψη: «Ό,τι δεν βασίζεται 
στη πλήρη Θεία Αποκάλυψη, δεν είναι 
ΘΕΟΛΟΓΙΑ».

Δεύτερη προϋπόθεση της Δογματικής 
είναι οι Πηγές της Αποκαλύψεως: Ο Θεός 
αποκαλύπτεται. Οι μαρτυρούντες περί 
αυτής της Αποκαλύψεως του Θεού, [ποί-
ος είναι, πώς είναι, ποίον είναι βούλημά 
του], είναι ωρισμένοι μάρτυρες, [άνθρω-
ποι οι οποίοι επελέγησαν και έζησαν 
ως συνεργάτες και όργανα του Θεού, οι 
οποίοι επειδή επελέγησαν από το Θεό 
είναι και εγγυητές της ορθής μαρτυρίας 
περί του Θεού, «…ό εωράκαμεν τοις 
οφθαλμοίς ημών, ό ακηκόαμεν και εθε-
ασάμεθα, απαγγέλομεν υμίν», [Α’ Ιωάν. 
1-3]. Η μαρτυρία τούτων είναι ορθή, γιατί 
διαλέχτηκαν και φωτίστηκαν ακριβώς για 
να γνωρίσουν το Θεό, και αυτοί είναι και 
λέγονται Θεόπνευστοι. Θεοπνευστία 
των Πηγών της Αποκαλύψεως εννοούμε, 
ότι αυτοί ό,τι μαρτυρούν στα βιβλία τους 
περί του Θεού τούτο είναι εληθές, ήτοι 

δίνουν αληθώς ορθή και αληθινή μαρτυ-
ρία γιατί εφωτίστηκαν και διαλέχτηκαν 
για να εννοούν, να καταλαβαίνουν την 
αλήθεια.

Την ορθή μαρτυρία αυτών περί του 
Θεού εκήρυξαν οι μάρτυρες στον κόσμο. 
Εκήρυξαν, ό,τι είδαν και άκουσαν τούτο 
είπαν, «ό εωράκαμεν, ό ακηκόαμεν, ό 
εθεασάμεθα». Ό,τι αυτοί εκήρυξαν, εν 
μέρει έχει καταγραφεί από τους ιδίους 
ή από τους συνεργάτες τους, και τού-
το διαιωνίστηκε ως κήρυγμα δια των 
αιώνων στην Εκκλησία, και είναι τούτο 
η ΠΑΡΑΔΟΣΗ, η οποία καταγράφηκε 
στην Πατερική Παράδοση και τους 
Όρους των Οικουμενικών Συνόδων. Η 
Πατερική Παράδοση είναι Θεόπνευστη 
μόνον εάν είναι παραδεδεγμένη υπό της 
Εκκλησίας.

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες και στην ίδια σελίδα 
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη ∆ογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

Όπως είναι γνωστό, η Παιδεία αποτελεί 
τη βάση κάθε εθνικής και πνευματικής 
αναγέννησης. Αλήθεια επιβεβαιούμενη 
από την παγκόσμια ιστορία στο διάβα 
των αιώνων. Αυτήν την ιερή υπόθεση 
της παιδείας, άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την ελληνοχριστιανική παράδοση, μας 
άφησαν ως πολύτιμη παρακαταθήκη οι 
διδάσκαλοι του Γένους μας  και οι αγω-
νιστές του ’21.

Ποια η παιδεία μας σήμερα;
Στα σχολεία έχουν εισάγει μαθήματα 

τελείως ακατάλληλα, αψυχολόγητα, αντι-
παιδαγωγικά, που πολεμούν το Έθνος και 
τον Χριστιανισμό καθότι υποσκάπτουν τα 
θεμέλια και αποκόπτουν τους νεοέλληνες 
από την ιστορία τους.

Και ενώ αυτά συμβαίνουν εμείς κοι-
μούμαστε τον ύπνο του αφελούς. Η 
ενασχόλησή μας με θέματα επουσιώδη 
και βλαπτικά (εκλογολογίες, ατέρμονες 
συζητήσεις περί «ανέμων και υδάτων», 
ποδόσφαιρο, τηλεόραση με τα ψυχο-
φθόρα θεάματα κ.α.) απορροφά το 
ενδιαφέρον και τη ζωτικότητά μας σε 
βαθμό να μη διαθέτουμε ούτε ελάχιστο 
χρόνο για την πνευματική ανατροφή των 
παιδιών και τον έλεγχο των βιβλίων τους, 
των εργασιών τους και ό,τι άλλο αφορά 
την αληθινή μόρφωσή τους. Έτσι, «άθεοι 
και ανθέλληνες» δικοί μας, σερβίρουν στα 
παιδιά μας, μέσω των βιβλίων της δωρεάν 
παιδείας, αλλοιωμένη και μεταλλαγμένη 
πνευματική τροφή δηλητηριάζοντάς τα.

Και όταν κάποιος μας ξυπνήσει από το 
λήθαργό της… μακαριότητας, παρουσι-
άζοντάς μας ατράνταχτα επιχειρήματα, 
μένουμε εμβρόντητοι βλέποντας τη ζημιά 
που έχει προκληθεί στις ψυχές και στη 
συνείδηση των αθώων αυτών υπάρξεων, 
που διδάχτηκαν πως, χωρίς Θεό, φιλοπα-
τρία, σεβασμό και αγάπη προς τα ιερά και 
τα όσια όλα επιτρέπονται.

Στα μαθηματικά της Β’ τάξης του ∆η-
μοτικού Σχολείου (τετράδιο εργασιών 
σελίδα 11) έχει ασκήσεις που γίνονται 
με… ζάρια, δίδοντας για μάθημα τη χα-
ρακτηριστική φράση «ο Νικόλας έφερε 
μια ζαριά…» θυμίζοντάς μας το λαϊκό 
άσμα: «ρίξε μια ζαριά καλή και για μένα 
βρε ζωή». Και στο πρώτο τεύχος των μα-
θηματικών της ίδιας τάξης έχουν εντάξει 
την τράπουλα ως μάθημα.

Στο βιβλίο της ιστορίας της ΣΤ’ ∆ημο-
τικού καταβάλλεται έντονη προσπάθεια 
να πεισθούν οι μαθητές ότι: «οι Έλληνες 
στην καταστροφή της Σμύρνης δεν σφα-
γιάστηκαν από τους Τούρκους αλλά πέ-
θαναν από … συνωστισμό στην παραλία 
στην προσπάθειά τους να φύγουν» (!).

Ευτυχώς η Κυβέρνηση απέσυρε το 
βιβλίο μετά από την κατακραυγή του 
λαού.

Τα δεινά της Παιδείας συνεχίζονται και 
στο βιβλίο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» της 
Α’ Γυμνασίου. Οι μαθητές διδάσκονται ότι 

το ελληνικό αλφάβητο προέρχεται από 
το φοινικικό! Στη σελίδα 10, κάτω από 
τον τίτλο «η καταγωγή του ελληνικού 
αλφαβήτου – οι Φοίνικες και οι Έλληνες» 
οι μαθητές «πληροφορούνται» πως το 
ελληνικό αλφάβητο προέρχεται από 
το φοινικικό, το οποίο μάλιστα, οι τότε 
Έλληνες «προσάρμοσαν στις δικές τους 
φωνητικές ανάγκες»!!

Μα τόση άγνοια έχουν οι συγγραφείς 
του βιβλίου αυτού; Τι κάνει το εποπτεύον 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο; ∆εν γνωρίζουν 
ότι τα ελληνικά γράμματα χρησιμοποι-
ούνταν από τον 
17ο αιώνα π.Χ. 
ενώ οι Φοίνικες 
και η γραφή τους 
εμφανίζονται τον 
13ο αιώνα – ως 
γραφή και όχι ως 
αλφάβητο – επει-
δή περιελάμβανε 
μόνο σύμφωνα; 
(π.χ. η λέξη βάρ-
βαρος γράφονταν 
βρβρς). ∆εν διά-
βασαν Έλληνες 
και ξένους συγ-
γραφείς που ανα-
φέρονται σ’ αυτό 
το θέμα, όπως οι 
διάσημοι: Άγγλος 
αρχαιολόγος Άρ-
θουρ Έβανς, ο 
αρχιτέκτονας Μ. 
Βεντρίς, ο Γερμανός φιλόλογος Έρμαν 
Ντιλς, ο καθηγητής της Οξφόρδης Όλι-
βερ Τσάπλιν που έγραψε «οι Έλληνες 
εδραίωσαν τον αλφαβητισμό…», ο Γάλ-
λος συνάδελφός τους Ρενέ Ντυσσώ που 
διευκρίνισε λέγοντας ότι «την παραλαβή 
του αλφαβήτου οι Φοίνικες έκαναν από 
τους Πρωτοέλληνες της Κρήτης».

Στην Γ’ Γυμνασίου και στο βιβλίο «Νεώ-
τερη και σύγχρονη ιστορία» (σελ. 163η και 
θέμα: «ΕΝΟΤΗΤΑ 38») «πληροφορούνται» 
τα παιδιά μας ότι τα Ίμια δεν ανήκουν 
στην Ελλάδα αλλά τα … διεκδικούμε μαζί 
με την Τουρκία(!). Συγκεκριμένα γράφο-
νται επί λέξει: «Την ίδια εποχή, με αφορμή 
τη διεκδίκηση της βραχονησίδας Ίμια, 
στα ∆ωδεκάνησα, ξέσπασε κρίση στις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις που αποκλι-
μακώθηκε με αμοιβαίες υποχωρήσεις» 
(1996)! ∆ηλαδή τα Ίμια δεν ήταν κομμάτι 
της εθνικής μας κυριαρχίας αλλά το δι-
εκδικούσαμε! Τί καλύτερο δώρο θα μπο-
ρούσε να περιμένει η Τουρκία; Τώρα, συν 
τοις άλλοις, έχει και ένα σχολικό ελληνικό 
βιβλίο που μπορεί να επικαλείται στα διε-
θνή φόρουμ, ότι η Ελλάδα παραδέχεται 
ότι δεν έχει κυριαρχία στη βραχονησίδα 
Ίμια, αλλά την … διεκδικεί.

Ευτυχώς το Υπουργείο Παιδείας (δια 
βίου μάθησης) μετά την κατακραυγή ανα-
γκάστηκε να στείλει προφορική διόρθωση 

με την εντολή να καλυφθεί η επίμαχη 
φράση και στη θέση της να γραφεί η 
ορθή «Με αφορμή τη διεκδίκηση από την 
Τουρκία της βραχονησίδος Ίμια».

Στο ίδιο βιβλίο αποκρύπτουν και άλλα 
γεγονότα:

∆εν αναφέρουν πουθενά για την 
Οικουμενική Κυβέρνηση Ζολώτα, που 
σχηματίσθηκε το 1990 με τη συμμετοχή 
και των τριών κομμάτων (Ν.∆., ΠΑΣΟΚ 
και ΣΥΝ) και παρεμβάλλονταν μεταξύ των 
Κυβερνήσεων Ν.∆.-ΣΥΝ και Κυβέρνησης 
Μητσοτάκη. Άραγε γιατί; 

∆εν κάνουν 
λόγο για το 
θάνατο (δο-
λοφονία) των 
τριών Ελλή-
νων ηρωικών 
αξιωματικών 
του πολεμι-
κού μας Ναυ-
τικού, όταν… 
έπεσε – υπάρ-
χει υποψία ότι 
καταρρίφθηκε 
– το ελικόπτε-
ρό τους στη 
θ α λ ά σ σ ι α 
περιοχή των 
βραχονησί-
δ ω ν ,  κ ά τ ω 
από αδιευκρί-

νιστες συνθήκες, ακόμη και τώρα.
Και γεννιέται το ερώτημα: Η ιστορία 

που μαθαίνουν τα παιδιά μας, δεν πρέπει 
να είναι εθνική και ειλικρινής, χωρίς να 
επηρεάζεται από προσωπικά πιστεύω 
ή κομματικές πεποιθήσεις, έστω κι αν 
πρέπει να κοινοποιηθούν και μελανά 
σημεία; 

∆υστυχώς στις μέρες μας η ιστορία της 
Πατρίδας μας γράφεται κάτω από την πί-
εση των ισχυρών της γης, σε βαθμό ώστε 
οι εκάστοτε διοικούντες να υποκύπτουν 
και να προβαίνουν σε ενέργειες βλαπτικές 
για την ίδια τη Πατρίδα μας αλλά και την 
αξιοπρέπεια που επιβάλλεται να έχει και 
ο χειρότερος πολιτικός. ∆ιαπιστώνουμε 
ακόμη ότι εξοβελίζονται από τα μαθή-
ματα της Γενικής Παιδείας της Α’ Λυκείου 
τα Αρχαία Ελληνικά και τα Θρησκευτικά, 
όπως βεβαιώνει και η εφημερίδα «ΤΟ 
ΠΑΡΟΝ» στις 17/10/10 αναφέροντας: 
«Η τύχη των Αρχαίων Ελληνικών είναι 
σχεδόν προδιαγεγραμμένη, αφού στην 
ενδεκαμελή ομάδα που συγκρότησε το 
Υπουργείο για τα προγράμματα του ∆η-
μοτικού και του Γυμνασίου, τα γλωσσικά 
μαθήματα (και τα Αρχαία Ελληνικά)  «εκ-
προσωπεί» η καθηγήτρια του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης κ. Άννα Συμεονίδου, 
με βασικό πτυχίο στην αγγλική γλώσσα 
(!) και μεταπτυχιακό στη γλωσσολογία, 

που έχει δημόσια εκφρασθεί κατά των 
Αρχαίων Ελληνικών στα σχολεία, δηλαδή 
«βάλανε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα» 
όπως λέει ο λαός.

Αλλά και η Ιστορία στο Γυμνάσιο και 
∆ημοτικό δεν φαίνεται ότι θα έχει κα-
λύτερη τύχη, αφού την ευθύνη γι’ αυτά 
τα μαθήματα στην παραπάνω επιτροπή 
δεν την ανέθεσαν σε ιστορικό αλλά στον 
αναπληρωτή καθηγητή πολιτικής οικονο-
μίας του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ∆ημ. 
Σωτηρόπουλο.

Στη Β’ και Γ’ Λυκείου η Ιστορία από 
μάθημα Γενικής Παιδείας γίνεται επιλε-
γόμενο, ως ιστορία ιδεών (!) στην οποία 
διδάσκεται ως επί το πλείστον ευρωπαϊκή 
ιστορία. Εξαφανίζεται η ιστορία του 
Βυζαντίου και του 1821, όπου οι ήρωες 
Καραϊσκάκης και Κολοκοτρώνης διαγρά-
φονται, η δε Αρχαία Ελληνική Ιστορία 
περνά στα… ψιλά γράμματα, τη στιγμή 
που βασικά υποχρεωτικά μαθήματα 
αποτελούν η Γυμναστική, τα Αγγλικά και 
η Νεοελληνική Γλώσσα.

Σε δήλωση που έκανε η ειδική γραμμα-
τέας Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού κ. Θά-
λεια ∆ραγώνα στην εφημερίδα «ΠΡΩΤΟ 
ΘΕΜΑ» την 7/10/10 τονίζεται: «Εάν η Νέα 
Ελληνική Ιστορία, η Πληροφορική και τα 
Θρησκευτικά δεν γίνουν προαιρετικά, 
τότε δε θα βγει… η πασιέντζα» (!). ∆ηλα-
δή, κατά την άποψη της κ. ∆ραγώνα, τότε 
θα πετύχει το προσχεδιασθέν σε μυστη-
ριώδη κέντρα αποφάσεων μοντέλο της 
μελλοντικής ελληνικής οντότητας, όταν 
αφαιρεθούν από την παλιά, «αναχρο-
νιστική» συνταγή, που μας καθιστούσε 
υπερήφανους σαν λαός ανά τον κόσμο 
και ανάγκαζε κάποιους κυρίους να ανα-
γνωρίζουν την αξιωσύνη αυτού του λαού 
και να ομολογούν πως «οι ήρωες πολε-
μούν σαν Έλληνες», η ελληνική ιστορία 
και τα θρησκευτικά. Αυτά διακήρυττε και 
ο άλλοτε Υπουργός Εξωτερικών της Αμε-
ρικής Κίσιγκερ ο οποίος προσπαθούσε να 
εξαγοράσει τις συνειδήσεις των φτωχών 
ραγιάδων, όπως συμβαίνει και στις μέρες 
μας με τους ντόπιους συνεργάτες των 
διαφόρων Κίσιγκερς. Αυτά, αγαπητοί μας 
αναγνώστες, συμβαίνουν στην καταταλαι-
πωρημένη, πλην ωραία Πατρίδα μας. ∆εν 
θα μπορέσουν όμως να την γονατίσουν 
αν εμείς αγρυπνούμε, και αποβάλλοντας 
φυλετικές αδυναμίες, υψώσουμε ανάστη-
μα ελληνικής υπερηφάνειας, όπως και οι 
πρόγονοί μας, οι οποίοι αρνήθηκαν τα 
πλούτη που τους έταζαν οι εχθροί.

Στο προσεχές φύλλο θα δημοσι-
εύσουμε τί γράφουν τα εκπαιδευτι-
κά εγχειρίδια ιστορίας και γεωγρα-
φίας των μαθητών γειτόνων μας.

Υ.Γ. Η εφημερίδα μας βρισκόμενη 
προς εκτύπωση πληροφορήθηκε την 
παραίτηση της κ. Θ. ∆ραγώνα από το 

Υπουργείο.

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

 

Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
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αγροτικής έκτασης στο νοτιο-
ανατολικό Κόσοβο, στην πόλη 
Ουρόσεβατς. Η περιοχή αυτή 
καταλαμβάνει εκτάσεις τόσο 
του Κοσσυφοπεδίου όσο και της 
ΠΓΔΜ, καίτοι τα σύνορα αυτών 
των δύο προτεκτοράτων είναι 
αδιευκρίνιστα, πράγμα το οποίο 
ουδόλως ενδιέφερε τις ΗΠΑ. 
Εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν 
ότι η τοποθεσία αυτή είχε ήδη 
επιλεγεί από το 1992 που είχαν χα-
ραχθεί από τις μεγάλες αμερικανι-
κές εταιρείες και το Πεντάγωνο οι 
κρίσιμοι ενεργειακοί δρόμοι.
Ας συγκρατήσουμε τα ονόματα 
δύο εξ αυτών. Της Halliburton 
και της θυγατρικής της Brown & 
Root Services. Η πρώτη ηγείται 
του κονσόρτσιουμ του αγωγού 
ΑΜΒΟ, η δε δεύτερη οικοδόμησε 
και παρέχει επιμελητειακή υπο-
στήριξη στο κολοσσιαίο Camp 
Bondsteel.
Ακόμη θυμίζουμε ότι η πρώτη είχε 
κύριο μέτοχο τον Ντικ Τσέινι, τον 
πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, 
που αρέσκεται να τον αποκα-
λούν «πρίγκιπα του σκότους». 
Με άλλα λόγια, η βάση Camp 
Bondsteel κατασκευάστηκε για 
να προστατεύει και τον τεράστιας 
σημασίας αμερικανικών συμφερό-
ντων διαβαλκανικό αγωγό ΑΜΒΟ. 
Το τεράστιο στρατόπεδο απο-
καλείται από τους Αμερικανούς 
«Grand Dame» (μεγάλη κυρία), 
κατασκευάστηκε μέσα σε τρία 
χρόνια και εξυπηρετεί περίπου 
τα τρία τέταρτα των αμερικανών 
στρατιωτών που διατηρούν οι 
ΗΠΑ στην περιοχή. Για να αντι-
ληφθούμε το μέγεθος αυτής της 

στρατιωτικής βάσεως, αρκούν τα 
εξής: Για την κατασκευή δούλεψαν 
επί εικοσιτετραώρου βάσεως 1.000 
αμερικανοί μηχανικοί και περισ-
σότεροι από 7.000 Αλβανοί.
Κατασκεύασαν οδικό δίκτυο εντός 

τns βάσεως πλέον των 25 χιλιομέ-
τρων, 300 κτίρια, νοσοκομείο, που 
είναι το καλύτερα εξοπλισμένο σε 
όλη την Ευρώπη, χώρους αναψυ-
χής, κλειστές αθλητικές αίθουσες, 
βιβλιοθήκη, εκκλησία για να 
εξιλεωθούν από τη βία τους στη 
Σερβία, εγκαταστάσεις ύδατος 
και ηλεκτρισμού για 25.000 κατοί-
κους. Πολύ σύντομα, σύμφωνα με 
τους σχεδιασμούς, θα μεταφερθεί 
εκεί η αεροπορική αμερικανική 
βάση του Αβιάνο της Ιταλίας.

Ήδη σταθμεύουν εκεί 55 ελικό-
πτερα Black Hawk και Apache 
και ετοιμάζεται διάδρομος προ-
σγείωσης αεροσκαφών. Πρέπει 
ακόμη να επισημανθεί ότι πέριξ 
του στρατοπέδου ο αμερικανικός 

στρατός ελέγχει 350 χιλιόμετρα 
δρόμων και 71 γέφυρες, με άλλα 
λόγια το στρατόπεδο είναι μια 
πόλη κράτος, στην οποία εργάζο-
νται ήδη περίπου 75.000 Αλβανοί. 
Τι γυρεύει λοιπόν αυτή η τεράστια 
στρατιωτική εγκατάσταση σε μια 
περιοχή που «βρίσκεται 100 χρό-
νια πίσω»; Την απάντηση μάς τη 
δίνει η «Ουάσινγκτον Ποστ», που 
γράφει ότι: α) οι ΗΠΑ έχουν ανα-
λάβει τεράστιες δεσμεύσεις στην 
περιοχή και θα παραμείνουν επ’ 
αόριστον εκεί και β) η αστάθεια 

στη Μέση Ανατολή υποχρεώνει 
τις ΗΠΑ να έχουν μια πολύ με-
γάλη βάση στην καρδιά των Βαλ-
κανίων με ελευθερία πτή σεων για 
να μπορούν να προστατεύουν το 
πετρέλαιο της Κασπίας.
Είχε πει ο βρετανός στρατηγός 
Μάικλ Τζάκσον, που βρισκό-
ταν στην ΠΓΔΜ όταν το NATO 
βομβάρδιζε τη Σερβία: «Είναι 
απολύτως αναγκαίο να εξασφα-
λίσουμε τη σταθερότητα στη 
“Μακεδονία” και την ένταξή 
της στο NATO, γιατί είναι απα-
ραίτητο να παραμείνουμε εδώ 
για να μπορούμε να εγγυηθούμε 
την ασφάλεια τ ων ενεργειακών 
δρόμων που θα διασχίσουν τη 
χώρα».
Συνεπώς είναι πολύ εύκολο να 
αντιληφθούμε πόσο βαρέως φέ-
ρουν οι ΗΠΑ την άρνηση της μι-
κρής Ελλάδας να υπακούσει στην 
εντολή τους να μη προχωρήσει σε 
συμφωνία για τον αγωγό Μπουρ-
γκάς - Αλεξανδρούπολη και ιδίως 
το βέτο στον πλανητάρχη Μπους 
για την είσοδο στο NATO των 
Σκοπίων, θεωρώντας το μεγάλη 
προσβολή στον Πρόεδρο της 
υπερδυνάμεως. Να γιατί  οι φίλοι 
μας οι Αμερικανοί στηρίζουν ωμά 
και απερίφραστα το προτεκτορά-
το της ΠΓΔΜ για να τιμωρήσουν 
την Ελλαδίτσα, που καίτοι μικρή 
μπορεί και θαμπώνει την υφήλιο 
όταν έχει ηγέτες.

Του  ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
Δ. ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ

Ομότιμου καθηγητού, 
αξιωματικού εα, προέδρου 
Φίλων Εθνικής Αντίστασης

Ένα κείμενο που δημοσιεύθηκε 
στην «Ελευθεροτυπία» το 
περασμένο έτος (15-7-2009), 
μπορεί να διαφωτίσει πολλά από 
τα δραματικά γεγονότα, στα οποία 
έχει τον τελευταίο καιρό εμπλακεί 
η Ελλάδα.
Σε έρευνα του δημοσιογράφου 
Βίκτωρα Νέτα αποκαλύπτεται 
ότι ο ουσιαστικότερος λόγος της 
ανατροπής της κυβερνήσεως 
του αειμνήστου Γεωργίου 
Παπανδρέου στις 15 Ιουλίου 
1965 υπήρξε η δυσαρέσκεια του 
τότε προέδρου των ΗΠΑ Λίντον 
Τζόνσον, επειδή ο Γεώργιος 
Παπανδρέου, όταν τον Ιούνιο 
του 1964 επισκέφθηκε την 
Ουάσινγκτον, δεν υπέκυψε στις 
πιέσεις του να αποδεχθεί το 
σχέδιο Άτσεσον, που προέβλεπε 
διχοτόμηση της Κύπρου και παρα-
χώρηση του Καστελόριζου στην 
Τουρκία.
Ο Γ. Παπανδρέου μετά τις 
συναντήσεις του προείπε στους 

συνεργάτες του: «Τελειώσαμε. Οι 
μεγάλοι δεν τα συγχωρούν αυτά».
Μετά την αναχώρηση του Γ. 
Παπανδρέου από τις ΗΠΑ, ο 
πρόεδρος Λίντον Τζόνσον κάλεσε 
τον Έλληνα πρεσβευτή στην 
Ουάσινγκτον Αλ. Μάτσα και με 
απειλητικό ύφος επανέλαβε 
τα περί του σχεδίου Άτσεσον. 
Ο Μάτσας του θύμισε τις 
εξηγήσεις που του είχε δώσει ο Γ. 
Παπανδρέου, ότι «καμία ελληνική 
Βουλή δεν θα μπορούσε να δεχθεί 
ένα τέτοιο σχέδιο» και ότι «το 
ελληνικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει 
σε καμία ελληνική κυβέρνηση 
να παραχωρήσει ένα ελληνικό 
νησί». Ακολούθησε ο παρακάτω 
απίστευτος διάλογος:
Τζόνσον: Τότε ακούστε με, κύριε 
πρέσβη... τη Βουλή σας και το 
Σύνταγμά σας! Η Αμερική είναι 
ελέφαντας. Η Κύπρος είναι 
ψύλλος. Και η Ελλάδα είναι 
ψύλλος. Αν αυτοί οι δύο ψύλλοι 
εξακολουθούν να φέρνουν 

φαγούρα στον ελέφαντα, μπορεί ο 
ελέφαντας να τούς ρουφήξει μία 
και καλή με την προβοσκίδα του!
Μάτσας: Θα διαβιβάσω τις 
απόψεις σας στον πρωθυπουργό 
κ. Παπανδρέου, αλλά είμαι 
βέβαιος για την ελληνική 
απάντηση. Η Ελλάδα είναι 
δημοκρατία. Ο πρωθυπουργός 
δεν μπορεί να εναντιωθεί στις 
επιθυμίες της Βουλής.
Τζόνσον: Θα σας πω ποιά 
απάντηση θα δώσω, αν πάρω 
τέτοιου είδους απάντηση από τον 
πρωθυπουργό σας. Ποιός νομίζει 
ότι είναι; ∆εν μπορώ να έχω και 
δεύτερο Ντέ Γκόλ στα πόδια μου. 
Πληρώνουμε πολλά αμερικανικά 
δολάρια στους Έλληνες, κύριε 
πρέσβη. Αν ο πρωθυπουργός 
σας μου μιλήσει για ∆ημοκρατία, 
Βουλή και Σύνταγμα, τότε εκείνος, 
η Βουλή και το Σύνταγμά του 
μπορεί να μην κρατήσουν και 
πολύ!
Τον διάλογο αυτό, όπως του 

τον μετέφερε ο πρεσβευτής 
Αλ. Μάτσας, τον δημοσίευσε 
στο βιβλίο του «I should Have 
Died» (Ν. Υόρκη 1977) ο Φίλιπ 
Ντήν (Γεράσιμος) Τσιγάντες, 
γυιός του ταξίαρχου Χριστόπου-
λου Τσιγάντε. Φαίνεται ότι και 
τελευταία ο ψύλλος της Ελλάδας 
έφερε φαγούρα στον αμερικανικό 
ελέφαντα και... τις συνέπειες τις 
απολαμβάνουμε τώρα! Όμως 
ας μην αυθαδιάζουν οι ηγέτες 
της υπερδυνάμεως. ∆ιότι αυτός 
ο ελέφαντας μόλις προ ολίγου 
εμφανίσθηκε στην ιστορία και 
δεν γνωρίζουμε αν θα έχει μέλλον 
μακροχρόνιο. Ενώ η Ελλάδα και 
η Κύπρος, παρόλο που τους 
θεωρούν ψύλλους, έχουν ιστορία 
χιλιάδων ετών και μάλιστα την 
ενδοξότερη ιστορία του κόσμου.
Όσο για τη φρικτή αδικία που 
οι ελέφαντες διέπραξαν στην 
Κύπρο, κάποτε ο δίκαιος Θεός 
θα αποδώσει πλήρη δικαιοσύνη!

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ «Ο ΣΩΤΗΡ»

∆ΥΟ ΨΥΛΛΟΙ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ !

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΗΠΑ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ 

ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΣΤΗΣΑΝ  
ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΣΤΟ ΚΟΣΟΒΟ

Αεροφωτογραφία από 
 τις βάσεις των ΗΠΑ στο Κόσοβο
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Λαμπαδάριος

Σε κεντρικό ναό της πόλης μας 
(Λάρισα) για την αγιογράφηση του Πα-
ντοκράτορος, οι μεν σκαλωσιές νοι-
κιάστηκαν αντί του ποσού των 15.000 
ευρώ (δηλαδή πόσο θα κόστιζαν εάν 
τις αγόραζαν;), η δε αγιογράφηση 
του Παντοκράτορος στοίχισε 60.000 

ευρώ. Συνολικά 75.000 ευρώ.
∆ηλαδή 50% παραπάνω από το 

κόστος του καμπαναριού του Αγ. Γε-
δεών. Εάν είναι έτσι, ο Θεός να τους 
ελεήσει, αλλά και οι αρμόδιες Υπηρε-
σίες ας κάνουν τους απαιτούμενους 
ελέγχους.

«Υπόθεση εικονικών δωρεών 
προς ιερούς ναούς, με σκοπό 
φορολογικές απαλλαγές, διε-
ρευνούν οικονομικά και εκκλη-
σιαστικά όργανα ελέγχου την 
περιοχή των Φαρσάλων. Μέχρι 
τώρα έχουν τεθεί σε αργία οι 
ιερείς δύο ναών της επαρχίας, 
ενώ οι έλεγχοι σ’ αυτή τη φάση 
περιορίζονται στα φυσικά πρό-
σωπα των υποτιθέμενων δηλαδή 
δωρητών…

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές 
πληροφορίες, από επιθεωρητές 
του υπουργείου Οικονομικών 
ελέγχονται δεκάδες φοροδη-
λώσεις με δωρεές προς ιερούς 

ναούς ύψους από μερικές εκα-
τοντάδες ευρώ έως μερικές δε-
κάδες χιλιάδες, ενώ σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι και επαναλαμ-
βανόμενες…

Οι αποδείξεις αφορούσαν σε 
ποσά δωρεών μικρότερα των 
αναγραφομένων (αν δηλαδή 
κάποιος έδιδε π.χ. 200 ευρώ και 
έπαιρνε απόδειξη για 1.000), ή αν 
πρόκειται για χορηγία αποδείξε-
ων χωρίς καν να ανταποκρίνονται 
σε δωρεές…».

Αυτά συνέβησαν στην Μητρό-
πολη Θεσσαλιώτιδος και Φανα-
ριοφερσάλων. Τί γίνεται όμως 
στην μητρόπολή μας;

Μακαριώτατε,
η Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη κατά 

των αιρέσεων που κατ’ εντολή σας 
πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας τη 
Λάρισα ήταν για … κλάματα. Την πρώτη 
μέρα, που τις εργασίες παρακολου-
θήσαμε κι εμείς, την διέκρινε πολλή 
φτώχεια και παγωμάρα, που προμήνυε 
και την πορεία των άλλων ημερών. Παρ’ 
όλη την πολυήμερη διαφήμιση της 
προγραμματισθείσης Συνδιάσκεψης και 
την πλύση του εγκεφάλου μας από το 
ραδιοφωνικό σταθμό της Μητρόπολης 
η εκδήλωση θεωρήθηκε από φτωχή 
μέχρι ασήμαντη. ∆εδομένου ότι χρησι-
μοποιήθηκαν μεγάλα προπαγανδιστικά 
τρικ – το όνομά σας, εντεταλμένοι 8 
Ορθόδοξων Εκκλησιών και 75 ιερών 
Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελ-
λάδας και της Κρήτης – εν τούτοις οι 
περισσότεροι έλαμψαν με την απουσία 
τους. Ο ίδιος δεν προσήλθατε – πάντως 
εμείς σας περιμέναμε με αγωνιστικό 
φρόνημα –, από τις 8 Ορθ. Εκκλησίες 
παραβρέθηκαν 3 – μόνιμοι επισκέπτες 
της Μητρόπολής μας – και από τις 75 
Μητροπόλεις της Εκκλησιαστικής Ελ-
λάδας μόνο 4 !

Το αποκαρδιωτικό ήταν ότι, μετά την 
αναμνηστική φωτογραφία στο Ωδείο 

– όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 
– για τις διαφημιστικές ανάγκες του πε-
ριοδικού της Μητρόπολης «ΤΑΛΑΝΤΟ» 
οι περισσότεροι εκ των παραβρεθέντων 
ιερέων προτίμησαν τον περίπατο στην 
κεντρική πλατεία και κάποιοι το κυλικείο 
του Ωδείου τρώγοντας τυρόπιτες και 
πίνοντας αναψυκτικά. 

Άραγε τους ήλθε «βαρύ» το θέμα ή 
δεν μπορούσαν να ησυχάσουν αναλο-
γιζόμενοι το βάρος των εξόδων της 
εκδήλωσης αυτής που θα τους υπο-
χρέωνε ο κ. Ιγνάτιος να πληρώσουν; 
Όσο για τους ξένους επισκέπτες ήταν 
μια ευκαιρία να γνωρίσουν τη Λάρισα. 
Όσον αφορά τους ξενόφερτους Συνέ-
δρους πρέπει να πέρασαν καλά αφού 
διέμειναν σε πολυτελή ξενοδοχεία και 
γεύθηκαν τις λαρισινές λειχουδιές. 

Για τις υπόλοιπες ημέρες θα ασχολη-
θούμε στο προσεχές φύλλο.

Εμείς, Μακαριώτατε, σας είχαμε προ-
ειδοποιήσει ότι, το συνεχές χαράτσωμα 
των ενοριών, κυρίως φτωχών, που τα 
έσοδά τους είναι ασήμαντα, θα έχει 
σοβαρές επιπτώσεις στην πνευματική 
πορεία των εφημερίων (και των εκκλ/
κών Συμβ.) αλλά και στις σχέσεις τους 
με την Μητρόπολη.

Η φετινή εθνική μας γιορτή της 28ης Οκτωβρίου συνέπεσε με την ημερομηνία εκδίκασης στο Εφετείο της αστικής δίκης που άσκησε ο δεσπότης Ιγνάτιος 
Λάππας εναντίον τον Ορθοδόξων χριστιανών της πόλης μας – στην πλειοψηφία Πολυτέκνων – και ζητάει 20.000 ευρώ από τον καθένα ειδεμή θα τους κα-
τάσχει τα σπίτια -  όπως δήλωσε ο νομικός του σύμβουλος – γι’ αυτό και η διαμαρτυρία ήταν δυναμική.  Παρά την καταρρακτώδη βροχή ο πιστός λαός του Θεού, 
αψήφησε το τσουχτερό κρύο και έδωσε το βροντερό παρόν, ώστε να καταλάβουν κυβερνώντες και Αρχές ότι δεν μπορούν να κλείνουν μάτια και αυτιά στο 
συνεχιζόμενο έγκλημα που διαπράχθηκε και συνεχίζετε στην πόλη μας εδώ και δέκα έξι (16) χρόνια, αν θέλουν να μιλούν για δημοκρατία  και δικαιοσύνη. 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΈΝΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ – ΜΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΣ
Ένα σημαντικό έργο 

που για χρόνια έλειπε από 
τον πολιούχο του Τυρνά-
βου έγινε πραγματικότητα. 
Το καμπαναριό του Ιερού 
Ναού Αγ. Γεδεών διαστά-
σεων 3,5Χ3,5Χ22 μ. είναι 
γεγονός. Κατασκευάστηκε 
από τοιχία 25 εκ. οπλισμέ-
νου σκυροδέματος. Στο 
εσωτερικό του τοποθετή-
θηκε μεταλλική σκάλα. Στο 
τελείωμα του καμπαναριού 
κατασκευάστηκαν τα απα-
ραίτητα κολονάκια και ο 
τρούλος. Στα ανοίγματα 
εξωτερικά και στο καμπύλο 
τμήμα τους έγινε επένδυση. 
Εξωτερικά σοβατίστηκε με 
την μέθοδο του κτυπητού 
σοβά (αρτιφισέλ) σε όλο 
του το ύψος. Το κόστος 
του έργου έχει αγγίξει τα 
50.000 ευρώ.  Εκείνα που 

μας προβλημάτισαν είναι οι 
παρακάτω αντιθέσεις: Τα 
δημοσιεύματα αναφέρουν 
ότι τα χρήματα για την κα-
τασκευή του προέρχονται 
από δωρεές Τυρναβιτών, 
ενώ καταγγελίες των κα-
τοίκων βεβαιώνουν ότι εί-

ναι δωρεά του αειμνήστου 
γιατρού Γεωργίου Μαλίτα 
του Μαργαρίτη.

Τι συμβαίνει άραγε;
Μήπως η υπάρχουσα 

διαφορά έχει σχέση με 
αυτά που ρωτούσαμε 
κάποτε;

ΠΟΥ ΠΑΝΕ 
ΤΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ;

∆ιαβάσαμε στον τοπικό τύπο και 
σε συνεχή δημοσιεύματα ότι, η 
Μητρόπολη Λάρισας εκποιώντας 
διαμερίσματα δωρητών της εκθέτει 
αυτά σε πλειοδοτική δημοπρασία. 
Εμείς ρωτάμε: Υπάρχει αυτό το δι-
καίωμα; Ή ο δωρεοδότης παραχώ-
ρησε αυτό το δικαίωμα; Ναι ή όχι; 

Ο όρος της διαθήκης που ζη-
τούσε, εάν πωληθούν τα ακίνητα 
να ανεγερθεί Οικοτροφείο, πώς 
ξεπεράστηκε;

Τα χρήματα από τα ενοίκια τό-
σων ετών και από την πώληση των 
ακινήτων που βρίσκονται;

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ;
ΤΟ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΚΑΙ ΡΩΤΑΜΕ

«ΙΕΡΗ»… ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ !
Σε αργία δύο ιερωµένοι. Έρευνες 

από το υπ. Οικονοµικών…

ΕΝΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ … ΚΛΑΜΑΤΑ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010 
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