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ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ...
ΌΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ !

Χρήστου Παπασωτηρίου του Ιωάννου,
Δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω

Γνωμοδότηση του ∆ικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω κ. Χρ.
Παπασωτηρίου επί του τιθέμενου σε δημόσια διαβούλευση ζητήματος της νέας ταυτότητας (κάρτας πολίτη)
ΖΗΤΗΜΑ: Επί του τιθεμένου σε δημοσία διαβούλευση ζητήματος της νέας ταυτότητας (κάρτας πολίτη),
υποβάλλομε δημοσίως την παρούσα γνωμοδότηση, η
οποία συνετάχθη σύμφωνα με τον Κώδικα Περί ∆ικηγόρων. Σύμφωνα με το περιεχόμενο των προτάσεων της
διαβουλεύσεως, ως ενδεικτικά θέματα προβληματισμού
και εκφράσεως απόψεων προτείνονται από το Υπουργείο
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης τα εξής:
1. Η αξιοποίηση και επέκταση υπαρχουσών και η ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από την ∆ημόσια
∆ιοίκηση.
2. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της
ιδιωτικής ζωής των πολιτών.
3. Η προστασία της ασφάλειας των συναλλαγών.
4. Η εισαγωγή και αξιοποίηση καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
5. Τεχνικές προτάσεις για τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση της κάρτας κ.ά. Εξ άλλου, οι σκοποί και το
πλαίσιο χρήσεως της κάρτας πολίτη είναι προεχόντως
και σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο η φυσική ταυτοποίηση των πολιτών σε αντικατάσταση του υπάρχοντος
δελτίου αστυνομικής ταυτότητος. Ταυτοχρόνως, η κάρτα
πολίτη προτείνεται να χρησιμοποιείται σε όλο το εύρος
της καθημερινής του ζωής προκειμένου για την σταδιακή
αντικατάσταση προσωπικών εγγράφων και πιστοποιητικών στις συναλλαγές του με το δημόσιο.

Ένας διακεκριμένος Ελληνας επιστήμονας, ο
∆ρ. Νίκος Κατσαρός, επιστημονικός συνεργάτης
στον «∆ημόκριτο», π. Πρόεδρος της Ενωσης
Ελλήνων Χημικών, π. Γραμματέας Ερευνας και
Τεχνολογίας και π. Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), απαντά με την αποκλειστική συνέντευξή του που ακολουθεί, στο φλέγον
ερώτημα…
«Αν κάποιοι πραγματοποιούν αεροψεκασμούς
με μυστηριώδη αεροπλάνα που πετούν συχνά
στον ελληνικό εναέριο χώρο, είναι επικίνδυνοι για
τους Ελληνες και το περιβάλλον οι ψεκασμοί αυτοί
(που πιστεύεται ότι είναι «χημικοί»), από ποιους
γίνονται και για ποιον σκοπό; Η αποκαλυπτική
συνέντευξη του ∆ρ. Κατσαρού στον συνεργάτη
μας Κώστα Παπαπαναγιώτου έχει ως ακολούθως.
- ∆ρ. Κατσαρέ, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε στον ουρανό λευκές «ουρές» (νεφοειδείς
γραμμές) που αφήνουν πίσω τους ορισμένα
αεροπλάνα. Γι’ αυτές τις παράξενες «ουρές»,
που παραμένουν στον ουρανό για μεγάλο χρονικό διάστημα, λέγονται πολλά και διάφορα, ενώ
κυρίως υποστηρίζεται ότι «κάποιοι μας ψεκάζουν
ανηλεώς και με συγκεκριμένους στόχους». Κατά
την γνώμη σας τι ακριβώς συμβαίνει;
Πράγματι πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι ζουν ή
βρίσκονται στην Αθήνα και την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, τη Λάρισα, την Πάτρα, το
Ηράκλειο της Κρήτης και σε άλλες πόλεις και
περιοχές της Ελλάδος, παρατηρούν – ιδιαίτερα
τον τελευταίο καιρό – αυτές τις «ουρές» για τις
συνέχεια στη σελ. 6

Ο ∆ΙΩΓΜΟΣ
ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ
«Ο θέλοντες ε σεβς ζν ν
Χριστ ησο διωχθήσονται» (Β΄
Τιμ. 3,12)
ΣΗΜΕΡΑ, γαπητοί μου, ρχίζει τ
Τριδιο. Τί ενε Τριδιο; ν ρωτήσουμε
το"ς κοσμικο"ς νθρώπους, θ' μ(ς
πο)ν· Τριδιο *σον χοροί, διασκεδάσεις,
γλέντια, μάσκες, καρναβάλια. Α1τ 2μως
ενε πλάνη. Α1τ δ3ν ενε Τριδιο· ενε
ντιτριδιο, ντίθετο μ3 τ Τριδιο τ4ς
5κκλησίας το) Χριστο) μας. Τριδιο
ενε μία 7ερ' περίοδος το) 8κκλησιαστικο) :τους, περίοδος 8ντατικωτέρας
σκήσεως. <πως = στρατς :χει περίοδο
σκήσεων, γι' ν' ενε ο7 στρατι>τες
πανέτοιμοι δι' π(ν 8νδεχόμενον, :τσι
κα@ τ Τριδιο ενε περίοδος 7ερ>ν
σκήσεων τ>ν Χριστιαν>ν. Τ Τριδιο
ενε δέκα Aβδομάδες· πρώτη Bμέρα ενε
σήμερα, κα@ τελευταία Bμέρα ενε τ
Μέγα Σάββατο, 2ταν = 7ερε"ς γεμ(τος
8νθουσιασμ σκορπάει μέσC στ να
δεξι' – ριστερά, πάνω – κάτω, φύλλα δάφνης κα@ ψάλλει «Hνάστα, =
Θεός, κρJνον τKν γ4ν» (Ψαλμ. 81,8).
Τ Τριδιο, γι' ν' 8κφρασθ>
Qπλούστερα, ενε μία σκάλα, πο" μ(ς
Rψώνει π τK γ4 στν ο1ρανό. Μοιάζει
μ3 τK σκάλα πο" εδε = Sακώβ, πο" τ
κάτω Tκρο της πατο)σε στK γ4 κα@ τ

συνέχεια στη σελ. 2

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
του Στυλ. Λαγουρού

• Κορυφαίο γεγονός ιστορικής
σημασίας και παρεμβατικής γενναιότητας είναι το διάγγελμα της Ιεραρχίας
«Προς το Λαό», όπου ετάραξε τα λιμνασμένα νερά της ένοχης σιωπής και
της συνένοχης προδοσίας. Η Εκκλησία
επιτέλους μίλησε και η φωνή της είναι
φωνή Λαού και οργή Θεού.
• Νά όμως, που αυτή η φωνή, η
τόσον διαυγής και ξεκάθαρη, έγινε
προσπάθεια να υπονομευθεί από τα
πανικόβλητα «στρατεύματα κατοχής»,
είτε σε πολιτικό επίπεδο είτε σε εκκλησιαστικό.
• Στο «ΠΑΡΟΝ» της 25/12/2010
σχολιάζεται: «Και μόνον το γεγονός

ότι καταθορύβησε την κυβέρνηση και
εκείνους που θέλουν την Εκκλησία
περιορισμένη, σιωπηλή και απόκοσμη
στις τελετουργίες της δείχνει πόσο
σωστά έπραξε».
• Και συνεχίζει: «αφού έσπευσαν
να απαιτήσουν από τον Αρχιεπίσκοπο
να αποσύρει... πάραυτα το φυλλάδιο».
Νά λοιπόν που επιβεβαιώνεται περίτρανα ό,τι το φυλλάδιο «καταγγέλλει»,
είμαστε υπό «κατοχήν» εφ’ όσον λογοκρίνουν τον δημόσιο λόγο με τέτοιες
«απαιτήσεις»...
• Αυτή η «απαίτηση-λογοκρισία»
εξηγεί το γεγονός ότι σε πολλές ενορίες το φυλλάδιο δεν... έφτασε, γιατί
συνέχεια στη σελ. 5

συνέχεια στη σελ. 7

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Θεοδώρου Ζήση, Ομ. Καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1. Οι ποιμένες δεν βλέπουν τους εξωτερικούς εχθρούς. Τους κατήργησαν.
Στην τελευταία συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της
Ελλάδος, που έγινε στις αρχές Οκτωβρίου,
ενοχλημένος ο αρχιεπίσκοπος από τους
αγώνες κληρικών και λαϊκών εναντίον του
Παπισμού και του Οικουμενισμού, διότι
δεν του επιτρέπουν με κοινή αποδοχή και
υπακοή να υποτάξει την Αγία Ορθοδοξία
στον πάπα και στο Παγκόσμιο Συμβούλιο
Εκκλησιών, τους εχαρακτήρισε, για να τους
δυσφημήσει, ως εσωτερικούς εχθρούς της
Εκκλησίας. Είπε επί λέξει: «Η Εκκλησία δεν
εκινδύνευσε ποτέ περισσότερο από τους
έξωθεν εχθρούς της όσο από τους έσωθεν».
Ας δούμε, όμως, ποιοι είναι οι πραγματικοί

εχθροί της Εκκλησίας, εξωτερικοί και εσωτερικοί.
Σύμφωνα με κοινά και ομόφωνα αποδεκτή
άποψη εξωτερικοί εχθροί της Εκκλησίας,
κατά την μακροχρόνια πορεία της, ήσαν
τα μη χριστιανικά θρησκεύματα, δηλαδή η
ειδωλολατρία, ο Ιουδαϊσμός και από τον 7ο
μ.Χ. αιώνα το Ισλάμ, τα οποία οργάνωσαν
διωγμούς και μαρτύρια εναντίον των Χριστιανών, όπως φαίνεται από το πλήθος των
Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, το αίμα των
οποίων επότισε και εγιγάντωσε το δένδρο
της Εκκλησίας. Αυτούς τους εχθρούς της
πίστεως δεν τους βλέπουν σήμερα οι εκκλησιαστικοί ηγέτες, υπάρχει ένας άκρως
επικίνδυνος στρουθοκαμηλισμός, που τον
επιβάλλει το παγκόσμιο κλίμα του συγκρησυνέχεια στη σελ. 7

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ!
Το Φεβρουάριο του 1998 έφτασε στη δημοσιότητα
έρευνα που αφορούσε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση
ραδονίου στον Ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα στο
χωριό Νεράιδα Θεσπρωτίας. Η μέτρηση ήταν 9550 Μπεκερέλ ανά τετραγωνικό μέτρο και με όριο επιφυλακής τα
150!Παρόμοιες υψηλές μετρήσεις είχαμε και στις περιοχές
Σερρών,Θεσσαλονίκης, Μύκονου, Καβάλας, Ικαρίας, Λέσβου, Φθιώτιδα, Λουτράκι, Νιγρίτα, Σουρωτή (1), κλπ. Το
ραδόνιο είναι φυσικό ραδιενεργό στοιχείο και για όσους
γνωρίζουν, αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη στο υπέδαφος των άνω τουλάχιστον περιοχών ΟΥΡΑΝΙΟΥ. Στο όρος
Παγγαίο στην Καβάλα επίσης υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον από ξένο επενδυτή για την εξόρυξη των τεράστιων

κοιτασμάτων χρυσού.
Στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής ήδη έχει ξεκινήσει η εκμετάλλευση του εκεί
υπεδάφους από την TVX Gold του George Soros, η
οποία περιέχει αρκετό χρυσό, αλλά και ουράνιο !!!. Εμείς
ερωτάμε….ΠΟΙΟΣ ΤΟΥ Ε∆ΩΣΕ ΤΗΝ Α∆ΕΙΑ; Μία απόρρητη
έκθεση που ήρθε στο φως με δημοσίευμα της εφημερίδας
«Επενδυτής» στις 23/2/96, αναφέρει για τα αποτελέσματα
των μετρήσεων του ΙΓΜΕ.
Γύρω στο ποσό των 100 τρισεκατομμυρίων δραχμών
εκτιμάται η αξία των κοιτασμάτων ουρανίου και άλλων
σπανίων μετάλλων για δορυφόρους και πυραύλους. Το
κείμενο της έρευνας υπογράφεται από επτά διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες και κάνει λόγο για κοίτα-

σμα ουρανίου που περιέχει 300 εκατομμύρια τόνους
με συμπύκνωμα ουρανίου 16%, καθώς και σπάνια άλλα
ορυκτά όπως ρουτίλιο, λουτέσιο και λανθάνιο, που έχουν
εξαιρετικά ειδικές χρήσεις στην κατασκευή πυραυλικών
συστημάτων. Αναφέρεται ΜΟΝΟΝ για την περιοχή του
όρους Σύμβολο του νομού Καβάλας. Αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα κοιτάσματα ουρανίου ∆ΙΕΘΝΩΣ. Η αξία του
εμπλουτισμένου ουρανίου 235 στην διεθνή αγορά (το 1998)
ήταν 20.000 δολάρια το γραμμάριο !. ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ
ΠΙΟ … ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΦΤΩΧΟΙ …Να γιατί θέλουν λοιπόν τη
Μακεδονία….
Η εφημερίδα μας είχε ξαναγράψει “Είμαστε πλούσιοι
και δεν το ξερουμε;” στο φ. 154 Φεβρουάριος 2010.
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συνέχεια από την σελ. 1

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΤΑΣ
ΠΟΛΙΤΗ:
Κύριο χαρακτηριστικό της κάρτας του πολίτη σύμφωνα με την πρόταση διαβουλεύσεως, προβλέπεται να είναι η ενσωμάτωση
πλινθίου (τσιπ) επ’ αυτής, προκειμένου για
την επίτευξη των σκοπών και του πλαισίου
χρήσεως της κάρτας, δηλαδή προκειμένου
να περιληφθούν όλες οι πληροφορίες και
τα δεδομένα, τα οποία φέρονται ως σχετιζόμενα με τους ανωτέρω σκοπούς και
πλαίσια. Η ενσωμάτωση του πλινθίου στην
κάρτα επιτρέπει στον υπεύθυνο και εκτελούντα την επεξεργασία των πληροφοριών και
δεδομένων αλλά και ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΟτην
ανά πάσα στιγμή γνώση τόσο των συναλλαγών, όσο και του ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΤΟΠΟΥ, όπου
ευρίσκεται το πρόσωπο ,το φέρον την κάρτα!!!. Συνακόλουθα, η επίτευξη των σκοπών
αυτών της κάρτας προϋποθέτει την ίδρυση
και λειτουργία μίας κεντρικής ηλεκτρονικής
βάσεως, στην οποία θα συλλέγονται και θα
αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας οι
σχετικές πληροφορίες και δεδομένα.
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Αρθρo
8 Ε.Σ.∆.Α. (Ευρωπαϊκής Συμβάσεως ∆ικαιωμάτων Ανθρώπου)
«1. Παv πρόσωπov δικαιoύται εις τov
σεβασμόv της ιδιωτικής και oικoγεvειακής
ζωής τoυ, της κατoικίας τoυ και της
αλληλoγραφίας τoυ.
2. ∆εv επιτρέπεται vα υπάρξη επέμβασις
δημoσίας αρχής εv τη ασκήσει τoυ
δικαιώματoς τoύτoυ, εκτός εάv η επέμβασις
αύτη πρoβλέπεται υπό τoυ vόμoυ και
απoτελεί μέτρov τo oπoίov, εις μίαv
δημoκρατικήv κoιvωvίαv, είvαι αvαγκαίov
δια τηv εθvικήv ασφάλειαv, τηv δημoσίαv
ασφάλειαv, τηv oικovoμικήv ευημερίαv
της χώρας, τηv πρoάσπισιv της τάξεως
και τηv πρόληψιv πoιvικώv παραβάσεωv,
τηv πρoστασίαv της υγείας ή της ηθικής,
ή τηv πρoστασίαv τωv δικαιωμάτωv και
ελευθεριώv άλλωv».
Άρθρο 9 Συντάγματος
«1. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η
ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου
είναι απαραβίαστη. Καμία έρευνα δε γίνεται
σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει
ο νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας».
Άρθρο 9α Συντάγματος
“Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από
την συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως
με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του
δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται
και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει”.
Άρθρο 25 Συντάγματος
“1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου
και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου
τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα
τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική
άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν
και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες
προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί
που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα
είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη
υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της
αναλογικότητας.
” 2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων
του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει
στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου
μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη».
Άρθρο 5 Συντάγματος
«1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει
ελεύθερα την προσωπικότητά του και να
συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν
παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.
2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική
Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη
προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας,
φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται
στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές
δίκαιο. Απαγορεύεται η έκδοση αλλοδαπού
που διώκεται για τη δράση του υπέρ της
ελευθερίας.
3. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε
συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται,

παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο νόμος.
προσώπου μέσα στην Χώρα, γι’ αυτό η
“4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά προτεινομένη κάρτα με πλινθίο συνιστά
μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε ατομικό διοικητικό μέτρο που επιβάλλει
Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατά- υποχρεωτικούς όρους στην ελεύθερη
σταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη κίνηση του πολίτη στην Χώρα, η οποία
έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περι- οφείλει να είναι απεριόριστη και σεβαστή
εχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνα- από τα όργανα του Κράτους. Επομένως η
τόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη καθιέρωση της προτεινομένης κάρτας θα
ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, περιόριζε δυσανάλογα κατ’ άρθρον 25 Σ.
σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και την ελεύθερη κίνηση του πολίτη, περίπτωμόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξε- ση που απαγορεύεται ρητώς από το άρθρο
ων, όπως νόμος ορίζει”. Άρθρο 5 παρ. 1 5 παρ. 4 του Συντάγματος. Γιατί τέτοιος
Ε.Σ.∆.Α.: «Παv πρόσωπov έχει δικαίωμα εις περιορισμός μόνον ως παρεπόμενη ποινή με
τηv ελευθερίαv και τηv ασφάλειαv. Ουδείς απόφαση ποινικού δικαστηρίου δύναται κατ’
επιτρέπεται vα στερηθή της ελευθερίας τoυ εξαίρεση να επιβληθεί και δη σε εξαιρετικές
ειμή εις τας ακoλoύθoυς περιπτώσεις και περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόσυμφώvως πρoς τηv vόμιμov διαδικασίαv: ληψη αξιοποίνων πράξεων, πάντα δε υπό τις
α) εάv κρατήται καvovικώς κατόπιv κατα- εγγυήσεις του Νόμου (άρθρο 5 παρ.
“4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά
δίκης υπό αρμοδίoυ δικαστηρίoυ, β) εάv
μέτρα
που περιορίζουν σε οποιονδήποτε
υπεβλήθη εις καvovικήv σύλληψιv ή κράτησιv
λόγω αvυπoταγής εις vόμιμov διαταγήv Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση
δικαστηρίoυ, ή εις εγγύησιv εκτελέσεως στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο
υπoχρεώσεως oριζoμέvης υπό τoυ vόμoυ, και είσοδο σ’ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου
περιοριστικά
γ) εάv συvελήφθη
μέτρα είναι
και κρατήται όπως
δυνατόν να
oδηγηθή εvώπιov
επιβληθούν
της αρμoδίας διμόνο ως
καστικής αρχής
παρεπόμεεις τηv περίπτωσιv
νη ποινή με
ευλόγoυ υπovoίας
απόφαση
ότι διέπραξεv
ποινικού διαδίκημα, ή
καστηρίου,
υπάρχoυv λoγικά
σε εξαιρετιδεδoμέvα πρoς
κές περιπτώπαραδoχήv της
σεις ανάγκης
αvάγκης όπως
και μόνο για
oύτoς εμπoδισθή
την πρόληψη
από τoυ vα διααξιόποινων
πράξη αδίκημα ή
πράξεων,
δραπετεύση μετά
όπως νόμος
τηv διάπραξιv
ορίζει”).
τoύτoυ, δ) εάv
ΕΠΕΙ∆Η η
πρόκειται περί Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκαν δύο πολυπληθείς συγκε- προβλεπομέvoμίμoυ κρατή- ντρώσεις (απουσίαζε παντελώς η Μητρόπολις Λάρισας ) νη ενσωμάσεως αvηλίκoυ, καθώς και μια μεγαλειώδη πορεία στο κέντρο της πόλης, που τωση πλινθίαπoφασισθείσης
ου (τσιπ)
διαδήλωσαν κατά της “Κάρτας του Πολίτη”.
δια τηv επιτήρησιv
στην κάρτα
της αvατρoφής τoυ, ή τηv vόμιμov κράτησίv πολίτη, καθιστώντος ανά πάσα στιγμή εφικτό
τoυ ίvα παραπεμφθή εvώπιov της αρμoδίας τον εντοπισμό και την θέση του φέροντος
αρχής, ε) εάv πρόκειται περί voμίμoυ κρα- την κάρτα προσώπου μέσα στην Χώρα πατήσεως ατόμωv δυvαμέvωv vα μεταδώσωσι ραβιάζει την προβλεπομένη υπό της 25
μεταδoτικήv ασθέvειαv, φρεvoβλαβoύς, Σ. αρχή της αναλογικότητος ή ευλόγου
αλκooλικoύ, τoξικoμαvoύς ή αλήτoυ. στ) εάv ισορροπίας, καθ’ όσον επιτρέπει περιορισμό
πρόκειται περί voμίμoυ συλλήψεως ή κρατή- της ιδιωτικής ζωής και της προσωπικής ελευσεως ατόμoυ επί σκoπώ όπως εμπoδισθή θερίας με την δημιουργία καταστάσεως δυαπό τoυ vα εισέλθη παραvόμως εv τη χώρα σαναλόγου εν σχέσει προς τον φερόμενο
ή εvαvτίov τoυ oπoίoυ εκκρεμεί διαδικασία σαν σκοπό της κάρτας πολίτη, τον οποίο
εξαγγέλλεται πως αποσκοπεί να εξυπηρετήαπελάσεως ή εκδόσεως».
σει, ήτοι την φυσική ταυτοποίηση και συνάμα
Άρθρο 5 Ν. 2472/1997
«1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπι- την διευκόλυνση των συναλλαγών του πολίτη
κού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν με τις δημόσιες εν γένει Αρχές. Και ταύτα
το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει κατά τρόπον προσβάλλοντα τα συνταγματικώς κατοχυρούμενα δικαιώματα των πολιτών
τη συγκατάθεσή του.
για τον απόλυτο σεβασμό των ατομικών της
2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξερπροσωπικότητός τους, της προσωπικής και
γασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν: ιδιωτικής τους ζωής και της προσωπικής
α) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την τους ελευθερίας, στην οποία περιλαμβάνεται
εκτέλεση σύμβασης, στην οποία συμβαλ- το δικαίωμα της ελεύθερης κινήσεως μέσα
λόμενο μέρος είναι υποκείμενο δεδομένων στην Χώρα χωρίς την δυνατότητα τού ανά
ή για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήσεως του πάσα στιγμή ελέγχου και εντοπισμού της
υποκειμένου κατά το προσυμβατικό στάδιο. θέσεώς του.
ΕΠΕΙ∆Η ο προτεινόμενος από το Υπουρβ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την
εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπεύθυνου γείο σκοπός της ταυτοποίησης του πολίτη και
επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από το της διεκπεραίωσης των συναλλαγών του με
νόμο. γ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για το ∆ημόσιο μέσω της προτεινομένης κάρτας
τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του φερούσης πλινθίο (τσιπ), εις τρόπον ώστε να
υποκειμένου, εάν αυτό τελεί σε φυσική ή καθίσταται ανά πάσα στιγμή δυνατός ο εντονομική αδυναμία να δώσει τη συγκατάθεσή πισμός του πολίτη μέσα στην Χώρα, συνιστά
παράλληλα και μέτρο μηδόλως αναγκαίο και
του. δ) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για
υπέρμετρα δυσανάλογο σε μία δημοκρατιτην εκτέλεση έργου δημόσιου συμφέροντος
κή κοινωνία, προκειμένου για την εθνική ή
ή έργου που εμπίπτει στην άσκηση δημό- δημοσία ασφάλεια, την οικονομική ευημερία
σιας εξουσίας και εκτελείται από δημόσια της Χώρας, την προάσπιση της τάξεως και
αρχή ή έχει ανατεθεί από αυτή είτε στον την πρόληψη ποινικών παραβάσεων, την
υπεύθυνο επεξεργασίας είτε σε τρίτο, στον προστασία της υγείας ή της ηθικής ή την προοποίο γνωστοποιούνται τα δεδομένα. ε) Η στασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των
επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για άλλων. Και τούτο γιατί το προτεινόμενο μέτρο
την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος μόνον επί υπόπτων προσώπων και προσώπων
που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή που ελέγχονται για την διάπραξη ιδιαζόντως
ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοι- σοβαρών (κακουργηματικών) αδικημάτων,
νώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι θα ηδύνατο να εφαρμοσθεί και όχι εφ’ όλου
τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων του πληθυσμού της Χώρας, δηλαδή επί του
και συμφερόντων των προσώπων στα οποία συνόλου των πολιτών, οι οποίοι, κατά τα κοιαναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται νώς γνωστά, διάγουν ησύχως και νομοταγώς.
οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών».
Έτσι το προτεινόμενο μέτρο, εφ’ όσον ποτε
ΕΠΕΙ∆Η η υποχρεωτική καθιέρωση της εκαθιερούτο, θα επιδρούσε άμεσα στον πυταυτοποιήσεως του προσώπου και της δι- ρήνα του ατομικού δικαιώματος απολύτου
εκπεραιώσεως των συναλλαγών του με το σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των πολιτών
∆ημόσιο με την οπωσδήποτε χρήση κάρτας και της προσωπικής τους ελευθερίας έναντι
φερούσης πλινθίο (τσιπ) θα καθιστούσε από του Κράτους, ήτοι επί ατομικών δικαιωμάτεχνικής και πρακτικής απόψεως δυνατό των απολύτως απαραβιάστων.
ΕΠΕΙ∆Η προσέτι η αυτή ως άνω συνταγματον ανά πάσα στιγμή εντοπισμό και τον
έλεγχο της θέσεως και των κινήσεων του τική αρχή της αναλογικότητος παραβιάζεται

διά της προτεινομένης κάρτας του πολίτη,
διότι ο σκοπός του σχετικού Νόμου, ο οποίος
προεχόντως συνίσταται στην ταυτοποίηση
του προσώπου, δύναται να ικανοποιηθεί
πλήρως και ευχερώς με άλλους τρόπους,
όχι τόσον ιδιαζόντως επαχθείς, όπως με το
προτεινόμενο μέσο (κάρτα με τσιπ), δηλαδή
χωρίς να προσβάλλονται καθόλου τα ανωτέρω ατομικά δικαιώματα και συγκεκριμένα ο
εν λόγω σκοπός ταυτοποιήσεως δύναται να
επιτευχθεί με την διατήρηση των ήδη θεσμοθετημένων τρόπων ταυτοποιήσεως (ισχύων
τύπος δελτίου αστυνομικής ταυτότητος,
διαβατήριο).
ΕΠΕΙ∆Η προς τούτοις και το ως άνω συνταγματικό δικαίωμα του άρθρου 9α Σ. περί
προστασίας του πολίτη από την συλλογή,
επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά
μέσα, των προσωπικών του δεδομένων δύναται να καμφθεί ολοσχερώς σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου
2472/1997, μόνον με την προηγουμένη ρητή
συναίνεση του πολίτη, η οποία απαιτείται
μέσα σε δημοκρατική κοινωνία, καθ’ όσον
μάλιστα η διαβουλευομένη περίπτωση δεν
εμπίπτει σε καμμία εκ των εξαιρέσεων της
παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου 5 για την
επεξεργασία δεδομένων χωρίς την συναίνεση του πολίτη. Πρακτικά ουδείς δύναται
να υποχρεώσει κανένα πολίτη να λάβει
και να χρησιμοποιεί την κάρτα, όπως αυτή
εξαγγέλθηκε, δηλαδή με πλινθίο. Όσοι δε
πολίτες αρνούνται να την λάβουν και δεν συναινούν στην συλλογή, επεξεργασία κλπ. των
πληροφοριών και δεδομένων τους πρέπει να
εξακολουθούν να δύνανται να ταυτοποιούνται
με τους ήδη υφισταμένους τρόπους και μέσα,
άλλως παραβιάζεται η ανωτέρω κατοχυρουμένη υπό του άρθρου 25 του Συντάγματος
αρχή της αναλογικότητος. Επομένως επιβάλλεται να προβλέπεται παράλληλα με την
κάρτα πολίτη και για όσους πολίτες αρνούνται
την λήψη και χρήση της, η εξακολούθηση
της χρήσεως του δελτίου αστυνομικής
ταυτότητος, υπό τον τύπο που υφίσταται σήμερα και η μη αντικατάστασή του για όσους
πολίτες δεν συναινούν στην λήψη και χρήση
της νέας κάρτας με πλινθίο.
ΕΠΕΙ∆Η ακόμη η αρχή της αναλογικότητος ή ευλόγου ισορροπίας μεταξύ του
προτεινομένου μέτρου (κάρτας πολίτη)
και επιδιωκομένου σκοπού (ταυτοποίηση
προσώπου και διευκόλυνση συναλλαγών
με την ∆ιοίκηση) παραβιάζεται στην προκειμένη περίπτωση, καθ’ όσον η μεν συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρος εκ μέρους ή για
λογαριασμό του Κράτους δύναται και
να υλοποιείται ευχερώς από τα όργανα
αυτού με την ανά πάσα στιγμή χρήση της
συγχρόνου τεχνολογίας των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και με την λειτουργία κεντρικής
βάσεως δεδομένων, ο πολίτης όμως δεν θα
δύναται να έχει πρακτικώς κανένα αντίστοιχο
(ανά πάσα στιγμή) έλεγχο των συλλεγομένων
για το άτομό του πληροφοριών, οι οποίες θα
ενημερώνονται στην κάρτα του διά μέσου του
πλινθίου λόγω της εξεζητημένης τεχνολογίας,
η οποία δεν είναι οικονομικώς προσιτή ούτε
πρακτικώς χρήσιμη ή αναγκαία για κανένα
πολίτη.
ΕΠΕΙ∆Η η τυχόν καταναγκαστική επιβολή
λήψεως και χρήσεως από κάθε πολίτη της
προτεινομένης κάρτας δύναται να αποκρουσθεί βασίμως ενώπιον των αρμοδίων
διοικητικών ∆ικαστηρίων της Χώρας.
Εν όψει των ανωτέρω έχω την γνώμη: α΄)
ότι η καθιέρωση της κάρτας πολίτη με τα
προβλεπόμενα στην πρόταση διαβούλευσης
χαρακτηριστικά και σκοπούς για την ταυτοποίηση του προσώπου και για την συλλογή
πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων
μπορεί να γίνει νομίμως μόνο με την προηγουμένη συναίνεση κάθε πολίτη και με την
αυτονόητη πρόβλεψη επαλλήλου και εναλλακτικής εξακολουθήσεως χρήσεως των
μέχρι σήμερα ισχυόντων τρόπων και μέσων
ταυτοποιήσεως (δελτίο αστυνομικής ταυτότητος κλπ.) για όσους πολίτες ∆ΕΝ συναινούν στην λήψη και χρήση της κάρτας
πολίτη με πλινθίο και στην συναφή συλλογή, επεξεργασία κλπ. πληροφοριών και
προσωπικών τους δεδομένων και β΄) κάθε
πολίτης δικαιούται να αρνείται να λάβει και
να χρησιμοποιεί την προτεινομένη κάρτα,
της πολιτείας παντάπασιν υποχρεουμένης
να προβλέπει εναλλακτικούς τρόπους
ταυτοποιήσεως, ήτοι δελτίο ταυτότητος
χωρίς πλινθίο.
Αθήναι 9 ∆εκεμβρίου 2010 Ο Γνωμοδοτών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩhttp://opengov.gr/ypes/
?c=18271
tideon.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΟΚ !! Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ∆ΕΝ ΗΤΑΝ ΤΙΠΟΤΕ
Εσάς θα σας εξαφανίσουν…!!!
Ένα άρθρο γραμμένο από τον ∆ρα
Mark Weisbrot, διακεκριμένου οικονομολόγου (Washington D.C.) που έζησε τα
γεγονότα της Αργεντινής από κοντά
Ερώτηση: Στην Ελλάδα κύριε καθηγητά, δεν γνωρίζουμε πολλά για το τι
έγινε στην Αργεντινή με το ∆ΝΤ. Το
μόνο που θυμάμαι (και μ’ έχει σημαδέψει), είναι ένα πλάνο από κάπου ψηλά,
που έδειχνε μία «αδέσποτη» αγελάδα
να τρέχει και κόσμο, πολύ κόσμο, να
την κομματιάζει ενώ ήταν.... ζωντανή(!)
όπως έλεγε ο σπίκερ, για να εξασφαλίσει κρέας.
Απάντηση: Ο μόνος τρόπος να επιβιώσετε είναι επί ένα μήνα κάθε ημέρα
συνέχεια να βγαίνετε σύσσωμοι και ενωμένοι 8 εκατομμύρια άνθρωποι, μιλάω για
τους ενήλικες, στους δρόμους μέχρι να
ανασταλούν όλες μα όλες οι καθημερινές
λειτουργίες. Μόνο κατ΄ αυτόν τον τρόπο
θα εκβιαστεί η Ε.Ε. αρκετά ώστε να δώσει
χρήματα και άτοκα μάλιστα, τα οποία και
διαθέτει. ∆εν είστε ξέμπαρκοι, για όνομα
του Θεού, ενώ η Αργεντινή ήταν εντελώς
μόνη και απροστάτευτη.
Η Ε.Ε. δεν επιθυμεί κάτι αντίστοιχο, μα
πρέπει να ασκηθεί η κατάλληλη πίεση
πλέον από κάτω προς τα πάνω και όχι
αντιστρόφως. Η μόνη σωτηρία πλέον
είναι να εξαναγκάσετε τη Γερμανία να
πληρώσει τα 74 δις. που χρωστάει στην
Ελλάδα για την περίοδο 1939-1945.
Μάλιστα ακούγεται ταυτόχρονα σε πολλούς κύκλους στη Γενεύη όπου ζω, ότι η
Ελβετία θα δώσει ως δώρο στην Ελλάδα,
δίχως απαίτηση επιστροφής, 100 δις,
ώστε να μην οδηγηθεί ευρωπαϊκή χώρα,
με τέτοιες τραγικές συνέπειες, στο στόμα
του λιονταριού.
Πιστέψτε με, στην Ουγγαρία ήταν
πιο ομαλά τα πράγματα, στην Ελλάδα
προετοιμάζεται το έδαφος για μαζική
καταστροφή όλου του κοινωνικού ιστού
με τραγικές συνέπειες, όπου το μηνιαίο
εισόδημα ακόμα και στις ιδιωτικές εταιρίες θα μειωθεί από 1000 ευρώ φερ΄ ειπείν, στα 250 ευρώ, ενώ οι τράπεζες θα
επιτρέπουν την ανάληψη πλαφόν των 100
ευρώ ανά ημερολογιακού μήνα.
Η Κυβέρνησή που τώρα σας κυβερνάει,
προσφέρουν τα κλειδιά στους καρχαρίες
του ∆.Ν.Τ. για να συμβεί κάτι ανάλογο
με αυτό που συνέβη στην Αργεντινή. Ο
συνολικός αριθμών των θυμάτων επισήμως κατά την οικονομική κατάρρευση της
Αργεντινής ήταν περί των 25.000...
Ο συνολικός αριθμών των θυμάτων
επισήμως κατά την οικονομική κατάρρευση της Αργεντινής ήταν περί των 25.000,
αλλά φυσικά ο αριθμός που ανακοίνωναν
τα Μ.Μ.Ε. της χώρας και με την διαταγή
του ∆.Ν.Τ. ήταν κατά πολύ λιγότερος και
συγκεκριμένα είχανε αναφέρει μόνον 27
θανάτους.
Έφτιαξαν πόλεις, μέσα στις πόλεις.
Τις ονόμασαν villas miserias, πόλεις της
μιζέριας. Εκεί πότιζαν τον κόσμο κοκαΐνη,
επεξεργασμένη με χλωρίνη και ασβέστη
και άλλα ναρκωτικά της μιας δόσης, που
παρουσιάστηκαν εν αφθονία άξαφνα,
όταν ο εφιάλτης είχε αρχίσει. Ήταν
περήφανος λαός οι Αργεντίνοι, όπως
και οι Έλληνες και δεν είδα μάνες στην
Αργεντινή να πουλάνε τα παιδιά τους,
όπως γίνεται στο L.A. από το 1960.
Είδα όμως ανθρώπους να χάνουν τα
πάντα και στο τέλος τη ζωή τους, όταν
δεν υπήρχε τίποτα να δώσουν, όσα δεν
πήραν οι τράπεζες τα πήραν οι έμποροι.
Ο κόσμος έπρεπε να αποχαυνωθεί, να
μην αντιστέκεται. Να πεθαίνει με τη μιζέρια του. Γι’ αυτό έβγαλαν έτσι αυτές τις
ψευτοπόλεις. Έπνιγαν εκεί την οργή και
την δυστυχία τους.
Γι αυτό και εξάλλου η προ-μελετημένη
υποβάθμιση του κέντρου της Αθήνας
και η μαζική προώθηση και πώληση των
ναρκωτικών, μέχρι όπως μαρτυρείται
και από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
από ανθρώπους που έχουν και είχαν
ανέκαθεν στενές επαφές με την ζούγκλα
των ιδιωτικών καναλιών, κυβερνητικά
στελέχη, πολιτικούς, μεγαλοδικηγόρους,

βιομήχανους και ανθρώπους γενικότερα
που εξυπηρετούν μεγάλες πολυεθνικές
εταιρίες. Ημερησίως στο κέντρο της
Αθήνας πεθαίνουν περίπου 140 άνθρωποι, κυρίως μετανάστες από ναρκωτικά
νοθευμένα.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι
το πόσο εύκολα σώπαιναν όλοι οι ενοχλητικοί.
Στην Αργεντινή του τότε, όπως και στην
Ελλάδα του τώρα, όλα τα ΜΜΕ διατυμπάνιζαν την «ανάγκη της βοήθειας».
Στην αρχή τους έλεγαν ότι το κράτος
θα πτώχευε και ο κόσμος έφτασε στο
σημείο να πανηγυρίζει για επιτυχία την
είσοδο του ∆ΝΤ. ∆εν φανταζόντουσαν
τι θα ακολουθήσει. Τι ειρωνεία και αυτή.
Τους έπεισαν με τον φόβο της πτώχευσης και εντέλει η σωτηρία ήρθε μόνο με
την πτώχευση!!!
Είχαν όλοι την εντύπωση ότι σώσαμε τη
χώρα που ήταν ανίκανη και με διεφθαρμένες κυβερνήσεις. Ήταν απίστευτο τι
μετέδιδαν οι ανταποκριτές, όταν εμείς
βλέπαμε την αλήθεια με τα μάτια μας σε
κάθε δρόμο, σε κάθε γειτονιά. Πρέπει
εσείς στην Ελλάδα να ξυπνήσετε τώρα
προτού να είναι αργά, πρέπει με οποιοδήποτε κόστος να αποφύγετε το ∆.Ν.Τ.
Ήδη οι εφημερίδες του Σαββατοκύριακου 17-18 Απριλίου 2010 στη χώρα σας,
απειλούν για μαζικές απολύσεις περί των
350.000 εργαζομένων και εσείς ακόμα

ενώνονταν με τις πορείες. δεν υπήρχε
συντονισμός. Ότι Αμερικάνικη επιχείρηση
υπήρχε, έκλεινε και την φύλαγαν πάνοπλοι αστυνομικοί.
∆εν κυκλοφορούσαμε βέβαια τότε.
Μετά από κάποιες συγκεντρώσεις θυμάμαι έβγαινα από το ξενοδοχείο και
έβλεπα τόσες πέτρες κάτω, που νόμιζα
ότι γκρεμίστηκε κάποιο κτίριο. Μεγάλη
οργή...
Στην Ελλάδα συμβαίνει και το εξής:
τα πετρέλαια στο Αιγαίο επιθυμούν να
τα εκμεταλλευτούν πλήρως και μόνο οι
Γερμανοί, ώστε κατ’ αυτόν τον τρόπο να
εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους και
επιτέλους να βγούνε νικητές από έναν
παγκόσμιο πόλεμο έχοντας ήδη δημιουργήσει 2 και χάνοντάς τους. Τον 3ο αυτόν,
μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε ως
οικονομικό πόλεμο.
Αυτό που με λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι
η Ευρώπη και η Ε.Ε. δεν φαίνονται γενικότερα να ενδιαφέρονται να σώσουν το
ευρώ τους διότι αν διπλώσει η Ελλάδα,
το ευρώ θα είναι εντελώς άχρηστο στις
διεθνές αγορές και σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, το ευρώ θα καταρρεύσει
βυθίζοντας σε τύπου Αργεντίνικης κρίσης
όχι μόνον την Ελλάδα αλλά και όλες τις
χώρες μέλη της Ε.Ε. Γιατί δεν βοηθούν
και γιατί έχουν αφήσει την Ελλάδα στην
τύχη της ακόμα και προς το παρόν ουδείς
δεν μπορεί να δώσει εξήγηση.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΦΑΛΙΡΙΣΑΜΕ
Να που πάνε τα χρήματα
Βουλευτής ρώτησε στη Βουλή. Πόσα χρήματα κόστισε το αυθημερόν υπουργικό ταξίδι (Λ. Κατσέλη και Χ. Παμπούκη) την 13/2/10
στο Αμπού Ντάμπι με το Προεδρικό αεροσκάφος «Embraer»;
Απαντώντας ο υπουργός επικρατείας Χάρης Παμπούκης είπε:
«Το κόστος της μετακίνησης, βαρύνει την Πολεμική Αεροπορία
και περιλαμβάνει, πέρα από τη χρέωση των 7.022,00 ευρώ ανά
ώρα πτήσης και 1.460,00 ευρώ για διαμονή και διατροφή πληρώματος, 656,00 ευρώ για catering στην Ελευσίνα, 2.024,00 δολάρια
για handing στη ∆αμασκό και 28.146,00 δολάρια για handing και
catering στο Αμπού Ντάμπι».
Αυτή η ερώτηση έγινε η αφορμή να μάθουμε ότι το πρώτο
επτάμηνο του 2010, τα αεροσκάφη VIP χρησιμοποιήθηκαν σε 67
πτήσεις, συμπληρώνοντας 489,10 ώρες και επιβάρυναν το δημόσιο με 3.279.756,00 ευρώ! Σ’ αυτό το ποσό δεν περιλαμβάνονται,
handling, catering, οδοιπορικά του πληρώματος, έξοδα διανυκτέρευσης, τέλη προσγείωσης, στάθμευσης, κ.λ.π. και τα οποία ίσως
ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Και να σκεφτεί κανείς ότι μόνον ο υπουργός οικονομικών έχει
πραγματοποιήσει αναρίθμητα ταξίδια μεταξύ Αθηνών, Βρυξελλών,
Λουξεμβούργου, Ρώμης κ.α., ενώ υπάρχουν συχνότατες απευθείας
αεροπορικές συνδέσεις με κόστος μηδαμινό – όπως διαπιστώνουμε
από τον παρακάτω τιμοκατάλογο (φωτοτυπία).

κοιμάστε όρθιοι, αντί να έχετε αποκλείσει
τη Βουλή σας με την απειλή μαζικής βίας.
Σας κοροϊδεύουν, λεφτά και μάλιστα
πάρα πολλά υπάρχουν.
Για το ∆.Ν.Τ. είχαν την εντύπωση ότι οι
Αργεντινοί μας θεωρούν σωτήρες.
Ποτέ δεν προέβαλλαν τίποτα από την
πραγματικότητα. Μόνο κάτι ρεπορτάζ
γραμμένα στις αρχές, με κόσμο να κάνει δηλώσεις κατά των προηγούμενων
κυβερνήσεων ότι τους οδήγησαν στην
πείνα, ευχαριστώντας τις ΗΠΑ που θα
τους έσωνε. Ακόμα και οι διαδηλώσεις
και οι διαμαρτυρίες. Τις προέβαλλαν σαν
κομμουνιστές ή αριστερά κομμουνιστικά
κόμματα που αντιδρούσαν. Εγώ έβλεπα
στο Μπουένος Άιρες την λεωφόρο γεμάτη από εξαγριωμένους να ουρλιάζουν
«θέλουμε τη χώρα μας πίσω»! Θέλουμε
τα δολάρια μας πίσω!
Οι τηλεοράσεις έδειχναν μερικές
δεκάδες κομμουνιστές με κόκκινες
σημαίες που διαμαρτύρονταν. Στην
πραγματικότητα ο κόσμος ήταν εκατοντάδες χιλιάδες. Ίσως εκατομμύρια. Τους
έβλεπα, έβγαιναν από τα σπίτια τους και

Ένα είναι σίγουρο, ότι σε μια εβδομάδα
από σήμερα η Ελλάδα δεν θα είναι ποτέ
ξανά ίδια αν επιτρέψετε στην Κυβέρνησή
σας και στα Μ.Μ.Ε. να συνεχίσουν να
καθορίζουν εσκεμμένα την πορεία σας
προς την κόλαση του ∆άντη.
Σήμερα, όμως, συγκλίνουν, εκ των
πραγμάτων, τα συμφέροντα του Αμερικανού Προέδρου, Ομπάμα, και του γ.
∆ιευθυντή του ∆ΝΤ Ντ. Στρος Καν, σε
μια εμπλοκή του ∆ΝΤ, με την Ελλάδα,
με την νέα όμως αποκατεστημένη μορφή του, που σαν θεωρητική αρματωσιά
και πρακτική θα ανατρέπει τη σημερινή
εικόνα και θα πλησιάζει στην ειδυλλιακή
παραδοσιακή πρακτική του, του Φίλου
των Εθνών!
Ο μεν πρ. Ομπάμα γιατί θέλει νέο
κύρος στο εγχείρημά του για επιβολή
κρατικού ελέγχου στο διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, του οποίου έχασε
τον α΄γύρο. Και ο κ. Ντ. Στρος Καν του
∆ΝΤ θα επιθυμούσε σφόδρα ένα έπαθλο
10 εκατομμυρίων ικανοποιημένων από
τους παραδείσιους σχεδόν όρους παρέμβασης ενός νέου ∆ΝΤ Ελλήνων.
alfavita.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ
του Χαράλ. Γρ. Κοντού
Στο προηγούμενο σημείωμά μου που
δημοσιεύθηκε στον “ΑΓΩΝΑ” και στο
μέτρο του δυνατού, είδαμε τα χαρακτηριστικά της ατομιστικής ή κλασικής
οικονομικής σχολής και καταλήξαμε ότι
αυτή (σχολή) υιοθετεί την ελευθερία
(χωρίς ηθική) στις συναλλαγές, τον
ελεύθερο ανταγωνισμό, με αποκλειστικό
σκοπό το ατομικό συμφέρον σε βάρος
των άλλων (πλησίων).
Έτσι, η Κλασική Σχολή είναι ολοκληρωμένη και ωμή εμφάνιση της μιας
πλευράς του υλισμού (της ατομοκρατίας). Χωρίς αμφιβολία πρόκειται για
σύστημα απάνθρωπο και αντιχριστιανικό. Η διδασκαλία αυτή κατευθύνει τους
σύγχρονους επιχειρηματίες όπου γης.
Ο άνθρωπος, η εικόνα του Θεού και
μάλιστα ο αδύνατος οικονομικά, γίνεται εμπόρευμα και το μεροκάματό του
“ορίζεται” από το νόμο της προσφοράς
και ζήτησης όπως ακριβώς γίνεται με
τη μεγάλη ή μικρή σοδειά των αγαθών
στην αγορά.
Μπορεί, ο νόμος της προσφοράς και
ζήτησης να έχει εφαρμογή στα εμπορεύματα, όχι όμως και στον άνθρωπο.
Ο άνθρωπος δεν είναι εμπόρευμα. Οι
άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα διότι είναι ίσοι. Ο χριστιανισμός γνωρίζει
αδελφούς. ∆εν μπορούν οι ισχυροί να
ορίζουν το ψωμί στα όρια της λιμοκτονίας για τους εργαζόμενους. Η ανοχή της
κατάστασης αυτής μοιάζει με το καθεστώς της αρχαιότητας των ελεύθερων
και των δούλων!
Σκοπός της οικονομίας είναι να υπηρετήσει τον άνθρωπο και όχι να θυσιάζεται
ο άνθρωπος για την οικονομία. Και δεν
θυσιάζεται μόνο ο εργαζόμενος αλλά
και ο εργοδότης τους. Το παραγόμενο
εισόδημα μοιάζει με το νερό που ποτίζει τον κήπο· όταν το νερό πηγαίνει και
ποτίζει μόνο ορισμένα δένδρα, αυτά
θα σαπίσουν και θα ξεραθούν τα άλλα
που δεν δέχτηκαν καθόλου νερό. Άλλοι
πλουτίζουν και διαφθείρονται και άλλοι
από την ασυνείδητη φτώχεια πεθαίνουν.
Χαρακτηριστικά ο απόστολος Παύλος
λέγει: «Άλλος πεινάει και άλλος μεθάει». Υπάρχει αδελφότητα στο καθεστώς
αυτό; Το κυνηγητό του κέρδους και
του επιούσιου αποβαίνει σε βάρος της
αθάντης ψυχής που είναι ο μεγάλος και
μοναδικός σκοπός της ζωής. Ο σκοπός
του αυτοκινήτου δεν είναι να ξοδεύει
βενζίνη αλλά να πηγαίνει τον οδηγό του
στον προορισμό του. Χρειάζεται το ψωμί
– ύλη, αλλ’ αυτή ως μέσο συντήρησης
για το μεγάλο σκοπό της πνευματικής
τελειοποίησης του ανθρώπου.
Και τέλος, η θεωρία του Μάλθου, για
τον περιορισμό των γεννήσεων είναι
λάθος. Όσο περισσότεροι άνθρωποι
γεννιούνται τόσο μεγαλύτερη είναι η
δύναμή τους να παίρνουν τους θησαυρούς από τη φύση που δημιούργησε ο
Θεός. Οι σύγχρονες ανακαλύψεις της
επιστήμης μπορούν να πάρουν πολλές
δυνάμεις από τη φύση για την ευημερία
των ανθρώπων. Σήμερα, στοιχίζει περισσότερο ένας στρατιώτης παρά ένας
δάσκαλος. Και όμως “εύκολα” βρίσκεται
η λύση για τη συγχώνευση των σχολείων
και πολύ ευκολότερα στέλνουμε στρατιώτες στο Αφγανιστάν για τα “ιδανικά του
ελεύθερου” ∆υτικού κόσμου!
Είναι καιρός: Να σταματήσουν τα
μισόλογα κυρίως της σύνολης πνευματικής ηγεσίας, με γραβάτα και ράσο,
και να σημάνει συναγερμός. Υπάρχουν
“παροπλισμένες”, για διάφορους λόγους, προσωπικότητες που μπορούν να
προσφέρουν στο Έθνος. Η σημερινή πολύπλευρη κρίση προκαλεί για ωραίους
αγώνες. Ας χαρούμε αγωνιζόμενοι.
Χαράλ. Γρ. Κοντός
Τ. καθηγητής Τ.Ε.Ι.
– Οικονομολόγος ∆ικηγόρος
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ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
Ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός
εξασφάλισαν την αιωνιότητα, ως
προς την χρονική διάρκεια και τη
γενική αναγνώριση, αλλά και ως
προς την σπουδαιότητα. Επέζησαν,
όχι ως εφήμερες αναζητήσεις και ως
συστήματα απραγματοποίητα, αλλά
ως ιδέες ακατάλυτης αξίας, αναγνωρισμένης αντοχής και οικουμενικής
επιδοκιμασίας.
Ο Ελληνισμός, με τη σκέψη του για
τη δημιουργική του έμπνευση προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στην
ανθρωπότητα, απαλλαγμένες από
καιροσκοπισμούς, προκαταλήψεις
και ιδιοτέλειες. Οι Ίωνες φιλόσοφοι,
ο Ιπποκράτης, ο Ευκλείδης, ο Αριστοτέλης, ο Αρχιμήδης, ο ∆ημόκριτος
αποτέλεσαν τους πρωτεργάτες των
εφαρμοσμένων επιστημών. Εξάλλου
φωτισμένοι μας πρόγονοι καλλιέργησαν τα γράμματα και τις καλές
τέχνες. Ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας,
οι τραγικοί Αισχύλος, Σοφοκλής και
Ευριπίδης αποτελούν την πρωτοπορία στην παγκόσμια πνευματική
προσφορά. Ο Ελληνισμός έδειξε ότι
η ελευθερία κερδίζεται με θυσίες,
αγώνες και ηρωισμούς.
Ο Χριστιανισμός από όλες τις θρησκείες παρουσιάζει ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Είναι η μόνη αληθινή και
αποκεκαλυμμένη θρησκεία. Την
ίδρυσε ο Τεχθείς από την Αειπάρθενο
Μαρία Κύριος Ιησούς Χριστός με το
θέλημα του ουράνιου Πατέρα και τη
συνευδοκία του Αγίου Πνεύματος
καθότι ο Τριαδικός (Πατήρ, Υιός
και Άγιο Πνεύμα) είναι ο Θεός των
Χριστιανών.
Ο Ιησούς Χριστός γίνεται δεκτός
από τους Χριστιανούς ως το φως
του κόσμου (Ιωαν. 8, 12), ως η οδός
και η αλήθεια και η ζωή (14, 6) και ως
άρτος της ζωής (6, 35). Η διδασκαλία
του συμπυκνώνεται σε δύο εντολές:
“Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ
όλης της καρδίας σου” και “αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεαυτόν”
(Μάρκον 12-30,31). Και “ο μη αγαπών
ου έγνω τον Θεόν, ότι ο Θεός αγάπη
εστίν” (Απ. Ιωάννου δ, 8).
Ο Χριστιανισμός ικανοποιεί άριστα τη
θρησκευτική προδιάθεση του ανθρώπου και δημιουργεί τέλεια θρησκευτικά βιώματα. Καταργεί τη δουλεία,
χειραφετεί τη γυναίκα, δείχνει θερμό
και έμπρακτο ενδιαφέρον για το άτομο, τη σχέση του με το Θεό, μεριμνά
για τους αδικημένους της ζωής και
εξασφαλίζει τη σωτηρία της ψυχής
στους πιστούς και δικαίους.
Ο άνθρωπος υψώνει το βλέμμα του
πέρα από το στενό περιβάλλον και
παρατηρεί προς τα άνω, απ’ όπου
και πλημμυρίζει φως. Εκεί επάνω
αντιλαμβάνεται μια υπέρτατη Αρχή,
μια ∆ύναμη, στην οποία εναποθέτει
τις ελπίδες του. Εκεί αισθάνεται τον
αιώνιο, τον άπειρο, τον παντογνώστη
και παντοδύναμο Θεό. Η ανταύγεια
της θεότητάς Του γεμίζει την ψυχή
του με άφταστο θαυμασμό και πολύ
δέος. Θαυμασμό για την ασύλληπτη
τελειότητα των δημιουργημάτων Του,
δέος δε για τη σμικρότητά του μπροστά στην δική Του παντοδυναμία. Τον
κυριεύει το έντονο συναίσθημα του
σεβασμού και της κατάνυξης. Και
επιζητεί την προστασία Του. Ταντίζει
την ψυχή του με Εκείνον.
Αυτή είναι η θρησκεία του φρονήματος. Η θρησκεία, που δεν περιορίζεται
στους τύπους λατρείας, αλλά οδηγεί
την ψυχή του ανθρώπου στην αποκάλυψη του Θεού και την αποδοχή του
θελήματός Του. Και τη θρησκεία του
φρονήματος δίδαξε και ενσάρκωσε
ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός με τα
λόγια και τα θαύματά Του, τον υποδειγματικό Του βίο και τον σταυρικό
Του θάνατο.
Ο Χριστιανισμός επιπλέον έθεσε και
τις βάσεις μιας νέας ηθικής, που
στηρίζεται πάνω στην απεριόριστη
αγάπη προς τον πλησίον. “Αγαπάτε
και τους εχθρούς υμών” παραγγέλλει ο Ιησούς Χριστός. Η Χριστιανική
φιλαλληλία συνδέθηκε με τις αγαθοεργίες προς τους έχοντας ανάγκην
συνανθρώπους μας και με την ίδρυση
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.
Την χριστιανική θρησκεία έκανε
γνωστή το πρώτον στο γένος των
Ελλήνων ο Απόστολος των εθνών
Παύλος, που είναι και ο ιδρυτής της
Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
Ο Χριστιανισμός στήριξε τον Ελληνι-

σμό και ο Ελληνισμός βοήθησε στην
εξάπλωση του Χριστιανισμού. Χριστιανισμός και Ελληνισμός συνδέθηκαν
αδιάρρηκτα.
Η σύζευξη του Ελληνισμού με τις
πνευματικές αξίες του χριστιανισμού
διαμόρφωσε το Ελληνοχριαστικό
Παιδαγωγικό Ιδεώδες. Συνεκτικοί
κρίκοι ανάμεσα στις δύο αυτές
κοσμοθεωρήσεις υπήρξαν κοινές
ανθρωπιστικές αξίες, όπως η αναγνώριση της θρησκευτικότητας του
ανθρώπου και της προσωπικής του
ελευθερίας.
Στους βυζαντινούς χρόνους συνέβαλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση
του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού οι
αυτοκράτορες Μέγας Κωνσταντίνος,
Ιουστινιανός και Ηράκλειος, καθώς
και οι Ιεράρχες Μέγας Βασίλειος,
Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης
ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος
Νύσσης.
Με την άλωση της Πόλης την 29-51453 από τους Τούρκους ο ελληνισμός περιέπεσε στη σκλαβιά των 400
χρόνων με τα γνωστά “δεινοπαθήματα”. Ωστόσο ο πορθητής Μωάμεθ Β΄
ενεργώντας διπλωματικά πρότεινε
για πλήρωση του κενού Πατριαρχικού θρόνου τον Γεώργιο Σχολάριο
που μετονομάσθηκε Γεννάδιος και
ήταν εναντίον της ένωσης των δύο
Εκκλησιών (Καθολικής και Ορθόδοξης) για να αποκλείσει ενδεχόμενη
επέμβαση της ∆ύσης υπέρ των Ελλήνων. Παρεχώρησε στον Πατριάρχη
και “προνόμια θρησκευτικά”. Μερικά
επεκτάθηκαν και στους επισκόπους.
∆ιετήρησε και τις “κοινότητες” με
τους τοπικούς άρχοντες (προύχοντες, ή προεστούς ή δημογέροντες)
που οι Τούρκοι τους ονόμαζαν “κουτσαμπάσηδες”. Αντιμετώπισε όμως
αυστηρά την εκπαίδευση απαγορεύοντας τη λειτουργία των σχολείων.
“Τα σχολεία τα Ελληνικά η Τουρκία
μας τά ’χει κλείσει να μην ξέρει ο
Ραγιάς να διαβάσει και να γράψει”
αποφάνθηκε η ∆ημώδης τότε ποίηση.
Οι γονείς στο σπίτι και οι ιερείς στον
νάρθηκα των Ναών, με κίνδυνο της
ζωής τους, αναπλήρωσαν κάπως το
ρόλο του δασκάλου.
Με την συμπλήρωση του 17ου αιώνα
επιτράπηκε από τους Τούρκους η
ίδρυση Ελληνικών Σχολείων. Αμέσως
τότε οι κοινότητες και οι πλούσιοι
ιδιώτες άρχισαν να ιδρύουν σχολεία.
Ονομαστή ήταν η Μεγάλη του Γένους
Σχολή στην Κωνσταντινούπολη και
η Αθωνιάδα Σχολή στο Άγιο Όρος.
Ωστόσο και η Σμύρνη, οι Κυδωνιές
στη Μ. Ασία, η Χίος, η Θεσσαλονίκη,
τα Γιάννενα, το Μέτσοβο, ο Κισσός
του Πηλίου, και πολλές άλλες κοινότητες είχαν καλά σχολεία.
Στα προαναφερόμενα σχολεία δίδαξαν σοφοί και άξιοι δάσκαλοι που
είχαν θερμή αγάπη προς την πατρίδα
και ήξεραν να την μεταδίδουν στους
νέους και να δυναμώνουν στην καρδιά τους την πίστη πως πλησιάζει
η ημέρα της σωτηρίας. Αυτοί ονομάσθηκαν “∆άσκαλοι του Γένους”.
Οι ονομαστότεροι ήταν: ο Ευγένιος
Βούλγαρης, ο Κων/νος Κούμας, ο
Νεόφυτος ∆ούκας, ο Αθ. Ψαλίδας,
ο Κων/νος Οικονόμου, ο Θεόκλητος
Φαρμακίδης, ο Λάμπρος Φωτιάδης,
ο Άνθιμος Γαζής και πολλοί άλλοι,
ζωντανοί φρουροί της Ελληνικής
παιδείας και συντελεστές στη διαμόρφωση της Ελληνικής εθνικής
συνείδησης.
Για την ίδια ιδέα αγωνίζονταν και οι
απλοί δάσκαλοι των χωριών και οι
ταπεινοί καλόγεροι. Ιδανικότερος
εκπρόσωπος των μοναχών υπήρξε ο
εθνομάρτυρας και Άγιος Κοσμάς ο
Αιτωλός που με το σταυρό στο ένα
χέρι και το ραβδί στο άλλο περιόδευε
πεζοπορώντας τη σκλαβωμένη Ελλάδα. ∆ίδασκε τα θείο λόγο, τελούσε
υπαίθριες θείες λειτουργίες αφού
έμπηγε στο χώμα ξύλινο σταυρό που
θύμιζε το πέρασμά του. Οι ∆ιδαχές
του είναι έξοχες όχι μόνο για το φλογερό, χριστιανικό και πατριωτικό τους
περιεχόμενο αλλά και για τη γλαφυρή
και ολοζώντανη γλώσσα τους.
Η εθνεγερσία του 1821 έγινε “για του
Χριστού την πίστη την αγία και της
πατρίδας την Ελευθερία”. Από τότε,
οργανικά ενωμένοι ο Ελληνισμός και
ο Χριστιανισμός συμπορεύονται με
κοινούς σκοπούς και επιδιώξεις, την

ποιοτική βελτίωση της ζωής και την
ηθική ανύψωση του ανθρώπου.
Ωστόσο στο διάβα των χρόνων δεν
έπαυσαν να αντιμετωπίζονται εχθρικά. Το 1940-1941 έγιναν στόχος του
Ιταλικού και Γερμανικού Φασισμού.
Στις ημέρες μας υπονομεύονται και
υποσκάπτονται από την Παγκοσμιοποίηση και τη Νέα Τάξη Πραγμάτων, που θέλουν τους λαούς χωρίς
ιδανικά, ηθικές αξίες και αρχές,
χωρίς εθνικό και θρησκευτικό προσανατολισμό, γιατί τους εμποδίζουν
στην υλοποίηση των σκοτεινών τους
σχεδίων.
Γνωστές εξάλλου είναι οι δηλώσεις
του τέως υπουργού των εξωτερικών
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Κίσιγκερ: “Οι Έλληνες είναι δύσκολος λαός. Πρέπει να κτυπήσουμε τη γλώσσα του, τη θρησκεία του,
τις παραδόσεις του…”. Αυτές τις
αντιλήψεις, δυστυχώς, τις υιοθετούν
και μερικοί “προοδευτικοί”, διανοούμενοι, κουλτουριάρηδες συμπολίτες
και πολιτικοί της χώρας μας.
Ακόμη και πολιτικός μας, που έγινε
και πρωθυπουργός της χώρας μας,
έφθασε στο σημείο να γράφει στη
σελίδα 75 του βιβλίου του “Εθνικός
Λαϊκισμός ή Ελληνική πολιτική”, έκδοσης 1992: “Η πολιτική μας είναι να
ενισχύσουμε με κάθε τρόπο και κάθε
μέσον την αδιαφορία απέναντι σε
εξελίξεις με ιδεολογικό προσανατολισμό, μία χωρίς απήχηση χριστιανική
παράδοση. Να εμποδίσουμε και να
αποτρέψουμε με κάθε κόστος την
προσήλωση στην ιδέα του έθνους
και τη χριστιανική παράδοση, που
αποδυναμώνει και εγκυμονεί κινδύνους σε μία σύγχρονη παρουσία
που πρέπει να έχει η Ελλάδα…”
(!!!). Τα αδιάθετα βιβλία, ύστερα από
τον προκληθέντα αρνητικό θόρυβο,
συγκεντρώθηκαν και ανατυπώθηκαν
χωρίς τις προαναφερόμενες παραγράφους (!!!), σύμφωνα με δημοσίευμα Αθηναϊκής εφημερίδας.
Το μάθημα των θρησκευτικών και
της ιστορίας, που διδάσκονται στην
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συνεχώς υποβαθμίζονται,
μειώνονται οι ώρες διδασκαλίας και
παραποιούνται τα γεγονότα.
Το ΠΑΣΟΚ διόρισε την κ. Ρεπούση,
καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρο
της επιτροπής σύνταξης του βιβλίου
Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης των ∆ημοτικών
Σχολείων, χωρίς να είναι ιστορικός.
Την διατήρησε και η κυβέρνηση της
Ν.∆. και παρουσίασε ένα βιβλίο με
απαράδεκτη κακοποίηση και διαστρέβλωση των ιστορικών γεγονότων. Το
βιβλίο, ευτυχώς, εξαιτίας της αρνητικής κριτικής που δέχθηκε και του
θορύβου που δημιούργησε κρίθηκε
ακατάλληλο και αποσύρθηκε από την
κυκλοφορία.
Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ.
Θάνος Βερέμης, διορισθείς από
το ΠΑΣΟΚ πρόεδρος του Εθνικού
Συμβουλίου Παιδείας, διατηρήθηκε
και από την κυβέρνηση της Νέας
∆ημοκρατίας. Στην παρουσίαση του
βιβλίου του για την Ελληνική Ιστορία
των τελευταίων 200 ετών που συνέγραψε με τον καθηγητή Κολιόπουλο
και παρουσιάσθηκε στις 19 Μαΐου
του 2008 στο βιβλιοπωλείο “Ελευθερουδάκη” της Αθήνας είπε: “Στη
Μικρά Ασία δεν έγιναν γενοκτονίες
Χριστιανικών πληθυσμών από τους
Τούρκους. Μόνο βιοπραγίες έγιναν
και από τις δύο πλευρές. Μία γενοκτονία έχει γίνει και αυτή είναι η
γενοκτονία των Μουσουλμάνων και
των Εβραίων της Τριπολιτσάς από
τους Έλληνες” (!!!).
Καθίσταται πρόδηλο ότι οι πολιτικοί
μας στο “βωμό” της κατάκτησης ή
άσκησης της εξουσίας υποκύπτουν
σε πιέσεις υπερατλαντικών ανθελληνικών παραγόντων και θέτουν σε
κίνδυνο τα ιδανικά του Έθνους μας.
Εμείς οι απλοί πολίτες, σαν Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, έχουμε
χρέος να αντιδρούμε, στα πλαίσια
των νόμων και του Συντάγματος της
χώρας, στις τέτοιου είδους ενέργειες
και να κάνουμε χρήση της ψήφου μας
με πολλή περίσκεψη και γνώμονα
το εθνικό συμφέρον. “Οι καιροί ου
μενετοί”.
Α.Κ.
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ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ, Η ΓΗ ΜΑΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ
Πολύς ο λόγος, τα τελευταία χρόνια, για τη φύση, το περιβάλλον, τη
δυσμενή επίδραση του ανθρώπου σ’ αυτό και το ενδιαφέρον κάποιων
οικολογικών ομάδων, μηδενός εξαιρουμένου και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, για την προστασία του. Οι άνθρωποι, που συνέβαλαν και
συνήθως συμβάλλουν στην καταστροφή του, είναι άνθρωποι αδιάφοροι,
ακοινώνητοι και εγωκεντρικοί, που πιστεύουν ότι τα πάντα και οι πάντες
πρέπει να τους υπηρετούν. Αυτοί αποβάλλοντας το φόβο του Θεού, την
αγάπη και το σεβασμό προς τον πλησίον, γίνονται επικίνδυνα αδιάφοροι
και αχάριστοι. Το αντίθετο παρατηρείται με όσους αγαπούν μεν τη φύση
και γενικά το περιβάλλον, μεταβάλλουν το «εγώ» σε «εμείς», ενδιαφέρονται
για τη διατήρησή του αλλά κατά κάποιον περίεργο τρόπο. Καθιστούν το
έργο τους αυτοσκοπό αποξενώνοντάς το από το ∆ημιουργό του και την
κορωνίδα της δημιουργίας τον άνθρωπο. Το βλέπουν σαν κάτι αυτόνομο,
σαν μια όμορφη και χρήσιμη παρουσία και όχι σαν μέσο που θα προάγει
τον άνθρωπο πνευματικά και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς προς το
∆ημιουργό του, τον μόνο αληθινό Τριαδικό Θεό.
Σ’ αυτούς ανήκουν άνθρωποι διαφόρων κοσμοθεωριών, φιλοσοφιών και
θρησκευτικών πεποιθήσεων, κάτι σαν τον Οικουμενισμό, που προσπαθεί
να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, αναμιγνύοντας στο ίδιο γουδί όλες τις
θρησκείες και φιλοσοφίες. Το φοβερότερο δε είναι ότι, όλων αυτών
των δραστηριοτήτων, προΐσταται ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης κ.
Βαρθολομαίος, γνωστός και ως «Πράσινος Πατριάρχης».
Ας δούμε όμως, τι έχει να μας παρουσιάσει ο αρθρογράφος μας,
σχετικά με τη θαυμαστή αυτή ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, μέσα στην οποία ζούμε.
ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Το υλικό σύμπαν αποτελεί την μεγαλειωδέστερη απόδειξη ύπαρξης του
αληθινού Θεού και διακηρύττει ότι η ουσία Του είναι άλλη, διαφορετική απ’
αυτό. Είναι άυλη, ακατάληπτη, άναρχη, απερινόητη και το δημιούργησε
από το μηδέν.
Την άπειρη αυτή «άυλη ουσία» ο Λόγος του Θεού, που ενανθρώπησε,
την αποκάλεσε «πνεύμα» και είναι οντότητα με συνείδηση· την αποκαλούμε Θεό και εκδηλώνεται τόσο στα ελάχιστα συστατικά της ύλης του
σύμπαντος, όσο και στις κινήσεις και αλληλεπιδράσεις των φανταστικών
υλικών όγκων των ουρανίων σωμάτων, που με ιλιγγιώδεις ταχύτητες
διατρέχουν το σύμπαν.
Η αρμονία του υλικού σύμπαντος και η ασύλληπτη μαθηματική τάξη
και σκοπιμότητα, οδήγησαν τα εξοχότερα πνεύματα της οικουμένης ανά
τους αιώνες να καταθέσουν, ως ευλαβείς προσκυνητές της θείας δύναμης
και σοφίας, το θαυμασμό τους και την έκπληξή τους.
Αυτή η καταπληκτική ακρίβεια, θαυμαστή τάξη, ασύλληπτη αρμονία
είναι δυνατόν να είναι αποτέλεσμα τύχης;
Ολόκληρος ο ουράνιος θόλος γεμάτος από τεράστιους λαμπτήρες με
διάφορα μεγέθη και χρώματα, παρουσιάζει ένα θέαμα μεγαλοπρεπές και
επιβλητικό. Μπροστά σ’ αυτόν τον φωτοωκεανό αστρονόμοι, φιλόσοφοι,
ποιητές και καλλιτέχνες μένουν κατάπληκτοι από την άρρητη ωραιότητα,
την ποικιλία και το κάλλος των απειράριθμων άστρων.
Ο Καντ ένας μεγάλος φιλόσοφος κατάπληκτος από το μεγαλείο του
ουρανού έλεγε: «… δύο πράγματα γεμίζουν την ψυχή μου με νέον πάντοτε
και βαθύτερον θαυμασμόν και σέβας· ο έναστρος ουρανός, που είναι
υπεράνω μου και ο ηθικός νόμος που είναι μέσα μου».
Ο Νεύτων που ανακάλυψε το νόμο της παγκόσμιας έλξης γράφει:
«Είναι βέβαιο ότι οι παρούσες κινήσεις των πλανητών δεν είναι δυνατόν
να προέρχονται από μόνη την ενέργεια της έλξης. Για να πάρουν κίνηση
περιστροφική γύρω από τον ήλιο, χρειάζεται θείος βραχίονας να τους
ωθήσει στην εφαπτομένη της τροχιάς τους».
«Ο Θεός ημών εν τω ουρανώ και εν τη γη, πάντα όσα ηθέλησεν, εποίησεν» (Ψαλμ. ριγ΄ 11).
Το υλικό σύμπαν υπακούει στους νόμους της βαρύτητας, της παγκόσμιας έλξης, της αδράνειας και άλλων δυ νάμεων της ύλης που είναι δοτές
εξωτερικά. ∆εν είναι πηγαίες, δεν προέρχονται απ’ αυτήν.
Ουδέποτε αποτέλεσμα, προϊόν ή παράγωγο, που προέρχεται από
οποιαδήποτε πηγή, μπορεί να είναι ανώτερο από την πηγή. Αυτό φαίνεται
στη διάσπαση του ατομικού πυρήνα. Οι εκλυόμενες δυνάμεις ουδέποτε
θα ήταν δυνατό να διασπαστούν και να εκλυθούν, αν ήταν πηγαίες. Σε
ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται σκόπιμη παραβίαση των φυσικών
νόμων που ρυθμίζουν την συμπεριφορά της ύλης του σύμπαντος και
δείχνουν την ακαταμάχητη μαρτυρία της ύπαρξης του παντοδύναμου
Θεού. Σχετικό παράδειγμα παραβίασης του γενικού φυσικού νόμου
«παν σώμα θερμαινόμενον διαστέλλεται, πηγνύμενο δε συστέλλεται»
παρατηρείται στη διαστολή του νερού και στη συστολή της αργίλου. Το
νερό όταν γίνεται πάγος διαστέλλεται και επιπλέει στην επιφάνεια των
ποταμών, λιμνών, θαλασσών προστατεύοντας έτσι τον υδρόβιο κόσμο από
την καταστροφή που θα προξενούσε ο πάγος σ’ ολόκληρη τη μάζα του
νερού, εάν δεν παραβίαζε το γενικό φυσικό νόμο που προαναφέραμε. Από
τους φωσφορίζοντες βυθούς των αβύσσων, μέχρι τις ατέρμονες ουράνιες
εκτάσεις μία φωνή ακούγεται ότι «πανταχού σελαγίζει της σκοπιμότητας η
υπέροχη σφραγίδα». Χωρίς την πρόνοια του Θεού ∆ημιουργού, ο κόσμος
προ πολλού θα είχε καταστραφεί, ακριβώς όπως ναυαγούν τα πλοία χωρίς
κυβερνήτη και εκτροχιάζονται τα τραίνα χωρίς οδηγό.
«Ποιος τ’ άστρα σκόρπισε στ’ άπειρα ύψη; ρωτάει ο Μπετόβεν. Τον
ήλιο ποιος κυβερνά; … και συμπληρώνει: υπάρχει ένας Θεός που αγαπάει …».
Ο Φυσικομηχανικός δόκτορ Morris με το δοξαστικό του ύμνο ψάλλει: «…
Τι θα είσαι λοιπόν Συ, ω Θεέ, αφού τα έργα Σου είναι τόσο ακατανόητα! Ας
μη σε βλέπουν οι τυφλοί και πεπωρωμένοι. Εγώ σε βλέπω και σε αισθάνομαι περισσότερο από την αόρατη αύρα που προσπαίζει στο μέτωπό μου,
και από το φως που διαθλάται στα μάτια μου. Σε βλέπω με τις σάρκινες
αισθήσεις μου, να γεμίζεις τα πάντα και να είσαι παρών σε όλα. Και εάν,
ω Πανυπερτέλειε, δεν άπλωνες πάνω από το κεφάλι μου τους κόσμους
των ηλίων και των Γαλαξιών σου … θα αρκούσε μια σταγόνα νερού, ένα
λουλούδι, ένα πουλί, να με πείσει για την αδιαφιλονίκητη ύπαρξή Σου και το
ασύλληπτο μεγαλείο Σου». Το απέραντο, ανεξερεύνητο και μυστηριώδες
σύμπαν, το βλέπουμε τελευταία να στέκεται ιδιαίτερα φιλικό γύρω μας.
Σαν να μας κυττάξει με θαυμασμό που το θαυμάζουμε! Σαν να βρίσκει στο
πρόσωπο του μικρού κατοίκου του ασήμαντου πλανήτη μας, της φιλόξενης Γης μας, τη σκοπιμότητα και την ολοκλήρωσή του. Σαν να οδηγείται
από τον άνθρωπο στην … αυτογνωσία του, όπως λένε. Η δημιουργία
καταθέτει πειστικώτατη τη μαρτυρία για το δημιουργό της.
Όσοι δεν γνώρισαν μέχρι τώρα την Πίστη, ίσως μπορούν γόνιμα να
προβληματιστούν. Εκείνοι που την έχουν γνωρίσει και ζητούν να τη στηρίξουν περισσότερο, ίσως μπορούν να βρουν κάποια βοήθεια εδώ. Αυτοί
πάλι που δεν αισθάνονται την ανάγκη τέτοιων στηριγμάτων, μπορούν να
εκπλαγούν, ίσως για πρώτη φορά τόσο βαθιά, μπροστά στα θαυμαστά
έργα του Θεού, και να τον δοξολογήσουν με ισχυρότερη από άλλοτε
φωνή, με ευγνωμοσύνη βαθύτερη και σαφέστερη γνώση.
Όλοι καλούμαστε να σταθούμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα μπροστά στο
μυστήριο του κόσμου, του ανθρώπου και του Θεού. Να ομολογήσουμε
το όνομά Του και να υποταχτούμε στο θέλημά Του. Να προσκυνήσουμε
Αυτόν, που τα σύμπαντα προσκυνούν, και ως άνθρωπο ο Θεός υπερύψωσε
και του χάρισε «το υπέρ παν όνομα», το όνομα Κύριος Ιησούς Χριστός, «ίνα
εν τω ονόματι Ιησού Χριστού παν γόνυ κάμψη επουρανίων και επιγείων
και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα εξομολογήσηται ότι Κύριος Ιησούς
Χριστός εις δόξαν Θεού πατρός» (Φιλ. β΄ 9-11).
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Συν/χος Εκπ/κός
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συνέχεια από
την 1η σελίδα

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«τελείωσε» η έκδοσή του (!!!)
• Κάτι παρόμοιο συνέβη και
στη φιέστα του «Αγίου Παντελεήμονος» η Μουσική ενώνει, όπου
δόθηκε εντολή να θαφτούν από
τα Μ.Μ.Ε. οι αποδοκιμασίες των
κατοίκων της περιοχής και οι ξυλοδαρμοί τους από αστυνομικούς
για την αντίδρασή τους. Έτσι, το
«ενώνει» έγινε διχασμός και σφοδρή αντίρρηση.
• Είμαστε, ναι ή όχι, κάτω από
μια ιδιότυπη «δημοκρατική» χούντα που λογοκρίνει εμμέσως τα
πάντα;
• Αστοχεί για πολλοστή φορά
στις επιλογές του ο αρχιεπίσκοπος.
Αγνοεί την αέναη δοκιμασία του ποιμνίου του στον Άγιο Παντελεήμονα
Αχαρνών και οργανώνει συναυλίες
«ειρήνης και ενότητας» για τους
μουσουλμάνους...
• Πώς είναι δυνατόν να είναι
«ειρηνική» μια «νταλάρια» συναυλία
σε ορθόδοξο Ναό της πρωτεύουσας, χωρίς τους ενορίτες, περικυκλωμένους από εκατοντάδες
άνδρες με πλήρη «πολεμική» εξάρτηση, κράνος, ασπίδα, δακρυγόνα
και δεκάδες παράνομα αυτοσχέδια
τζαμιά στις γύρω μουσουλμανικές... γειτονιές; Ντροπή τέλος
πάντων.
• Ποίων λοιπόν τα πνευματικά
συμφέροντα ποιμαίνει ο Αρχιεπίσκοπος; Των εκκλησιομάχων
εθνομηδενιστών που θέλουν την
Ελλάδα λαθρομεταναστευτική
ή των ορθοδόξων Ελλήνων που
θέλουν να ζήσουν στον τόπο τους
που τους ανήκει χωρίς να την μοιράζονται με την «σαρία» και την
«τζιχάντ»;
• Ήταν λοιπόν αυτή η προκλητική φιέστα «μουσική που ενώνει»
ή ύβρις των κατοίκων του Αγίου
Παντελεήμονος (και όλων των Ελλήνων) που τους εξαγρίωσε, για να
αποδοκιμάσουν σκληρά και δικαιολογημένα όλους τους «επισήμους»
και μάλιστα για πρώτη φορά τον
Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας;
• Η επιστολή των υβριζομένων
Ελλήνων, κατοίκων του Αγίου Παντελεήμονος, είναι ο καταπέλτης
εναντίον του Αρχιεπισκόπου και
του Προέδρου της ∆ημοκρατίας.
Μεταξύ των άλλων γράφουν:
• «Άνισος, αλλά διαρκής και
άοκνος ο αγώνας μας να κρατήσουμε παρόντα, όρθιο, ζωντανό,
τον Ελληνισμό όχι της διασποράς
αλλά της χώρας μας, όχι στα πέρατα της Γής αλλά στον τόπο μας,
στην πατρίδα μας».
• «... Είμαστε Έλληνες που
παλεύουμε σκληρά, με εντιμότητα και ήθος, την άγρια, σκληρή
καθημερινότητά μας, ολομόναχοι,
εγκαταλελειμμένοι, έχοντας εχθρό
απέναντί μας ένα κράτος και μια
Εκκλησία, που υπεραμύνονται με
υπερβάλλοντα ζήλο των δικαιωμάτων των παράνομων εισβολέων
στη χώρα αλλά εγκληματικά αδιαφορούν για τα αυτονόητα δικά μας
δικαιώματα...»
• Αλήθεια, πείτε μας, φίλοι
αναγνώστες, που διαβάζετε αυτή
την επιστολή, πώς είναι δυνατόν
πλέον να πλησιάσουν αυτοί οι
Έλληνες την Εκκλησία, όταν έχουν
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κάθε λόγο και κάθε δίκιο να την
χαρακτηρίζουν «εχθρό»;
• ∆εν βρέθηκε ούτε ένας εκ των
συνετών αρχιερέων να σταματήσει
τον Αρχιεπίσκοπο από το απίστευτο αυτό ολίσθημά του; Και γιατί να
το χρεωθεί η Εκκλησία;
• Ή κάποιος άλλος φίλος να
εμποδίσει τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, όποιες και αν ήταν οι
σκοπιμότητες, να παρευρεθεί
«συνένοχος» σε μια τέτοια βλάβη
των συνειδήσεων;
• Πώς να ανεχθούμε την βεβήλωση του Ναού από την παρουσία
τόσων ασεβών «προσώπων» που
την ασέβειά τους έκαμαν ορατή
και από τηλεοράσεως, όπως εκείνη
η γνωστή ξανθιά ευρωβουλευτίνα
διπλοπόδη στην πρώτη θέση; Πού
νόμισες, κυράτσα, πως ήσουν, σε
καπηλειό;
• Μεγάλο παζάρι και μεγαλύτερο πανθρησκειακό «αλισβερίσι»
βρίσκεται σε εξέλιξη. Το «οικόπεδο» μετά την κατάρρευση του
Ιστορικού Ναού των ορθοδόξων,
αγίου Νικολάου στην Ν. Υόρκη,
στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001,
βρίσκεται κάτω από την τρομακτική
πίεση της «Νέας Εποχής» που θέλει να ανεγείρει «Πανθρησκειακόν
Ναόν»... (!!!!) Μάλιστα.
• Ο Εωσφόρος κινεί τα νήματα
και όπως ψιθυρίζεται, με την...
σύμπραξη κάποιων «ορθοδόξων»,
παρά την σθεναρή αντίσταση των
ομογενών!!! Ίδωμεν.
• Στις 10.12.2009 ο Αρχιεπίσκοπος είχε εικοσάλεπτη «εθιμοτυπική επίσκεψη» με τον Γ.Α.Π.
για να «διαμαρτυρηθεί» από τον
τριπλασιασμό του ΕΤΑΚ (φόρος
στα έσοδα της Εκκλησίας).
• Φεύγοντας ο Αρχιεπίσκοπος
και οι τέσσερις επίσκοποι που τον
συνόδευαν από το Μαξίμου, ο
Γ.Α.Π. «ευχαρίστησε την Εκκλησία
που αποδέχτηκε την αυξημένη
φορολογία και συνεισφέρει στην
προσπάθεια του κράτους για μείωση του ελλείμματος» (!!!) (βλέπε
εφημ. Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ, 11.12.2009,
σελ. 9).
• Από τις «ευχαριστίες» του
Γ.Α.Π. προς τον κ. Ιερώνυμο,
αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης ότι,
όχι μόνο δεν «διαμαρτυρήθηκε» η
Εκκλησία για τον οικονομικό της
στραγγαλισμό από την Κυβέρνηση,
αλλά δέχθηκε και «ευχαριστίες»
του Γ.Α.Π., για την δουλοφροσύνη
της (!!!)
• Μετά ένα χρόνο ακριβώς, η
ίδια εκκλησιομάχος κυβέρνηση,
στο πολυνομοσχέδιο, με πονηρή
διάταξη ανήθικης και αισχρής συναυτουργίας, ζητούσε την ψήφιση
παραγραφής οφειλών των μεγαλοφοροφυγάδων 24 δισεκατομμυρίου εύρω. Τόση ξαδιαντροπιά και
κακοήθεια...
• Νομοθετούν τριπλασιασμό
των φόρων από την Εκκλησία,
για το κοινωνικό και ποιμαντικό
έργο της αλλά, χαρίζουν εν μέσει
χρεωκοπία της χώρας, 24 δισεκατομμύρια ευρώ, για να επιβραβεύσουν τους κλέφτες και τους
νταβατζήδες...
• Ήδη γράφτηκε, χωρίς να
διαψευσθεί, ότι τα εκατομμύρια
ευρώ που χρωστά ο Βοσκόπουλος
στην εφορία από τα εισοδήματά
του... παρεγράφησαν (!!) ∆ηλ. η
«κυβέρνηση» του τα χάρισε. Πλήρωνε μικροσυνταξιούχε και σκάσε
για να αποδημήσεις μια ώρα γρηγορότερα, «εις χώραν της αδικαίωτης
μνήμης»...
• Και εσύ αποκοιμισμένε λαέ,
τους ανέχεσαι, τους ψηφίζεις και
τους χειροκροτείς κάτω από τα
μπαλκόνια και τις αίθουσες, που
παρακολουθείς με... δέος το θέατρο της δουλείας σου. Καλά να σου
κάνουν. Σκάσε και σφίξε το ζωνάρι
σου. Σου αξίζει.
• Τουλάχιστον, όσοι έχουμε

συνείδηση ποίαν της προδοσίας
του έθνους και της ορθοδοξίας
κυβέρνηση έχουμε, ας μην ξεχνάμε
τα «ονοματάκια» τους: Ραγκούσης,
∆ιαμαντοπούλου, Παπακωνσταντίνου, Σηφουνάκης, Μπιρμπίλη
και Κουβέλης που δεν θέλησαν
να ορκισθούν στο Ευαγγέλιο. Οι
άνθρωποι πολύ σύντομα θα είναι
βέβαια θλιβερή ανάμνηση, όπως
συμβαίνει άλλωστε πάντοτε και
νομοτελειακά, αλλά το κακό συντελείται.
• Ούτε και τον Καστανίδη,
που περιμένει την απόφαση του
δευτεροβάθμιου Ευρω παϊκού
δικαστηρίου για να «κατεβάσει»
ολοσχερώς τα χριστιανικά σύμβολα από τις σχολικές αίθουσες και
τα δημόσια καταστήματα «χάριν
προστασίας της ανεξιθρησκείας»
(!!!) («Καθημερινή» 24.11.09).
• Και η «Εκκλησία» σε ποιό
χώρο και πως ποιμαίνει τα λογικά της πρόβατα; Στην αλογία
βεβηλώσεως του Ι. Ναού Αγίου
Παντελεήμονος με τα Νταλάρια
τραγούδια για να «ενώσει χριστιανούς και μουσουλμάνους
λαθρομετανάστες»...; Υπάρχουν
και χειρότερα να βιώσουμε...;
• Πώς να μην θυμηθούμε και
εμείς εκείνο το συντριπτικό του
Προφήτη: «ποιμένες πολλοί διέφθειραν τον αμπελώνα μου»;
• ∆εν ανθεί μόνον στους χριστιανικούς κύκλους ο «συσχηματισμός του αιώνος τούτου»
αλλά εξ ίσου οδυνηρός είναι και
ο «συμβιβασμός» μας με το ιερό
κατεστημένο...
• Ο συμβιβασμός αυτός εξασφαλίζει ίσως μία ανοχή σε «ειρηνική» συνύπαρξη αλλά ευτελίζει
τις συνειδήσεις, εκείνων των χριστιανών, που χρέος έχουν να
υπερασπίζονται την καθαρότητα
του ευαγγελικού μηνύματος και όχι
την «άμικτο μίξη» με συμπεριφορές
και νεοφανείς ιδέες, πολλές φορές
αντιευαγγελικές, αντιπατερικές,
δογματικές παρεκκλίσεις ου μην
αλλά και αντίχριστες...
• Εύγλωττο παράδειγμα από
τα πολλά: περιοδικό πόλεως της
νότιας Πελοποννήσου, κατά τα
άλλα «εποικοδομητικό», επιδίδεται
εις μίαν κατ’ εξακολούθησιν ανοχή
παραδόξως τοπικών φαινομένων
από λόγους και πράξεις ασυμβίβαστες με την αγιοπνευματική
παράδοση της Εκκλησίας μας.
• Φωτογραφίες, καλλιτεχνικές
έγχρωμες του «δεσπότη», σιγή
ιχθύος, σιωπή «συγκαλύψεως»
για συμπεριφορές που θα έπρεπε
να εξεγείρουν τις συνειδήσεις
στον επιχειρούμενο βιασμό τους
και... όλα καλά (!). Να τα έχουμε
καλά και με τον Θεό και με τους
«άρχοντες».
• Στις 31.12.2010 ο... πρωθυπουργός στο πρωτοχρονιάτικο
διάγγελμά του μεταξύ άλλων είπε
ότι «το 2010 θα είναι ο χρόνος
αλλαγών στο κράτος και στην
νοοτροπία».
• Ποιά νοοτροπία, κ. Γ.Α.Π.;,
αμερικάνικη, εβραϊκή, μνημονιακή,
τουρκική, παραχωρητική εθνικών
εδαφών και θαλασσίων συμφερόντων ή εθνομηδενισμού και ανέξοδη «απώλεια» της συλλογικής
εθνικής μνήμης και της ιστορικής
ταυτότητας των Ελλήνων;
• Η λεηλασία του Έλληνα
φορολογούμενου δεν έχει τελειωμό τα τελευταία τριάντα χρόνια και
κανένας δεν έχει πάει φυλακή ούτε
και στο μέλλον θα πάει. Αλλά, ότι
θα μάθουμε και αυτό το «κουφό»
πως στο... ∆ημόσιο διορίσθηκε ως
πρέσβειρα σύμβουλος (!!) με...
ετήσιο μισθό 55.000 ευρώ ή κα
Γιάννα Αγγελοπούλου (το έγραψε
αθηναϊκή εφημερίδα), αυτό ξεπερνάει κάθε ελληνική... φαντασία.
Μήπως είναι μπαρούφα;
ΣΤ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
Περ. Χρ. Βιβλιογραφία

Διώκτη μας,
Για την γκαντεμιά σου έχουμε
γράψει κατ’ επανάληψη. Ο αγιασμός στο παζάρι πριν χρόνια
που έφερε μέχρι χιόνι (!) και δεν
σε ξαναφωνάξανε. Μιλούσες για
τοπική εφημερίδα, την οποία μάλιστα αποκάλεσες και «άμβωνα
της Εκκλησίας», είχες δε φωτογραφηθεί έχοντας το χέρι σου
στην πλάτη της εκδότριας. Δεν
πρόλαβαν να γίνουν αυτά και η
γκαντεμιά σου φάνηκε, σύρθηκαν
στα δικαστήρια, μάνα και γιος, για
δικά τους βέβαια θέματα…
Μιλούσα και φώναζα για τη
στενή σου σχέση με τη διοίκηση
και την ποδοσφαιρική ομάδα
της Λάρισας (ΑΕΛ) και ιδού, είναι
σχεδόν βέβαιο ότι υποβιβάζεται!!!
Είναι κι άλλα πολλά που δεν
γράφονται, που έβαλες διχόνοια,
όπου πάτησες το πόδι σου!!!
Εκεί όμως που τα πράματα
πήγανε πολύ άσχημα και τα
ανέχεσαι και ουσιαστικά κάνεις
πως δεν τα βλέπεις είναι για το
μοναστήρι των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου κα Ειρήνης, στον Πυργετό
Αιγάνης. Αρχές Σεπτεμβρίου
2009 έγινε η εκλογή του πρώτου
ηγουμένου της Ι. Μονής από τους
εγγεγραμμένους μοναχούς.
Να θυμίσω ότι ήταν ένας απ’ τα
πρωτοπαλίκαρά σου, εκείνος που
είχε αναλάβει τις ανακρίσεις για
το γνωστό σκάνδαλο των Τεμπών
(θάχε πλάκα να δούμε εκείνο το
πόρισμα!). Ήταν ο ίδιος μέσα σ’
εκείνη την παρέα στα Τέμπη, που
ελέχθη εκείνο το περίφημο «από
σεξ σκίζουμε» (!). Εκτός αυτών
κατηγορήθηκε ως υπεύθυνος του
«φουσκωμένου» λογαριασμού
(εκατομ. δραχμών) του τηλεφώνου του προσκυνήματος, και
μάλιστα με «ροζ» γραμμές… Αν
θυμάμαι καλά, ήταν ένας εκ των
συνδικαιούχων του τραπεζικού
λογαριασμού της κατασκευαστικής εταιρείας του έργου του
μοναστηριού της Αιγάνης, η
οποία «από λάθος» κατέθεσε τη
μίζα των 50 εκατομ. δραχμών, για
λογαριασμό της μητροπόλεως,
για να πάρει το έργο…
Στην προσφώνησή σου μίλησες
«για το θεάρεστο ζήλο και την
αυστηρότητα της πνευματικής
εργασίας του» και οι γνωρίζοντες
δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν
τα γέλια…
Αλήθεια, με τί λαμπρότητα
έγινε η ενθρόνιση στις 10 Σεπτεμβρίου του 2009, μπείτε
στο internet να δείτε εικόνες
βυζαντινής μεγαλοπρέπειας και
βαρύγδουπες πνευματικές κορώνες που μετέτρεψαν την όλη
εκδήλωση σε φαρσοκωμωδία!!!
Μέχρι για «πνευματική κυψέλη
στον άνυδρο πνευματικό τόπο
του Πυργετού» μιλήσανε…
Παρέλειψα ν’ αναφέρω ότι
στην ενθρόνιση παρευρέθησαν
και οι δεσποτάδες Εδέσσης και
Καστοριάς. Μετά δε τη λαμπρή
τελετή και την δεξίωση κλείδωσαν το μοναστήρι και… έφυγαν
όλοι…
Κι από δω και πέρα αρχίζουν
τα παράξενα. Ο ηγούμενος δεν
ηγουμενεύει πλέον. Παραιτήθηκε; Παύθηκε; Και γιατί; Παράτησε την μπαστούνα του στο
μοναστήρι και τριγυρνάει στην
πόλη. Στο site του μοναστηριού
αναφέρεται πως «το μοναστήρι
βρίσκεται στο πρώτο στάδιο
ανέγερσης και ότι έχει μόνο μια

πτέρυγα με αρχονταρίκι και δύο
κελλιά μοναχών. Ενώ στην πραγματικότητα έχει τελειώσει.
Στην προτροπή «γίνετε και
σεις κτήτορες καταθέτοντας σε
τραπεζικό λογαριασμό ότι προαιρείσθε», αναρωτιέμαι ποιος διαχειρίζεται αυτόν το λογαριασμό;
Ποιος προβαίνει σε δοσοληψίες;
Μπορεί ο ηγούμενος, που είναι
μόνο στα χαρτιά ηγούμενος,
να διαχειρίζεται ατομικά τόσα
χρήματα, χωρίς να δίνει για τις
ανάγκες του μοναστηριού λεπτομέρειες; Με πικρία κουνούν
το κεφάλι κάτοικοι της περιοχής,
που απ’ το υστέρημά τους συνεισφέρουν για τις ανάγκες του
μοναστηριού. Και αν, όπως γράφεται στο site της μητροπόλεως,
ένα σημαντικό ποσό των εσόδων
του προσκυνήματος των Τεμπών
διατίθεται για το μοναστήρι,
μιλάμε για πολλά λεφτά… Πού
όμως πάνε άραγε;
Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει η αλήθεια. Ο ηγούμενος
είναι τελικά ηγούμενος; Ούτε
στις ακολουθίες της μονής μνημονεύεται.
Για ποιους σκοπούς κρατάει
τον τίτλο; Μήπως για νάχει πρόσβαση στους λογαριασμούς της
Τράπεζας, όπως γινότανε με τον
άλλον ηγουμενοσύμβουλο που
είχε και λογαριασμό στην Τράπεζα με τη μίζα των 50 εκατομ.
δραχμών; Τους καϋμένους τους
δεσποτάδες γιατί τους φέρατε
στην ενθρόνιση; Για να δώσουν
επισημότητα περισσότερη σ’
αυτά που συμβαίνουν; Ας προσέχανε. Μήπως είναι πλέον θέμα
εισαγγελέως ή ΣΔΟΕ για το τί
γίνονται τόσα χρήματα; Απλώς
ρωτάμε.
Τελειώνοντας, διώκτη μας,
ήθελα να θίξω κι ένα άλλο γεγονός που νομίζω κι άλλη φορά
το ανέφερα. Σχεδόν σε κάθε
περιοδικό “Τάλαντο” υπάρχει
και κάποια σελίδα για κοιμηθέντα
ιερέα, ακόμα και για νεωκόρα.
Πέρασε τόσος καιρός και δεν
αναφέρθηκες, μικρόψυχα και
επιδεικτικά στον π. Αλέξανδρο
Τσίρκα που έφυγε. Όχι μόνο
στην κηδεία δεν πήγες, ούτε στο
μνημόσυνό του, αλλά και ένα
συλλυπητήριο στους οικείους
του δεν έστειλες… Η τελευταία
φορά που ενδιαφέρθηκες για τον
αγωνιστή λευίτη ήταν όταν τον
επισκέφθηκες στην κλινική, κι
εκεί πάλι δεν παρέλειψες, όπως
λέγεται, να τον παρατηρήσεις
γιατί καθυστέρησε να σου στείλει
τα λεφτά της τριμηνίας!!
Ήταν αυτός που σε συμπαραστάθηκε περισσότερο απ’ όλους,
στις τότε καταδρομικές-πειρατικές εμφανίσεις σου στη Λάρισα,
ζώντος του κανονικού επισκόπου
Λαρίσης Θεολόγου.
Επίσης ήταν αυτός που σε
προειδοποίησε για το σκάνδαλο
των Τεμπών. Ήταν το μεγάλο του
λάθος, όπως απεδείχθη. Γιατί από
τότε μπήκε στη μαύρη λίστα των
«αχαρίστων», μάλλον της αχαριστίας σου προς τους ευεργέτες
(δεν είναι ο μόνος!!!).

(Υπογράφει την ανωτέρω ανοιχτή
επιστολή ο ίδιος «επιφανής»
αγωνιζόμενος χριστιανός που κρατάει
ψηλά το λάβαρο του αγώνα για μια
Εκκλησία με καλούς ποιμένες)
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οποίες με ρωτάτε.
Τις αφήνουν, όπως είπατε, ορισμένα
αεροπλάνα και δεν εξαφανίζονται σε μερικά
λεπτά, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά διατηρούνται στον ουρανό για μεγάλο χρονικό
διάστημα, δηλαδή επί ώρες, απλώνονται
σιγά – σιγά και κάποιες φορές σχηματίζουν
ένα εκτεταμένο ουράνιο «πέπλο». Αυτό το
φαινόμενο παρατηρείται όχι μόνο στην
Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο, τη γειτονική
Ιταλία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και
σχεδόν σε κάθε χώρα του ΝΑΤΟ. Είναι ένα
φαινόμενο που άρχισε να παρατηρείται όλο
και πιο έντονα τα τελευταία δέκα χρόνια και
προκαλεί όχι μόνο πολλές συζητήσεις και
εικασίες αλλά και μεγάλη ανησυχία, καθώς
επαναλαμβάνεται με μεγάλη συχνότητα.
- Μετά τα προαναφερθέντα, θα μας
πείτε τι περιέχουν αυτές οι «ουρές» που
επεκτείνονται και γίνονται ουράνιο «πέπλο»; Κι ακόμη, τι είδους αεροπλάνα τις
αφήνουν;
Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι περιέχουν αυτές οι «ουρές», αλλά
σίγουρα περιέχουν κάποια χημικά στοιχεία
και γι’ αυτό χαρακτηρίζονται ως «χημικές
ουρές». Πάντως, πολλοί άνθρωποι ισχυρίζονται ότι έχουν εμφανίσει πονοκεφάλους,
ζαλάδες, κακοδιάθεση ή και συμπτώματα
γρίππης μετά από την εμφάνισή τους στον
ουρανό, πολύ ψηλά πάνω από τα κεφάλια
τους. Και οι περισσότεροι από αυτούς
πιστεύουν ότι «μας ψεκάζουν με χημικά»,
ενώ εύλογα ερωτούν «ποια είναι τα χημικά
αυτά» και «κατά πόσον είναι επικίνδυνα».
Από αναλύσεις που έγιναν μέχρι τώρα
από ορισμένες ομάδες ή πανεπιστήμια,
παρατηρήθηκε ότι το δημιουργούμενο
από αεροψεκασμούς ουράνιο «πέπλο»
περιέχει σωματίδια αλουμινίου ή βαρίου σε
ποσότητες που φυσιολογικά δεν έπρεπε να
υπάρχουν ούτε στο έδαφος, ούτε στο νερό.
Ιδιαίτερα το βάριο είναι χημικό στοιχείο
που δεν πρέπει να βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους. Το επισημαίνω αυτό.
Τα αεροπλάνα που αφήνουν πίσω τους τις
«χημικές ουρές», κάνοντας τους πάντες να
ανησυχούν, είναι συνήθως τύπου KC 10
ή KC 135 και δεν φέρουν διακριτικά, ενώ
κανείς δεν γνωρίζει από πού απογειώνονται ή πού προσγειώνονται. Το πιθανότερο
είναι να απογειώνονται από στρατιωτικά
αεροδρόμια και να προσγειώνονται σ’
αυτά, οπότε και δεν κοινοποιούνται τα
διαγράμματα των πτήσεών τους. Συγχρόνως, κανένας διεθνής οργανισμός (ΝΑΤΟ,
Ευρωπαϊκή Ενωση, ΟΗΕ κλπ.) ή χώρα
(ΗΠΑ, Ρωσία, Καναδάς κ.ά.) δεν παραδέχεται επισήμως ότι πραγματοποιούνται
τέτοιου είδους αεροψεκασμοί. Εχουν,
όμως, ανεπισήμως αφήσει να διαρρεύσει,
ότι οι «ουρές» των αεροπλάνων περιέχουν
σωματίδια από αλουμίνιο και βάριο και πως
οι εν λόγω αεροψεκασμοί γίνονται για να
αντιμετωπιστεί το «φαινόμενο του θερμοκηπίου», δηλαδή της κλιματικής αλλαγής.
Εάν πράγματι αυτό συμβαίνει, τότε το
καύσιμο των αεροπλάνων που πραγματοποιούν τους αεροψεκασμούς περιέχει
σωματίδια αλουμινίου και βαρίου, τα οποίαν
όταν εξέρχονται μαζί με τα καυσαέρια κάθε
αεροσκάφους ανακλούν τις ακτίνες του
ηλίου και έτσι εισχωρεί λιγότερη ηλιακή
ακτινοβολία στην Γη, με αποτέλεσμα να
αποφεύγεται η υπερθέμανση του πλανήτη,
δηλαδή το «φαινόμενο του θερμοκηπίου».
Εχουν γίνει μάλιστα υπολογισμοί, ότι εάν
ανακλασθεί το 1% της ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στη Γη, τότε τα επόμενα
πενήντα χρόνια δεν θα υπάρχει αύξηση της
θερμοκρασίας στον πλανήτη. Αυτό σημαίνει
ότι δεν θα αυξηθεί το λιώσιμο των πάγων,
δεν θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα
κλπ. Και συγχρόνως δεν θα πληρώνουμε
τον φόρο διοξειδίου του άνθρακος κλπ.
Όπως γνωρίζουμε, οι ΗΠΑ δεν έχουν
υπογράψει το Πρωτόκολλο του Κιότο και
έκτοτε προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές
λύσεις αντιμετώπισης του «φαινομένου του
θερμοκηπίου». Μάλιστα, ο πατέρας της
ατομικής βόμβας υδρογόνου Eduard Teller
είχε δημοσιεύσει μια εργασία στην οποία
πρότεινε την αποτροπή του «φαινομένου
του θερμοκηπίου» με την ελευθέρωση στην
ατμόσφαιρα σωματιδίων που θα ανακλούσαν το ηλιακό φως. Αλλά και ο Paul Crutzen,
που βραβεύτηκε με το Βραβείο Νόμπελ
στην δεκαετία του ’80, σε πρόσφατη δημοσίευσή του ανέφερε ότι εάν ελευθερώσουμε
σωματίδια (όπως σωματίδια του θείου) στην
ατμόσφαιρα, θα μιμηθούμε τις εκρήξεις

ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ...
ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ
ηφαιστείων (όπως αυτό του Pinatubo) και
έτσι θα αποτρέψουμε τις σοβαρές επιπτώσεις του «φαινομένου του θερμοκηπίου».
- Εάν είναι έτσι, τότε γιατί οι… «δράστες»
των αεροψεκασμών δεν αναγνωρίζουν επίσημα ότι πραγματοποιούν αυτά τα πειράματα για το καλό της ανθρωπότητας; Μήπως
∆ρ. Κατσαρέ συμβαίνει κάτι άλλο;
Αρχικά πρέπει να πούμε, ότι το αλουμίνιο
και το βάριο είναι υλικά που όταν πέσουν
στο έδαφος μολύνουν ανθρώπους, υδροφόρο ορίζοντα και τροφική αλυσίδα. Γι’
αυτό και αναζητούν τρόπους ώστε αυτά
τα σωματίδια να παραμένουν στον ουρανό
για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα και έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο σ’ αυτό. ∆εύτερον, τέτοια πειράματα
δεν μπορούν να γίνουν πάνω από τη χώρα
που τα πραγματοποιεί, γιατί τότε αυτή θα
αποδείξει την ταυτότητά της. Συγχρόνως,
τέτοια πειράματα πρέπει να γίνουν πάνω
από το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, για
να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά τους.
Επιπλέον, το άρθρο 6 του Κανονισμού των
Ηνωμένων Εθνών απαγορεύει να γίνονται
πειράματα για την μεταβολή του κλίματος.
Να γιατί τα εν
λόγω πειράματα γίνονται
όπως γίνονται…
Ξαναλέω, ότι
μετά τους πολυσυζητημένους αεροψεκασμούς πολλοί άνθρωποι
υποστηρίζουν
ότι αισθάνονται
πονοκεφάλους,
ζαλάδες, έντονη κούραση, συμπτώματα
γρίππης και ψυχική κατάπτωση. Όλα αυτά
θα μπορούσαν να συμβούν αν ενδεχομένως
περιέχονται διάφορα χημικά στις λευκές «ουρές» που αφήνουν πίσω τους τα αεροπλάνα.
Αξιωματούχοι χωρών του ΝΑΤΟ έχουν αφήσει να διαρρεύσει, ότι γίνονται πειράματα
άμεσου εμβολιασμού του πληθυσμού για
την αντιμετώπιση ενδεχόμενης βιολογικής
τρομοκρατίας, δηλαδή εάν τρομοκράτες μολύνουν τον πληθυσμό με κάποιο μεταδοτικό
ιο. Η ανθρωπότητα έχει εμπειρία τέτοιων μυστικών πειραμάτων («Μανχάταν πρότζεκτ»,
χημικά αέρια για την πραγματοποίηση «χημικού πολέμου» κ.ά.). Και χαρακτηριστική είναι
η επιχείρηση «Agent orange» («πορτοκαλής
παράγοντας») που έγινε στον πόλεμο του
Βιετνάμ. Εκει, τα αμερικανικά αεροπλάνα
ράντιζαν με τον «πορτοκαλή παράγοντα»
τα βιετναμέζικα δάση για να απογυμνώσουν τα δέντρα από τα φύλλα τους και
να εντοπίζουν πιο εύκολα τους Βιετκόνγκ.
Όμως ο «πορτοκαλής παράγοντας» περιείχε διοξείδιο που προκάλεσε εκατοντάδες
θανάτους και πάνω από ένα εκατομμύριο
θύματα καρκινογενέσεων και τερατογενέσεων που συνεχίζονται ακόμα και σήμερα.
Όπως, πρόσφατα αποκαλύφτηκε, μετά το
αποτρόπαιο συμβάν στο Τσερνομπίλ το
ραδιενεργό νέφος κατευθυνόταν προς την
Μόσχα. Γι’ αυτό και οι Ρώσοι ψέκασαν τον
ουρανό με χημικά και προκάλεσαν βροχή,
ώστε το ραδιενεργό νέφος να «πέσει» πριν
φτάσει στην Μόσχα. Αυτό βέβαια σημαίνει
ότι μόλυνε άλλες περιοχές της Ουκρανίας…
Να γιατί ενώ τίποτε δεν αναφέρεται επισήμως κυκλοφορούν διάφορα σενάρια
συνωμοσίας, όπως π.χ. ότι «μας ραντίζουν
με χημικά για να εξοντώσουν τα οργανικά
πιο αδύναμα μέλη του πληθυσμού και έτσι
να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο του υπερπληθυσμού»!.. Γενικά, υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις που διάφορα πειράματα (π.χ.
με αέρια χημικού πολέμου) έγιναν κατά την
περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και μόνο
σήμερα, πενήντα χρόνια αργότερα, μαθαίνουμε γι’ αυτά…
- Υπάρχει κάποια σύνδεση των λεγόμενων «χημικών ουρών» με το επίσης
πολυσυζητημένο HAARP;
Το HAARP (High Frequency Active Auroval
Research Project), Υψηλής Συχνότητας
Ατμοσφαιρικό Ερευνητικό Πρόγραμμα,
είναι μια εγκατάσταση αποτελούμενη από
130 κεραίες υψηλής συχνότητας, όλες
πάνω από 40 μ. ύψος. Οι κεραίες αυτές
εκπέμπουν ακτινοβολία η οποία φθάνει
μέχρι την ιονόσφαιρα, το ανώτερο τμήμα
της ατμόσφαιρας. Εκεί η ακτινοβολία τους
επηρεάζει την ιονόσφαιρα, με αποτέλεσμα
φορτισμένα σωματίδια (ιόντα) να εισέρχονται στη Γη έχοντας τη δυνατότητα να

προκαλέσουν βραχυκύκλωμα σε κάθε
τι που κινείται ή λειτουργεί ηλεκτρονικά.
Ετσι αεροπλάνα, πλοία, τραίνα, σταθμοί
ηλεκτροπαραγωγής μπορούν να υποστούν
βραχυκύκλωμα και να αδρανοποιηθούν.
Ενας τέτοιος σταθμός υπάρχει στην πόλη
Γουάκον της Αλάσκας των ΗΠΑ. Και παρόλο
που οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ότι στο σταθμό
αυτό γίνονται πειράματα για να βελτιωθούν
οι επικοινωνίες μεταξύ των υποβρυχίων σε
μεγάλα βάθη ή για τον εντοπισμό ανταρτών
ή αποθηκών εκρηκτικών σε μεγάλο βάθος
εντός της Γης, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο κατασκευής όπλων
μαζικής καταστροφής…
Είναι προφανές, ότι ένα σύστημα όπως
το HAARP, που μπορεί να προκαλέσει
βραχυκύκλωμα σε ό,τι κινείται, μπορεί να
οδηγήσει μια χώρα σε άμεση παράδοση
χωρίς καμία απώλεια του επιτιθέμενου που
το διαθέτει.
Μια τέτοια επιθετική ενέργεια μικρής
έκτασης λέγεται ότι δοκιμάστηκε κατά την
εισβολή των αμερικανικών στρατιωτικών
δυνάμεων στο Ιράκ, ενώ οι «χημικές ουρές»
πιθανολογείται ότι μπορούν να παίξουν βοηθητικό αλλά
πάντως σημαντικό ρόλο στο
βραχυκύκλωμα (black out)
μιας ευρύτερης περιοχής.
Παράλληλα
υποστηρίζεται,
ότι το πείραμα
ΗΑΑRP μπορεί
σε συνδυασμό
με τις «χημικές
ουρές» να προκαλέσει μεγάλης διάρκειας
περιόδους ξηρασίας ή κατακλυσμιαίες
βροχές για μεγάλο χρονικό διάστημα και
έτσι να χρησιμοποιηθεί εις βάρος μιας
εχθρικής χώρας, η οποία μπορεί πιο εύκολα να εξαναγκασθεί σε παράδοση. Θα
προσθέσω, ότι – όπως έχει αναφερθεί – το
ίδιο σύστημα μπορεί να προκαλέσει και
ισχυρούς σεισμούς (πάνω από 7 Richter),
εκμηδενίζοντας μια εχθρική χώρα…
- Όπως μάθαμε, πρόσφατα βρεθήκατε
στην Κύπρο, όπου συμμετείχατε ως προσκεκλημένος στη συζήτηση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος
της Κυπριακής Βουλής, για τις «χημικές
ουρές» και το πείραμα HAARP. Θα θέλατε
να μας πείτε τι συζητήθηκε εκεί;
Στις 7.10.2010 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της εν λόγω επιτροπής της
Κυπριακής Βουλής, στην οποία εκτός από
τους βουλευτές όλων των κομμάτων που
μετέχουν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος είχαν προσκληθεί και
παρευρίσκονταν ανώτατοι αξιωματούχοι
από τα υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής
Αμυνας, Περιβάλλοντος, Υγείας, Γεωργίας
και Εσωτερικών της Κύπρου. Επίσης συμμετείχαν, κατόπιν προσκλήσεως, ανώτατοι
κρατικοί λειτουργοί από την Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας, τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Υδάτων, την
Ενωση ∆ήμων και Κοινοτήτων, τη ∆ασική
Υπηρεσία κ.ά. καθώς και εκπρόσωποι του
Κινήματος Πολιτών, αλλά και εκπρόσωποι
της στρατιωτικής βάσης του Ακρωτηρίου.
Παρενθετικά αναφέρω, ότι πολλοί Κύπριοι υποπτεύονται πως οι πραγματοποιούμενοι και στη Μεγαλόνησο «χημικοί
αεροψεκασμοί» γίνονται από αεροπλάνα
που απογειώνονται από το αεροδρόμιο
της στρατιωτικής βάσης του Ακρωτηρίου και ξαναπροσγειώνονται σ’ αυτό.
Στην συνεδρίαση, της 7.10.2010 μετά από
εκτεταμένη συζήτηση τελικά έγινε δεκτή
η ακόλουθη πρότασή μου: Πειραματικά
αεροπλάνα να απογειωθούν κατά την διάρκεια των «χημικών αεροψεκασμών» και
να συλλέξουν σε ειδικά φίλτρα τις χημικές
ουσίες που περιέχονται στις «ουρές», που
αφήνουν τα αεροπλάνα, προκειμένου
αυτές να υποβληθούν σε χημικές και βιολογικές αναλύσεις. Ετσι θα διαπιστωθεί υπεύθυνα η σύσταση των εν λόγω «ουρών», που
προβληματίζουν και ανησυχούν όχι μόνο
τους Κύπριους αλλά και τους κατοίκους
της Ελλάδος και άλλων χωρών.
- ∆ρ. Κατσαρέ, ως έγκυρος επιστήμονας
τι θα θέλατε να πείτε σε όλους όσους αμφισβητούν την πραγματοποίηση «χημικών
αεροψεκασμών»;
Υπάρχει ένας νέος κλάδος στην επιστήμη που ονομάζεται Γεωμηχανική. Η
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Γεωμηχανική προτείνει λύσεις για προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης,
όπως το «φαινόμενο του θερμοκηπίου».
Ανάμεσα στις λύσεις που η Γεωμηχανική
προτείνει για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού είναι και οι «χημικοί αεροψεκασμοί». Προτάσεις της Γεωμηχανικής
συζητήθηκαν στο ευρύτερο πλαίσιο της
∆ιάσκεψης για την Κλιματική Αλλαγή που
έγινε στην Κοπεγχάγη τον ∆εκέμβριο του
2009, ενώ πρόσφατα παραγματοποιήθηκαν
δύο διεθνή συνέδρια που πρότειναν την
εφαρμογή των προτάσεων της Γεωμηχανικής. Το ένα από τα συνέδρια αυτά
έγινε στην Καλιφόρνια με τη συμμετοχή
κορυφαίων ειδικών επιστημόνων και το
άλλο στο Λονδίνο από τη Βασιλική Εταιρεία
Επιστημών. Τον περασμένο Μάιο έγινε και
ένα Συνέδριο Πολιτών στο Βέλγιο, στο
οποίο συμμετείχαν πολλοί από όσους αντιδρούν στις προτάσεις της Γεωμηχανικής.
Υπογραμμίζουμε, ότι στις ΗΠΑ ο Αμερικανός Γερουσιαστής Kuchinich σε έκθεσή
του στο Κογκρέσο πρότεινε την απαγόρευση των «χημικών αεροψεκασμών», διότι
– όπως υποστήριζε – απειλούν την υγεία
των ανθρώπων αλλά και το περιβάλλον και
ενδεχομένως χρησιμοποιηθούν ως όπλα
μαζικής καταστροφής… Όμως, στην τελική
έκθεσή του όλα αυτά είχαν… αφαιρεθεί,
ενώ σε κάποιους έχουν γίνει συστάσεις να
μην ομιλούν για το θέμα αυτό. Και λέγεται,
ότι έχουν γίνει και απειλητικοί εκβιασμοί
με στόχο την επιβολή σιωπής σε όσους
ασχολούνται συστηματικά με τις ουράνιες
«χημικές ουρές» και τα αεροπλάνα που τις
δημιουργούν. Θα υπενθυμίσω δε, ότι σε
σχετικές επερωτήσεις που έγιναν στην Ελληνική Βουλή (από βουλευτή του ΠΑΣΟΚ,
όταν αυτό ήταν αξιωματική αντιπολίτευση,
τον ΣΥΡΙΖΑ, τον ΛΑ.Ο.Σ. και το ΚΚΕ) τα
υπουργεία Εθνικής Αμυνας, Γεωργίας,
Περιβάλλοντος και Μεταφορών, από τα
οποία ζητήθηκε να απαντήσουν σ’ αυτές,
δήλωσαν άγνοια για τις μυστηριώδεις
ουράνιες «δραστηριότητες», ή αναρμοδιότητα. Επίσης από Ολλανδό ευρωβουλευτή
έγινε ερώτηση στην Ευρωβουλή, στον
Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Σταύρο ∆ήμα,
ο οποίος απάντησε ότι είναι γνωστά τα περί
«αεροψεκασμών» αλλά δεν μπορεί να δοθεί
κάποια επίσημη απάντηση…
Και θα τονίσω, ότι μέχρι πριν από λίγο
καιρό όσοι από μας υποστήριζαν ότι
γίνονται ή προγραμματίζονται «χημικοί
αεροψεκασμοί» από κάποιους χαρακτηρίζονταν «ουτοπικοί», «αιθεροβάμονες»,
«φαντασιόπληκτοι» ή «συνωμοσιολόγοι».
Όμως τώρα, ελάχιστοι από αυτούς τους
δύσπιστους επιμένουν στις απόψεις τους,
ενώ μεγάλη νίκη των κινημάτων πρωτοβουλίας κατά των αεροψεκασμών αποτέλεσε
η απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος
των Ηνωμένων Εθνών στην διάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Ιαπωνία. Στην διάσκεψη αυτή, ελήφθη η πολύ
σημαντική απόφαση να ανασταλούν για
πέντε χρόνια τα πειράματα που γίνονται
με «χημικούς αεροψεκασμούς» αλλά και οι
«λύσεις» που προτείνει η Γεωμηχανική.
- Κλείνοντας την αποκαλυπτική και
εξόχως ενδιαφέρουσα αποκλειστική συνέντευξή σας στην «Ε.Ω.Κ.», για την οποία
και σας ευχαριστούμε, τι άλλο θα θέλατε
να προσθέσετε ∆ρ. Κατσαρέ;
Θεωρώ αναγκαίο να τονίσω τα ακόλουθα:
α) Είναι υποχρέωση της Πολιτείας να αναζητήσει αν γίνονται τέτοιου είδους «χημικοί
αεροψεκασμοί» στη χώρα μας. Και αν γίνονται, για ποιο λόγο και με ποιες επιπτώσεις
(άμεσες ή μελλοντικές) στην υγεία των
Ελλήνων και στο περιβάλλον. β) Να γίνουν
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολιτείας
πειράματα, ώστε να διαπιστωθεί η πραγματοποίηση ή μη «χημικών αεροψεκασμών»
και ακολούθως να ενημερωθεί υπεύθυνα
ο ελληνικός λαός. Και εάν η απάντηση των
πειραμάτων είναι θετική, να ενημερωθεί
επίσης ο λαός από πού απογειώνονται
και πού προσγειώνονται τα μυστηριώδη
αεροπλάνα που πραγματοποιούν τους
«χημικούς αεροψεκασμούς», καθώς και για
ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πειράματα. γ)
Να κινητοποιηθούν οι πολίτες και να απαιτήσουν να πληροφορηθούν εάν γίνονται ή
προγραμματίζεται να γίνουν τέτοιου είδους
πειράματα και για ποιο σκοπό.
filologos10.com
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ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα
τισμού και της πανθρησκείας του Αντιχρίστου, που θέλει να κλείσει την εποχή του
Χριστού, να ακυρώσει την σωτηρία των
ανθρώπων, η οποία επιτυγχάνεται μόνον
δια του Χριστού, ως μοναδικής οδού σωτηρίας. Τώρα παράγοντες σωτηρίας είναι
όλες οι θρησκείες, όπως επανειλημμένα
διακηρύσσουν πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι
και θεολόγοι στις άγνωστες και αμάρτυρες
στην Γραφή και στην Παράδοση διαθρησκειακές συναντήσεις. Έχουμε υιοθετήσει
τώρα άλλο Ευαγγέλιο, άλλαξαν οι καιροί·
το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν ισχύει.
Ποιός ακούει πλέον τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, που λέγει ότι «ο λαός ο καθήμενος εν
σκότει είδε φως μέγα, και τοις καθημένοις
εν χώρα και σκιά θανάτου φως ανέτειλεν
αυτοίς», και τον Απόστολο Παύλο, που μας
συνιστά να μη έχουμε καμιά σχέση με τους
άπιστους σε ό,τι αφορά την πίστη και την
διδασκαλία τους;
«Μη γίνεσθε ετεροζυγούντες απίστοις·
τίς γάρ μετοχή δικαιοσύνη και ανομία, ή
τίς κοινωνία φωτί προς σκότος; Τίς δε συμφώνησις Χριστού προς Βελίαλ; Ή τίς μερίς
πιστώ μετά απίστου; … ∆ιό εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε και ακαθάρτου
μη άπτεσθε, καγώ εισδέξομαι υμάς».
Σχετικώς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι, όταν πρόκειται να
βοηθήσουμε ανθρώπους στις βιοτικές τους
ανάγκες, τότε όλοι είναι πλησίον μας, δεν
λαμβάνουμε υπ’ όψιν τις οποιεσδήποτε διακρίσεις, φυλετικές ή θρησκευτικές, όπως
φαίνεται αυτό άριστα στην παραβολή του
καλού Σαμαρείτη. Όταν όμως ομιλούμε
για την σώζουσα αλήθεια, τότε πρέπει να
διακρίνουμε ανάμεσα στον δικό μας και
στον ξένο. ∆εν είναι όλοι αδελφοί μας με
βάση το κριτήριο της πίστεως, όπως επεκράτησε στις ημέρες μας να αποκαλούν
τους αλλοθρήσκους και τους ετεροδόξους
μεγαλόσχημοι Ορθόδοξοι ποιμένες· αυτό
ανατρέπει το Ευαγγέλιο, την Θεία Οικονομία, την εκκλησιολογία του σώματος του
Χριστού, το μυστήριο της πνευματικής
αναγεννήσεως και της καινής εν Χριστώ
κτίσεως.
Αφού, λοιπόν, τώρα οι άλλες θρησκείες,
που κατά το Ευαγγέλιο είναι σκότος, έχουν
σωστικό ειρηνικό και ενωτικό των ανθρώπων
ρόλο, και υπάρχει «κοινωνία φωτί προς
σκότος Χριστού προς Βελίαλ (=∆ιάβολο)»,
τι νόημα έχει να ομιλούμε για εξωτερικούς
εχθρούς; Όντως δεν κινδυνεύει η Εκκλησία
από τους εξωτερικούς εχθρούς τώρα όσο
από τους εσωτερικούς. Παλαιότερα εκινδύνευσε και επλήρωσε με ποταμούς αιμάτων
και με μυριάδες μαρτύρων την πίστη της.
Τώρα κινδυνεύει από τους μισθωτούς ποιμένες, τους ψεδοποιμένες, οι οποίοι είτε
είναι τυφλοί και δεν βλέπουν τον κίνδυνο,
είτε είναι δειλοί και μόλις εμφανισθεί ο
λύκος, το βάζουν στα πόδια, και ο λύκος
κατασπαράσσει το ποίμνιο. Παλαιότερα
οι ποιμένες εδίδασκαν, παρουσίαζαν τους
κινδύνους της πλάνης, ήσαν όρθιοι, έβλεπαν και περισκοπούσαν, ενεθάρρυναν τους
πιστούς να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους, εγίνοντο «αλείπται μαρτύρων». Τώρα
καταργήσαμε τους κινδύνους, οι πιστοί
κατασπαράσσονται από τις πλάνες, και οι
ποιμένες καλοπερνούν, πανηγυρίζουν και
δοξάζονται επί των θρόνων τους. Νεαροί
έφηβοι και τρυφερές νεάνιδες αψήφησαν
τις απειλές και τα φρικτά βασανιστήρια,
ενώ ο μεγάλαυχος προκαθήμενος του
Βατικανού, χωρίς μαρτυρικό φρόνημα,
έσπευσε να αποσύρει όσα ορθά είπε για το
Ισλάμ, μπροστά στις απειλές των φανατικών
πιστών του. Φαντασθήτε τί θα είχε γίνει η
Ευρώπη, εδώ και πολλούς αιώνες, αν δεν
υπήρχε το μαρτυρικό Ορθόδοξο Βυζάντιο,
το πριν και μετά την άλωση, με το πλήθος
των Νεομαρτύρων, για να αναχαιτίσει αυτούς τους φοβερούς εχθρούς του Χριστιανισμού προ των πυλών της Ευρώπης.
2. Εσωτερικοί εχθροί δεν είναι πλέον οι
αιρετικοί, αλλά οι αγωνιζόμενοι εναντίον
των αιρέσεων.
Αλλά και εσωτερικοί εχθροί δεν υπάρ-

χουν πλέον για τους Οικουμενιστές και
Νεοεποχίτες. Εσωτερικοί εχθροί της Εκκλησίας, κατά κοινή και ομόφωνη επίσης
δια των αιώνων εκτίμηση και αποδοχή, είναι
οι ποικίλες αιρέσεις και κακοδοξίες. Αφού
δεν μπόρεσε ο ∆ιάβολος να καταστρέψει
την Εκκλησία με τους διωγμούς εκ μέρους
των αλλοπίστων και αλλοθρήσκων, επιχείρησε να νοθεύσει, να αλλάξει την πίστη με
όργανα ψευδαποστόλους, ψευδοποιμένες
και ψευδοδιδάσκαλους, οι οποίοι αρκετές
φορές είχαν κυριαρχήσει, είχαν αλώσει
την Εκκλησία, ήσαν αυτοί η διοίκηση της
Εκκλησίας με πατριάρχες, αρχιεπισκόπους
και επισκόπους αιρετικούς, ή φιλοαιρετικούς ή άλλους δειλούς και σιωπώντες,
υποτακτικούς στην αίρεση και στην πλάνη,
συμμάχους πάντως της δυσσεβείας των
αιρετικών. Όσοι αγωνίσθηκαν εναντίον
αυτής της κρατούσης αιρετικής και κακόδοξης Εκκλησίας, διώχθηκαν, συκοφαντήθηκαν, υβρίσθηκαν, αλλά δεν εσιώπησαν,
έγιναν σάλπιγγες Ορθοδοξίας, στύλοι και
εδραίωμα της αληθείας, «λίαν ηύφραναν
τους Ορθοδόξους και κατήσχυναν τους
κακοδόξους».
Ποιοι ήσαν εχθροί της Εκκλησίας; Οι
αγωνιζόμενοι εναντίον των αιρετικών επίσκοποι, ιερείς και λαϊκοί, ή οι διοικούντες
την Εκκλησία ψευδοποιμένες και ψευδοδιδάσκαλοι; Ήταν εχθρός της Εκκλησίας
ο Μ Αθανάσιος, που ως διάκονος ακόμη
πήρε στους ώμους του την αλήθεια της Ορθοδοξίας και ως επίσκοπος στη συνέχεια
διώχθηκε και εξορίσθηκε από πάμπολλες
συνόδους και διοικήσεις Αρειανών; Ήταν
εχθρός της Εκκλησίας ο Άγιος Μάξιμος
ο Ομολογητής, ο οποίος, απλός μοναχός,
δεν δίστασε να πει στον αιρετικό πατριάρχη, ότι η Εκκλησία υπάρχει όχι εκεί που
είναι ο πατριάρχης, και οι επίσκοποι,
αλλά εκεί που είναι η αλήθεια;
Θα μπορούσαμε να πολλαπλασιάσουμε
τα παραδείγματα, αγωνιστών και ομολογητών της πίστεως, οι οποίοι, όταν είδαν
την δυσσέβεια και την πλάνη να κυριαρχεί,
άφησαν ακόμη και τα μοναστικά τους ησυχαστήρια και την πνευματική τους άθληση
και ανέλαβαν την υπεράσπιση της ευσεβείας, τον πόλεμο εναντίον της αιρέσεως,
γιατί όπως, λέγει ο άγιος Γρηγόριος ο
Παλαμάς, όταν τα θεμέλια της ευσεβείας
στέκονται καλά, μπορούμε επάνω τους να
εποικοδομούμε τις αρετές, και για όσους
ζουν απρόσεκτα υπάρχει πάντοτε ελπίδα
μετανοίας. Όταν, όμως, καταστραφούν τα
θεμέλια της πίστεως, συγκαταστρέφονται
όλα τα αγαθά: «Του γαρ θεμελίου της ευσεβείας ισταμένου καλώς, ουκ ένι μη και
τινας εποικοδομείν τα έργα των αρετών·
αλλά και τοις ραθυμότερον βιούσι αεί μένει
μετανοίας ελπίς. Εκείνου δε κατασπασθέντος, συγκατασπάται παν αγαθόν».
Όταν ο Άγιος Γρηγόριος, ιερομόναχος
ακόμη ών στο Άγιον Όρος, πριν να γίνει
μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, είδε να επιχειρεί ο ∆ιάβολος, με όργανα τον Βαρλαάμ
και στη συνέχεια τους διαδόχους του,
να καταστρέψει τα θεμέλια της πίστεως,
έκρινε, όπως λέγει, πως δεν έπρεπε να
επιλέξει την σιωπή και την απραγμοσύνη
της ησυχίας, υπολογίζοντας τις συκοφαντίες και τις ύβρεις των αντιπάλων του, του
λατινόφρονος πατριάρχου Ιωάννου Καλέκα
και της συνοδείας του, αλλά να αγωνισθεί
και να κινδυνεύσει υπέρ της ευσεβείας, να
επιτελέσει το χρέος του απέναντι στον Θεό
της αληθείας και της ευσεβείας, αλλά και
απέναντι στο πλήθος των απλών πιστών,
τους οποίους έπρεπε να προφυλάξει από
την πλάνη. Έπρεπε να διστάσει, να έχει
επιφυλάξεις, να υπολογίσει ότι το γενικό
κλίμα ήταν εναντίον του, ότι υπήρχε «των
πολλών επί τα χείρω ροπή», ότι η εκκλησιαστική διοίκηση των λατινοφρόνων με
συνάξεις και συνόδους θα τον παρουσίαζαν
ως εχθρό της Εκκλησίας, μόνον και μόνον
επειδή ήσαν δυνατοί, είχαν θρόνους και
δικαστήρια, αρχές και εξουσίες;
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ
συνέχεια από την 1η σελίδα

λλο φτανε στ ν ο ρανό. Μι σκάλα λοιπ ν βλέπουμε μπροστά μας, κα σήμερα
ενε τ πρτο σκαλοπάτι. μπρός, πλησιάστε κα πατ"στε τ πρτο σκαλοπάτι.
Στ πρτο σκαλοπάτι στέκεται $ τελώνης, πο& λέει· «' Θεός, )λάσθητί
μοι τ- /μαρτωλ-» (Λουκ. 18,13). Κα κοντ στ ν τελώνη το7 ε αγγελίου
στέκεται $ :πόστολος. Στ :ποστολικ :νάγνωσμα σήμερα $ :πόστολος
Πα7λος λέει, <τι = ζω? ενε :γώνας, κα μ@ς προειδοποιεB· «Ο) θέλοντες ε σεβς ζ"ν Eν Χριστ- Gησο7 διωχθήσονται» (Β΄ Τιμ. 3,12).
Θ π λίγες λέξεις Eπάνω στ ν λόγο α τόν.
Nς προσέξουμε, :γαπητοί μου. «Ο) θέλοντες», λέει. Τί σημαίνει α τό;
Pτι $ χριστιανισμ ς ενε Eλευθερία, δQν βιάζει κανένα. Εσαι Eλεύθερος ν
EκλέξTς U τ ν :νήφορο – :νήφορος κα Γολγοθ@ς ενε = $δ ς το7 καθήκοντος, U τ ν κατήφορο τ"ς κακίας κα τ"ς διαφθορ@ς· Eλεύθερος ν EκλέξTς U
τ?ν στεν? κα τεθλιμμένη U τ?ν πλατει κα ε ρύχωρη $δό (Ματθ. 7,13-14)·
Eλεύθερος ν’ :κολουθήσTς U τ φς U τ σκότος, U τ ν Χριστ U τ ν διάβολο.
λεύθερος εσαι· :λλ’ :π τ?ν Yρα πο& θ EκλέξTς τ?ν $δ το7 καθήκοντος,
τ"ς :ρετ"ς, το7 Χριστο7 μας, τότε πλέον πρέπει ν εσαι προετοιμασμένος· διότι
στ δρόμο α τ ν θ συναντήσTς πολλ Eμπόδια. Ποιά ενε τ Eμπόδια; μπόδια
πρτα :π τ ν Zαυτό σου. Ναί, :π τ ν Zαυτό σου. Διότι Eχθρ ς χειρότερος :π
τ ν Zαυτό μας δQν ]πάρχει. Θ συναντήσTς δηλαδ? Eμπόδια :π κακίες κα πάθη,
:π τ ν «παλαι ν νθρωπον» πο& λέει $ :πόστολος Πα7λος (^Ρωμ. 6,6· φ. 4,22·
Κολ. 3,9). Θ συναντήσTς :κόμη Eμπόδια :π τ ν διάβολο, πο& μέρα – νύχτα δQν
παύει ν μ@ς πειράζT μQ λογισμο&ς κα Eπιθυμίες. Θ συναντήσTς τέλος Eμπόδια κι
:π τ ν κόσμο, :π τ bργανα το7 διαβόλου, κακο&ς κα :πίστους κα διεφθαρμένους :νθρώπους, πο& μQ μυρίους τρόπους ζητο7ν ν Eμποδίσουν τ?ν πορεία σου.
«Ο) θέλοντες ε σεβς ζ"ν Eν Χριστ- Gησο7 διωχθήσονται». ' λόγος
α τ ς το7 :ποστόλου Παύλου :ποδεικνύεται :ληθιν ς δι μέσου <λων τν
αcώνων. Θέλετε παραδείγματα; dνοBξτε λοιπ ν τ?ν /γία Γραφ? ν δ"τε.
διώχθη $ eβελ, $ /γν ς κα δίκαιος EκεBνος νθρωπος, :π τ ν Κάϊν τ ν δολοφόνο :δελφό του. διώχθη $ Gακgβ :π τ ν hσα7 κα :ναγκάστηκε ν Eκπατρισθi
μακρι :π τ? γ" τν πατέρων του. διώχθη $ πάγκαλος Gωσ?φ :π το&ς
:δελφούς του, πο& τ ν φθόνησαν κα τ ν πούλησαν στο&ς Αcγυπτίους κα φυλακίστηκε συκοφαντημένος. διώχθη $ Δαυkδ :π τ ν :χάριστο Σαο&λ κα :π τ παιδί του τ ν dβεσσαλώμ. διώχθησαν ο) προφ"ται, $ Gερεμίας κα $ hσαΐας· τ ν μQν
Gερεμία τ ν mnιξαν σQ βόθρο, $ δQ hσαΐας πριονίστηκε μQ πριόνι. διώχθησαν ο)
ΤρεBς ΠαBδες, Eπειδ? δQν προσκύνησαν τ εoδωλο, κα το&ς mnιξαν μέσα στ καμίνι.
διώχθη $ προφήτης Δανιήλ, πο& τ ν mnιξαν στ λάκκο τν λεόντων. διώχθη
$ Gωάννης $ Πρόδρομος :π τ?ν αcσχρ pρqδιάδα, κα τ ν :ποκεφάλισαν.
dλλ περισσότερο :πr <λους Eδιώχθη sνας· κανείς λλος δQν Eδιώχθη τόσο <σο
$ Κύριος =μν Gησο7ς Χριστός. Διότι ο) λλοι κατ τ μ@λλον U tττον ]π"ρξαν
/μαρτωλοί, :λλ EκεBνος uταν $ :ναμάρτητος, $ vγιος τν /γίων. διώχθη· νήπιο
:κόμη uταν, κα $ pρwδης τρόχισε τ μαχαίρια του γι ν τ σφάξT. διώχθη
:π γραμματεBς κα φαρισαίους, το&ς διαστρεβλωτς τν :ληθειν το7 Θεο7,
Eδιώχθη :π τ ν eννα κα τ ν Καϊάφα, Eδιώχθη :π τ ν Πιλ@το, Eδιώχθη :π
sναν :χάριστο λα πο& φώναζε «Σταύρωσον σταύρωσον α τόν» (Λουκ. 23,21).
Τ παράδειγμα το7 Χριστο7 μιμήθηκαν πειτα ο) :πόστολοι. Pλοι εχαν
μαρτυρικ τέλος. Κ’ EκεBνος πο& Eδιώχθη περισσότερο :π’ <λους ενε $ :πόστολος
Πα7λος, <πως λέει σήμερα. Τ ν mnιξαν στς φυλακQς τ"ς ^Ρώμης κα :π
rκεB στειλε τ μήνυμα α τό, «Ο) θέλοντες ε σεβς ζ"ν… διωχθήσονται».
διώχθησαν κα ο) διάδοχοι τν :ποστόλων. διώχθη $ Μέγας Βασίλειος :π
μία μαφία, πο& Eσχεδίαζε τ?ν Eκθρόνισί του· Eδιώχθη $ Γρηγόριος, τ ν $ποBο
πετροβόλησαν ο) xπαδο το7 dρείου· Eδιώχθη πρ παντ ς $ Χρυσόστομος, πο&
πέθανε στ?ν Eξορία λέγοντας «Δόξα τ- Θε- πάντων sνεκεν».
Pλοι ο) πιστο διώκονται. Κα δι μέσου τν αcώνων φθάνουμε στ?ν Eποχή
μας. Κα σήμερα διώκονται ο) Χριστιανοί. Θέλετε παράδειγμα; Κάνετε τ ν
κόπο ―zν τολμ@τε―, ν περάσετε τ σύνορα κα ν μπ"τε στ?ν dλβανία,
EκεB <που ]πάρχουν ZλληνικQς πόλεις (τ dργυρόκαστρο, = Κορυτσά, =
Χειμάρρα…), ε λογημένα μέρη, τ $ποBα /γιάσαμε μQ ποταμο&ς α)μάτων ο)
{λληνες. κεB; μέχρι πρό τινος δQν χτυπο7σε καμπάνα, δQν λειτουργο7σε
παπ@ς, δQν Eβαπτίζοντο παιδιά, δQν Eνταφιάζοντο Eκκλησιαστικς νεκροί,
ο|τε τ σημεBο το7 σταυρο7 σο7 Eπέτρεπαν ν κάνTς. Ο) Χριστιανο {λληνες
:ντιμετώπιζαν Eξορίες κα στρατόπεδα το7 μβQρ Χότζα, γι ν προστίθενται
νέοι μάρτυρες στ μαρτυρολόγιο τ"ς πίστεως κα τ"ς πατρίδος. Κα σήμερα μ? νομίζετε <τι $ διωγμ ς παυσε. Συνεχίζεται. }χι oσως τόσο σκληρά,
:λλ πάντως μQ ποικίλους τρόπους = ε σέβεια EξακολουθεB ν καταδιώκεται.
Κα στ λεγόμενα <μως φιλελεύθερα κα δημοκ ρατικ πολιτεύματα = πίστι
το7 Χριστο7 διώκεται. ΔQν π@τε στ? βουλ? τν ~λλήνων; ν εoμεθα Χριστιανοί, τί περιμένετε ν δ"τε; Ο) κομμουνιστα εχαν τ?ν εcκόνα το7 Μάρξ,
α τ ς ενε :ρχηγός τους. μεBς; Ο|τε = εcκόνα το7 σταυρωμένου ]πάρχει
στ?ν αoθουσα τ"ς βουλ"ς τν ~λλήνων! Κι <ταν κάποιος βουλευτ?ς τόλμησε
ν ]ποδείξT <τι πρέπει ν ]πάρχT = εcκόνα το7 Κυρίου =μν Gησο7 Χριστο7,
τ ν εcρωνεύθηκαν· «$ παπ@ς, $ παπ@ς!…». Διώκεται λοιπ ν = πίστις μας Eμμέσως κα :μέσως. Διώκεται :π nαδιοφωνικο&ς κα τηλεοπτικο&ς σταθμο&ς
πο& μιλο7ν Eναντίον το7 Γρηγορίου το7 Ε΄ πο& :πηγχονίσθη στ?ν πύλη
το7 πατριαρχείου, διώκεται :π φύλλα Eφημερίδων, διώκεται :π παντο7.
Κα μέσα στ?ν κοινωνία κα μέσα στ σπίτι :κόμα· = ε σεβ?ς γυναίκα πιέζεται
:π τ ν πιστο ντρα, τ παιδι Eμποδίζονται ν πλησιάζουν τ κατηχητικ
σχολεBα, τ?ν Eξομολόγησι, τ? θεία κοινωνία. Διώκεται $ σταυρωμένος. Δι
μέσου τν αcώνων = προφητεία Eπιβεβαιώνεται· «Ο) θέλοντες ε σεβς ζ"ν Eν
Χριστ- Gησο7 διωχθήσονται».
' :πόστολος Πα7λος, :γαπητοί μου, επε <τι = πίστις θ διωχθi. ΔQν επε
<μως κα <τι θ συντριβi. }χι. Μι cδέα, <σο τ?ν πολεμς, τόσο nιζώνει. Ενε
σν τ καρφί, πο& <σο τ χτυπς τόσο βαθύτερα Eμπήγνυται στ? σάρκα το7
ξύλου. Κα = :λήθεια το7 Χριστο7, <σο διώκεται, τόσο κατακτ τς ψυχές. Καμμία
δύναμις, τ πιστεύω :κραδάντως, δQ θ τ? νικήσT. Pσοι διωγμο κι zν γίνουν,
<σοι ποταμο α)μάτων κι zν χυθο7ν, <σοι Νέρωνες κα Διοκλητιανο κα Gουλιανο
Παραβάται κι zν παρουσιαστο7ν κα <ποια μέσα κι zν μεταχειριστο7ν, = πίστι
μας χει βαθει nίζα· α τ πο& θ κάνουν ενε ν Eπισπεύσουν τ ν θρίαμβό της.
Ο) πιστο «διωχθήσονται», :λλ’ ο συντριβήσονται. eλλοι θ συντριβο7ν. Θ
συντριβο7ν ο) δικται. Παρr <λο τ αμα πο& χύνουν, παρr <λη τ? βία πο&
:σκο7ν, παρr <λα τ στρατόπεδα κα τ μέσα Eξοντώσεως πο& διαθέτουν, τ
τέλος τους θά ’νε οcκτρό. p θρησκεία το7 Χριστο7 μας θ μείνT – cδιαιτέρως δQ
στ?ν πατρίδα μας τ?ν ~λλάδα, = $ποία μQ κάθε τρόπο κα σQ <λες τς σελίδες
τ"ς )στορίας της αcνεB κα δοξάζει Χριστ ν εcς το&ς αcνας· :μήν.
† πσκοπος Α γουστνος Καντιώτης
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ΨΑΛΤΙΚΑ

ΑΠΟ ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
Ο άγιος Αχίλλιος

ΑΧ, ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ…
Στην τελευταία Σύναξη των ιερέων της Μητρόπολης Λάρισας, αφού ο ομιλητής τελείωσε την
ομιλία του, ο δεσπότης Ιγνάτιος φώναξε τον παπααλμούνια να τους πει ένα τραγουδάκι - λόγω
Τεσσαρακοστής. Κι εκείνος πρόθυμα τραγούδησε τη «ΝΕΡΑΤΖΟΥΛΑ».
Ενθουσιασμένος ο δεσπότης – όπως ο Ηρώδης – ζήτησε και δεύτερο τραγουδάκι. Η επιθυμία
του πραγματοποιήθηκε αμέσως, αφού ο καλλικέλαδος παπααλμούνια απέδωσε το «Την Κυριακή χτυπά καμπάνα… της μάνας φουστάνι και καλό γιορκτάνι…» (της Φιλιώς Περάκη) βάζοντας
τους παπάδες σε απορία· για ποιον άραγε να χτυπάει η καμπάνα…!

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ;
Ακούστηκε κι αυτό. Ο ομιλητής, στη σύναξη των
ιερέων, π. Γρ. Κωνστ. βεβαίωσε το ακροατήριό
του ότι εξομολογεί και από τηλεφώνου. Το είχατε
υπόψη αυτό; Προβλέπεται από τις αποφάσεις της
Ι. Συνόδου;

ΛΑΡΙΣΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ: «Η ΚΡΙΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ ΜΕ ΜΑΡΤΥΡΙΟ
ΚΑΙ ΘΥΣΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΆΓΙΟΙ ΜΑΣ ΕΠΡΑΞΑΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ»
Στην εποχή τους
οι άγιοι, όπως και ο
εορτασθείς νεομάρτυρας Γεδεών (3012-10) «παρέδωκαν
τα εαυτών σώματα
εις μαρτύριον» προκειμένου να στηρίξουν στην πίστη
τους διωκόμενους
χριστιανούς και να
βγάλουν την εκκλησία από τη φοβερή κρίση που την απειλούσε. Και
το αίμα των αγίων μας έκανε το θαύμα του.
Τώρα, ο επιχώριος επίσκοπος Ιγνάτιος μας
βεβαιώνει ότι το πρόβλημα και σήμερα μπορεί να
ξεπεραστεί με μαρτύριο και θυσία. ∆εν μας λέγει
όμως ποιοι θα υποστούν το μαρτύριο και πώς;
Μήπως εννοεί το «όλοι σας θα πεθάνετε, όλοι μας

θα δοξαστούμε;». Μήπως γι’
αυτό οδηγεί τους
χριστιανούς στα
δικαστήρια απαιτώντας το αίμα
τους – οικονομικές αποζημιώσεις για το δήθεν
τρωθέν κύρος
του; Σκοπεύει
με τα ποσά που
θα εισπράξει (33 διωκόμενοι επί 20.000 ευρώ
έκαστος = 660.000 ευρώ) να βγάλει τη χώρα μας
από τη κρίση;
Τη δική σας θυσία, κ. Ιγνάτιοι, ζητάει ο λαός
και το δικό σας μαρτύριο προσμένει για να το
ακολουθήσει. Και να είστε βέβαιοι ότι τότε θα
βγούμε από την κρίση.

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

ΔΙΠΡΟΣΩΠΙΑ
«Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις
δουλεύειν, ή γαρ τον ένα μισήσει και
τον έτερο αγαπήσει, ή ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονήσε…»
(Ματθ. 6/24).
Εδώ και χρόνια είχαμε επισημάνει την διπλοπροσωπία του δεσπότη Λάρισας.
Τελευταία επιβεβαιώθηκαν
οι επισημάνσεις μας δεδομένης της στάσης του έναντι
των «οικουμενιστικών», «της
κάρτας του πολίτη» κ.α. Στις
3/3/10 η Μητρόπολη συνδιοργάνωσε με τον σύμβουλο
των θεολόγων (ΚΑΙΡΟΣ) εκδήλωση στην αίθουσα του
επισκοπείου «Επιούσιος» με
εισηγητή τον γνωστό για τις
οικουμενιστικές του θέσεις
και πρωτεργάτη του «Καιρού»
καθηγητή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης π. Βασιλειάδη.
Εκ μέρους της μητρόπολης
μίλησε ο πρωτοσύγκελος.
Μετά από λίγες μέρες (15
Μαρτίου 2010) έγινε δεύτερη
εκδήλωση στην Χριστιανική
Εστία «ο Απόστολος Παύλος»

με ομιλητή τον αντιοικουμενιστή καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
κ. ∆. Τσελεγγίδη που και σε
αυτή – όπως έγραψε ο τοπικός τύπος – ο δεσπότης «…
συνταυτίστηκε με τις θέσεις
του ομιλητή καθηγητή κ. Τσελεγγίδη».
Έκτοτε έχουν γίνει αρκετές
ημερίδες για τα θρησκευτικά
στα σχολεία, άλλες υπέρ και
άλλες κατά. Σε όλες παρίστατο ο ίδιος (ο δεσπότης) ή με
εκπρόσωπό του.
Και ρωτάμε: Συμφωνεί ο κ.
Ιγνάτιος με τις απόψεις του
συνεργάτη του καθηγητή
Χ. Ανδρ… για αντικατάσταση των θρησκευτικών με το
μάθημα της θρησκειολογίας, και με τον κ. Στ. Γιαγκάζογλου, δρ. θεολογίας και
σύμβουλο του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, που δήλωσε:
«Μέχρι τώρα το μάθημα είναι
μονοφωνικό αυτό πρέπει να
σταματήσει… Όλες οι γνωστές θρησκείες όπως επί
παραδείγματι ο Βουδισμός, ο

Με αφορμή το ημερολόγιο 2011 της Μητρόπολης Λάρισας,
το αναφερόμενο στην επέτειο των τριάντα χρόνων από της
επανακομιδής των ιερών Λειψάνων του αγίου Αχιλλίου στη
Λάρισα (14-5-81), θα διατυπώσουμε ορισμένες σκέψεις και
απορίες.
Είναι γεγονός ότι η παρουσία ιερών λειψάνων – όταν αυτά
είναι όντως αγίων – αποτελεί ευλογία για τον τόπο που τα
φιλοξενεί και κυρίως τότε, όταν με αληθινή πίστη και ευλάβεια
οι χριστιανοί ζητούν την μεσιτεία του αγίου δια μέσου αυτών
και όχι από συνήθεια ή θρησκοληψία.
Κανένας δεν αμφισβητεί την καρποφόρα πνευματική ιστορική διαδρομή
του (αγ. Αχιλλίου)
στο χώρο της εκκλησίας μας μέχρι της ειρηνικής
του τελευτής.
Τα επί 650 χρόνια φυλασσόμενα
στην πόλη μας
ιερά του λείψανα, κλαπέντα από
τον τσάρο του
Βουλγάρων Σαμουήλ, διέρχονται πολύχρονη περιπέτεια μέχρι που χάνονται τα ίχνη τους
στα βάθη των αιώνων. «… Νικηθείς ο Σαμουήλ υπό του Βασ.
Βουλγαροκτόνου (αυτοκρ. του Βυζαντίου) και φεύγοντας
παρέλαβε μεθ’ εαυτού και τα λείψανα του αγίου Αχιλλίου, των
οποίων αγνοείται η περαιτέρω ιστορία», γράφει ο μακαριστός
Μητροπολίτης Φλώρινας Αυγ. Καντιώτης.
Αυτά τα λείψανα, που χάθηκαν μαζί με τον Σαμουήλ, βρέθηκαν ξανά (!) στο νησάκι της Μικρής λίμνης Πρέσπας, θαμμένα
στο διακονικό του ερειπωμένου ναού, όπου εκεί θάπτονταν και
επιφανή πρόσωπα.
Ο καθηγητής κ. Μουτσόπουλος, που διενήργησε τις ανασκαφές, ισχυρίζεται πως βρήκε τα λείψανα του αγ. Αχιλλίου.
Εύλογα, συνεπώς, να δημιουργούνται αμφιβολίες στον μακ/
το Σο Φλωρίνης Αυγουστίνο (όρα βιβλίο κ. Β. Στεργιούλη «ο
άγιος Αχίλλιος», σελ. 89-90), στον εκδότη του μνημονευθέντος
βιβλίου, ο οποίος και σε πολλά δημοσιεύματά του δεν έκρυψε
τις αμφιβολίες του, αλλά και στον καθένα μας.
Και γεννιέται το ερώτημα: Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν
επιστημονικά μέσα (μέθοδος άνθρακα κ.α.) για να λυθούν
οι αμφιβολίες, παρά αφήνεται το θέμα στις διαβεβαιώσεις
κάποιων ανθρώπων;
Κλείνουμε, τέλος, το καλοπροαίρετο σχόλιό μας, με απόσπασμα εκ του προαναφερθέντος βιβλίου:
«ημείς πρώτοι θα χαρώμεν, εάν δι’ αμφισβητήτων τεκμηρίων
ήθελεν αποδειχθεί, ότι τα ανευρεθέντα λείψανα είναι όντως του
αγίου Αχιλλίου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία εφιστά την προσοχή των
υπευθύνων ποιμένων… μη παρεισδύσουν και λείψανα που δεν
φέρουν σφραγίδα γνησιότητας… Προκαλεί φρίκην… η ανίερος
εκμετάλλευσις των λειψάνων των αγίων. ∆ια τούτο παρ’ όλην
την εκτίμησιν προς τον κ. καθηγητήν… είμεθα επιφυλακτικοί
και αναμένομεν την δημοσίευσιν σχετικής μελέτης αυτού δια
να πεισθώμεν και αποφασίσωμεν σχετικώς» (Αυγ. Καντιώτης
Σος Φλωρίνης).

Προτεσταντισμός, ο Ρωμαιοκαθολικισμός, ο Ισλαμισμός
κ.α. πρέπει να διδάσκονται
στα σχολεία… Θα ήταν σωστό
οι μαθητές να μπορούν να
επισκέπτονται, στο πλαίσιο
του μαθήματος των θρησκευτικών, και ένα τζαμί, και
όχι μόνο τις Εκκλησίες…»;
Κι αν όχι, γιατί παραχώρησε
τον ραδιοφωνικό σταθμό της
Μητρόπολης στον κ. Γιαγκάζογλου; Μήπως για να δείξει
τελικά ότι συμφωνεί με τον
Π.Σ.Θ. «ΚΑΙΡΟΣ», το Υπ. Παιδείας, την Αρχιεπισκοπή, τον
∆ημητριάδος και τους άλλους
νεωτεριστές μητροπολίτες;
∆ηλαδή την Πανελ. Ένωση
Θεολόγων την «άδειασε» γιατί
δεν είναι της εποχής πλέον,
δεν είναι συγχρονισμένη με
την «μεταπατερική θεολογία»;
«Επαμφοτερίζων» ο δικός
σου Ιγνάτιος και με το Ε., και
με το Ε και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα,
κάτι δηλαδή σαν τον φούρνο
του Χότζα. Να τον χαίρεσθε!

Λαμπαδά
αμπαδάριος
ριος

Όλοι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί της Λάρισας και Επαρχίας να είμαστε παρόντες στο
προσκλητήριο του τίμιου αγώνα μας για μια
Εκκλησία αγία και άμωμη τη μέρα της Εθνικής
μας γιορτής (Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011) στις
10:30 το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου
(πλατεία Μητέρας).
Να τιμήσουμε τους πατέρες και αδελφούς μας,
οι οποίοι το 1821 με το αίμα τους απελευθέρωσαν την πατρίδα μας από τους Τούρκους, μετά
από 400 χρόνια σκλαβιάς, για να είμαστε εμείς
σήμερα ελεύθεροι, απόγονοι Ελλήνων ηρώων
και μαρτύρων.
Να στείλουμε, όπως πάντα, μήνυμα στις εκκλησιαστικές, πολιτικές και δικαστικές αρχές ότι
η σιωπηλή παρουσία μας σημαίνει διαμαρτυρία
τόσο για τα τεκταινόμενα στο χώρο της Εκκλησίας, όσο και για την αδιαφορία, τη μεροληπτική
στάση προς τη μία μόνο πλευρά και την απάθεια
των αρμοδίων στο χρονίζον τοπικό εκκλησιαστικό πρόβλημα.
Μη λείψει κανένας από το προσκλητήριο αυτό
του αγώνα. Ας μείνουμε εδραίοι και αμετακίνητοι, αδελφοί!

