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Τα δάνεια γκρεμίζουν το '21

Η απάθεια των κυβερνητών
του πολιτισμένου κόσμου για την
εκπληκτικήν υπόθεση των απογόνων
του έθνους που σ’ αυτό χρωστάνε τον
πολιτισμό τους και που ζωντανεύει
τώρα από τη στάχτη των χαλασμάτων
του, είν’ ολότελ’ ανεξήγητη και στον πιο
απλό ακόμη θεατή των πραγμάτων του
θνητού αυτού κόσμου. ‘Ολοι είμαστε
Έλληνες: Οι νόμοι μας, η φιλολογία
μας, η θρησκεία μας, οι τέχνες μας,
έχουν τις ρίζες τους στην Ελλάδα.
Γιατί, χωρίς την Ελλάδα, η Ρώμη, η
οδηγήτρια, η καταχτήτρια, η μητρόπολη
των προγόνων μας, δε θα μπορούσε να
σκορπίσει κανένα φως, και μεις ακόμη
θάμαστε ειδωλολάτρες και άγριοι.

Μεταξύ
ρίζας και
εκρίζωσης
Του
Θεόδ. Ε.
Παντούλα

Του Αθανάσιου
Κουρταλίδη
Η πολιτική στην Ελλάδα λόγω των δύσκολων καταστάσεων που διερχόμαστε
σήμερα είναι πολύ κρίσιμη και πρέπει
να γίνεται με υπεθυνότητα. Το ίδιο ισχύει
και με το Εθνικό Νόμισμα. Οφείλουμε με
σοβαρότητα να μάθουμε, να διερευνήσουμε τι διαστάσεις και ποιες δυνατότητες
έχει το εθνικό νόμισμα στην εξέλιξη της
οικονομίας και στην ενίσχυση της εθνικής
κυριαρχίας, της ελευθερίας μας.
Η Χ.Δ. τάσσεται υπέρ του διαλόγου για
το θέμα χωρίς ψευδαισθήσεις και πανικό.
Δέχεται να εκτεθούν από τις στήλες της
«Χ» απόψεις υπέρ και κατά, με ψυχραιμία
και στοιχεία πραγματικά. Και ιδού οι λόγοι:
Από πλευράς Χ.Δ. ενδιαφέρει να ανιχνευθούν σοβαρά οι δρόμοι και οι τρόποι
προετοιμασίας της εξόδου από την Ευρωζώνη και την Ε.Ε., αν χρειαστεί, για
τους λόγους που αναπτύξαμε τόσο στο Ζ’
όσο και στο Η’ Συνέδριό μας. Ασφαλώς θα
πρέπει κατά καιρούς να τους επαναλαμβάνουμε σε σχέση με τις συγκυρίες. Δεν
επικαλούμαστε όμως δόγματα.

Έτος 63ο 1,50€

Πολλές φορές μας απείλησαν ή μας
πρότειναν οι καλοπροαίρετοι (;) ή κακοπροαίρετοι «Εταίροι» (και μη) να δεχτούμε
τα Grexit. Το θέμα είναι σοβαρότατο. Είναι
προφανές και λογικότατο ότι σε κάθε
περίπτωση, ως Χώρα, ως Κυβέρνηση, ως οικονομικά επιτελεία πρέπει να
μελετήσουμε όλα τα ενδεχόμενα μέτρα,
που απαιτούνται, ώστε ένα Grexit υποχρεωτικό να έχει τις λιγότερες αρνητικές

επιπτώσεις στο Λαό, και αντίστοιχα, να
είναι σχεδιασμένες όλες οι ενέργειες, τις
οποίες θα εκμεταλλευτούμε για να ανοίξει
ο δρόμος για μια ανεξάρτητη οικονομική
πολιτική και με το όπλο του Εθνικού Νομίσματος. Βέβαια ο βασικός άξονας, με ή
χωρίς Εθνικό Νόμισμα είναι η κοινωνική
δικαιοσύνη.
Όμως ανεξάρτητα από οποιαδήποτε
απειλή ή πρόταση άλλων μια υπεύθυνη

Κυβέρνηση ή ένα σοβαρό κόμμα οφείλει
να μελετά τι σημαίνει το ευρωνόμισμα
στην ελληνική οικονομία και στα μικρά
κράτη της Ευρωζώνης και τι στις μεγάλες ώρες, όπως στη Γερμανία και
τι θα αποφεύγαμε ή θα κατορθώναμε
με το δικαίωμα ανεξάρτητου Εθνικού
Νομίσματος. Ποιοι κερδίζουν με την
Ευρωζώνη;
συνέχεια στη σελίδα 2

«Όλοι είμαστε Έλληνες»...
Ο νεώτερος Έλληνας είναι απόγονος
των δοξασμένων εκείνων όντων
που η φαντασία τους δε μπορεί
να μοιάζει με τη δική μας, κ’ έχει
κληρονομήσει από αυτά την ίδια
ευαισθησία και γρηγοράδα στην
αντίληψη, το ίδιο θάρρος και τον
ίδιον ενθουσιασμό. Αν, σε πολλές
στιγμές, ηθικά και πολιτικά σκλάβος,
φαίνεται ελαττωμένος και ξεπέφτει
χαμηλότερα κι από αυτό ακόμη το
κοινό επίπεδο του συνηθισμένου
ξεπεσμού, ας θυμηθούμε πως η

διαφθορά του καλύτερου κάνει το
χειρότερο και πως αυτές οι κακές
συνήθειες, πούχουν άμεση σχέση με
την κακή κοινωνική του κατάσταση,
θα πάψουν μόλις η σχέση αυτή κοπεί.
Οι Έλληνες, αλήθεια, πέρασαν από
σοβαρές μεταβολές: Το άνθος των
νέων τους που γύρισαν στην πατρίδα
τους από τα πανεπιστήμια της Ιταλίας,
Γερμανίας και Γαλλίας, δίδαξαν στους
συμπατριώτες τους τα εξαγόμενα της
κοινωνικής εκείνης τελειότητας που
είχε αναβλύσει από τους προγόνους

των. Το Σχολείο της Χίου είχε, πριν
από την Επανάσταση, οχτακόσιους
σπουδαστές, και, ανάμεσα σ’
αυτούς και πολλούς Γερμανούς κι
Αμερικανούς. Η γενναιοδωρία κι η
ενεργητικότητα πολλών Ελλήνων
πριγκήπων κι εμπόρων που
εργάστηκαν για το ζωντάνεμα της
πατρίδας τους με πνεύμα και σοφία
ασύγκριτη, είναι ανώτερες από κάθε
παίνεμα.
Πέρσυ Μπύσση Σέλλεϋ
«Ελλάς 1821»

Όταν μιλάμε για προηγούμενες περιόδους του συλλογικού μας εαυτού, επειδή,
συνήθως και δυστυχώς,
οι θέσεις δεν προκύπτουν
από τα τεκμήρια, αναζητούμε
την τεκμηρίωση των θέσεών μας ανατρέχοντας στις
«πηγές».
«Πηγές» κατά κύριο λόγο
θεωρούνται τα γραπτά. Ας
έχουμε όμως κατά νου ότι
τα γραπτά –ειδικά όταν μιλούμε για περιόδους που ο
αναλφαβητισμός είναι ο κανόνας– εκτός από ανεπαρκή,
είναι επισφαλή και οπωσδήποτε δεν περιγράφουν την
ταυτότητα που μας ενδιαφέρει·
είναι αναμφίλεκτα μέρος της
αλλά σε καμιά περίπτωση δεν
την συγκεφαλαιώνουν, όπως
συνήθως νομίζουμε. Άρα; Άρα
χρειάζεται να αναζητήσουμε
άλλου είδους τεκμήρια.
Αυτή όμως δεν είναι εύκολη δουλειά, αφού αυτά
δεν βρίσκονται στις βιβλιογραφίες και θέλει εκτός
από πολλούς κόπους, ακόμα
περισσότερη αγάπη και λιγότερη έπαρση για την πανεπιστημοσύνη μας. Εξηγούμαι...
Αν δούμε λ.χ. τη βιοτεχνία
της περιόδου, έχουμε περισσότερο αντιπροσωπευτικά τεκμήρια. Διότι αυτά
συγκεφαλαιώνουν τον καθ’
ημέραν βίο κι όχι οι συγγραφικές επιδόσεις ορισμένων,
που δραστηριοποιούνται –το
ματαλέω– σε ένα εν πολλοίς
αναλφάβητο περιβάλλον.
συνέχεια στη σελίδα 3
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ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΗ

Aπρόβλεπτες οι επιδιώξεις Ερντογάν
Του Απόστολου
Παπαδημητρίου
Η όξυνση των σχέσεων της
Τουρκίας με χώρες της Δυτικής
Ευρώπης προκάλεσε ευφορία σε
κάποιους εγχώριους κύκλους, οι
οποίοι λατρεύουν τη Δύση, καθώς
έχουν υποταχθεί άνευ όρων στη
λαγνεία της. Η υποταγή δεν τους
επιτρέπει να αναλύουν με νηφαλιότητα τα συμβαίνοντα. Συμβάλλουν άλλωστε σ’ αυτό και τα μέσα
ενημέρωσης, τα οποία ως σκοπό
έχουν την παραπληροφόρηση ή
τη συσκότιση, ώστε ο πολίτης να
αποδέχεται ως αληθές αυτό που
οι κρατούντες επιθυμούν.
Η Τουρκία βρίσκεται σε πολύ
κρίσιμη κατάσταση. Ο Ερντογάν
επιδιώκει με το δημοψήφισμα
του προσεχούς μήνα να αποκτήσει υπερεξουσίες και να καταστεί
σουλτάνος. Βέβαια δεν είναι λίγοι
που σουλτάνο τον αποκαλούν ήδη
στα πλαίσια της φθηνής δημοσιογραφίας. Πρωτίστως πρέπει να
τεθεί το ερώτημα: Είναι ο Ερντογάν
ένας πολιτικός με οράματα για τη
χώρα του, που, βλέποντας την να
απειλείται από σοβαρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους,
ανέλαβε τον ρόλο του σωτήρα της;
Είναι μήπως ένας άκρως φιλόδοξος, που στοχεύει στην εδραίωσή
του στην εξουσία; Είναι αφελής
και επιπόλαιος, που στηρίζεται και
παρακινείται από δυνάμεις εκτός
της χώρας; Αποκλείουμε το πρώτο.
Τα άλλα δύο δεν αντικρούονται.

Το πετρέλαιο
efim.xristianiki@gmail.com

Queue print
ΕΠΕ

Η Τουρκία διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην καταστροφή
τριών χωρών, του Ιράκ και της
Συρίας, στη Μέση Ανατολή, και
της Λιβύης, στην Αφρική. Η καταστροφή αυτών αποφασίστηκε
από τους ισχυρούς της Δύσης και
πραγματοποιήθηκε με πολεμικές
επιχειρήσεις των Δυτικών Χωρών
και των φανατικών ισλαμιστών του
Χαλιφάτου, το οποίο είχε και εξακολουθεί να έχει τη στήριξη αυτών.
Αν δεν την είχε και αν επιθυμούσαν
οι χώρες αυτές να διαλύσουν τον

στρατό των δολοφόνων, θα το είχαν
επιτύχει σε διάστημα μικρότερο απ’
εκείνο που απαιτήθηκε για να ανατρέψουν τον Σαντάμ του Ιράκ. Καθ’
όλο το διάστημα δράσης του Ισλαμιστών στη Μέση Ανατολή η Τουρκία,
που συμμετείχε με πολίτες της σε
ποσοστό 20% στον στρατό τους,
επωφελήθηκε και εξακολουθεί
να επωφελείται από τη διακίνηση
του ληστεμένου πετρελαίου μέσω
του εδάφους της προς λιμάνια της
της Μεσογείου, προκειμένου να
πωληθεί αυτό σε Δυτικές Χώρες.
Κάποιοι με δόση αφέλειας υποστήριξαν ότι οι ισχυροί θα έπρεπε να
είχαν απαγορεύσει τη διακίνηση
του πετρελαίου αυτού στις δυτικές
αγορές! Δηλαδή να απαγορεύσουν
στους εαυτούς τους να αισχροκερδούν! Αν ήταν Ρώσοι οι διακινητές
του πετρελαίου, τότε οι ευαίσθητοι
δυτικοί ασφαλώς και δεν θα έμεναν
άπραγοι!

Συμφέροντα και η
κατάσταση στηνΤουρκία
Η Τουρκία φαινόταν να ισχυροποιεί τη θέση της ως περιφερειακή
δύναμη. Ακόμη και η Ρωσία έριξε
νερό στο κρασί της, προκειμένου να αποτραπεί η επιδείνωση
των διμερών σχέσεων. Κάποιοι
προβάλλουν γι’ αυτό πρωτίστως
οικονομικούς λόγους. Μπορεί
να είναι σημαντική η τουρκική
αγορά, όμως στη Μέση Ανατολή
διακυβεύονται πολύ σημαντικά
συμφέροντα της Ρωσίας, η οποία
δεν υπήρξε ποτέ φιλική προς την
Τουρκία Χώρα. Ξαφνικά το σκηνικό άλλαξε άρδην σε βάρος της
Τουρκίας. Όχι μόνο δεν κατάφερε
αυτή, μέσω των ισλαμιστών, να
κυριαρχήσει στη βορειοδυτική
Συρία και να καθυποτάξει τους
Κούρδους της περιοχής, που θεωρεί διαρκή απειλή, αλλά αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα στο
εσωτερικό της. Το Πραξικόπημα
έδειξε τον αναβρασμό που επικρατεί μεταξύ του τουρκικού λαού. Ο
Ερντογάν κατηγόρησε τον Γκιουλέν, τον μέχρι το 2013 υποστηρικτή
της Κυβέρνησης, ως υποκινητή
αυτού. Προηγουμένως τον είχε
κατηγορήσει για υποκίνηση των
εναντίον του επιθέσεων με την
κατηγορία της διαφθοράς. Ότι ο
Ερντογάν ενέχεται για διαφθορά
μαρτυρείται από πλήθος σκανδά-

λων. Προκλητική είναι και η κατασπατάληση σημαντικών πόρων
για την ανέγερση του προεδρικού
ανακτόρου. Αλλά δεν είναι ο μόνος
διεφθαρμένος ηγέτης. Ο Γκιουλέν
διαμένει στις ΗΠΑ. Οι μυστικές
υπηρεσίες της Χώρας αυτής δεν
θα αντιλαμβάνονταν τις κινήσεις
του αυτοεξόριστου, αν ο Ερντογάν παρέμενε ο εκλεκτός τους
ηγέτης; Έπρεπε να εκδηλωθεί το
Πραξικόπημα, να χυθεί αίμα, να
συλληφθούν χιλιάδες αξιωματικοί
του στρατού και να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους πλήθος
αξιωματούχων; Μήπως κάποιοι
απεργάζονται την αποσταθεροποίηση της Τουρκίας; Σαν να μην
έφθανε η πληγή, που προκάλεσε
η απόπειρα Πραξικοπήματος,
έχουμε πλέον και τρομοκρατικές
επιθέσεις, την ευθύνη των οποίων
αναλαμβάνει το Χαλιφάτο! Γιατί
τόση αγνωμοσύνη απέναντι στην
Τουρκία, που τόσο το στήριξε;
Ερμηνεύεται η στάση αυτή με
την υποτιθέμενη σύμπραξη της
με άλλες Δυτικές Χώρες για τη
διάλυσή του; Υπάρχουν αξιόπιστες
μαρτυρίες για δράση των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον
των Ισλαμιστών και όχι κατά των
Κούρδων και του στρατού της
Συρίας; Ας τονιστεί ότι διάσταση
Ερντογάν Γκιουλέν είναι διάσταση
στο σουνιτικό τμήμα της Τουρκίας. Οι Κεμαλικοί, που φαίνεται να
αποστασιοποιούνται κάπως από τις
θέσεις του Κεμάλ, αποτελούν τρίτο
πόλο. Στηρίζονται αυτοί και από
τους Αλεβίτες, που οπωσδήποτε
δεν εμφορούνται από την ιδεολογία
του παντουρκισμού και αναζητούν
προστασία στους κοσμικούς με
δυτικό προσανατολισμό Νεότουρκους. Οι ομάδες αυτές συνθέτουν
εκρηκτικό μείγμα. Το ερώτημα
είναι πότε οι ισχυροί θα αποφασίσουν, για τα συμφέροντά τους,
να το πυροδοτήσουν. Αν σ’ αυτά
προστεθεί και η οικονομική κρίση,
η οποία δεν προέρχεται μόνο από
τη σοβαρή κάμψη του τουρισμού
λόγω της πολιτικής της Ρωσίας και
των τρομοκρατικών κτυπημάτων,
η εικόνα καθίσταται πιο ζοφερή.
Στην κατάσταση αυτή γιατί επέλεξε ο Ερντογάν να συγκρουστεί με
Δυτικές Χώρες; Γιατί αψήφησε τον
κίνδυνο να διακοπεί η προενταξιακή βοήθεια προς τη Χώρα του;

Γιατί ο Ερντογάν χρησιμοποίησε,
όχι βέβαια αδίκως, τόσο σκληρή
γλώσσα κατά της Γερμανίας; Η
γενοκτονία είναι σύλληψη των
Δυτικών και αυτή η σε βάρος των
χριστιανικών λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγινε καθ’
υπόδειξη Γερμανών προς τους
πολιτισμένους, ως εκπαιδευμένους σε στρατιωτικές σχολές Δυτικών, Τούρκους αξιωματικούς, οι
οποίοι εμπνεόμενοι από τις δυτικές
«αξίες» αποτίναξαν τον σουλτανικό δεσποτισμό. Γιατί αντέδρασε
ο Ερντογάν με οξύτητα κατά της
Ολλανδίας για την αντιμετώπιση
Τούρκων υποστηρικτών του μεταναστών στη χώρα αυτή. Έλλειψη
ψυχραιμίας και μόνο; Μήπως ο
Ερντογάν έχει κακούς συμβούλους
ή εντολείς εκτός της χώρας του; Θα
φανεί πολύ σύντομα.

Κίνδυνος
Ολοκληρωτισμού
Οι εκλογές στην Ολλανδία διέψευσαν εκείνους που υποστήριξαν ότι η τουρκική πολιτική θα
συντελέσει στη μετακίνηση ψηφοφόρων προς την παράταξη του
Ολοκληρωτισμού. Το αποτέλεσμα
μαρτυρεί ότι οι πολίτες της χώρας
ναρκωμένοι από το επί δεκαετίες καλλιεργούμενο ιδεολόγημα
περί πολυπολιτισμικών κοινωνιών, αδυνατούν να αντιληφθούν
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τον κίνδυνο του Ισλάμ, το οποίο
εμφανίστηκε για πρώτη φορά με
δικό του κόμμα και εισήλθε στη
Βουλή. Βέβαια η Ολλανδία είναι
χώρα πολύ διαφορετική από τη
Γερμανία, ακόμη και τη Γαλλία.
Οι γερμανικές Εκλογές θα δείξουν
με πιο σαφή τρόπο την πορεία της
δυτικής Ευρώπης. Γιατί, αν κάποτε
επανέλθει ο Ολοκληρωτισμός στην
εξουσία, η Χώρα, στην οποία είναι
πλέον πιθανό να συμβεί αυτό, παραμένει η Γερμανία.
Όσο για μας και ιδιαίτερα για
εκείνους, που έσπευσαν να πανηγυρίσουν για τις δήθεν αυστηρές
προειδοποιήσεις των «εταίρων»
μας προς την Τουρκία, καλό είναι
να σκεφθούν λίγο. Πόσο μας στηρίζουν στην κλιμακούμενη ένταση
της γείτονος, που με απειλές επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τους
πολίτες της; Μήπως θα καλύψουν
αυτοί μέρος τουλάχιστον της δαπάνης της επικείμενης αγοράς νέων
αεροσκαφών; Ή μήπως θα δεχθούν μέρος των Τούρκων προσφύγων, που θα συρρεύσουν στη
Χώρα μας, αν, ο Θεός να φυλάξει,
ξεσπάσει εκεί εμφύλιος πόλεμος;
Οι δυτικοί ενέχονται για πλήθος
εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Και όμως πολλοί συμπατριώτες μας τους λατρεύουν, ενώ
εκφράζουν την απέχθειά τους για
κάθε τι το ελληνικό!

ΕΙ

Τα δάνεια γκρεμίζουν το '21
συνέχεια από τη σελίδα 1
Τι λέει η οικονομική και πολιτική ιστορία μας. Τι προκάλεσαν
τα διάφορα δάνεια ήδη από το
1825;
Γενικά, αν για οποιοδήποτε
θέμα μας τρομοκρατούν με απαγορεύσεις, ευρωμονόδρομους,
και πανικό ή προπαγάνδες, τότε
ακόμη υπάρχει ένας παραπάνω

λόγος με λογική και ευθύνη να
αναλύονται τα πράγματα, ώστε να
πληροφορηθεί ο λαός τα υπέρ
και τα κατά, να γνωρίσει τι είναι
δυνατό και τι όχι και να σκέφτεται
πολιτικά και να υπερνικά προκαταλήψεις και φόβους από άγνοια.
Σημαντικοί οικονομολόγοι,
εξάλλου, παγκοσμίου φήμης
τάσσονται υπέρ του Εθνικού
Νομίσματος και στην Ελλάδα.

Επομένως, δεν υποστηρίζουν
ό,τι προτείνουν από άγνοια ή
φόβο. Να μάθουμε λοιπόν τι
προτείνουν.
Επομένως η συζήτηση στη
Χ.Δ. και άλλου, φορείς για το
Εθνικό Νόσμισμα και την ανεξάρτητη εθνική οικονομική πολιτική πρέπει να συνεχιστεί με
σοβαρότητα, με μεσοπρόθεσμο
και μακροπρόθεσμο σχέδιο εθνι-

κής απελευθέρωσης.
Να κληθούν εισηγητές με αρκετές επιφυλάξεις για το Εθνικό
Νόμισμα για να γίνουν έτσι κρίσιμα ερωτήματα. Να προσκομιστούν στοιχεία και πραγματικά
δεδομένα.
Κυρίαρχο αίτημα είναι να
γίνουν όλα όσα χρειάζονται,
ώστε η Ελλάδα να ανακτήσει
την εθνική και οικονομική αυ-

τονομία της, βέβαια στο πλαίσιο
της συνεργασίας των λαών για
την ειρήνη, τον πολιτισμό και
την ανάπτυξη της παραγωγής
υπέρ της εργασίας του Λαού.
Διαφορετικά, με τα Μνημόνια
και τα Δάνεια γκρεμίζουμε όσα
οι αγωνιστές του 1821 πέτυχαν
με θυσίες. Χάνουμε μαζί με την
οικονομική και την πολιτική και
την εθνική ελευθερία μας.
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Χ ρισ τια νο δη μοκρ ατι κά

ΤΑ ΚΑΛΠΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

Μεταξύ ρίζας και εκρίζωσης
συνέχεια από τη σελίδα 1
Το τι τρως και πώς το τρως λ.χ. λέει
πολλά περισσότερα για έναν πολιτισμό
απ’ όλες μαζί τις εκ των υστέρων αποτιμήσεις του.
Εμείς βγαίνουμε από την περίοδο
που σήμερα καλούμε Τουρκοκρατία,
περίοδο κατά την οποία είχε απολείψει
η ελευθερία αλλά, όπως μας βεβαιώνουν τα τεκμήρια της οικοτεχνίας, δεν
είχε απολείψει η αρχοντιά. Νομίζω ότι
είναι αρκετά γνωστή η κατά τα λοιπά
αναπάντητη αποστροφή του Οδυσσέα
Ελύτη – αν και τους ποιητές δεν τους
παίρνουμε στα σοβαρά, γιατί προτιμάμε
τα διάφορα στουρνάρια της (παρα)οικονομίας. Εκτός όμως από τα δίφραγκα
υπάρχει κι η αγάπη, παρατηρεί ένας
μέτριος αλλά συμπαθής ποιητής. Αλλά
αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, που θα
την βρούμε μπροστά μας παρακάτω.
Σας θυμίζω, από Τα δημόσια και ιδιωτικά, του Οδυσσέα Ελύτη ότι «το παραμικρό
κεντητό πουκάμισο, το πιο φτηνό βαρκάκι,
το πιο ταπεινό εκκλησάκι, το τέμπλο, το
κιούπι, το χράμι, όλα τους αποπνέανε
μιαν αρχοντιά κατά τι ανώτερη των Λουδοβίκων». Ακόμη κι όσοι δεν μπορούν ν’
αναγνωρίσουν την αρχοντιά στα εργόχειρα που μέχρι πρότινος κοσμούσαν κάθε
ελληνικό σπίτι, νομίζω, ότι γνωρίζουν το
περιστατικό που ο Μακρυγιάννης πήρε
«ένα ζωγράφο Φράγκο» για να του «φκιάσει» κάτι «εικονογραφίες». «Έφκιασε δυο
τρεις» ο καλλιτέχνης, «δεν ήταν καλές»
απεφάνθη ο στρατηγός. Τον πλέρωσε
κι έφυγε. Κι ήφερε από την Σπάρτη τον
Παναγιώτη Ζωγράφο με δυο του παιδιά
να του κάνουν την δουλειά του. Και την
έκαναν καλά αυτή την δουλειά, βεβαιώνοντας ότι το χάσμα μεταξύ του επιχώριου
Μύθου και της επείσακτης Ιδεολογίας,

είναι ένα χάσμα που πολύ περισσότερο
από αισθητικό είναι πρωτίστως ψυχικό.
Και που με βεβαιότητα δεν θεραπεύεται
περιφρονώντας αυτό που είσαι για να
γίνεις αυτό που φαντασιώνονται για λογαριασμό σου αυτοί που είναι κάτι άλλο
από αυτό που εσύ είσαι.
Η επιχώριος ταυτότητα διάλεξε τα υλικά του Μύθου της, που συγκροτήθηκε
από Γοργόνες και Σουλιώτισσες. Από
συνάξεις γιορτινές και χειροποίητους
δικέφαλους. Από αχειροποίητα πένθη και
πάνδημα πρόσφορα. Από Ερωτόκριτους
και Αρετούσες.
Επειδή όμως τα προικιά αυτά δεν είχαν
πέραση στο κατάστημα των νεωτερισμών που ψωνίζονταν όσοι ήσαν άμοιροι
της εδώ πραγματικότητας, έπρεπε να
επι«διορθωθούν». Και διορθώθηκαν με
την σταδιακή αντικατάστασή του Μύθου
από την παραμυθία της Ιδεολογίας, που
είναι το κατ’ εξοχήν εγχείρημα εκσυγχρονισμού. Το ένα προκύπτει από την
ζωή, το άλλο από την χειραγώγησή της.
Αν η γλώσσα και η πίστη είναι βασικά
στοιχεία, μιας ταυτότητας, και τα δύο
«διορθώθηκαν» με σπάνια επιμέλεια
και επιμονή. Η Κωνσταντινούπολη χωρά
την οικουμένη του επιχώριου Μύθου,
ενώ η Αθήνα τον μικρομεγαλισμό της
επείσακτης ιδεολογίας. Στην πραγματικότητα δεν έχω επιχειρήματα για όλα
αυτά αλλά στον Μύθο –όπως ακριβώς
και στο θαύμα του έρωτα– προσέρχεσαι άοπλος. Κι ύστερα, όντας πάνοπλος
καταλαβαίνεις πόσο περιττά είναι όλου
του κόσμου τα φονικά.
Θέλω να πω πως η αγαθότητα μπορεί όπλο να μην είναι, αλλά αχρηστεύει
όλων των λογιών τα όπλα. Γι’ αυτό και
στα χώματά της δεν έχουν αντίκρισμα τα
κάλπικα νομίσματα της ανάπτυξης και
της προόδου μας. Στα δικά μου χώματα

συχνάζει ένας κόσμος που δεν έχει να
φάει λάδι αλλά σβηστό δεν το αφήνει το
καντήλι του. Και αυτό δεν είναι μια λυρική εκζήτηση αλλά η έμπρακτη κατάφαση
στην ζωή, στην ζωή που πάει πολύ πέρα
από την σκιά μας, που Κύριος οίδε, γιατί
την μπερδεύουμε με το μπόι μας.
Σας θυμίζω ότι το για αιώνες παυσίλυπο τραγούδι που βεβαίωνε την Παναγία
πως «πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι
δικά σου θα ’ναι», έγινε «πάλι δικά μας
θα ’ναι» κι αυτό δεν είναι συμφυρμός
δυο διαφορετικών παραδόσεων αλλά
πέρασμα από την παραμυθία του Μύθου στην παραμύθα της Ιδεολογίας. Μια
κτητική αντωνυμία δρόμος δηλαδή το
πέρασμα από την ευγένεια της συστολής
στον κομπασμό της θρασύτητας. Λυπάμαι
που δεν μπορώ να εξηγηθώ καλύτερα
Απόσπασμα από ομιλία που πραγματοποιήθηκε στο «Εν πλώ» για λογαριασμό
του antifono.gr στην Αθήνα στις 6/3 στα
πλαίσια σειράς διαλέξεων με γενικό τίτλο
«Η κρίση του εκσυγχρονισμού».

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 1917-2006
Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ

100 χρόνια από τη γέννησή του
στο Αποδούλου Αμαρίου Κρήτης
Κυκλοφορεί εντός των ημερών ο νέος αφιερωματικός τόμος «Ο Νικόλας ΣΤ.
Ψαρουδάκης, η προσωπικότητα και οι αγώνες του», που πρέπει να προμηθευτεί
κάθε φίλος της Χριστιανικής και θαυμαστής των κοινωνικών και χριστιανικών
αγώνων του Νικολάου Ψαρουδάκη, Ιδρυτή της Χρ. Δημοκρατίας. Παραγγελίες
στα Γραφεία της «Χ» – Τιμή 6 ευρώ
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Η ΧΔ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το τέλος του Γερούν Ντάισελμπλουμ
Με αφορμή τα αποτελέσματα των
ολλανδικών εκλογών, το Γραφείο Τύπου της Χ.Δ. εξέδωσε την ακόλουθη
ανακοίνωση:
1. Η πρώτη θέση που έλαβε το κεντροδεξιό «Κόμμα του Λαού για την
Ελευθερία και τη Δημοκρατία» του
απερχόμενου πρωθυπουργού Μαρκ
Ρούτε , αφήνοντας στη δεύτερη θέση
το ακροδεξιό κόμμα του Γκερτ Βίλντερς
πανηγυρίστηκε από τα κατεστημένα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ως «ήττα
του λαϊκισμού».
2. Στην πραγματικότητα, σε σχέση
με τους συσχετισμούς της προηγούμενης Βουλής, κυρίαρχο στοιχείο που
συστηματικά υποβαθμίζεται είναι η
κατάρρευση του νεοφιλελεύθερου δικομματικού « μεγάλου συνασπισμού»
του κόμματος του Ρούτε με το σοσιαλδημοκρατικό «Εργατικό Κόμμα». Το
πρώτο από τις 41 έδρες έπεσε στις 33
και το δεύτερο από τις 38 στις 9. Έτσι,
τα δύο κυβερνητικά κόμματα έχουν
μαζί 42 έδρες από 79 και χάνουν την
απόλυτη πλειοψηφία που είχαν στο

κοινοβούλιο των 150 εδρών.
3. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί προφανή αποδοκιμασία στον ολλανδικό
δικομματισμό και κατ’ επέκταση στον
ευρωπαϊκό δικομματισμό που στηρίζει
το σημερινό νεοφιλελεύθερο, αυταρχικό και αντιλαϊκό οικοδόμημα της
«Ευρωπαϊκής Ένωσης», ακόμα και
σε μια χώρα που έχει ελάχιστα πληγεί
από την πολιτική λιτότητας.
4. Το εκλογικό αυτό αποτέλεσμα
φέρνει και το τέλος της πολιτικής νομιμοποίησης του επικεφαλής του «Γιούρογκρουπ» Γερούν Ντάισεμπλουμ,
ο οποίος είναι απερχόμενος Υπουργός
Οικονομικών της Ολλανδίας προερχόμενος από το «Εργατικό Κόμμα» . Η
στάση του ανθρώπου αυτού, που δέχτηκε να παίξει το ρόλο του πρωτοπαλλήκαρου του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και
να μεθοδεύσει την επιβολή των ανήθικων εκβιασμών της ευρωκρατικής
γραφειοκρατίας σε βάρος των λαών
της Ευρώπης και ιδίως της Ελλάδας
και της Κύπρου, είναι η πιο χτυπητή
εικόνα της κατάντιας της ευρωπαϊκής

σοσιαλδημοκρατίας.
5. Η ήττα των πολιτικών δυνάμεων
του «ακραίου κέντρου», συντηρητικών-σοσιαλδημοκρατών, οι οποίες
φέρουν την πολιτική ευθύνη για τη
σημερινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης είναι
εξέλιξη θετική. Όμως, είναι ιδιαίτερα
επικίνδυνο το πολιτικό κενό που αφήνουν να το καλύψει η Ακροδεξιά με
την πολιτική του μίσους, της φοβίας
και του αποκλεισμού.
6. Πρέπει οι δημοκρατικές αντισυστημικές πολιτικές δυνάμεις να καταλάβουν ότι τα σημερινά αντιλαϊκά και
αντιδημοκρατικά οικοδομήματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης δεν μπορούν να διορθωθούν
και πρέπει να αμφισβητηθούν και να
εκλείψουν. Να αντικατασταθούν από
μία νέου τύπου πανευρωπαϊκή συνεργασία, από τον Ατλαντικό μέχρι τα
Ουράλια, στη βάση της εθνικής και
λαϊκής κυριαρχίας, της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της διεθνούς αλληλεγγύης.
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τὰ τοῦ καίσαρος...

του Γιάννη Ζερβού
Πέμπτη 23 Μαρτίου
Μνήμη Νεομάρτυρος Λουκᾶ τοῦ
Ἀδριανουπολίτου.
• Γεννημένος στὴν Ἀδριανούπολη, ὁ Λουκᾶς ὀρφάνεψε ἀπὸ πατέρα στὰ ἕξι του χρόνια. Ἡ μητέρα
του τότε τὸν ἐμπιστεύθηκε σ’ ἕνα
πραματευτή ἀπὸ τὴ Ζαγορά, ποὺ
ἔμενε στὴν Κωνσταντινούπολη, τοῦ
ὁποίου ἔγινε παραγιός. Στὰ δέκα
τρία του χρόνια, ἔμπλεξε σὲ καυγᾶ
μὲ συνομήλικό του Τοῦρκο. Γιὰ νὰ
ἀποφύγει τὶς συνέπειες, δήλωσε ὅτι
ἀσπάζεται τὸ Ἰσλάμ.
• Ἀμέσως μετάνοιωσε γιὰ τὴν ἐπιπολαιότητά του. Δραπέτευσε ἀπὸ
τὴν Πόλη καὶ ἔπειτα ἀπὸ πολλὲς
περιπλανήσεις κατέφυγε στὸ Ἅγιον
Ὄρος, ὅπου ἔγινε μοναχὸς στὴ
Μονὴ Σταυρονικήτα.
• Τὸ 1802, θέλησε νὰ ὁμολογήσει
Χριστό, προκειμένου νὰ ἀνασκευάσει τὴν λιποψυχία τῶν παιδικῶν
του χρόνων μὲ τίμημα τὸ στεφάνι
τοῦ μαρτυρίου. Μὲ τὶς εὐχὲς τῶν
πατέρων τοῦ μοναστηριοῦ του,
πῆγε στὴ Μυτιλήνη, ὅπου δήλωσε τὴ χριστιανική του πίστη στὶς
τουρκικὲς ἀρχές. Ἀπαγχονίσθηκε
στὶς 23 Μαρτίου 1802.
• «Οἱ Νεομάρτυρες ξαναζωντάνεψαν τὴν ἀρχαία χριστιανικὴ παράδοση τοῦ μαρτυρίου. Ἡ ὁμολογία
τους ἀποσκοποῦσε στὴν ἔμπρακτη
ἀπόρριψη τοῦ κατακτητῆ καὶ τὴν
ἄμεση ἐπιβεβαίωση τῆς ὑπεροχῆς
τῆς δικῆς τους πίστεως, ποὺ περιέκλειε συνάμα καὶ τὸν ἐθνισμό τους.
Σ’ὅλη τὴ μακρὰ δουλεία, ἀπέναντι
στοὺς ἐξωμότες (ἐξισλαμισθέντες) ἢ
καὶ τοὺς Κρυπτοχριστιανούς, ποὺ
ἀληθινὰ ἢ ὄχι κατέφασκαν τὴν ἰδεολογία τοῦ κατακτητῆ, στέκονταν
oἱ δημόσιοι καταφρονητές της, οἱ
Νεομάρτυρες, μόνιμη παρηγορία
καὶ στήριγμα τῆς συνειδήσεως τῶν
ὑποδούλων ἀδελφῶν τους.» (π. Γεώργιος Μεταλληνός, «Τὸ ‹21 καὶ
οἱ Συντελεστές του- Ἑλληνισμὸς
Μαχόμενος», Ἐκδόσεις Τῆνος,
Ἀθήνα 1995).

Τῆς Σταυροπροσκυνήσεως
Ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ θέτει ἕνα
αἰώνιο πρόβλημα, ποὺ σκοπεύει στὸ
βάθος τῆς συνειδήσεως: γιατί ἡ καλοσύνη ξεσήκωσε ὄχι μόνο ἀντίθεση,
ἀλλὰ καὶ μίσος; Γιατί ἡ καλοσύνη
σταυρώνεται πάντοτε σ' αὐτὸν τὸν
κόσμο;
• «(…) Ξέρουμε πὼς οἱ ἄνθρωποι ποὺ βασάνισαν, σταύρωσαν
και μίσησαν τὸν Χριστὸ δὲν ἦταν
κάποιου εἴδους τέρατα, κατεχόμενα
ἀπὸ κάποιο ἰδιαίτερο καὶ μοναδικὸ
κακό. Ὄχι, ἦταν «ὅπως ὅλοι μας». Ὁ
Πιλάτος προσπάθησε ἀκόμη καὶ
νὰ ὑπερασπιστεῖ τὸν Ἰησοῦ……Μὲ
λίγες πινελιὲς τὸ Εὐαγγέλιο σχεδιάζει
τὴν εἰκόνα αὐτοῦ τοῦ παθητικοῦ
Πιλάτου, τοῦ τρόμου του, τῆς γραφειοκρατικῆς του συνειδήσεως, τῆς
δειλῆς του ἀρνήσεως νὰ ἀκολουθήσει τὴ συνείδησή του. Δὲν συμβαίνει
ὅμως ἀκριβῶς τὸ ἴδιο στὴ δική μας
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100 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ Τσαρισμοῦ στὴ Ρωσία
Ἑκατὸ χρόνια κλείνουν ἀπὸ τὴ ρωσικὴ
ἐπανάσταση, ποὺ ξεκίνησε τὸ Φεβρπυάριο τοῦ 1917 (Μάρτιο μὲ τὸ νέο ἡμερολόγιο), μὲ τὴν ἀνατροπὴ καὶ παραίτηση τοῦ
Τσάρου Νικολάου Β’ καὶ ἐξελίχθηκε μὲ τὴν
ὀκτωβριανὴ ἐπανάσταση καὶ τὴν κατάληψη
τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τοὺς Μπολσεβίκους τὸν
Ὀκτώβριο τῆς ἴδιας χρονιᾶς (Νοέμβριο μὲ
τὸ νέο ἡμερολόγιο).
• Ἡ κοινωνικὴ ἀδικία καὶ ἡ προκλητικὰ πολυτελὴς διαβίωση μιᾶς μικρῆς μειοψηφίας
σὲ σχέση μὲ τὶς λαϊκὲς τάξεις ἦταν τὸ αἴτιο.
Ἀφορμὴ καὶ κινητήρια δύναμη ἦταν ἡ ἐξαθλίωση ποὺ ἔφερε ἡ συμμετοχὴ τῆς χώρας στὸν
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς
ἀπανωτὲς στρατιωτικὲς ἧττες καὶ τὸ πλῆθος
τῶν θυμάτων. Τὸ τελευταῖο τοῦτο ἐκμεταλλεύθηκε ὁ Βλαντίμιρ Ἴλιτς Οὐλιάνοφ (Λένιν),
χαρισματικὸς ἡγέτης τῶν Μπολσεβίκων, ποὺ
μὲ τὴν ἐνθάρρυνση καὶ ἄδεια τῆς Γερμανίας,
διέσχισε τὴν ἐπικράτειά της μὲ θωρακισμένο
τρένο ἀπὸ τὴν Ἐλβετία ὅπου ζοῦσε ἐξόριστος
καὶ ἔφτασε στὴ Ρωσία γιὰ νὰ καθοδηγήσει τὴν
κατάληψη τῆς ἐξουσίας.
• Οἱ Μπολσεβίκοι ἐκμεταλλεύθηκαν τὴ λαϊκὴ
ἀγανάκτηση γιὰ νὰ καταλάβουν τὴν ἐξουσία
καὶ νὰ βγάλουν τὴ χώρα ἀπὸ τὸν πόλεμο, μὲ
τὴν ταπεινωτικὴ συνθήκη τοῦ Μπρὲστ Λιτόφσκ. Δὲν ἦταν, ὅμως, διατεθειμένοι καὶ νὰ
τὴν ἀφήσουν. Γαντζώθηκαν σ’ αὐτὴν καὶ κατέστειλαν ἀλύπητα κάθε ἀντιπολιτευόμενη φωνή,
ἐπικαλούμενοι ὅτι αὐτοὶ ἦταν ἐκφραστὲς τῆς
θέλησης τοῦ «προλεταριάτου» καὶ διέλυσαν τὴ
Συντακτικὴ Συνέλευση ποὺ ἐξλέχθηκε τὸ 1918,
ἐπειδὴ δὲν ἔλεγχαν τὴν πλειοψηφία.
• Ἡ ἐξέγερση τῆς Κρονστάνδης τὸ Μάρτιο
τοῦ 1921 ἦταν ὁ τελευταῖος σπασμὸς τῶν δυνάμεων ποὺ ἀνέτρεψαν τὸ τσαρικὸ καθεστώς, μὲ

ζωὴ καὶ στὴ ζωὴ γύρω μας;» ( Ἀπὸ
τὸ βιβλίο τοῦ π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν
«Ἑορτολόγιο- Ἐτήσιος Ἐκκλησιαστικός Κύκλος-Κυριακὴ τῆς Σταυροπροσκυνήσεως»).

Τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα
τῆς ἐλευθερίας
«Καὶ τὸ ὄνομα (…) τῆς Παρθένου
ἦταν Μαριάμ, ποὺ ἑρμηνεύεται Κυρία. (…)Ἐπίσης, βέβαια, εἶναι Κυρία
ὄχι μόνο ὡς ἐλευθέρα ἀπὸ δουλεία
καὶ μέτοχος θείας κυριότητος, ἀλλὰ
καὶ ὡς πηγὴ καὶ ρίζα τῆς ἐλευθερίας
τοῦ γένους, καὶ μάλιστα μετὰ τὴν
ἀπόρρητη καὶ χαρμόσυνη γέννα.»
Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, «Ὁμιλία
στὸν εὐαγγελισμὸ τῆς πανυπέραγνης Δέσποινάς μας Θεοτόκου καὶ
Ἀειπαρθένου Μαρίας» Πηγή: http://
paterikakeimena.blogspot.gr

Μὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη
τὴν ἁγία
Γιὰ τῆς πατρίδας τὴν ἐλευθερία
• Ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1821 ἀναφέρεται ἄμεσα στὴ ζωὴ τῶν Ἑλλήνων
ὡς Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων καὶ εἶναι

στόχο τὴν ἀποκατάσταση τῶν δημοκρατικῶν
ἐλευθεριῶν καὶ τὴν ἀνατροπὴ τῆς δικτατορίας
τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος.
• Ἡ ἐπανάσταση τοῦ Φεβρουαρίου εἶχε
μεγάλη σημασία καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς
Ρωσίας, ἐπειδὴ ὁδήγησε στὴν ἀποκατάσταση
τοῦ Πατριαρχείου τῆς Μόσχας, ποὺ εἶχε καταργηθεῖ ἀπὸ τὸν Τσάρο Πέτρο τὸ Μεγάλο.
Ὅμως, ἡ ἐπικράτηση τῶν Μπολσεβίκων τὸν
Ὀκτώβριο ἀποτέλεσε ἀφετηρία τρομερῶν διώξεων, μὲ χιλιάδες νεομάρτυρες, μέχρι τὸ 1943,
ὅταν ὁ Στάλιν ἔβαλε ἕνα τέλος, ἐκτιμώντας
τὴν ἀξία τῆς στήριξης ποὺ ἔδωσε ἡ Ἐκκλησία
στὸν ἀγώνα κατὰ τῆς χιτλερικῆς εἰσβολῆς.
• Ἡ προσφώνηση «Ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές»
πρὶν ἀπὸ τὸ «Σύντροφοι καὶ συντρόφισσες»
στὸ μήνυμα τοῦ Στάλιν πρὸς τὸ λαὸ μετὰ τὴν
ἐκδήλωση τῆς ναζιστικῆς εἰσβολῆς τὸ 1941,
ἀποτέλεσε τὴ συμβολικὴ ἀρχὴ μιᾶς μακρᾶς
πορείας, ποὺ ὁδήγησε στὸ ξήλωμα τοῦ κομμου-

προϊὸν ἔμπνευσης ἀπὸ τὸ ἀπελευθερωτικὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ
τὴν πάντοτε ζωντανὴ καὶ ἐπαναστατικὴ ὀρθόδοξη Παράδοσή μας.
• Ὁ Σταυρὸς ἀπὸ ὄργανο βασανισμοῦ καὶ ἄκρου εὐτελισμοῦ τοῦ
ἀνθρώπου, μεταμορφώθηκε ἀπὸ τὸ
Χριστὸ σὲ σύμβολο ζωῆς, ἀνάστασης
καὶ νίκης κατὰ τοῦ θανάτου. Ὡς σύμβολο τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ Ἀγώνα
τοῦ ’21 ἔγινε σύμβολο ἐλευθερίας καὶ
ἀνατροπῆς τῆς τυραννίας.
• Ἡ ψήφιση τῶν ἐπαναστατικῶν,
ἀλλὰ καὶ τῶν σημερινῶν Συνταγμάτων στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδας
δὲν ἀποτελεῖ διάκριση ὑπὲρ ἑνὸς
θρησκεύματος, ἀλλὰ δέσμευση ὅτι
ὁ Καταστατικὸς Χάρτης τῆς Χώρας
πρέπει νὰ ἑρμηνεύεται καὶ νὰ ἐφαρμόζεται σύμφωνα μὲ τὶς παγκόσμια
ἀποδεκτὲς ἀρχὲς τοῦ χριστιανικοῦ
ἀνθρωπισμοῦ.

Ἡ κατάντια τῆς εὐρωπαϊκῆς
σοσιαλδημοκρατίας
«..... Θὰ πρέπει νὰ προβληματιστοῦμε σχετικά μὲ τὸν ἑαυτό μας καὶ
γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση τοῦ κοινωνικοῦ δημοκρατικοῦ κινήματος στὴν

νιστικοῦ ἐποικοδομήματος καὶ στὴ σημερινὴ
Ρωσία τοῦ Πούτιν.
• Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ χειρισμὸς τῆς
ἐπετείου ἀπὸ τὴ σημερινὴ ρωσικὴ κυβέρνηση,
ποὺ ἐπιλέγει νὰ τιμήσει τὴ «Μεγάλη Ρωσικὴ
Ἐπανάσταση», ἀναδεικνύοντας τὴν αὐταπάρνηση καὶ τὸν ἡρωισμὸ ὅλων τῶν μερίδων ποὺ
συμμετεῖχαν ἀπὸ τὸ Φεβρουάριο καὶ μετά,
«κόκκινων» καὶ «λευκῶν», μὲ «ἠθικὸ δίδαγμα»
ὅτι ἡ ἐθνικὴ ἑνότητα καὶ ἡ ἰσχυρὴ κεντρικὴ
ἐξουσία εἶναι τὸ ζητούμενο γιὰ τὴν ἀποτροπὴ
τῶν ἐμφυλίων σπαραγμῶν.
• Μιὰ καλοντυμένη κυρία στὴ σημερινὴ
Μόσχα, ποὺ ρωτήθηκε ποιὰ παράταξη ἀπὸ
αὐτὲς τοῦ 1917 τὴν ἐκφράζει, ἀπάντησε ὅτι ἂν
ζοῦσε τὸ 1917, θὰ στήριζε τοὺς Μπολσεβίκους,
ἐπειδὴ ἡ οἰκογένειά της ἦταν ἐξαθλιωμένη.
«Σήμερα ὅμως, θὰ ἤμουν, βεβαίως, μὲ τὴν
πλευρὰ τῶν Λευκῶν», τόνισε. (πηγή «Monde
Diplomatique» Μαρτίου 2017).

Ὀλλανδία, τώρα....», δήλωσε μεταξὺ
ἄλλων ὁ ἀπερχόμενος Ὑπουργὸς
Οἰκονομικῶν τῆς Ὀλλανδίας καὶ
ἐπικεφαλῆς τῆς παρασυναγωγῆς
τοῦ «Γιούρογκρουπ» κ. Γεροὺν
Ντάισελμπλουμ στὴν γερμανικὴ
ἐφημερίδα «Frankfurter Αllgemeine
Zeitung» τὴν περασμένη Δευτέρα.
• Ὁ πρωταγωνιστὴς τῆς ἀποδόμησης τοῦ ἱστοῦ καὶ τῆς συνοχῆς
ὁλόκληρων κοινωνιῶν στὴν Εὐρώπη, τὸ πρωτοπαλήκαρο τοῦ Σόιμπλε
στὴ διαδικασία τοῦ ἐκβιασμοῦ δημοκρατικὰ ἐκλεγμένων Κυβερνήσεων,
ἐξακολουθεῖ νὰ βαυκαλίζεται ὅτι
εἶναι συντελεστὴς τοῦ «δημοκρατικοῦ κοινωνικοῦ κινήματος» στὴν
Ὀλλανδία. Κι ἐκεῖ τοὺς πῆραν εἴδηση, αὐτὸν καὶ τὸ κόμμα του. Ὅσοι
ψηφοφόροι τους συμφωνοῦσαν μὲ
τὴν πολιτική τους, προτίμησαν νὰ
στηρίξουν τοὺς νεοφιλελεύθερους
συγκυβερνῆτες τοῦ πρωθυπουργοῦ Ροῦτε, εἴτε μὲ βάση τὴ λογικὴ
τῆς «ὠφέλιμης ψήφου» ἐνόψει τῆς
ἐπέλασης τοῦ Γκὲρτ Βίλντερς, εἴτε
ἁπλῶς προτιμώντας τὸ πρωτότυπο προϊὸν ἀπὸ τὸ μεταλλαγμένο.
Οἱ ὑπόλοιποι ποὺ διαφωνοῦσαν
προτίμησαν ἄλλους σχηματισμούς.

• Καὶ τώρα ἀκόμα, ὁ βίος καὶ πολιτεία του δείχνουν ὅτι ἐκφράζει τὴν
πλέον νεοφιλελεύθερη μετάλλαξη
τῆς σοσιαλδημοκρατίας στὴν Εὐρώπη, ὕστερα ἀπὸ τὸ «Γιούρογκρουπ»
τῆς περασμένης Δευτέρας, ὅπου
ἦρθε σὲ ρήξη ἀκόμα καὶ μὲ τοὺς
Γάλλους σοσιαλιστές.
• Ἂν ὄντως «προβληματίζεται
γιὰ τὸν ἑαυτό του», ἂς κοιταχτεῖ
στὸν καθρέφτη καὶ θὰ ἀντικρύσει
τὸ εἴδωλο τοῦ Βόλφγκανκ Σόιμπλε.

Λαὲ τῆς Ἑλλάδας, ξυπνῆστε…..
«Σᾶς σφάζουν μπροστὰ στὰ μάτια
τοῦ Πλανήτη καὶ κανεὶς δὲν λέει
κουβέντα...»
• Αὐτὰ γράφει, μεταξὺ ἄλλων, ὁ
Πῆτερ Καῖνιγκ, πρώην στέλεχος
τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας, ἀπὸ
τὸν Καναδᾶ, σὲ ἀνοιχτὴ ἐπιστολή
του πρὸς τὸν ἑλληινικὸ λαό. (δες
σελίδα 6)
• «Ἀποχωρῆστε ἀπὸ αὐτὴν τὴν
ἐγκληματικὴ ὀργάνωση ποὺ ἀποκαλεῖται Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καὶ
ἀπὸ αὐτό τὸ ἀπατεωνίστικο δυτικὸ
νομισματικὸ σύστημα ποὺ σᾶς πνίγει
μέχρι θανάτου….», συνεχίζει.
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ΔΊΚΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΊΟΥ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΚΤΩΜΙΣΙ ΧΡΟΝΙΑ

Αθώος ο ηγούμενος Εφραίμ και όλοι οι κατηγορούμενοι
Του Μανώλη
Μηλιαράκη
Οκτώμιση χρόνια μετά την πολυδιάστατη θύελλα που ξεσήκωσαν οι καταγγελίες για το «σκάνδαλο του αιώνα», για
τις «χρυσοφόρες» ανταλλαγές ακινήτων
της Ι.Μονής Βατοπαιδίου,με το Ελληνικό
Δημόσιο και οι οποίες, όπως διατυμπάνιζαν τα ΜΜΕ της διαπλοκής, «προκάλεσαν ζημιά στο Δημόσιο πάνω από 100
εκατομ. Ευρώ» και ακριβώς δύο χρόνια
μετά την έναρξη της πολύκροτης δίκης,
την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, το Τριμελές
Εφετείο Κακουργημάτων με την ομόφωνη απόφασή του και τη σύμφωνη
γνώμη της εισαγγελικής έδρας κήρυξε
αθώους, τον Καθηγούμενο της Μονής
Γέροντα Εφραίμ, τον Μοναχό Αρσένιο
και τους 12 άλλους συγκατηγορουμένους τους, λαϊκούς. Το κατηγορητήριο
ήταν πολύ βαρύ, κυρίως από ηθικής
άποψης για τους δύο ιερομόναχους.
Συγκεριμένα οι 14 κατηγορούμενοι,
εδικάζοντο,κατά περίπτωση για ηθική
και φυσική αυτουργία σε κακουργηματική απιστία, ψευδείς βεβαιώσεις
και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατά
την ανταλλαγή της Λίμνης Βιστωνίδας
και των παραλιμνίων εκτάσεων, με
ακίνητα- «φιλέτα»-του Δημοσίου.
Το Δικαστήριο στο σκεπτικό του επεσήμανε ότι οι κατηγορούμενοι αθωώθηκαν «λόγω ελλείψεως κυρίως του
υποκειμενικού στοιχείου του δόλου

στο πρόσωπό τους και σε λίγες περιπτώσεις λόγω έλλειψης στοιχείων
της αντικειμενικής υποστάσεως τ Το
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων μετά
την αθωωτική απόφαση του για τον Γέροντα Εφραίμ και τον Μοναχό Αρσένιο,
αποφάσισε την άρση των δεσμεύσεων
χρημάτων, μετοχών και άλλων περιουσιακών στοιχείων της Μονής, που
είχαν επιβληθεί μέχρι την εκδίκαση
της υπόθεσης, με τρεις αποφάσεις της
Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες το 2008.

Τι λέει ο ηγούμενος
Ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου
π. Εφραίμ, χαρακτήρισε την απολογία

του «εξομολόγηση» και τον εαυτό του
«αμαρτωλό αλλά όχι απατεώνα». Ήταν
χρέος μου, είπε, να εξασφαλίσω την
περιουσία της Μονής και αν έπρεπε
σήμερα να αποφασίσω, πάλι «τα ίδια
θα έκανα».
«Πληγώθηκα – είπε απολογούμενοςόταν διάβασα στο κατηγορητήριο ότι
έπεισα τους κρατικούς αξιωματούχους
ότι η λίμνη είναι της Μονής. Αν δεν το
έκανα, θα έκανα απιστία στη συνείδησή
μου. Θυσιάζομαι κάθε μέρα εκεί για το
Μοναστήρι και γενικά για το Έθνος και
έρχεται το κατηγορητήριο να μου πει
στην ουσία ότι είμαι ένας απατεώνας.
Αμαρτωλός είμαι, δεν είμαι απατεώνας. Πηγαίναμε με αφοσίωση και με

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ «ΚΑΙΡΟΥ»

Ζητείται ισονομία για θεολόγους
Ανακοίνωση διαμαρτυρία
για τον αποκλεισμό των θεολόγων από τον διαγωνισμό
του ΑΣΕΠ εξέδωσε ο «ΚΑΙΡΟΣ». Στην ανακοίνωση, που
εκδόθηκε στις 7 Μαρτίου, αναφέρεται:
«Συνιστά τουλάχιστον
οξύμωρο σχήμα το περιεχόμενο πρόσφατης προκήρυξης του ΑΣΕΠ (1Κ/2017ΦΕΚ10/3-3-2017) για την
πλήρωση 404 θέσεων τακτικού προσωπικού σε δικαστήρια και
δικαστικές υπηρεσίες της χώρας.
Και τούτο επειδή η προκήρυξη
εξυπηρετεί τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, το οποίο φαίνεται
να αγνοεί στη πράξη το πρώτο
και το τρίτο συστατικό του πολλά
υποσχόμενου για το ρόλο του στη
δημόσια ζωή, τίτλου του. Δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς το πτυχίο της
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, των
Μουσικών και Θεατρικών Σπουδών, του Μάρκετιγκ Αγροτικών
προϊόντων, της Επικοινωνίας &
ΜΜΕ ή των Σλαβικών & Τουρκικών

σπουδών ή του Μηχανικού Πληροφοριακών συστημάτων είναι κάτι
διαφορετικό και εξόχως ανώτερο
από αυτό του Θεολόγου. Δεν μπορεί
να εξηγηθεί γιατί τα προγράμματα
σπουδών των παραπάνω πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων
που εντελώς ενδεικτικά σταχυολογήθηκαν από την βαρύγδουπη
προκήρυξη δίνουν ιδιαίτερα εφόδια
στους αποφοίτους τους, που τους
καθιστούν απόλυτα κατάλληλους
για τις θέσεις αυτές περισσότερο
από το πρόγραμμα σπουδών της
Θεολογικής Σχολής. Πρόκειται για
παράλειψη των συντακτών της
προκήρυξης; Ή μήπως για εσκεμμένη ενέργεια; Και αν ισχύει το

δεύτερο, υποκρύπτει κάποια
σκοπιμότητα ή απλώς συνδυάζεται με άγνοια – ανεπίτρεπτη
σίγουρα - για το περιεχόμενο
σπουδών μιας Σχολής, που
έχει σαφή συνάφεια σε γνωστικά αντικείμενα με άλλες
του ανθρωπιστικού κύκλου
σπουδών Πανεπιστημιακές
Σχολές; Πού είναι λοιπόν η
ισονομία και η ίση μεταχείριση; Πού είναι η διαφύλαξη και
προάσπιση βασικών δικαιωμάτων του πολίτη, που αφορά στο
δικαίωμα της απασχόλησης και
της εργασίας;
Πολλά ερωτήματα που περιμένουν απάντηση. Το υπουργείο που
έχει δεύτερη προτεραιότητά του
τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ οφείλει να δώσει
άμεσα πειστικές απαντήσεις. Και
αν πρόκειται για λάθος να το επανορθώσει άμεσα.
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Δ. ΜΟΣΧΟΣ
Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Επίκουρος
Θεολόγος
Καθηγητής
Διευθυντής
Θεολογικής
Λυκείου
Σχολής ΕΚΠΑ

γνώμονα την ακτημοσύνη και μας λένε
ότι πήγαμε να κλέψουμε το Κράτος;
Εμείς οι μοναχοί είμαστε διδάσκαλοι
του Έθνους για μία ζωή».
Για το ρόλο του ηγούμενου Εφραίμ και
του μοναχού Αρσένιου η εισαγγελέας
είχε πει στην αγόρευσή της: «Οι επαφές
που είχαν με κατηγορούμενους δεν αποδεικνύουν ότι οι μοναχοί τους εξώθησαν
στην τέλεση αξιοποίνων πράξεων. Πίστευαν και πιστεύουν ότι οι παραλίμνιες
εκτάσεις και η Βιστωνίδα τους ανήκει.
Από κανένα στοιχείο δεν αποδείχθηκε ότι
οι μοναχοί επηρέασαν τους υπαλλήλους
της ΚΕΔ, ούτε αποδείχθηκε ότι είχαν
δυνατότητα επιλογής ακινήτων, που θα
περιέρχονταν στην κατοχή τους με τις

ανταλλαγές. Ορισμένα από αυτά μάλιστα
με τα ελαττώματα που είχαν, όχι μόνο δεν
ωφέλησαν, αλλά ζημίωσαν τη Μονή».
Να προσθέσουμε ότι στο Δικαστήριο
παρίστατο το ελληνικό Δημόσιο, ως
πολιτική αγωγή και ζητούσε αποζημίωση, της τάξεως των 235 εκ. ευρώ,
για την υποτιθέμενη ζημία που υπέστη
από τις ανταλλαγές! Αλλά τελικά του
επιδικάσθηκαν…μηδέν ευρώ!
Να αναφέρομε επίσης ότι το Δικαστήριο είπε μεν ότι η Λίμνη Βιστωνίδα και
οι παραλίμνιες εκτάσεις ανήκουν στο
Δημόσιο και όχι στη Μονή Βατοπαιδίου,
δέχθηκε όμως ότι για το ιδιοκτησιακό τους
καθεστώς αρμόδια να αποφασίσουν είναι
τα πολιτικά δικαστήρια. Άρα το θέμα της
ιδιοκτησίας παραμένει ανοικτό.
Είναι πάντως σημαντικό και πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι ενώ η όλη
αυτή υπόθεση χαρακτηρίστηκε ως το
σκάνδαλο του αιώνα, αποσταθεροποίησε μια Κυβέρνηση και έδωσε άφθονη
τροφή σε εκείνους που καραδοκούν για
να χτυπήσουν την Εκκλησία γενικώς,
εν τούτοις δεν υπήρξε ούτε ένας εκ των
εμπλεκομένων που να κατηγορήθηκε
ότι έδωσε ή ότι πήρε μίζα. Σε όλα τα
σκάνδαλα πρωταγωνιστές οι μιζαδόροι.
Εδώ ουδείς! Γιατί; Γιατί το Δικαστήριο
με την απόφαση του μας λέει ότι δεν
υπήρξε σκάνδαλο με οικονομικές διαστάσεις σε βάρος του Δημοσίου και
προς όφελος φυσικών ή νομικών προσώπων. Αυτοί που επί οκτώμιση χρόνια
παρουσίαζαν τον Εφραίμ και τον Αρσένιο, ούτε λίγο, ούτε πολύ, ως μαφιόζους
αν έχουν τσίπα ας παρουσιάσουν τώρα
την αλήθεια της Δικαιοσύνης.

«Ο διάλογος και η κριτική για το νέο
πρόγραμμα στα Θρησκευτικά: μια
οφειλόμενη απάντηση»
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Θεολόγων ΚΑΙΡΟΣ για την αναβάθμιση της
θρησκευτικής εκπαίδευσης τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 6.30μ.μ.
στη Στοά του Βιβλίου (Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Αρσάκειο Μέγαρο, Αθήνα)
διοργανώνει εκδήλωση – συζήτηση με θέμα:
« Ο διάλογος και η κριτική για το νέο πρόγραμμα στα Θρησκευτικά: μια
οφειλόμενη απάντηση»
Συντονιστής: Θανάσης Παπαθανασίου, Δρ Θεολογίας- Αρχισυντάκτης
περιοδικού «ΣΥΝΑΞΗ»
Εισηγήσεις
1) Δημήτρης Μόσχος, επίκουρος καθηγητής Θεολογικής σχολής ΕΚΠΑ
«Νέοι θεολόγοι για νέα Θρησκευτικά - σύγχρονες απαντήσεις σε σύγχρονες
ερωτήσεις» [6.30 -6.50]
2) Πάνος Νικολόπουλος, λέκτορας Νομικής σχολής ΕΚΠΑ
«Αντισυνταγματικότητα και προσηλυτισμός στα νέα προγράμματα του
μαθήματος των θρησκευτικών [6.50-7.10]
2) Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, επίκουρος καθηγητής Θεολογικής
σχολής ΕΚΠΑ
Φιλοσοφικός και παιδαγωγικός προσανατολισμός των Π.Σ. των Θρησκευτικών: Επικρίσεις με απαντήσεις [7.10-7.30]
3) Άγγελος Βαλλιανάτος, Δρ Θεολογίας-Σχολικός σύμβουλος Θεολόγων
«Η παραπληροφόρηση ως εργαλείο εκφοβισμού – η περίπτωση του
Οργανισμού Αριγκάτου» [7.30-7.50]
4) Γιώργος Στριλιγκάς, Θεολόγος-Φιλόλογος- Σχολικός σύμβουλος Θεολόγων Κρήτης
«Νέα Π.Σ. των Θρησκευτικών: Ένας διάλογος που δεν έγινε ποτέ
[7.50-8.10]
Σχολιασμός-συμπεράσματα -Συζήτηση
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Θέ λου ν υ ποτε λ ή
«Σας σφάζουν μπροστά
στα μάτια του Πλανήτη»
Του Πήτερ Κένινγκ
Σας σφάζουν μπροστά στα μάτια του Πλανήτη
και κανείς δεν λέει κουβέντα. Πρώτα από όλα η
ελίτ της Ελλάδας. Και η Κυβέρνησή σας. Λίγοι, αλλά
πολλοί λίγοι, επιτρέπουν την σφαγή, γιατί δεν τους
αφορά. Έχουν τυφλωθεί από την απατηλή λάμψη
του ευρώ και τη συμμετοχή στην προνομιούχα
τάξη των ευγενών Ευρωπαίων.
Λαέ της Ελλάδας! – Ξυπνήστε.

Κυραρχία στο νόμισμά σας
Πάρτε τα πράγματα στα χέρια σας. Μην πιστεύετε
τους πολιτικούς σας, τα μίντια σας! Αποχωρήστε
από αυτήν την εγκληματική οργάνωση, που αποκαλείται Ευρωπαϊκή Ένωση και από αυτό το απατεωνίστικο δυτικό νομισματικό σύστημα που σας
πνίγει μέχρι θανάτου. Πάρτε πίσω την κυριαρχία
σας, το νόμισμά σας. Παύτε να πληρώνετε το χρέος
σας- η Δύση δεν μπορεί να κάνει τίποτα ενάντια
σε αυτό. Δεν μπορεί να κάνει, αν λειτουργείτε τη
Χώρα σας με τις δικές σας δημόσιες Τράπεζες και
το δικό σας χρήμα, βαθμιαία αλλά με βεβαιότητα
ανοικοδομώντας μια κατεστραμμένη οικονομία. Η
εκπλήρωση του χρέους είναι διαπραγματεύσιμη.
Τα παραδείγματα αφθονούν σε όλο τον κόσμο. Η
Αργεντινή είναι ένα από τα πιο πρόσφατα. Ακόμη
κι η Γερμανία επαναδιαπραγματεύθηκε το διεθνές
της χρέος το 1952 με τη Συμφωνία του Λονδίνου
για το εξωτερικό γερμανικό χρέος.
Λαέ της Ελλάδας, αφυπνιστείτε για το τι συμβαίνει. ΜΗ ΔΕΧΤΗΤΕ αυτό που η Κυβέρνηση,
οι Βρυξέλλες και η Τρόικα κάνουν σε ΣΑΣ και
στη Χώρα ΣΑΣ. Απεναντίας, ζητήστε το GREXIT
ως μια εντελώς νομιμοποιημένη συνέχεια στη
ΔΙΚΗ ΣΑΣ θριαμβευτική ψήφο για το όχι σε νέα
προγράμματα «διάσωσης» μέσα από την λιτότητα
που επιβάλλει η Τρόικα.
Εάν το κάνετε, γρήγορα θα δείτε το φως στο
τέλος του τούνελ – ένα φως που έχει κρυφτεί για
πάρα πολύ καιρό από την Γερμανία και τους γκάνγκστερ της Τρόικα και την δική σας Κυβέρνηση.
Ο Γερμανός υπουργός οικονομικών Wolfgang
Schauble προσπαθεί ακόμα να μπλοφάρει τους
Έλληνες και να εντυπωσιάσει τον υπόλοιπο κόσμο
απειλώντας την Ελλάδα με έξοδο από το ευρώ.
Κάθε υγιής Κυβέρνηση θα μετέτρεπε αυτή την
απειλή σε δική της πρωτοβουλία και θα εγκατέλειπε το απολιθωμένο τέρας που καλείται «Ευρωπαϊκή Ένωση» μαζί με το ψευδές και απατηλό κοινό
νόμισμα που καλείται «ευρώ». Αλλά αυτό είναι το
πρόβλημα, στην Ελλάδα βασιλεύει η νοσηρότητα.

Κατηγορώ
Έτσι, η Ελληνική Κυβέρνηση ανταποκρίνεται
στην νοσηρότητα της Τρόικας με νοσηρή υποτέλεια, συγκεκριμένα με πλήρη συμμόρφωση – για
την καταστροφή εκατομμυρίων αποστερημένων
και σκλαβωμένων συμπατριωτών της. Κανείς
δεν κραυγάζει, κανείς δεν φωνάζει, κανείς δεν
επαναστατεί, κανείς δεν παίρνει τους δρόμους,
κανείς δεν μπλοκάρει τους δρόμους, τις γέφυρες,
τους σιδηροδρόμους για μέρες ή και βδομάδες,
κανείς δεν εμποδίζει το συνεχιζόμενο εμπόριο των
ξένων επιχειρηματιών με ότι έχει απομείνει από τη
δημόσια περιουσία της ΔΙΚΗ ΣΑΣ Χώρας. Κανείς.
Αυτό δεν είναι για να κατηγορήσουμε τον έλληνα
που έχει να παλέψει για την στοιχειώδη επιβίωση,
που έχει να βρει τρόπους για να θρέψει τα παιδιά
και τις οικογένειες, αλλά το «κατηγορώ» απευθύνεται στη συμμορία του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα και
σε όλη την αφρόκρεμα της Ελλάδας, στα μίντια και
στους βουλευτές, που απλώς παρακολουθούν τον
τρόμο – αλλά στέκονται παράμερα. Καμία δράση.
Βλέποντας την Ελλάδα – τη ΔΙΚΗ ΣΑΣ Χώρα, Λαέ

της Ελλάδας! – να αιμορραγεί μέχρι θανάτου.
Χρειάζεται αφύπνιση, το πρόβλημα δεν είναι
για χρέη και διασώσεις. Εάν σας λένε ότι η «κρίση
χρέους» της Ευρώπης είναι λάθος της Ελλάδας
και ότι μια νέα κρίση κυοφορείται εξαρτώμενη
από το πόσο καλά η Ελλάδα θα συμμορφωθεί
με τους κανόνες της επόμενης διάσωσης – είναι
ένα εξωφρενικό ψέμα. Αυτή την κρίση μηχανεύτηκαν η ίδια η ευρωπαϊκή ολιγαρχία, οι διάφορες
«GoldmanSachs», που καθοδηγούνται από την
Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα, που διαχειρίζονται την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω
του Mario Draghi, ενός πρώην στελέχους της
GoldmanSachs- αυτοί ντεφάκτο διαχειρίζονται
την ευρωπαϊκή οικονομία.

Θέλουν υποτελή Ελλάδα
Γιατί θέλουν την Ελλάδα κάτω από τις μπότες
τους; Επειδή θέλουν μια υποτελή Ελλάδα. Γιατί
η Ελλάδα είναι σε μια εξαιρετικά στρατηγική γεωγραφική περιοχή στο σταυροδρόμι Δύσης και
Ανατολής. Η Ελλάδα είναι μια Χώρα του ΝΑΤΟ.
Ίσως η δεύτερη πιο σπουδαία χώρα του ΝΑΤΟ, μετά
την Τουρκία λόγω της στρατηγικής της θέσης. Δεν
θέλουν η Ελλάδα να κυβερνάται από μια αριστερή
Κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ βέβαια είναι οτιδήποτε άλλο
εκτός από Αριστερά. Είναι τόσο νεοφιλελεύθεροι
όσο φαίνονται. Οι κυρίαρχοι του πλανήτη θέλουν
αλλαγή καθεστώτος – την καλή παλιά αλλαγή
καθεστώτος που απειλεί όσους δεν γονατίζουν
μπροστά στους κανόνες της δύσης. Ακριβώς τώρα
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βαδίζει προς τα πίσω για
να ευχαριστήσει τους κυρίους του χρήματος και να
αφήσει το λαό της Ελλάδας να ταπεινώνεται και να
κατακρημνίζεται σε βαθμό αθλιότητας.
Αυτό που επιδιώκει η Ουάσιγκτον και οι μαριονέτες των Βρυξελλών είναι μια Ελλάδα που
συμμορφώνεται, που ποτέ δεν θα αμφισβητήσει το
ρόλο της στο ΝΑΤΟ, ποτέ δεν θα αμφισβητήσει την
Ευρωπαϊκή Ένωση, ποτέ δεν θα αμφισβητήσει τις
δεσμεύσεις στο ευρώ και ποτέ δεν θα αμφισβητήσει
τη διείσδυση των ΗΠΑ στη Μεσόγειο πλούσια σε
υποθαλάσσιους υδρογονάνθρακες και ορυκτά. Το
ίδιο ισχύει, με την ευκαιρία, επίσης με την Ιταλία και
την Ισπανία, επίσης παράλιες χώρες της Μεσογείου.
Οι Κυβερνήσεις τους ήδη με εξωτερική παρέμβαση (ΗΠΑ,Ε.Ε.) έχουν μεταμορφωθεί σε δεξιά,
νεοφιλελεύθερα, συμμορφωμένα ανδρείκελα.

Αδράνεια και Δημοκρατία
Η αδράνεια της ελληνικής ολιγαρχίας και
της κυβέρνησης είναι ασυγχώρητες. Αυτό είναι
σύνδρομο της Στοκχόλμης στα χειρότερά του.
Υποταχτικοί στο δήμιο μέχρι να χωριστούν από το
θάνατο. Κι ο θάνατος υπό την μορφή της ολικής
καταστροφής, της ολικής λεηλασίας, της ολικής
σκλαβιάς δεν είναι μακριά.
Λαέ της Ελλάδας, θέλετε να συνεχίσετε αυτόν
τον δρόμο της υποδούλωσης από μια αρπακτική
αυτοκρατορία που τελικά ελέγχει κάθε κίνηση
που κάνετε;
Ή θέλετε να ανακτήσετε την κυριαρχία σας, το
νόμισμά σας και να είστε αποδεσμευμένοι από τις
υπαγορεύσεις των Βρυξελλών και να ξεκινήσετε
από την αρχή, όπως ο ευγενής και σοφός ελληνικός λαός που έφερε την Δημοκρατία στον κόσμο
περίπου 2500 χρόνια πριν; Σίγουρα η Ελλάδα έχει
ακόμα οραματιστές και την σοφία να ξαναφτιάξει
την Δημοκρατία. Θυμηθείτε, ενώ δεν μπορούμε να
αλλάξουμε την γεωγραφική μας θέση – το μέλλον
είναι αναμφισβήτητα στην Ανατολή.
O Πήτερ Κένινγκ, είναι πρώην στελέχος της
Παγκόσμιας Τράπεζας από τον Καναδά.
18-3-2017
*Πηγή: sxedio-b.gr

ΠΑΡΕΜΒΑΣ

Τεκμηριωμένα αντιανα
Του Γεώργιου Νεκτάριου
Παναγιωτίδη
Δύο από τα σημαντικότερα στοιχεία της Ευρωζώνης, με βάση το
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, είναι τα εξής:
Α)η απαίτηση για διατήρηση του
Εθνικού Χρέους κάθε χώρας κάτω
από το 60%,
Β)η απαίτηση για διατήρηση του
δημοσιονομικού ελλείμματος ΚΆΘΕ
ΈΤΟΥΣ κάτω από το 3%
Αυτές οι δύο απαιτήσεις επιβάλλονται, θεωρητικά, με ορισμένα
προβλεπόμενα –ας τα ονομάσουμε
έτσι- «πειθαρχικά» διορθωτικά μέτρα στις χώρες που ανήκουν στην
Ευρωζώνη.
Το δεύτερο στοιχείο, ειδικά όταν
τίθεται απροϋπόθετα, δηλαδή χωρίς να διευκρινίζεται εάν μιλάμε για
περίοδο ύφεσης ή περίοδο ανάπτυξης, ανταποκρίνεται στην δομή
της Ευρωζώνης, η οποία στηρίζεται
σε μια σειρά οικονομικών «πλανών», μάλλον «ηθελημένων» από
τη μεριά των οικοδόμων της. Είναι
γνωστό από τα μεταρρυθμιστικά
και όχι ριζοσπαστικά κεϋνσιανά
οικονομικά ότι όταν υπάρχει Ύφεση,
η ανάκαμψη βασίζεται στη δημιουργία βραχυπρόθεσμων δημοσιονομικών ελλειμμάτων (“Deficit
spending”), τις Δημόσιες Επενδύσεις, οι οποίες καλύπτονται εκτός
από τη φορολογία και με δανεισμό,
ο οποίος δημιουργεί ελλείμματα.
Όπως έλεγε ο μεγάλος κριτικός
του αμιγούς καπιταλιστικού συστήματος John Kenneth Galbraith, η
μόνη περίπτωση, όπου είχαμε σε
μακροπρόθεσμο επίπεδο μεγάλα
(καθαρά, όχι πρωτογενή) δημοσιονομικά πλεονάσματα, ήταν ακριβώς
μετά από περιόδους εφαρμογής
αυτών των πολιτικών.
Ένας τρόπος για να τεκμηριώσουμε αυτόν τον ισχυρισμό, είναι να
κοιτάξουμε στη λεγόμενη «χρυσή
τριακονταετία» του μικτού συστήματος. Οι ΗΠΑ, βγαίνοντας από τον
Β’ Π.Π. και στην αυγή της λεγόμενης
χρυσής τριακονταετίας 1945-1975,
παρουσιάζουν το μέγιστο των πλεονασμάτων προϋπολογισμού στο
4,8%. Οι καλές επιδόσεις συνεχίζονται ως το 1975 (0 με -2%), ενώ
στη συνέχεια επί της πρώτης ειδικά
περιόδου Ρήγκαν, κατά τη δεκαετία
του 1980, όπου ξεκίνησε να εφαρμόζεται το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που έδινε έμφαση στην άμεση
εφαρμογή των ισοσκελισμένων
προϋπολοπισμών, παρατηρούμε
μια «βουτιά» στα δημοσιονομικά
ελλείμματα από το -2% στο -6%.
Το ολικό ελάχιστο βρίσκεται πάνω
στην Κρίση του 2008 και είναι το
-10%.
Με αυτή τη σύντομη αναδρομή,
μπορούμε να δούμε πού έγκειται το
μεγάλο σφάλμα των πολιτικών της
Ευρωζώνης. Δεν είναι νοητό στα
πλαίσια του αστικού συστήματος
να μην υφίσταται περιθώριο για
δημιουργία βραχυπρόθεσμων ελ-

λειμμάτων και αυτά να περιορίζονται για όλες τις εποχές στο -3%.
Ένα δεύτερο δομικό στοιχείο
της Ευρωζώνης, στο οποίο δεν
θα αναφερθούμε ιδιαίτερα, είναι
η απουσία ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής. Όπως έχει τονιστεί
στο παρελθόν από μη-ριζοσπάστες
κριτικούς του συστήματος, όπως
ο Πωλ Κρούγκμαν, χώρες με
δικό τους νόμισμα μπόρεσαν
να διαχειριστούν με πολλαπλασίως καλύτερο τρόπο τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και να εξέλθουν
το ταχύτερο δυνατόν από αυτή.
Το στοιχείο της μη-ανεξάρτητης
οικονομικής πολιτικής είναι ένα
στοιχείο, το οποίο παίζει ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο σε ενδεχόμενο
ρήξης με την Ευρωζώνη. Όπως
παρατήρησε ο υποστηρικτής των
ελληνικών δικαίων οικονομολόγος και πολιτικός αναλυτής Μαρκ
Βάισμπροτ, όλες οι κινήσεις που
θα υπήρχαν στη φαρέτρα μας σε
τέτοια περίπτωση θα ήταν κινήσεις
που συνδέονται με επιστροφή στο
εθνικό νόμισμα. Τέτοιες κινήσεις
θα ήταν:
1)η έκδοση ευρώ από
δική μας Τράπεζα (20ευρων
στην Τράπεζα της Ελλάδος)
2)η χρήση υπαρχόντων αποθεμάτων
3)έκδοση υποσχετικών IOU
Αυτές οι κινήσεις όμως, όπως
άλλωστε και τα capital controls,
απάδουν προς τη συμμετοχή σε
νομισματική ένωση και είναι κινήσεις που θα γίνονταν στην πόρτα
εξόδου από αυτήν.
Ένα τρίτο χαρακτηριστικό της
Ευρωζώνης έχει να κάνει με το ότι
έχει εκφυλιστεί τα τελευταία χρόνια
στην επικράτεια του γερμανικού
imperium, δηλαδή εν πολλοίς ένα
πεδίο απομύζησης για τη γερμανική
ελίτ και για τα μακροοικονομικά και
δημοσιονομικά γερμανικά μεγέθη,
όπως τα υπέρογκα και παράτυπα
πλεονάσματα, όπως και κατάργησης κατά το δυνατόν κάθε ίχνους
κοινωνικού κράτους ή κράτους
πρόνοιας ή φαλκίδευσής του.
Η σημερινή γερμανική Ευρωζώνη επιβιώνει μέσω έμμεσης
υπαγόρευσης πολιτικής, μέσω
απειλών κάτω από το τραπέζι,
μέσω εκβιαστικής χρήσης των
θεσμών της Ευρωζώνης, όπως
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
ακόμη και με πιθανή ποδηγέτηση
πιθανών συμμάχων εκβιαζόμενων χωρών εκτός αυτής. Ταυτόχρονα, η γερμανική εκδοχή
του νεοφιλελεύθερου μοντέλου
διατηρεί μόνο την «ηγέτιδα» Γερμανία στο ποσοστό που η καπιταλιστική οικονομική θεωρία προσδιορίζει ως «φυσικό» ποσοστό
της, ενώ με βάση στοιχεία του
2016, η ίδια η Ευρωζώνη διαθέτει το λεγόμενο φυσικό ποσοστό
ανεργίας πολλαπλασιασμένο επί
2,5(φτάνοντας έτσι το 10,2%), ενώ
από τα λεγόμενα PIGS η Ισπανία και η Ελλάδα βρίσκονται στο

ποσοστό αυτό επί 5(20%) και επί
6(23%) αντίστοιχα.

Οικονομική ανάπτυξη
και ευρώ
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που αφορούν την πραγματική
ανάπτυξη του ΑΕΠ στις χώρες της
Ευρώπης. Εάν κανείς αναζητήσει
την ποσοστιαία οικονομική μεγέθυνση στις ευρωπαϊκές χώρες, θα
δει ότι οι οκτώ χώρες με τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη είναι
οι παρακάτω:
1) Ισλανδία: 10.20%
2) Mολδαβία: 6.30%
3)Mονακό: 5.40%
4) Λουξεμβούργο: 4.80%
5) Ρουμανία: 4.70%
6)Κόσσοβο ή Κοσσυφοπέδιο:
3.80%
7)Bουλγαρία: 3.40%
8)Αλβανία: 3.10%
Σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κά, παρατηρείται ότι:
α) οι πρώτες 2 ή 3 χώρες όσον
αφορά την ποσοστιαία ανάπτυξη, δεν είναι ούτε μέλη της
Ευρωζώνης ούτε μέλη της Ε.Ε.
β) Συνολικά στις 8 πρώτες
ευρωπαϊκές χώρες, μόνο
μία ανήκει στην Ευρωζώνη,
γ) Συνολικά, στις 8 πρώτες ευρωπαϊκές χώρες, οι τρεις ανήκουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε αυτή τη φάση, είναι βέβαιο
ότι η Χώρα μας, έχοντας χάσει το
25% του ΑΕΠ της, χρειάζεται να
το ανακτήσει, δηλαδή χρειάζεται
σωρευτική αύξησή του περί το 30%,
ώστε να επανέλθει στα επίπεδα προ
της Κρίσης και ταυτόχρονα, αυτή
η αύξηση του ΑΕΠ να διανεμηθεί με τρόπο, ώστε να μειωθεί η
σκανδαλώδης και για καπιταλιστικό σύστημα ανισοκατανομή του
εισοδήματος.
Έξοδος από την Ευρωζώνηπαρατηρήσεις
Σε αυτό το σημείο θα πραγματοποιήσω κάποιες σύντομες
παρατηρήσεις αναφορικά προς
την έξοδο από την Ευρωζώνη:
1) Ένα στοιχείο που πρέπει να
προσεχθεί είναι ότι αυτό το οποίο
απασχολεί τη μεγάλη πλειονότητα
του ελληνικού λαού είναι η οικονομική πολιτική (71% σε έγκυρη
δημοσκόπηση) και όχι αυτό καθεαυτό το νόμισμα(26%), παρά το
ότι το τελευταίο ποσοστό παρουσιάζεται αυξημένο κατά τα τελευταία
χρόνια. Πρέπει να αναδειχθούν τα
πλεονεκτήματα που παρουσιάζει
μια τέτοια λύση.
2) Μια έξοδος από την Ευρωζώνη μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρόπο συμφωνημένο ή εν
μέσω ρήξης. Ο συμφωνημένος
τρόπος θα πρέπει να προσεχθεί
να μην περιλαμβάνει δεσμεύσεις
ανάλογες των μνημονιακών (στα
πλαίσια συμφωνίας για κούρεμα
χρέους, δανεισμού, που αφορά
συναλλαγματικά αποθέματα κ.λπ.).

τε λ ή την Ελ λά δ α
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ΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Χ.Δ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ

αναπτυξιακή η Ευρωζώνη: προϋποθέσεις εξόδου

Αντίστοιχα, η επιλογή της ρήξης πρέπει
να συνεπάγεται, να προϋποθέτει δύο
σημαντικά στοιχεία: πρώτον, να υπάρχει
μία σημαντική ποσότητα χρηματικών
διαθεσίμων. Δεύτερον, θα πρέπει να
ανιχνευθούν και να ολοκληρωθούν με
δεσμευτικό τρόπο συμφωνίες με νέους εταίρους εκτός Ευρωζώνης. Είναι
τελείως χαρακτηριστικό ότι η πρώτη αντιμνημονιακή Κυβέρνηση του α’ μισού
του 15 δεν κατόρθωσε, όπως φάνηκε,

να επιτύχει κανένα από τους δύο στόχους. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι τον
πρώτο δεν τον κατόρθωσε λόγω επιλογής (επενδύοντας στη «λογική» και την
στοιχειώδη «καλή θέληση» των εταίρων),
ενώ τον δεύτερο μάλλον λόγω των δυσμενών συσχετισμών, σε συνδυασμό με
τη λυσσώδη προσπάθεια της γερμανικής
Κυβέρνησης και των δορυφόρων της να
επιβάλει τη συντριπτική ισχύ της σε μια
χώρα-αμφισβητία.

Το παράδειγμα της Αργεντινής και
η προετοιμασία του Ελληνικού Λαού
3) Για το ενδεχόμενο της ρήξης, ο οικονομολόγος Mark Weisbrot έχει καταγράψει με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο
σε μια επιστημονική δημοσίευσή του με
τίτλο «Η χαμένη επιρροή του Δ.Ν.Τ. τον 21ο
αι. και οι συνέπειές της» την αποφασιστικής σημασίας ρήξη της Κυβέρνησης του
Νέστορ Κίρχνερ με το ΔΝΤ. Ο Βάισμπροτ
αναφέρει τα παρακάτω:

“Αλλά υπήρξε μια κρίσιμη, δραματική
αναμέτρηση μεταξύ της Κυβέρνησης
της Αργεντινής και του Δ.Ν.Τ. τον Σεπτέμβριο του 2003 που ήταν ίσως μια
ιστορική στιγμή στην ιστορία όχι μόνο
της Αργεντινής αλλά επιπλέον και του
Ταμείου και της περιοχής. Το ΔΝΤ πίεζε
σκληρά για παραχωρήσεις σε ένα αριθμό
ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένου και
του χρέους. Η Κυβέρνηση αρνήθηκε να
παραδοθεί, αλλά χωρίς ένα νέο δάνειο
από το Ταμείου η Αργεντινή δεν θα ήταν
σε θέση να πραγματοποιήσει πληρωμές,
που έληγαν εκείνο το μήνα στο ίδιο το
Ταμείο. Τώρα, αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό από το να κηρύξεις χρεωκοπία
σε ιδιωτικούς πιστωτές. Kατά διεθνή
παράδοση, το Δ.Ν.Τ. ήταν ένας ειδικός πιστωτής, και κανένας εκτός από
«αποτυχημένα κράτη» (failed states),
όπως το Αφγανιστάν ή το Σουδάν δεν
είχαν κηρύξει χρεωκοπία σε αυτό. Σε
μια τέτοια περίπτωση, ουσιαστική αξιοπιστία/πίστωση στον ιδιωτικό τομέα,
όπως γράμματα πίστωσης από Τράπεζες
που είναι απαραίτητα για να συνεχίσει το
κανονικό εμπόριο, μπορούν να κοπούν
εντελώς. Ουδείς γνώριζε εάν το Δ.Ν.Τ.
θα χρησιμοποιούσε αυτήν την «επιλογή
πυρηνικού τύπου» ενάντια στην Αργεντινή° η Βραζιλία είχε υποδείξει ότι θα
βοηθούσε την γείτονά της σε ένα τέτοιο
γεγονός. (...) Η Κυβέρνηση του Νέστορ
Κίρχνερ είχε κότσια και έμεινε σταθερή΄
τεχνικά προέβη σε πτώχευση, όταν η
πληρωμή έληξε στις 9 Σεπτεμβρίου.

Μέσα σε μια εβδομάδα, το Δ.Ν.Τ. υποχώρησε και συμφώνησε να δανείσει
στην Αργεντινή αρκετά χρήματα, ώστε να
διατηρήσει τις πληρωμές εξυπηρέτησης
του χρέους στο Ταμείο».
Α) Η κήρυξη πτώχευσης και μονομερούς άρνησης καταβολής δόσης είναι
νόμιμο να ακολουθηθεί από μια «πυρηνική επιλογή», που είναι η διακοπή
κάθε είδους πίστωσης στον τραπεζικό
και τον ιδιωτικό τομέα της χώρας. Αυτή
είναι η διακινδύνευση που υπάρχει σε
κάθε ανάλογη περίπτωση
Β) Η ύπαρξη ενός πιστού συμμάχου της
Αργεντινής: η Κυβέρνηση της Βραζιλίας
Γ) Η άρνηση του Δ.Ν.Τ. να προχωρήσει
σε τέτοια ακραία μέτρα και η οπισθοχώρηση του Δ.Ν.Τ. μετά από κάποιες
δύσκολες μέρες.
Οπωσδήποτε δεν πρέπει να λησμονηθεί εδώ και το γεγονός ότι η Αργεντινή παρουσιάζει αναλογίες, αλλά δεν
είναι πανομοιότυπη περίπτωση με την
Ελλάδα.
Δ) Ενα καίριο στοιχείο είναι η προετοιμασία του ελληνικού λαού. Πρέπει δηλαδή να συνειδητοποιηθεί ότι σε επίπεδο
βραχυπρόθεσμο έως και μεσοπρόθεσμο
τα πράγματα μπορεί να επιδεινωθούν.
Συμπερασματικά, οι δρόμοι σε βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο επίπεδο
είναι δύο: Ο ένας αφορά τη διάλυση της
Ευρωζώνης και ο άλλος της μονήρους
πορείας εξόδου της Χώρας μας. Πιο μακροπρόθεσμα όμως, μια τετοια ανάλυση
δε χάνει την σημασία της.

Μαρτυρία: Αυτή η γενοκτονία πρέπει να τελειώσει τώρα
Η Σάρα Αμπάντ από το Mint Press σ’ ένα πρόσφατο ρεπορτάζ με μια Σύρια μηχανικό, τη Γιασμίν, Αρμενο-Σύρια, Ορθόδοξη, δίνει μια ατόφια
μαρτυρία των συμβαινόντων στη χώρα αυτή. Η
δημοσιογράφος συριακής καταγωγής κι αυτή λέει
χαρακτηριστικά στο πρόλογο της συνέντευξης:»
Σαν Σύρια-Αμερικάνα που είμαι, γεννήθηκα στη
Συρία, έζησα και στις δυο χώρες, αλλά νοιώθω
ένα δυνατό δέσιμο με τη χώρα που γεννήθηκα,
τον πολιτισμό της, τη γλώσσα της, τα ήθη της,
την εθνικότητά μου και την ιστορία της. Εχουμε
βομβαρδιστεί με ψέματα και προπαγάνδα απ’
όλα τα ΜΜΕ όλα αυτά τα χρόνια του πολέμου.
Τώρα το Μάρτη κλείνουμε 6 χρόνια απο τότε που
άρχισε αυτός ο πόλεμος, σχεδιασμένος βέβαια
από το 1949, από τις ΗΠΑ. Η CIA παραδέχεται
ότι ενορχήστρωσε τον πόλεμο αυτό το Μάρτη του
1949.»
Σάρα Αμπέντ: Όταν οι τρομοκράτες κατέλαβαν
πόλεις, όπως τη Μαλούλα, και κατέστρεψαν χριστιανικές θρησκευτικές εικόνες ,το θεωρείς σαν
προσπάθεια να σβήσουν την ιστορία;

Μ. Ανατολή μικρά κρατίδια
Γιασμίν: Δεν είναι σύμπτωση, κατά τη γνώμη
μου, στόχευσαν σε ιστορικούς χώρους γιατί όταν
για παράδειγμα βλέπεις τον ISIS να καταστρέφει
αρχαία ευρήματα με ηλεκτρικά εργαλεία καταλαβαίνεις ότι είναι πράξεις μίσους. Από το 2003

η Κοντολίζα Ράις, υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ είχε πει ότι είχε σχεδιαστεί να γίνει η Μέση
Ανατολή μικρά κρατίδια. Γι αυτό έβγαλαν ένα
χάρτη που έδειχνε μια Χώρα για κάθε θρησκεία.
Μόνο για τους Χριστιανούς δεν υπήρχε τόπος
στο σχέδιο. Κι αν συνδέσουμε αυτό που είπε ο
Σαρκοζί την ίδια χρονιά σε ένα ιερέα από το Λίβανο: «Στείλτε τους Χριστιανούς της Μ. Ανατολής
στην Ε.Ε.», δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για τις
προθέσεις τους.
Σ.Α.: Νομίζεις ότι οι Ιμπεριαλιστές προσπαθούν
να δημιουργήσουν πολέμους ή θρησκευτικούς
θύλακες;
Γ.: Οι Ιμπεριαλιστές θέλουν να καταστρέψουν
την Μ.Α. και να αποσταθεροποιήσουν τη Συρία
όπως έκαναν και στο Αφγανιστάν, που ήταν σύγχρονη και κοσμική Χώρα. Χρησιμοποιούν τη
θρησκεία σαν δικαιολογία ειδικά για την ιδέα
Τζιχάντ κατά το δοκούν.
Σ.Α.: Η στρατηγική του «διαίρει και βασίλευε»
ισχύει στη Συρία ή η πλειονότητα του συριακού
λαού παραμένει ενωμένη;
Γ.: Οσοι Σύριοι γνωρίζουν το σχέδιο, είναι
μορφωμένοι , είναι κι ενωμένοι. Αλλά υπάρχουν
κάποιοι που έχασαν μέλη της οικογενείας τους ή
είναι φιλικά συνδεδεμένοι με Μουσουλμάνους κι
εκείνοι που αντιπαθούν το καθεστώς και μισούν
κι εκείνους που είναι μαζί του.
Σ.Α.: Υστερα από 6 χρόνια βρώμικου πολέμου
ενάντια στη Συρία παραμένει η άγνοια της αλήθειας, μια εύκολη δικαιολογία;

Γ.: Το έκαναν για να ασκήσουν μεγαλύτερη
πίεση στον Ασσάντ για να φύγει. Δεν έκλεισαν
μόνο τις πρεσβείες, μας επέβαλαν κυρώσεις,
μας απειλούσαν και μας εκφόβιζαν . Το είδαμε
το παιχνίδι, το παρακολουθούσαμε λεπτό προς
λεπτό , είναι τρομακτικό. Πως εμείς που πάντοτε
αρνούμαστε κάθε θεωρία συνωμοσίας, τώρα
τα ίδια τα γεγονότα μας οδηγούν σ΄αυτή τη κατεύθυνση αναφορικά με τις ελίτ, που θέλουν να
ελέγξουν τον κόσμο, τους κρυμμένους πόρους
στις περιοχές μας κάτω από τα Ασσυριακά
ερείπια στη Συρία και στο Ιράκ, το πετρέλαιο
και το αέριο αλλά και οι ιστορικές αναφορές για
τους Εβραίους, που τους είχαν κακομεταχειριστεί οι Ασσύριοι στο απώτατο παρελθόν κι οι
Εβραίοι ήθελαν εκδίκηση μέχρι τις μέρες μας.
Υπάρχει μια ιστορία το 1967 μεταξύ Συρίας και
Ισραήλ, όπου το Ισραήλ κατάφερε να συλλάβει κάποιους από τους Σύρους μαχητές. Όταν
έμαθαν ότι ένας απ’ αυτούς ήταν Ασσύριος τον
έβαλαν σε ξεχωριστό κελί, τον βασάνισαν με
διαφορετικούς τρόπους και του έλεγαν σε κάθε
βασανιστήριο :αυτό είναι για το Σαργκόν, κι αυτό
για το Ναμπουκαντνσάρ. Τον αγωγό τον ονόμασαν Ναμπούκο το σύντομο του προηγούμενου
ονόματος, τυχαίο; Ο Ερντογάν , που είναι ένας
από την αδελφότητα των Μουσουλμάνων είναι
με τους Εβραίους. Ολοι οι Σιωνιστές θέλουν
αυτό τον αγωγό κι όλοι τους έχουν την ίδια
ιδεολογία.
Σ.Α.: Μέχρι πιο βαθμό τα ψέματα της Δύσης για

τη Συρία είναι επικίνδυνα για τους Χριστιανούς
που ζουν εκεί;
Γ.: Ο πρώτος μας δημόσιος εχθρός είναι η
Δύση. Γνωρίζει τις γενοκτονίες της Τουρκίας
εναντίον μας κάτω από τη καθοδήγηση της Ε.Ε.
στο παρελθόν. Όταν οι μισθοφόροι ήρθαν στη
Συρία τη διάρκεια της Τουρκικής κατοχής, δεν
πλησίασαν κανένα Μουσουλμάνο, ήθελαν να
μεταστρέψουν τους Χριστιανούς από την Ορθοδοξία στον Καθολικισμό. Αυτές οι ενέργειες
αποδυνάμωσαν την Εκκλησία μας.
Σ.Α.: Αν η Δύση πετύχαινε να εγκαταστήσει μια
Κυβέρνηση Αλ Κάιντα στη Συρία θα εξαφανίζονταν
οι Χριστιανοί (Υπ’ όψιν ότι το 5% του πληθυσμού
είναι Χριστιανοί)
Γ.: Το σχέδιο θα πετύχει και δεν θα μείνει ούτε
ένας Χριστιανός ή θα πεθάνουν ή θα εξισλαμισθούν ή θ αποδράσουν. Θέλω να προσθέσω και
κάτι: Τώρα όλοι είμαστε σίγουροι πως οι εκρήξεις
στο Καμισλί γίνονται από Κούρδους, θέλουν να
πάρουν τη περιοχή και νομίζω ότι είναι παράξενο που η Κυβέρνηση δεν προστάτευσε τους
Χριστιανούς.
Ο πόλεμος στη Συρία πρέπει να τελειώσει πριν
δούμε την ολοκληρωτική εκκαθάριση αυτών
τω ν γενναίων ανθρώπων αυτής της ιστορικά
πλούσιας Χώρας. Αυτό πρέπει όλους μας να μας
απασχολήσει ανεξάρτητα από τα θρησκευτικά
μας πιστεύω πριν είναι πολύ αργά. Πρέπει αυτή
η γενοκτονία να τελειώσει τώρα!!
Επιμέλεια-μετάφραση: Μαρία Μπινιάρη
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μές οι αιματηροί αγώνες των Ελλήνων
στην Ελληνική Χερσόνησο. Είναι γνωστοί
μεγάλοι καπεταναίοι του Μεγάλου Σηκωμού. Είναι γνωστοί οι ήρωες σε στεριά
και θάλασσα. Μαζί με τον Μακρυγιάννη
και τον Κολοκοτρώνη εκφράζουμε την
ευγνωμοσύνη μας στους αγωνιστές της
ελευθερίας.

Του Αθανάσιου
Κουρταλίδη
Η Ελληνική Επανάσταση ήταν καρπός
πολλών παραγόντων μετά από 400 και,
σε μερικές περιοχές, 500 και πλέον έτη
σκλαβιάς στους Τούρκους αλλα και σε
Ενετούς και Φράγκους.
Η Εκκλησία κρατούσε ζωντανή την
ορθόδοξη πίστη (κυρίως), που διέκρινε
ριζικά τους Χριστιανούς από τους Μουσουλμάνους Τούρκους. Παράλληλα, με
τη λατρεία και το κήρυγμα ζωντάνευε την
Ελληνική Γλώσσα, που κουβαλούσε τον
πολιτισμό και την ιστορία των προγόνων,
και απομάκρυνε την θρησκευτική και
εθνική αλλοτρίωση. Μέσα στην Εκκλησία
και ιδιαίτερα στα Μοναστήρια λειτουργούσαν υποτυπώδη σχολεία σε δύσκολους
καιρούς, τα «Κρυφά Σχολειά», και με το
χρόνο, όπου το επέτρεπαν οι Οθωμανικές Αρχές, τα φανερά, ώσπου τον 17ο
και κυρίως τον 18ο αιώνα και μέχρι την
Επανάσταση πολλά πολλαπλασιάστηκαν.

Εθνική συνείδηση
Αυτά τα σχολεία, εκτός από την πίστη
και τη γλώσσα, ενίσχυσαν την εθνική
συνείδηση απέναντι στους κατακτητές:
Με τα ιστορικά κείμενα θύμιζαν τους
προγόνους Έλληνες, αρχαίους και Ελληνορωμαίους, που αγωνίστηκαν για
την ελευθερία τους με εχθρούς από την
Ανατολή αλλά και τη Δύση (Πέρσες, Ρωμαίους, Γότθους, Σαρακηνούς, Άραβες
κ.ά.). Ακόμα τα συγγράμματα των Αρχαίων και των Χριστιανών Ελλήνων μαζί με
τα έργα τέχνης αποδείκνυαν τον υψηλό
πολιτισμό των προγόνων και ενίσχυαν
την εθνική μνήμη και συνείδηση. Από
τη Φιλοσοφία και τη Ρητορική μέχρι την
Ιστορία και την Ποίηση, όσοι υπόδουλοι
Έλληνες ταξίδευαν στη Δύση αλλά και
την Αραβική Ανατολή, έβλεπαν ξένους
μελετητές να θαυμάζουν τους Έλληνες
συγγραφείς. Αυτό το γεγονός κυρίως

«Τὸ 1821 ἄρχισε ὁ ἀγώνας τῆς ἀπελευθερώσεως, καὶ ὁ ἀγώνας αὐτὸς δὲν
ἔχει λήξει. Τὸ ἔργο τοῦ 1821 εἶναι ἡμιτελές. Πρέπει νὰ τὸ ὁλοκληρώσουμε. Πλάι
στὴν πολιτικὴ έλευθερία ποὺ μᾶς ἔδωσε,
πρέπει ν’ ἀγωνισθοῦμε καὶ γιὰ πνευματικὴ
καὶ οἰκονομικὴ (κοινωνικὴ) ἐλευθερία. Σ’
αὐτὸν τὸν ἀγώνα καλεῖ τὴν Νέα Γενιὰ
ἡ «Χριστιανικὴ Δημοκρατία». Τὸ 1821
ἀγωνίσθηκε «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη
τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τῆς ἐλευθερία.»
Χωρὶς τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ ἐλευθερία
δὲν ἀποκτᾶται: Οἱ λαοὶ ποὺ δὲν κυβερνοῦνται ἀπὸ τὸ Θεό, κυβερνοῦνται ἀπὸ
τυράννους. Χρειαζόμαστε μιὰ καινούργια
25η Μαρτίου.»
Αὐτὰ ἔγραφε στὶς 20 Μαρτίου 1967
ὁ ἱδρυτὴς τῆς Χ.Δ. καὶ τῆς «Χ» Νίκος
Ψαρουδάκης στὸ πρωτοσέλιδο ἄρθρο
τῆς ἐφημερίδας μας μὲ τίτλο «Ἡ καινούργια ἐπανάσταση». Πλησίαζαν τότε
οἱ ἐκλογὲς τοῦ Μαΐου 1967, οἱ ὁποῖες
δὲν ἔγιναν ποτέ, λόγω τοῦ ἀπριλιανοῦ
Πραξικοπήματος.
Τὸ ἄρθρο αὐτὸ παραμένει καὶ σήμερα
ἐπίκαιρο, ἀφοῦ πολὺ ἀπέχουμε ἀπὸ τὴν
ὁλοκλήρωση τῶν στόχων τοῦ 1821.

Αναστοχασμός και ευθύνη.
Η συμβολή του Καποδίστρια

στη Δύση μετά την Άλωση δημιούργησε
έντονη αγάπη προς τον ελληνικό πολιτισμό. Πολλοί Έλληνες στην Ιταλία και
γενικά στη Δύση υποδαύλιζαν εντονότερα το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων,
παράλληλα με την ορθόδοξη πίστη. Η
πρωτοχριστιανική διάσταση Ελληνισμού
και Χριστιανισμού μεταβλήθηκε σε συμμαχία εκλεκτική ελληνικής παιδείας
και χριστιανικής-ορθόδοξης πίστης,
που μαζί με τη μνήμη των αγώνων
αντίστασης των Ελλήνων προς τους
ξένους επιδρομείς, έπλασαν το πνεύμα
της κοινότητας των παραδόσεων και
των ελπίδων για την απελευθέρωση
από τους δυνάστες με τη διαφορετική
πίστη και τον πολιτισμό αλλά και με τη
βιαιότητα του κυρίαρχου κατακτητή. Η
θέληση για ελευθερία είναι ο πυρήνας
της εθνικής συνείδησης.

Αγώνες και οικονομικές
δυνάμεις
Κοντά σ’ αυτή την πνευματική ορμή για
ελευθερία προστέθηκαν και πιο υλικές
και στρατιωτικές προϋποθέσεις για τον
πόλεμο Ανεξαρτησίας.
Επί Τουρκοκρατίας έγιναν δεκάδες
εξεγέρσεις για την αποτίναξη του εχθρικού
ζυγού σε τοπικό και γενικότερο επίπεδο.

Οι ανυπότακτοι Κλέφτες στα ορεινά
της Ελλάδας αμφισβήτησαν την τουρκική εξουσία και συχνά υπεράσπιζαν
τους Ρωμηούς, δίνοντας ελπίδες στους
υπόδουλους.
Σε κάποιες ελληνικές πόλεις και νησιά
αναπτύχθηκε ισχυρό το εμπόριο και η
ναυτιλία, που εξασφάλισε πλοία οπλισμένα για την απόκρουση της πειρατείας
στη θάλασσα.
Στη Διασπορά, στις ελληνικές παροικίες στη Δύση και τη Ρωσία, Έλληνες έμποροι και τραπεζίτες απέκτησαν πλούτο,
που πολλοί απ’ αυτούς τον προσέφεραν
στον Αγώνα.

Συντονισμός και οράματα
Στην κορύφωση της προπαρασκευής
του αγώνα για την απελευθέρωση βοήθησε ο επαναστατικός σχεδιασμός του
Ρήγα, πολιτισμικός και στρατιωτικός, η
Μυστική Φιλική Εταιρεία, που ξεπέρασε
τοπικισμούς και ταξικές διακρίσεις, και το
κύμα του Φιλελληνισμού στο εξωτερικό
αλλά και η διάχυση του επαναστατικού
πνεύματος της Γαλλικής Επανάστασης
καθώς και της Αρχής της Αυτοδιάθεσης των Εθνοτήτων μέσα σε ένα κλίμα
Διαφωτισμού.
Έπειτα, είναι γνωστοί σε γενικές γραμ-

Παράλληλα, σήμερα οφείλουμε να στοχαστούμε πάνω στους κινδύνους που
διέτρεξε η επανάσταση. Να, αναστοχαστούμε τις τραγικές εμφύλιες διαμάχες
και την αλληλοεξόντωση των «αντιπάλων»
συμπατριωτών με τη βοήθεια συχνά των
ξένων, που πολλοί απ’ αυτούς προσέτρεξαν στον αγώνα της Επανάστασης όχι
ως Φιλέλληνες (ενώ υπήρξαν και τέτοιοι
εκλεκτοί ρομαντικοί αγωνιστές) αλλά ως
κερδοσκόποι, σωστά γεράκια, πάνω στο
πληγωμένο σώμα της Ελλάδας.
Ο εθνικός μας ποιητής Σολωμός στον
Ύμνο του στην Ελευθερία περιγράφει και τις
υπεράνθρωπες θυσίες των Ελλήνων όσο
και τη φθονερή διχόνοια και τη σκληρότητα
των ξένων χωρίς να παράσχουν βοήθεια.
Βέβαια οι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής από λόγους κυρίως του μεταξύ τους
ανταγωνισμού επενέβησαν στο Ναυαρίνο
και έκαψαν το στόλο του Ιμπραήμ. Όμως
αυτό το γεγονός υπήρξε απαρχή πολύ
κρίσιμων εξελίξεων και εξάρτησης που
μετέτρεψε σταδιακά το επαναστατικό και
δημοκρατικό πνεύμα των πρώτων Συνταγμάτων σε ένα καθεστώς Βασιλείας,
επιβεβλημένο από τη Δύση.
Η πρώτη εξάρτηση άρχισε από το λεγόμενο «Δάνειο Ανεξαρτησίας» (1825),
που πήρε μέσα στις εμφύλιες διαμάχες η
Κυβέρνηση από τους Άγγλους με εξευτελιστικούς όρους (μόλις το 1/3 του Δανείου
έφτασε στην Ελλάδα), ώστε η αγγλική
προστασία να δεσμεύει την ελευθερία
μας.
Οι Δυτικές Δυνάμεις (Αγγλία, Γαλλία)
σχεδίασαν με τη βοήθεια και εντοπίων την
εξόντωση του Καποδίστρια σύμφωνα με

Γιὰ ἕνα καινούργιο ‘21
Ὁ ξεσηκωμὸς αὐτὸς ἐμπνέεται ἀπὸ τὴν
ἐπαναστατικὴ καὶ ἀγωνιστικὴ ὀρθόδοξη
Παράδοση τοῦ τόπου μας, ἡ ὁποία κράτησε ἄσβεστο τὸν πόθο γιὰ τὴν ἐλευθερία στὰ τετρακόσια χρόνια ὀθωμανικῆς
σκλαβιᾶς καὶ τυραννίας, ὅπως μαρτυρεῖ
τὸ πλῆθος τῶν ἐξεγέρσεων ποὺ προηγήθηκαν.
Ταυτόχρονα, προκειμένου νὰ ἀρθρωθεῖ
τὸ κατάλληλο πολιτικὸ μήνυμα στὰ πλαίσια ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ἀναφέρθηκε στὰ
πιὸ προοδευτικὰ καὶ ἐπαναστατικὰ ρεύματα ποὺ εἶχαν ἐμφανιστεῖ στὴν Εὐρώπη.
Ἔτσι, ἐνῶ ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση,
παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ξεκίνησε μὲ τὴ στήριξη τοῦ Κλήρου, πῆρε στὶς ἑπόμενες φάσεις
της ἔντονες ἀντικληρικαλιστικὲς καὶ ἀντιχριστιανικὲς κατευθύνσεις, ἡ Ἑλληνικὴ
Ἐπανάσταση ὁραματίζεται τὴν πολιτικὴ
καὶ κοινωνικὴ ἀπελεθέρωση μὲ ἀναφορὰ
«στοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία» καὶ
σύμβολο τὸ Σταυρό.
Τοῦτο δὲν εἶναι τυχαῖο, διότι στὸ κοινωνικὸ μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν

ὀρθόδοξη Παράδοση ἤδη περιλαμβάνονται στὴ σωστή τους διάσταση καὶ βάση
τὰ περισσότερα ἰδεώδη ποὺ ἐπικαλέσθηκε
ὁ Διαφωτισμός.
Πόσο ἔχουμε προχωρήσει σήμερα ἀπὸ
τὴν κατάσταση ποὺ ἐπικρατοῦσε ὅταν
ἔγραφε ὁ Νίκος Ψαρουδάκης; Ἡ ψηφισμένη Κυβέρνηση τῆς Χώρας καὶ τὸ
ἐθνικὸ Κοινοβούλιο δὲν μποροῦν νὰ ἀσκήσουν ἐκτελεστικὴ καὶ νομοθετικὴ ἐξουσία
χωρὶς τὴν ἔγκριση ξένων δυνάμεων, μὲ
ἀποτέλεσμα ἡ Χώρα νὰ λειτουργεῖ σὰν
Προτεκτοράτο καὶ «φόρου ὑποτελής». Οἱ
ξένες ἐπεμβάσεις δὲν ἔλειψαν στὰ χρόνια
τοῦ ἐλεύθερου βίου τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους, ἀλλὰ σπάνια ὑπῆρξε τόσο βάναυση
καὶ ἐμφανὴς κατάλυση τῆς ἀνεξαρτησίας
του, όπως στὶς περιόδους Κατοχῆς.
Παράλληλα, στὰ πλαίσια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἐπιβάλλεται ὅλο καὶ
περισσότερο ἡ διάλυση τοῦ κοινωνικοῦ
κράτους καὶ ἡ ἐξαθλίωση ὅλο καὶ μεγαλύτερων κοινωνικῶν στρωμάτων, μὲ τὴ
συγκέντρωση τοῦ πλούτου στὰ χέρια

λίγων. Ἀπομακρύνεται, κατὰ συνέπεια,
ὅλο καὶ πιὸ πολὺ ὁ στόχος τῆς κοινωνικῆς δικαιοσύνης, τῆς οἰκονομικῆς καὶ
κοινωνικῆς ἐλευθερίας.
Στὶς 11 Ἰουνίου 2015, ὁ ἀρθρογράφος
Μπέρτολντ Ζέεμπαλντ, στὴ γερμανικὴ
ἐφημερίδα «Ντι Βέλτ», κατηγόρησε τὴν
Ἑλλάδα ὅτι κατ’ ἐξακολούθηση ὑπονομεύει τὴν εὐρωπαϊκὴ τάξη πραγμάτων,
ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸ 1821. Μόνοι
τους λοιπὸν ὁμολογοῦν ὅτι ἡ «Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση» εἶναι στὴν πραγματικότητα
ἕνας μηχανισμὸς κατοχῆς καὶ ἐπιβολῆς
τῆς θέλησης τῆς ὀλιγαρχίας στοὺς λαοὺς
τῆς Εὐρώπης, ἀφοῦ τὴ συγκρίνουν μὲ τὴν
«Ἱερὰ Συμμαχία».
Ὅμως, πρὶν ἀκόμα δημιουργηθοῦν
οἱ προϋποθέσεις γιὰ τὴν κατάλυση τῶν
ἐλευθεριῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἡ «πνευματικὴ ἐλευθερία» ἦταν ἐκείνη ποὺ εἶχε
πληγεῖ, μὲ τὸν ἀποπροσανατολισμὸ ποὺ
προκάλεσαν ἡ εἰσβολὴ τοῦ πολιτιστικοῦ
ἰμπεριαλισμοῦ, ἡ ἐπιβολὴ τῶν ἰδεωδῶν τῆς
ἀτομοκρατίας καὶ τοῦ καταναλωτισμοῦ, ἡ

στοιχεία της έρευνας.
Ο Καποδίστριας, όμως συνέχισε τον
αγώνα ανεξαρτησίας με μάχες από την
Στερεά μέχρι την Δ. Πελοπόννησο, γιατί
το Ναυαρίνο δεν ήταν το τέλος. Ο ίδιος
Κυβερνήτης, παρά τα λίγα αδύνατα σημεία
της πολιτικής του, λόγω των τραγικών
συνθηκών, αναδείχτηκε ο πραγματικός
ιδρυτής του Ελληνικού Κράτους, που
θέλησε να εξαλείψει τις τάσεις τοπικής
ανταρσίας με ενιαία διοίκηση και ελληνικό
όραμα αναγέννησης, χωρίς ξένες εξαρτήσεις. Ήταν πραγματικά ανιδιοτελής και
πατριώτης, ένας ευεργέτης του Γένους,
που με τη διπλωματική του εμπειρία από
τις ευρωπαϊκές Χώρες ήξερε να αποφεύγει σκοπέλους. Στο εσωτερικό εκτός
από τα μέτρα για τη διοίκηση στήριξε τη
λαϊκή παιδεία, τη γεωργία και πίστεψε
στην αποστολή της Εκκλησίας για να
ενισχύσει την πίστη των Ελλήνων, την
ηθική βελτίωση του Λαού και το εθνικό
φρόνημα. Όμως οι ξένοι δεν ήθελαν ένα
ανεξάρτητο Κυβερνήτη αλλά πειθήνια
όργανα στην πολιτική τους.
Και σήμερα λόγω των Δανείων και
των Μνημονίων η εξάρτηση της Χώρας
με τη βοήθεια ορισμένων κομμάτων είναι
γεγονός.
Και σήμερα στο ιδεολογικό επίπεδο από
Δεξιούς και Αριστερούς υποστηρίζοντας,
εθνομηδενιστικές απόψεις στο όνομα ενός
μονοδιάστατου Δυτικού Διαφωτισμού,
που περιφρονεί την ελληνική και ορθόδοξη παράδοση της ελευθερίας και του
διαλόγου, με στερεότυπες προκαταλήψεις.
Έτσι προκύπτει η ανάγκη μιας Τριπλής
Απελευθερωτικής Επανάστασης. Εθνικής
συνέγερσης κατά του Εθνομηδενισμού,
παραγωγικής, και οικονομικής ανασυγκρότησης, χωρίς το βραχνά των Δανείων
και των Μνημονίων, και πνευματικής
αναγέννησης με πυρήνα την ελληνορθόδοξη παιδεία χωρίς συντηρητικές
αγκυλώσεις αλλά με πνεύμα ελευθερία
και δημοκρατίας.
Θ. Κουρταλίδης σχολικός
σύμβουλος φιλολόγων

συνακόλουθη ἀποστασία καὶ ἀποξένωση
ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη Παράδοση.
Τὸ αἴτημα γιὰ ἕνα «νέο ‘21» εἶναι σήμερα περισσότερο ἐπίκαιρο παρὰ ποτέ, γιὰ
τὴν ἀνάκτηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ
τῆς ἀνεξαρτησίας τῆς Χώρας.
«Ὅταν ἀποφασίσαμε νὰ κάμομε τὴν
ἐπανάσταση, δὲν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε
πόσοι εἴμεθα, οὔτε πὼς δὲν ἔχομε ἄρματα, οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τὰ
κάστρα καὶ τὰς πόλεις, οὔτε κανένας
φρόνιμος μᾶς εἶπε « Ποῦ πᾶτε ἐδῶ νὰ
πολεμήσετε μὲ σιταροκάραβα βατσέλα»,
ἀλλά, ὡς μία βροχή, ἔπεσε εἰς ὅλους μας
ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐλευθερίας μας, καὶ ὅλοι,
καὶ οἱ κληρικοί, καὶ οἱ προεστοί, καὶ οἱ
καπεταναῖοι, καὶ οἱ πεπαιδευμένοι, καὶ οἱ
ἔμποροι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅλοι ἐσυμφωνήσαμε εἰς αὐτὸ τὸ σκοπό, καὶ ἐκάμαμε
τὴν Ἐπανάσταση». Αὐτὰ εἶπε μεταξὺ
ἄλλων, ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἀπευθυνόμενος σὲ μαθητές στὴν Πνύκα μετὰ
τὴν ἀπελευθέρωση.
Ἔτσι καὶ σήμερα, ἡ ἐθνικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀπελευθέρωση εἶναι πρώτη προτεραιότητα, γιὰ τὴ Χ.Δ. καὶ τὴν ἐφημερίδα
μας.
Γ.Ζ.
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Η ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ Η ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΊΔΑ ΤΗΣ

Η απόλυτη ήττα των πολιτικών «ρεαλισμού»
Πού είναι ο Ελληνισμός της Πόλης,
της Ίμβρου και της Τενέδου; Η περιουσία του; Ξεριζώθηκαν βίαια και
άρπαξαν το βιος του.
Πού είναι τα σχολεία και οι εκκλησίες που λειτουργούν;

Του Ηρακλή
Κανακάκη
Το ελληνικό Κράτος είχε την τύχη ή
την ατυχία να γεννηθεί σ’ ένα από τα
καλύτερα οικόπεδα του Πλανήτη, με το
Αιγαίο να γεφυρώνει τρεις ηπείρους:
Ευρώπη, Ασία, Αφρική. Να συνορεύει
με την εύφλεκτη, για τα πετρέλαιά
της Μέση Ανατολή. Να βρίσκεται στο
υπογάστριο της Ρωσίας και να αποτελεί τη διέξοδό της στη Μεσόγειο.
Να είναι πλούσια σε θαλάσσια και
υποθαλάσσια αγαθά.
Λόγω της γεωπολιτικής και γεωοικονομικής σπουδαιότητας του χώρου
που βρίσκεται, οι ανταγωνισμοί των
Μεγάλων Δυνάμεων, οι βαλκάνιοι
εθνικισμοί, αλυτρωτισμοί και μεγαλοϊδεατισμοί κατέστησαν την περιοχή
«πυριτιδαποθήκη», η οποία έχει «σκάσει» ουκ ολίγες φορές. Από τον 18ο
αιώνα και νωρίτερα συγκρούοτναν τα
συμφέροντα πέντε αυτοκρατοριών:
της Οθωμανικής, της Αυστριακής,
της Ρωσικής, της Βρετανικής και
της Γαλλικής.

Ο ακήρυχτος πόλεμος
στο Αιγαίο
Η Ελλάδα, σήμερα, βρίσκεται στην
πιο επικίνδυνη καμπή της ιστορίας
της μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ενώ μαίνεται η καταιγίδα της κρίσης
με το σκάφος «Ελλάς» είναι σε περιδίνηση, διεκδικήσεις που ήταν σε
λήθαργο ή προβάλλονταν σε χαμηλό
βαθμό έκτασης, τίθενται ωμά, κυνικά
και αναίτια με τη μορφή ακήρυχτου
πολέμου από μέρους της Τουρκίας,
κατά κύριο λόγο. Όλα όσα συστηματικά και μεθοδικά επεξεργαζόταν και
προωθούσε η τουρκική διπλωματία
και πολιτική προπαγάνδα από το 1975
και εντεύθεν, ανεξαρτήτως προσώπων
και Κυβερνήσεων.
Ο «πόλεμος» Αιγαίο έχει απ’ όλα:
επικοινωνιακές κατασκευές, θεατρικά δρώμενα, χαλκευμένες ειδήσεις,
εθνικιστικές υστερίες, απειλές και
ουρλιαχτά λύκων, ακραίες προκλήσεις, όπως οι κανονιοβολισμοί εντός
των ελληνικών χωρικών υδάτων, που
μπορούν και χωρίς άνωθεν εντολή

Ο ποντιοπιλατισμός Ευρώπης
και Αμερικής

αλλά υπερβάλλοντα ζήλο, απειρία… ή
ανθρώπινο λάθος να φέρουν το κακό.
Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εμμονικός, αλλαζονικός,
ανασφαλής και παθολογικά μεγαλομανής, έχοντας εξελιχθεί σ’ ένα
κράμα νεοσουλτάνου και μεσανατολίτη δικτάτορα, είναι ικανός να βάλει
φωτιά στα… τόπια. Και καθίσταται
πιθανότερο με το κλίμα εθνικιστικής
υπεροψίας, βουλιμίας και επιθετικότητας, που καλλιεργείται στον
τουρκικό λαό.
Η Τουρκία υπήρξε ανέκαθεν κακός
μαθητής στα μαθήματα του Διεθνούς
Δικαίου, των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της καλής γειτονίας. Ενεργούσε και ενεργεί σύμφωνα με όσα
θεωρεί ότι της επιτρέπει η στρατιωτική
της υπεροχή.
Στοχοπροσηλωμένη στο στρατιωτικο-πολιτικό δόγμα που εκπόνησε
η στρατιωτική της ηγεσία από το Σεπτέμβριο του 1975 και στον πυρήνα
του είναι συνδιαχείριση του Αιγαίου,
υλοποίησε και υλοποιεί το μεγαλύτερο
εξοπλιστικό πρόγραμμα της ιστορίας
της, με γενναιόδωρη χρηματοδότηση
της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας,
ώστε να καταστεί τα επόμενα χρόνια
αυτάρκης στην κάλυψη των στρατιωτικών της αναγκών και εξαγωγέας
οπλικών συστημάτων.
Στο πλαίσιο εφαρμογής αυτού του

φιλόδοξου προγράμματος επιδιώκεται η μεταμόρφωση των ενόπλων
δυνάμεών της και η προσαρμογή τους
στις σύγχρονες απαιτήσεις. Η ενίσχυση και αναβάθμιση, ποσοτική και ποιοτική της πολεμικής αεροπορίας με
τελευταία γενιάς αεροπλάνα και του
πολεμικού ναυτικού με φρεγάτες και
υποβρύχια. Στη φρενίτιδα εξοπλισμών
έχει συμπεριλάβει αυτοκινούμενες
αμφίβιες επιθετικές γέφυρες τουρκικής κατασκευής, για τη διάβαση
του ποταμού Έβρου και αποβατικά
σκάφη, τα οποία έχουν τη δυνατότητα
μεταφοράς σημαντικής αποβατικής
δύναμης από τα τουρκικά παράλια
σε ελληνικά νησιά.

Αποενοχοποίηση
του επεκτατισμού
Κι ενώ η Τουρκία αταλάντευτα και
σχεδιασμένα προωθούσε τη στοχοθεσία της, η Ελλάδα εγκλωβισμένη στην
ονειροπαγίδα του κατευνασμού και
της εξημέρωσης του νεοωθωμανικού
θηρίου αδρανούσε. Βαυκαλιζόταν ότι
με τα ζεϊμπέκικα, τις κουμπαριές, τον
εξευρωπαϊσμό και τις μονομερείς παραχωρήσεις ο ανατολίτης ταραχοποιός
θα άλλαζε τρόπους και φερσίματα.
Στο κενό έπεσαν και οι προσπάθειες
για μια «ελληνοτουρκική φιλία» με
εμπνευστές έναν πολυσυλλεκτικό
μηχανισμό καλλιτεχνών, ιστορικών,

πολιτικών και «ειδικών», οι οποίοι
το μόνο που κατάφεραν ήταν να εξωραϊσουν και να αποενοχοποιήσουν
τον τουρκικό επεκτατισμό. Τι να
πρωτοθυμηθεί κανείς; Ξεχνιέται το
απίθανο του λαϊκού βάρδου Γιώργου
Νταλάρα: «Το Αιγαίο δεν ανήκει ούτε
στους Έλληνες ούτε στους Τούρκους.
Ανήκει στα ψάρια του»;
Με αυτά και άλλα ο γείτονας έγινε
καλεσμένος άρπαγας, ο οποίος ένιωθε
σπίτι του, ιδιοκτησία του, όπου και να
βρισκόταν.
Το πράγμα φώναζε, αλλά εμείς κωφεύαμε, αδιαφορούσαμε. Δεν είχαμε
την πρόνοια, ενωρίς και σε ανύποπτο
χρόνο, να μετατρέψουμε τα νησιά μας,
ιδιαίτερα αυτά που είχαν στοχοποιηθεί, επειδή εξασφαλίζουν θαλάσσια
επαφή με την Κύπρο και την Ανατολική
Μεσόγειο, οχυρωματικά, σε μικρά
«Ρούπελ». Να ακολουθήσουμε νησιωτική πολιτική που θα τα θωράκιζε
πληθυσμιακά και οικονομικά.
Δηλώναμε και καμαρώναμε ότι δεν
διεκδικούμε τίποτα. Και εννοούσαμε
παραίτηση από δικαιώματά μας. Έτσι
οδηγηθήκαμε σε καθεστώς μειωμένης κυριαρχίας, σε μία ιδιότυπη
παραλυτική κατάσταση. Δεν μιλήσαμε,
όταν «η αρχή της αμοιβαιότητας» στη
Συνθήκη της Λωζάννης, είχε καταπατηθεί βάναυσα από την Τουρκία και
τώρα την αμφισβητεί στο σύνολό της.

Μπροστά σ’ αυτή την πραγματικότητα και τις αλήθειες τι κάνουν οι
Αμερικανοί, και οι Ευρωπαίοι, που τα
ανατολικά σύνορα της Ελλάδας είναι
και τα απώτατα σύνορα της Ε.Ε.;
Από καιρό βλέπουν ότι ο Ταγίπ
Ερντογάν έχει γίνει άβολος και προβληματικός εταίρος με την ισλαμοεθνικιστική ταυτότητα που προσδίδει
στη Χώρα του.
Η αλαζονεία, η μεγαλομανία και η
γενικότερης συμπεριφορά του έχουν
κλονίσει την εμπιστοσύνη τους και με
την έλλειψη συνεργασίας που επιδεικνύει στους δύο κορυφαίους θεσμούς
του δυτικού κόσμου, το ΝΑΤΟ και την
Ε.Ε., έχει γίνει απρόβλεπτος.
Τελευταία εισπράττουν και οι ίδιοι
κατάμουτρα την αυθάδεια και τη θρασύτητά του όπως η Αυστρία, Σουηδία,
Ελβετία, Δανία, Ολλανδία και ιδιαίτερα
η Γερμανία. Παρ’ ότι οι αγαστές γερμανο-τουρκικές σχέσεις χρονολογούναι
από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και μάλιστα σε κρίσιμες
ιστορικές στιγμές η Γερμανία πήρε το
μέρος της Τουρκίας.
Παρά ταύτα, εξακολουθούν Ε.Ε. και
ΝΑΤΟ να τον θεωρούν αναντικατάστατο σύμμαχο και πελάτη (το 60% της
οικονομίας της Τουρκίας, το εμπόριο
και οι επενδύσεις συνδέονται με την
Ε.Ε.). Να χαρακτηρίζουν τον απροκάλυπτο αναθεωρητισμό και την ευθεία
αμφισβήτηση και καταπάτηση του
Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου
«ελληνο-τουρκική» διαφορά και να
κρατούν ίσες αποστάσεις, όταν δεν
γίνονται κολαούζοι του.
Τουλάχιστον, μετά την απασφάλιση του εξτρεμισμού του και εναντίον
της Ολλανδίας και της ίδιας της Ε.Ε.
θα καταλαβουν άραγε τι σημαίνει να
συνυπάρχεις στον ίδιο γεωγραφικό
χώρο με την Τουρκία;
Σημείωση: Στο επόμενο φύλλο θα
γίνει λόγος για το τι κάνει και τι οφείλει
να πράξει η Ελλάδα.

Ο απόηχος των ολλανδικών εκλογών και η απλή αναλογική
Του Σταύρου
Καράμπελα
Προέδρου
της ΕΔΗΚ
Bλέπω την αγωνία των αριστερών και
σοσιαλιστών φίλων μου να σχολιάσουν
το πάθημα των Σοσιαλδημοκρατών της
Ολλανδίας.
Και τους παιάνες των Νεοφιλελεύθερων να χαρούν για την πρώτη θέση
της λάιτ Δεξιάς του Ρούτε, τα σχόλια του

οποίου για διάφορα θέματα, μετά βίας
απέχουν από την Ακροδεξιά.
Η ταπεινότητά μου σας καλεί να εστιάσετε σε άλλες παραμέτρους των ολλανδικών εκλογών:
Επ’ ουδενί δεν περιποιεί τιμή για μια
χώρα το δεύτερο κόμμα να είναι ακροδεξιό, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό θα αποτελέσει σύντομα τον κανόνα για όλη την
Ευρώπη. Τα λαϊκίστικα, φοβικά και ακροδεξιά κόμματα να εκφράζουν την απογοήτευση των πολιτών στις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές που μας πνίγουν. Πρέπει να
σκεφτούμε πώς θα αντιδράσουμε. Συ-

στήνω ανεπιφύλακτα, για προβληματισμό,
το αφιέρωμα του New Statesman για το
μέλλον της «Αριστεράς» (βλέπε Σοσιαλδημοκρατίας) στην Αγγλία.
Δεύτερον, η Ολλανδία έχει απλή και
άδολη Αναλογική. Χρειάζεται μόλις 0,8%
του εκλογικού σώματος για να εκλεγεί
Βουλευτής. Εκεί βλέπετε δεν χρειάζονται
ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις
και κλεμμένες έδρες για να κυβερνηθεί
σωστά η Χώρα. Εκεί ακόμα και όταν
περνούν μήνες, χωρίς Κυβέρνηση, η
Χώρα συνεχίζει να ευημερεί και να έχει
μια αγροτική παραγωγή με κέρδη κοντά

στο μισό ελληνικό ΑΕΠ!
Τρίτον, οι Ολλανδοί ψηφοφόροι μπορούν
να διακρίνουν διαφορές μεταξύ Χριστιανοδημοκρατών, Φιλελευθέρων, Αριστερών
Φιλελευθέρων, Σοσιαλδημοκρατών, Σοσιαλιστών Οικολόγων, Αριστερών Σοσιαλιστών, Αριστερών και πολλών ακόμα. Είναι
πολλά επίπεδα μπροστά από το ελληνικό
πολιτικό σύστημα του μαντριού.
Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση ότι
και στις τρεις παραπάνω παρατηρήσεις
ο Ελληνικός λαός δεν μπορεί να σταθεί
επάξια. Αρκεί να του το επιτρέψουν και θα
βρει την ωριμότητα και της συμμετοχής,

και της επιλογής και της αντιφασιστικής
δράσης.
Εξακολουθώ να φωνάζω ότι το πολιτικό
προσωπικό της Χώρας είναι υπεύθυνο
για την κρίση και πρέπει να βρούμε τις
δικλείδες ασφαλείας που θα οδηγήσουν
στην υποχρεωτική ανανέωση και διαρκή
έλεγχό του. Και δεύτερον, η μεγαλύτερη πολιτική επανάσταση που μπορεί να
ανατρέψει τα πάντα -προς το καλύτεροείναι η υιοθέτηση της Απλής και Άδολης
Αναλογικής, για να αρχίσουν οι αλυσιδωτές αντιδράσεις για την πολιτική μας
ωρίμανση.
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΠΑΝΤΟΣ

Λύχνος καλοσύνης και αλήθειας
«Από καρδιάς»: Tιμητική εκδήλωση
για τον μακαριστό Δημήτρη

Του
Κωνσταντίνου
Μπελέζου
Φίλοι και συνάδελφοι του τα κρείττονα εκλεξαμένου Δημητρίου Πάντου
(1972-2014) έλαβαν την πρωτοβουλία
και εξέδωκαν σε χρόνο-ρεκόρ συλλογή
ανεκδότων καταλοίπων του ιδίου, μαζί
με εκλεκτές (ελληνόφωνες ως επί το
πλείστον) μελέτες εις μνήμην του. Τα
παραπάνω κείμενα, δέσμη από νεκρολούλουδα της αμάραντης αγάπης
τους, συγκεντρώθηκαν σ’ έναν ωραίο
τόμο (ωραίο και κόκκινο, θα παρατηρούσε γνώστης της ρωσικής), έναν
τόμο που διακρίνεται για την ποιότητα
του περιεχομένου και την τυποτεχνική
του αρτιότητα.
Τα θέματα του τόμου, όπως συνέβαινε και με τα ενδιαφέροντα του
προώρως απελθόντος φίλου μας, καλύπτουν πλείστα όσα πεδία, εκτείνονται
δε σε τεράστια χρονική περίοδο: από
την Ιστορία των Ορθοδόξων Σλαβικών
Εκκλησιών (που αποτελούσε και το
γνωστικό αντικείμενο του Δημητρίου
Πάντου ως Λέκτορος της Θεολογικής
Σχολής του ΕΚΠΑ) μέχρι την Ιστορία
των Νεοτέρων Χρόνων, από την Πατρολογία, την Γενική Εκκλησιαστική
Ιστορία και το Κανονικό Δίκαιο, την Αγιολογία και την Υμνολογία, τη Λειτουργική και την Ρητορική-Ομιλητική, την
Ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος και
την Μοναστηριολογία μέχρι την Ιστορία
των Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών
Σχέσεων, την Ιστορία των Ιδεών και
τη συγκριτική Γλωσσολογία, την Ιστορία του Πολιτισμού και τη Θεωρία της
Λογοτεχνίας, από την Εικονομαχία, το
Σχίσμα και τη Μεταρρύθμιση μέχρι την
Οθωμανοκρατία και την Ελληνική Επανάσταση, το κίνημα του Φιλελληνισμού,
τις ελληνορωσικές σχέσεις, τις σχέσεις
των Βαλκανίων με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, από τους αρχαίους Αγίους
μέχρι τους Νεομάρτυρες, από τους
παλαιούς αιρετικούς μέχρι τα ενδορ-

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017, η Ελληνική Επιτροπή
Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΕΕΣΝΑΕ)
διοργάνωσε επιστημονική εκδήλωση στο Πολεμικό
Μουσείο Αθηνών (αίθουσα «Ρήγας Φεραίος»), με
σκοπό την παρουσίαση του «Από Καρδίας» τόμου.
Στη σεμνή και συγκινητική για όλους εκδήλωση
παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι
του εκλιπόντος, νέοι επιστήμονες, συνενορίτες,
συνεργάτες και συνοδοιπόροι του, που ήλθαν να
τιμήσουν τη μνήμη του και να μοιραστούν την εκτίμησή τους προς το πρόσωπο και την προσφορά του.
Καλωσόρισμα και ευχαριστίες απηύθυνε η Όλγα
Καραγιώργου, Γεν. Γραμματέας της ΕΕΣΝΑΕ, η
οποία παρουσίασε τους ομιλητές και συντόνισε με
επιτυχία την όλη εκδήλωση. Εκ των επιμελητών
χαιρέτισε ο Πάνος Σοφούλης, στο τέλος δε ομίλησε ο
προϊστάμενος του Ι. Ναού Αγίου Ιωάννου Κυνηγού,
ενοριακού ναού του Δημήτρη, πανοσιολογιώτατος
αρχιμ. Ιερώνυμος Νικολόπουλος, ενώ την εκδήλωση
κατέκλεισε η κα Καραγιώργου.
Για τον τόμο, ειδκότερα, μίλησαν, παρουσιάζοντας διαδοχικά τις (είκοσι επτά) επιμέρους μελέτες
του, οι: Δημήτριος Γόνης, Ομότιμος Καθηγητής
του Τμήματος Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή
του ΕΚΠΑ και μέντορας του τιμωμένου, Ελισάβετ
Κοντογιώργη, Διευθύντρια Eρευνών στο Κέντρο
Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού
της Ακαδημίας Αθηνών, Χαράλαμπος Δενδρινός,
Eπίκουρος Kαθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας και
Ελληνικής Παλαιογραφίας, Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου, Royal Holloway, University of
London, και Κωνσταντίνος Μπελέζος, Aναπληρωτής
Kαθηγητής του Τμήματος Θεολογίας στη Θεολογική
Σχολή του ΕΚΠΑ.

θόδοξα σχίσματα και τους σύγχρονους
εθνικισμούς, από τις μεγάλες Συνόδους
της πρώτης χριστιανικής χιλιετίας μέχρι
την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συνεκλήθη
και πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη το
περασμένο καλοκαίρι (2016), από το
Βυζάντιο μέχρι τη μετανεωτερικότητα.

Εκδήλωση των ΕΠΑΛΞΕΩΝ
για το 1821
Τὸ Σάββατο 25 Μαρτίου καὶ ὥρα 1:30 μ.μ. στὴν αἴθουσα
Ἐπάλξεις, Ζήνωνος 3, β’ ὄρ. πλ. Ὁμονοίας, θὰ πραγματοποιηθῇ
ἐθνικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας τοῦ
1821 μὲ ἐπετειακὰ ἄσματα, ποὺ θὰ ἀποδώσῃ ἡ χορωδία τῶν
Ἐπάλξεων, ἐποχικὰ κεράσματα καὶ ἐδέσματα καὶ μὲ ἐπίκαιρη
ὁμιλία τοῦ ὑπευθύνου τὼν Ἐπάλξεων, θεολόγου-κοινωνιολόγου
κ. Βασιλείου Τσούπρα μὲ θέμα:
«Τὸ ἀτέλεστον τέλος τῶν τοῦ Ἔθνους ἀγώνων».
Εἴσοδος ἐλεύθερη.
«Στοὺς καιρούς μας ποὺ ἡ πατρίδα μας εὑρίσκεται σὲ δεινή,
πολύπλευρη κρίση, τέτοιες ἐκδηλώσεις συμβάλλουν στὴν τόνωση
τοῦ σωστοῦ πατριωτικοῦ φρονήματος καὶ στὴν ἀναβάπτισή
μας στὸν ἑλληνοορθόδοξο τρόπο ζωῆς καὶ πολιτείας πρὸς
ἀντιμετώπιση τῆς κρίσεως καὶ πρὸς ἀποφυγὴ ἄλλων δεινῶν. Γι’
αὐτὸ, τονίζει η ανακοίνωση, ἡ παρουσία σας εἶναι ἀπαραίτητη».
Σοφία Μπεκρῆ

Το ίδιο πλάτος χαρακτηρίζει και τις
γεωγραφικές σημάνσεις του εν λόγω
τόμου: Ελλάδα, Παλαιστίνη, Βουλγαρία,
Ρωσία, Τουρκία, Μολδοβλαχία, Κεντρική
και Ν. Ανατολική Ευρώπη· Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Άγιον Όρος, Εύξεινος
Πόντος, Δρύστρα, Σωζόπολη, Φλώρινα,
Τρίπολη Αρκαδίας, Φιλιππούπολη.

Αυτά θα λέγαμε πως είναι τα τυπικά
χαρακτηριστικά του τόμου, ενός τόμου
που μοιάζει να φιλοδοξεί να παραστήσει
ενώπιόν μας το εύρος της φιλογνωσίας
και το φιλέρευνον, την βαθιά ευαισθησία και την πολυμέρεια ενός ανθρώπου
αληθώς εκκλησιαστικού και επιστήμονα,
ενός φίλου που δεν τον χωρούσε τελικά

ο κόσμος, ενός συναδέλφου που μόλις
είχε ξεκινήσει να προσφέρει στη διεθνή
έρευνα και θα μπορούσε να προσφέρει
πολλά περισσότερα στο ελληνικό Πανεπιστήμιο (αν δεν συνεπέθλιβαν ίσως
την εύθραυστη καρδιά του οι επί πλέον
έγνοιες και οι γνωστές συναδελφικές
κακίες), ενός ανθρώπου ο οποίος «από
καρδίας» πάντοτε μιλούσε κι ενεργούσε, ενός ανθρώπου με καρδιά μικρού
παιδιού και νουν σοφού γέροντος, ενός
ανθρώπου του οποίου την μνήμη θα
φέρουμε -όσο ζούμε και θυμόμαστε- ως
λύχνο καλοσύνης και αλήθειας στην
καρδιά μας.
………
Περαίνοντας το διακόνημά μου για
την παρουσίαση των άρθρων που μου
ανατέθηκαν, θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους καλούς φίλους του Δημήτρη που
είχαν την πρωτοβουλία της έκδοσης και
της αποψινής παρουσίασης του τόμου και
να παραδεχθώ πόσο πολύ πλουτίστηκα
από την ανάγνωσή του. Πράγματι, λίαν
ενδιαφέροντα και πλέον άγνωστα στους
πολλούς βρήκαν τον τόπο τους και κατεγράφη η ιστορία τους· παραδόσεις,
νοοτροπίες και τάσεις διαφορετικής προέλευσης φάνηκε πως βρίσκονται κατά
βάθος πιο κοντά απ’ ό,τι ενομίζετο·το
πεδίο της έρευνας είναι πάντοτε ανοικτό
και μας ανοίγει νέους δρόμους. Είμαστε
ευγνώμονες, γι’ αυτό, στον Δημήτρη για
τον δικό του δρόμο και την φιλότιμη έως
τέλους διακονία του. Είμαστε ευγνώμονες στους οικείους του Δημήτρη και την
Πετράνα του, που μας τον χάρισαν και
μας τον φύλαξαν ωσάν σπάνιο λουλούδι.
Είμαστε ευγνώμονες στον Θεό ο οποίος
μας χαρίζει και φανερώνει, πού και πού,
τέτοιους ανθρώπους, για να μην χάνουμε
την πίστη ότι μπορούν να συνυπάρξουν:
η ανθρωπιά με την ποιότητα, ο τίμιος
λόγος με την εν δικαιοσύνη πράξη, ο
άνθρωπος που φεύγει με την μνήμη που
δεν χάνεται. Ευχαριστίες πολλές και για
την υπομονή σας».
Ο Κωνσταντίνος Ι. Μπελέζος,
είναι Aναπληρωτής Kαθηγητής του
Τμήματος Θεολογίαςστη Θεολογική
Σχολή ΕΚΠΑ

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ PODEMOS

Ναι στην τηλεοπτική μετάδοση
της Κυριακάτικης Λειτουργίας
Χαστούκι στους Podemos που ζήτησαν να μη μεταδίδεται από την TVη
κυριακάτικη λειτουργία
Η τηλεθέαση της κυριακάτικης θείας
Λειτουργίας στην ισπανική κρατική τηλεόραση εκτοξεύθηκε στα ύψη μετά την
εισήγηση των Podemos να σταματήσει
η μετάδοσή της για λόγους «πολυπολιτισμικότητας».
Το κόμμα του Πάμπλο Ιγκλέσιας, τρίτη
δύναμη στην ισπανική Βουλή, κατέθεσε πρόταση νόμου για την οριστική
κατάργηση της μετάδοσης της ρωμαιοκαθολικής Λειτουργίας απ’ το κρατικό
δίκτυο La2, επισημαίνοντας ότι είναι

αντίθετο στη μετάδοση θρησκευτικών
τελετών από την κρατική τηλεόραση σε
μια πολυπολιτισμική, κοσμική κοινωνία.
Το κυβερνών συντηρητικό Λαϊκό
Κόμμα του Μαριάνο Ραχόι σήκωσε
το γάντι κι έκανε εκστρατεία κατά της
πρωτοβουλίας των Podemos, με αποτέλεσμα πάνω από 1,2 εκατομμύρια
τηλεθεατές να παρακολουθήσουν την
Κυριακή που ακολούθησε τη Λειτουργία
τριπλασιάζοντας στο 21% την συνηθισμένη τηλεθέαση κι εκτοξεύοντάς την στο
υψηλότερο επίπεδο απ’ το 2004, όπως
ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κρατικής
τηλεόρασης RTVE.

Ταυτόχρονα, η Ισπανική Ένωση Χριστιανών Δικηγόρων ξεκίνησε στο Διαδίκτυο εκστρατεία κατά της κατάργησης
του προγράμματος, συγκεντρώνοντας
μέχρι χθες 82.000 υπογραφές.
Πάντως ο Πάμπλο Ιγκλέσιας δεν
κάνει πίσω. Δεν διευκρίνισε όμως αν
αντιτίθεται και στα άλλα προγράμματα
που εκπέμπει το ίδιο κρατικό δίκτυο,
το La2 και τα οποία αφορούν τόσο στην
εβραϊκή, όσο και στη μουσουλμανική
κοινότητα της Χώρας.
Πηγή: www.iefimerida.gr/
17-3-2017

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

11

Ανα λόγ ιο
ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΌΪ

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός
Διαφωτισμός
Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
θα διεξαχθούν δέκα Συνέδρια
αφιερωμένα στα 200 χρόνια της
Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821
και θα εκδοθούν, αντίστοιχα, δέκα
τόμοι, ένας ανά Συνέδριο.
Ο παρών τόμος περιλαμβάνει
τις εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων και ειδικών ερευνητών,
συμμετασχόντων στο Δ΄ Συνέδριο,
που διεξήχθη στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2015, υπό τον τίτλο… Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός.
Η σπουδαιότητα και επικαιρότητα του θέματος προκύπτει από
το γεγονός ότι δεν υπάρχει εορτασμός της 25ης Μαρτίου, χωρίς
αντικρουόμενες απόψεις, ως προς
την επίδραση που άσκησαν οι ιδέες
του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και
της Γαλλικής Επαναστάσεως στην
προετοιμασία και κήρυξη της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821.
Μονότονα και μονότροπα οι ίδιοι
άνθρωποι, συνήθως, η ίδια μερίδα
της ελληνικής ελίτ της διανόησης,
που σβήνουν και επαναγγράφουν
παραχαράσσοντας την Ιστορία,
όπως στο θέμα της Γενοκτονίας των
Ελλήνων της Σμύρνης, του Πόντου
και του Μικρασιατικού Ελληνισμού,
του ενιαίου του Γένους, της εθνικής συνέχειας και της έννοιας της
εθνογενέσεως. Οι ίδιοι θεωρούν
ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι
«τέκνο» του Διαφωτισμού και εξομοιώνουν όλες τις επαναστάσεις της
εποχής στην Ευρώπη. Και βέβαια
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο το
κίνημα του Διαφωτισμού, αλλά
ξεχνούν τις δεκάδες αποτυχημένες
επαναστάσεις που καταπνίγηκαν
στο αίμα και προηγήθηκαν αυτού.
Και βέβαια η Γαλλική Επανάσταση
άσκησε επιρροή, αλλά η Ελληνική
είχε άλλο χαρακτήρα. Έγινε εναντίον αλλοεθνών και αλλοθρήσκων
κατακτητών και όχι εναντίον ομοεθνών και ομοθρήσκων: Ήταν
πόλεμος εθνικός. Η Διακήρυξη
της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας (Α΄
Εθνοσυνέλευση, Επίδαυρος 1822)
ξεκινά ως εξής: «Απόγονοι του σοφού και φιλάνθρωπου Έθνους των
Ελλήνων… Ο κατά των Τούρκων
πόλεμος ημών… είναι πόλεμος
εθνικός, πόλεμος ιερός». Ο δε
Κολοκοτρώνης λέει ότι: «η Επανάσταση η ειδική μας δε ομοιάζει με
καμίαν απ’ όσες γίνονται τη σήμερον
εις την Ευρώπη». Είναι κυρίως και
πρωτίστως εθνικο-απελευθερωτική, έχοντας και κοινωνικά στοιχεία
και όχι ταξική.
Οι 21 εισηγήσεις φωτίζουν το
θέμα ολόπλευρα και προσφέρουν
ένα έρμα για την αυτογνωσία και
μία βάση δεδομένων που ενισχύουν το δημοκρατικό διάλογο και
το σεβασμό της αλήθειας, όπως
τεκμηριώνεται από τις Πηγές.
Από τα κείμενα, μεταξύ άλλων,
προκύπτουν ότι ο Ευρωπαϊκός
Διαφωτισμός:
1. Παρουσίασε πολλές μορφές
και τοπικές ιδιαιτερότητες. Αναπτύχθηκε είτε έξω από τον χριστιανικό

λόγο είτε σε αντιπαράθεση προς την
κατεστημένη μορφή της Εκκλησίας
και τα αυταρχικά συστήματα της βασιλείας. Υπάρχουν και περιπτώσεις
Ευρωπαίων λογίων, που κινούνταν
εντός κάποιας χριστιανικής ομολογίας ή στα όριά της.
2. Ο Χριστιανισμός που γνώρισε
ο Ευρωπαίος άνθρωπος από τον
ευρωπαϊκό Μεσαίωνα μέχρι τον
18ο αιώνα ήταν κυρίως ο Ρωμαιοκαθολικισμός.
3. Συνδέθηκε με την αλαζονεία
της σοφίας, την έπαρση της δυνάμεως, την ξιπασιά του πλούτου.
Υπερνίκησε το φόβο από τις εξωτερικές δυνάμεις. Όμως, παρήχθη
νέος φόβος από τις μεθόδους κυριαρχίας πάνω στη φύση, ο οποίος
απειλεί τη ζωή και την ύπαρξη του
Πλανήτη.
4. Σύμφωνα με μελέτες σε Αμερική και Ευρώπη, σχετίζεται με το
φαινόμενο του Αποκρυφισμού, γεγονός που κλονίζει την κυριαρχία
του ορθού λόγου.
5. Ο Βολταίρος, η εμβληματική
μορφή του, ήταν τέκτονας, κοινός
αντισημίτης, ρατσιστής, εμπνευστής
του νεότερου Ολοκληρωτισμού και
άνθρωπος της χλιδής και της καλοπέρασης.
6. Ο Ελληνικός Διαφωτισμός
δεν πρέπει να θεωρείται ως μια
απλή αντιγραφή ή προσαρμογή
του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.
Οι εκπρόσωποί του, στην πλειονότητά του, δεν είχαν αντιεκκλησιαστικό φρόνημα, ιδιαίτερα, όταν
έβλεπαν ότι η Εκκλησία υπήρξε
και λειτουργούσε ως προστάτης
του έθνους και ως πρωτοστατούσα
δύναμη στον επαναστατικό αγώνα
των Ελλήνων. Οι πρωταγωνιστές
του είναι κληρικοί λόγιοι.
7. Ο Διαφωτισμός και η επίδρασή του στον ελληνικό χώρο
και δη στην Ορθοδοξία αξιολογήθηκαν παλαιότερα αλλά και μέχρι
σήμερα απολύτως αρνητικά. Διερευνάται το ερώτημα, αν υπάρχει
ανάγκη και δυνατότητα θετικής
αξιολόγησής του από Ορθόδοξη
σκοπιά. Περιθώριο για μια σχέση
λελογισμένη, κριτική και εποικοδομητική. Αν μπορεί να θεμελιωθεί στην πατερική κληρονομιά της
Ορθοδοξίας και της Θεολογίας της,
η οποία διαθέτει ήδη από το Βυζάντιο μία πλούσια «ουμανιστική»
παράδοση. Το έχουν επιχειρήσει
με επιτυχία διάφοροι Ορθόδοξοι
ήδη από τον 18ο αιώνα και ο Ευγένιος Βούλγαρις.
Και αυτός ο τόμος, τεχνικά άρτιος,
καλαισθητικά άψογος κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ».
Τέλος, στον τόμο περιλαμβάνονται, επίσης: πρόλογος της Ειδικής
Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής
Ταυτότητας, χαιρετισμός του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου
και προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Δημητριάδος και
Αλμυρού κ. Ιγνατίου ως Προέδρου
της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής.
(Εκδόσεις «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»)

Επιμέλεια: Ηρακλής Κανακάκης

Γιά τόν Σαίξπηρ καί τό δρᾶμα
Του Δημήτρη
Μπαλτά
Λ.Τολστόϊ, Γιά τόν Σαίξπηρ καί τό
δρᾶμα, εἰσ.-μετ. Ἀλεξ. Ἰωαννίδου, Ἐκδόσεις Ποικίλη Στοά, Ἀθήνα 2016, σελ. 183
Στήν σημερινή κατάθεση θά ἀναφερθῶ
στήν πρόσφατη μετάφραση ἀπό τήν
ρωσσική τοῦ δοκιμίου (1903) τοῦ μεγάλου
Λέοντα Τολστόϊ πάνω στόν Σαίξπηρ
καί τήν δραματική τέχνη (σσ. 25-144).
Στό παράρτημα τοῦ τόμου παρατίθεται ἡ μετάφραση τοῦ σχετικοῦ κριτικοῦ
κειμένου τοῦ Τζ. Ὄργουελ μέ τίτλο «Ὁ
Λήρ, ὁ Τολστόϊ καί ὁ Τρελός» (σσ. 147183). Γιά τήν ἱστορία θά σημειώσω ὅτι
τό δοκίμιο τοῦ Τολστόϊ εἶχε μεταφρασθεῖ παλαιότερα στήν ἑλληνική (μετ.
Π. Ἀντωνοπούλου, ἐκδ. Ὁ Κεραμεύς,
Ἀθήνα, ἄ.ἔ.), ὅπως ἐπίσης καί τό ἄρθρο
τοῦ Ὄργουελ (μετ. Γ. Στεφανίδης, ἐκδ.
Ἔρασμος, Ἀθήνα 1975. Ἐπίσης, μετ. Ν.
Μπάρτη, ἐκδ. Γνώση, Ἀθήνα 1983).
Στήν κατατοπιστική εἰσαγωγή τῆς
μεταφράστριας ἐπισημαίνεται μεταξύ
ἄλλων ὅτι «ὁ Τολστόϊ ἀμφισβητεῖ τό
ἀπόλυτο εἴδωλο τοῦ Σαίξπηρ, ὁ Ὄργουελ
ἀμφισβητεῖ τήν αὐθεντία τοῦ Τολστόϊ»
(σ. 18). Βεβαίως εἶναι γνωστό ὅτι πρίν
ἀπό τό δοκίμιο γιά τόν Σαίξπηρ ὁ Τολστόϊ, στό ἔργο του Τί εἶναι τέχνη (1897),
«εἶχε κηρύξει τόν πόλεμο σέ πλείστους
ὅσους Εὐρωπαίους δημιουργούς» (σ. 20).
Ἤδη στήν ἀρχή τοῦ δοκιμίου ὁ Τολ-

στόϊ προδιαθέτει τόν ἀναγνώστη γιά τήν
αὐστηρή κριτική πού θα ἀκολουθήσει,
ὅταν γράφει ὅτι «διαβάζοντας τό ἕνα
μετά τό ἄλλο τά ἔργα του [τοῦ Σαίξπηρ]
ἔνιωσα ἀπέχθεια, πλήξη καί ἀμφιβολία»
(σ. 26), «ἀπέχθεια, πλήξη καί ἀμηχανία»
(σ. 27), «ἀπέχθεια καί πλήξη» (σ. 70).
Στο πρῶτο κεφάλαιο (σσ. 28-69) τοῦ
δοκιμίου ὁ Τολστόϊ παρουσιάζει περιληπτικά τό ἔργο Ὁ Βασιλιάς Λήρ, τό ὁποῖο
ἐπέλεξε νά προσεγγίσει κριτικά. Ἐπισημαίνει ἐν συνεχείᾳ, ὅτι «στό ἔργο Βασιλιάς Λήρ τά πρόσωπα τοποθετοῦνται
σέ ἀντιπαλότητα προς τόν κόσμο πού
τά περιβάλλει» (σ. 71), καί μάλιστα στον
Μεσαίωνα, ἐνῶ ἡ δράση τοῦ ἔργου «τοποθετεῖται στο 800 π.Χ.» (σ. 73).
Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο , τό ὁποῖο καταδι-

κάζει ὁ Τολστόϊ, εἶναι ὅτι «[ὁ Σαίξπηρ]
δέν ἔχει τήν αἴσθηση [τοῦ μέτρου]», χωρίς
τήν ὁποία «δέν μπορεῖς νά εἶσαι καλλιτέχνης καί κυρίως θεατρικός συγγραφέας»
(σ. 101, ἐπίσης σ. 102).
Ἐκτός ἀπό τούς ἀναχρονισμούς καί
τήν ἀπουσία αἰσθητικῆς στό σαιξπηρικό
ἔργο, ὁ Τολστόϊ θα τονίσει ὅτι ἡ ἀνάδειξη τῆς δραματουργίας τοῦ Σαίξπηρ
ὀφείλεται στούς Γερμανούς αἰσθητικούς
τοῦ 19ου αἰ. καί κυρίως στόν Γκαῖτε
(βλ. ἀναλυτικῶς σσ. 130-133), οἱ ὁποῖοι
ἀπέρριψαν «τήν θρησκευτική οὐσία τοῦ
δράματος» (σ.134).
Στό τέλος τοῦ δοκιμίου ὁ Τολστόϊ
διευκρινίζει ὅτι «τό ἐρώτημα δέν εἶναι ἄν
εἶναι καλός ἤ κακός ὁ Σαίξπηρ. Τό ἐρώτημα εἶναι σέ τί συνίσταται ἡ ἀσυνήθιστη
αἰσθητική καί ἠθική ὀμορφιά, τήν ὁποία
τοῦ ἔχουν ὑποβάλει λόγιοι … καί τήν
ὁποία οὔτε βλέπει οὔτε νιώθει» (σ. 143).
Στό ἄρθρο του ὁ Ὄργουελ δικαιώνει τόν Τολστόϊ μόνον σέ ἕνα στοιχεῖο:
«Ὁ Λήρ δέν εἶναι πολύ καλό ὡς θεατρικό ἔργο. Εἶναι πολύ μεγάλο μέ πάρα
πολλούς χαρακτῆρες καί δευτερεύουσες πλοκές» (σ. 159). Κατά τά ἄλλα, ὁ
Ὄργουελ, ὅπως καί ἡ πλειονότητα τῶν
κριτικῶν, ἀδυνατεῖ νά συμφωνήσει μέ τίς
ἐπισημάνσεις καί μέ τά συμπεράσματα
τοῦ Τολστόϊ.
Σέ κάθε περίπτωση, ἡ μετάφραση τοῦ
δοκιμίου τοῦ Τολστόϊ εἶναι χρήσιμη γιά
νά ἔχει ὁ ἐνδιαφερόμενος ἀναγνώστης
μία ὁλοκληρωμένη εἰκόνα τῶν αἰσθητικῶν ἀντιλήψεων τοῦ Λ. Τολστόϊ, ἔστω
κι ἄν διαφωνεῖ μέ τις προσεγγίσεις τοῦ
σπουδαίου Ρώσσου μυθιστοριογράφου.

ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΙΝΕΜΑ

Η «Θυσία» του Αντρέι Ταρκόφσκι
Σε μια από τις σημαντικότερες ταινίες
στην ιστορία του παγκόσμιου σινεμά,
στην «Θυσία» (1986) του Αντρέι Ταρκόφσκι είναι αφιερωμένη η πέμπτη και
τελευταία στρογγυλή τράπεζα του κύκλου ομιλιών «Μιλώντας για τον Έρωτα
και το Θάνατο στη ζωή και στην τέχνη»,
που διοργανώνει το Κέντρο Τέχνης και
Ψυχοθεραπείας, στο Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, Β. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, στην
Αθήνα, το Σάββατο 1 Απριλίου.
Συζητητές θα είναι ο Σωτήρης Γουνελάς, ποιητής-συγγραφέας, και ο Κωνσταντίνος Μπλάθρας, θεολόγος, δημοσιογράφος, σκηνοθέτης, επιχειρώντας
μια σφαιρική ανάλυση του βραβευμένου
φιλμ. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Δημήτρης Κυριαζής, PhD, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής/ ΕΕΨΨ/ IFPS,
ενώ την επιμέλεια της ομιλίας, η οποία
φέρει τον τίτλο «Έρωτας και Θάνατος στο
Σινεμά, η “Θυσία” του Ταρκόφσκι», έχει
αναλάβει η Νιζέττα Αναγνωστοπούλου,
Ψυχολόγος, M.A., ArT psy, ECPh.

Θυσία ή θύτης;
Πρωταγωνιστής στην ταινία είναι ο
Αλεξάντερ, του οποίου τα γενέθλια διακόπτονται βίαια, όταν μαθαίνει πως ο

Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι προ
των πυλών και η ανθρωπότητα ένα βήμα
πριν από τον ολοκληρωτικό αφανισμό.
Ο ήρωας, παρότι άθεος, θα προσφέρει
στον Θεό τα πάντα: το σπίτι, τη γυναίκα,
ακόμη και το μικρό του γιο, προκειμένου
να σωθεί ο κόσμος.
Άραγε, είναι σωτήρας ή θύμα; Ο Κ.
Μπλάθρας σημειώνει σχετικά: «Ο τίτλος
της ταινίας, “Offret” στα σουηδικά, θα
αποδιδόταν με μεγαλύτερη πιστότητα
στα ελληνικά ως “Θύμα”. Σε μια ειδική

περίπτωση και “Τάμα” […]. Ο Ταρκόφσκι
είναι χριστιανός, μα όχι αφελής ή χαζοχαρούμενος, όπως αρκετοί ανάμεσα στους
ευσεβείς. Όχι μόνον της χριστιανικής
πίστης. Η αγάπη, η εντέλεια, φυτεύεται
στη θυσία. Όχι στο αίμα του άλλου, κατά
τον θρησκευτικό φανατισμό. Θύμα γίνεται
ο ίδιος. Για να ριζώσει η πίστη….».
Ποιο είναι το κεντρικότερο ζήτημα
που θέτει η συγκεκριμένη ταινία; Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση του
κ. Γουνελά: «Η “Θυσία” καταγγέλλει την
πορεία του πολιτισμού, ενός κατά βάσιν
ανθρωποκεντρικού πολιτισμού. Τίθεται
το ζήτημα της θυσίας, της σωτηρίας του
ανθρώπου και του κόσμου, του έρωτα,
του θανάτου, της Αγάπης, της Πίστης,
της Ανάστασης».
Η συζήτηση οργανώνεται από το
Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας σε
συνεργασία με τις εκδόσεις «Πορφύρα».
Χορηγός Επικοινωνίας: Ραδιοφωνικός
Σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Διάρκεια: 2 ώρες και 30΄ (18.00-20.30)
Κόστος συμμετοχής: 10 € για προαγορά,
12 € ταμείο. Σε περίπτωση μη προσέλευσης οι προκρατήσεις δεν επιστρέφονται.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 6710346, 210 6747810.

«Ο καθείς που πιστεύει εις τον Ιησούν Χριστόν και τον Σταυρόν, ειμπορεί να κάθεται
στο σπίτι και να κυττάζη δια το συμφέρον του; Πατριώται! πολεμούμεν δι' όλα τα πολυτιμότερα αγαθά εις τον κόσμον· δια την πίστιν μας, δια την ελευθερίαν της πατρίδος
μας, και δια την Ελλάδα. [...] Η ελευθερία είναι θυγάτηρ της ευνομίας, και δια να
επιτύχωμεν ταύτα πρέπει να εξώσωμεν τον τύραννον.»
Οδυσσέας Ανδρούτσος, Προκήρυξις εξ Αθηνών, Ιουνίου 10, 1823

Ταφή και καύση
Παρατηρείται ότι το τελευταίο διάστημα ανακινήθηκε
πάλι το ζήτημα της αποτέφρωσης των νεκρών. Φαίνεται ότι
ορισμένοι πολίτες εκδηλώνουν την επιθυμία της συγκεκριμένης μεταθανάτιας διαχείρισης του σώματός τους, ενώ οι
αντίστοιχες υποδομές οι οποίες πρέπει να δημιουργηθούν
σε επίπεδο Δήμων, παρά το ότι υπάρχει το νομοθετικό
πλαίσιο από την εποχή της κυβέρνησης Κ. Καραμανλή
ακόμη, είναι γενικά ανύπαρκτες ή βρίσκονται σε εμβρυώδες επίπεδο, λόγω βέβαια και του υψηλού τους κόστους.
Για εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, θα έπρεπε να είναι
απολύτως αυτονόητο (για λόγους ελευθερίας του προσώπου, ελευθερίας της συνείδησης, που είναι απαράβατες
χριστιανικές αρχές) ότι πρέπει να επιτρέπεται η αποτέφρωση των νεκρών, με μέριμνα ασφαλώς της Πολιτείας και
της Δημοτικής Αρχής και να μην προβάλλονται εμπόδια.
Η χριστιανική αρετή σε προσωπικό επίπεδο προϋποθέτει,
όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Μέγας Βασίλειος, αλλά
και σύνολη η Ορθόδοξη Θεολογία, την ελεύθερη προαίρεση
και επιλογή. Επιλογή «ορθή» χωρίς ελευθερία δεν είναι
αρετή, αλλά φόβος, που δεν έχει σε θέση σε προσωπικού
χαρακτήρα ζητήματα. Ταυτόχρονα στην Ανατολική Ορθόδοξη Θεολογία δεν ισχύει καθόλου το «βίασον εισελθείν
εις την πίστιν» του ι. Αυγουστίνου, αλλά το αντίθετό του.
Παράλληλα, ως συνειδητοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί,
ασφαλώς πρέπει να διατηρήσουμε την παράδοση της
εκκλησιαστικής ταφής. Παρά το ότι ζούμε συχνά μια
εκκλησιαστική ζωή που μέχρι και κυριαρχείται από
«εντάλματα ανθρώπων» (Μκ 7,1-13) και την «παράδοσιν
των πρεσβυτέρων», αντί για την αυθεντική Ορθόδοξη
Παράδοση και το πνεύμα της, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλούμε για μια γνήσια παράδοση, η οποία περισσότερο συνάδει με την ορθόδοξη θεολογία, καθώς και με
την αντίστοιχη πρακτική (εκκλησιαστική ταφή), η οποία
άλλωστε ακολούθησε και αυτή του ίδιου του Χριστού.
Ταυτόχρονα, παρατηρείται το φαινόμενο ορισμένοι «εκκλησιαστικοί ταγοί» να εκφράζουν μια κριτική υπερβολική
έως «μηδενιστική» για τις εν λόγω επιθυμίες, κριτική η
οποία παλαιότερα συνδεόταν εν μέρει και με την επιθυμία
απαγόρευσής τους. Η επιθυμία αποτέφρωσης από ανθρώπους μη-ανήκοντες, καθόλου ή ουσιαστικά, στην Ορθόδοξη
Εκκλησία δεν μπορούμε εντίμως, αλλά και εμπράκτως,
με βάση τις μαρτυρίες τους, να πούμε ότι υποδηλώνει
απαραιτήτως τον μηδενισμό η την «αποθρησκευτικοποίηση
της κοινωνίας». Θα παρατηρήσουμε βέβαια ότι μια τέτοια
πρακτική συναντάται στο ναζιστικό καθεστώς, το οποίο
διακρίθηκε για τον μηδενιστικό χαρακτήρα του. Ταυτόχρονα, όμως, συναντάται σε άλλη μορφή στα ομηρικά έπη.
Παρατηρούμε ειδικότερα ότι στην κοινωνία της εποχής,
έχουμε καύση του σώματος και ταφή του Έκτορα, το νεκρό
σώμα του οποίου ο πατέρας του Πρίαμος είχε πάρει από τον
Αχιλλέα καταβάλλοντας το βάρος του σε χρυσό, αλλά και
αποτέφρωση του Πάτροκλου, με τους Νεκρικούς Αγώνες
υπέρ του οποίου (Ω Ραψωδία) κλείνει η Ιλιάδα. Ίσως η αποτέφρωση μοιάζει σε κάποιους ως πράξη αφανισμού, αλλά
ασφαλώς και η ταφή οδηγεί σταδιακά στο ίδιο αποτέλεσμα,
εφόσον το άψυχο σώμα οδηγείται βαθμιαία στην ολοκληρωτική αποσύνθεση που περατώνεται με την «κατατριβή
των οστών». Ο άγιος Ιουστίνος απαντούσε σε σχετικές
απορίες εθνικών τον 1ο αι. μ.Χ. ότι δεν έχει σημασία εάν
ένα νεκρό σώμα φαγωθεί και από ψάρια, διότι σε κάθε
περίπτωση ο Θεός θα το αναστήσει ως «πνευματικό σώμα».
Η Εκκλησία, όπως έχει προ δεκαετιών επισημάνει ο μεγάλος Ορθόδοξος συγγραφέας και λόγιος Γ. Θεοτοκάς στα
κείμενά του για τις σχέσεις Εκκλησίας-ελληνικού έθνους,
«δεν πρέπει να στηρίζει πολλές ελπίδες στην επικράτησή
της με εξωτερικά μέσα», εάν επιθυμεί να «ξαναβρεί το
πατροπαράδοτο γόητρό της» μέσα στην ελληνική κοινωνία.
Ας ελπίσουμε ότι κάποτε θα ακουστούν σοβαρότερα οι
σοφές προτροπές του...
Φ.

Στα ποτά και στις γυναίκες τα έφαγαν τα λεφτά οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, σύμφωνα με τον τσουλουφρισμένο στις
Ολλανδικές εκλογές Γερούν Ντάισελμπλουμ. Το ότι οι χώρες του βορρά -κυρίως η Γερμανία και η πατρίδα του η Ολλανδία- έχουν μαζέψει όλο το χρήμα, επιβάλλοντας το νόμο του «τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας» δεν το
έχει ακούσει ακόμα φαίνεται. Ούτε τον Τραμπ τον άκουσε προχτές που είπε στους Γερμανούς ότι επιτέλους πρέπει να
πληρώσουν για την ασφάλεια της Ευρώπης και όχι μόνο κάτι κορόιδα, όπως οι Αμερικάνοι -και οι φτωχοέλληνες μεταξύ των ακριβοπληρωτών, φυσικά! Αλλά ούτε και τη φωνή του Ολλανδού πολίτη που τον μαύρισε ακούει ο πρόεδρος
της Ευρωζώνης, η οποία στηρίζεται στη θυσία των νοτίων, μαζί και των δικών του φτωχών, όπως είναι πια φανερό.
Δηλαδή, η οικονομική υπεροψία των χαρτογιακάδων της Ε.Ε. σε τι διαφέρει από την παρανοϊκή υπεροψία Ερντογάν;
Σε τίποτα. Και οι δύο ονειρεύονται Αυτοκρατορίες, εκεί που υπάρχουν μόνο ερείπια και αίμα... Καιρός να απαλλαγούμε
από τους παράφρονες τυράννους, δε νομίζετε; Ευτυχώς, που ακόμα δεν ξεθύμανε το κρασί του '21, αδέρφια.

Ωραία θα πούμε όλοι. Επιτέλους, να
Συμπέρασμα: Και οι δυο τους αποδέ✻
μπει ένα τέλος στη φοροδιαφυγή. ✻ χονται και έχουν, χωρίς ντροπή και
Αλλα πάντα υπάρχει ένα «Αλλά»..!
τσίπα, αφεντικό τους τον Σόιμπλε, δηλαδή
«…Δυστυχώς δεν εγκαταλείψατε
✻
το ευρώ πριν πέντε χρόνια, όταν
θα έπρεπε. Όταν δηλαδή η Kυβέρνηση

Με το νέο σύστημα θα ελέγχονται
οι μικροί, μικρομεσαίοι και μεσαίοι
εισοδηματίες. Με τον Μεγάλο Πλούτο τι
γίνεται;

✻

τη Γερμανοκρατία!

Για άλλη μια φορά «σέρνονται» οι
✻
διαπραγματεύσεις με τους Δανειστές.
Μέχρι η Ελλάδα να πάψει να έχει διαθέσι-

μα και να υποχωρήσει και πάλι, μπροστά
στο φάσμα της άτακτης χρεωκοπίας.
«Το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική
για τη Γερμανία»(AfD), που εκμεταλλεύεται το στερεότυπο του άτιμου
μωαμεθανού, αφού εξάντλησε αυτό του
σπάταλου Έλληνα, έχει επιτύχει τα μεγαλύτερα εκλογικά ποσοστά στην ανατολική
Γερμανία….»
Από ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας «Μοντ Ντιπλοματίκ» (Μάρτιος 2017) για το προσφυγικό ζήτημα στη
Γερμανία.
«Ο συ μισείς, ετέρω μη ποιήσεις».
Όσοι από εμάς ετοιμαστούμε να υιοθετήσουμε στερεότυπα για αλλοεθνείς
ή αλλόθρησκους αδελφούς μας, ας αναλογιστούμε αν μας αρέσει άλλοι να προβάλλουν αρνητικά στερεότυπα για μας.
«Είναι καιρός να ανοίξουμε τα μάτια
μας. Οι αρχές που βρίσκονται επικεφαλής της Ευρώπης εκφράζουν ένα νέο
φασισμό. Ο φασισμός αυτός δεν είναι πια
εκείνος που εκδηλώθηκε και επικράτησε
κι έκανε τον 20ό αιώνα έναν από τους
μεγάλους αιώνες της πολιτικής ασχημίας. Πρόκειται μάλλον για ένα φασισμό
μαλακό και ύπουλο, που κρύβει τις κακές
προθέσεις του πίσω από μία γλώσσα η
οποία επικαλείται τη λογική»
Λορέν ντε Σούττερ, καθηγητής της
θεωρίας του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Βρίγιε των Βρυξελλών (εφημερίδα
«Λιμπερασιόν» 10.2.2015)

έπρεπε ή να αναγνωρίσει το χρέος προς
τις ξένες τράπεζες ή το χρέος της προς
τον λαό. Προτίμησε όμως το πρώτο. Εάν
έκανε το βήμα τότε, θα υπήρχαν δυσκολίες
για ένα διάστημα, αλλά μετά θα βελτιώνονταν τα πράγματα. Βγάζεις ένα δόντι.
Στην αρχή πονάς, αλλά μετά από λίγο-λίγο
σου περνάει…»

Ο κ. Πιτσιλής παρουσιάστηκε να μην
πιστεύει και ο ίδιος τα στοιχεία, που
η Α.Δ.Ε., κατά μνημονιακή υποχρέωση,
έδωσε στη δημοσιότητα. Τον Ιανουάριο
του 2017, το Κέντρο Ελέγχου Φορογουμένων Μεγάλου Πλούτου, ολοκλήρωσε
ένα μόνο έλεγχο, ενώ τον ίδιο μήνα του
2016, είχε περατώσει 18 ελέγχους!

(Εφ. Συντακτών 18-3-2017)

Πιο απλά ο «μεγάλος αδελφός» προ✻
κειμένου για έλεγχο, Μεγάλου Πλού- ✻
του αντί να πατήσει γκάζι, πάτησε φρένο..!

Διαπιστώσεις ενός σημαντικού μαρξιστική διανοούμενου, του Ντέιβιντ
Χάρβεϊ, ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα
και μίλησε με θέμα «Συλλαμβάνοντας
το Κεφάλαιο ως αξία εν κινήσει», στο
Megaron Plus.

✻

Ποτέ, όμως, δεν είναι αργά. Αρκεί
✻
ο λαός να το θέλει και να υπάρξει
Κυβέρνηση που να το πιστεύει και να
το εφαρμόσει πριν μας ξεδοντιάσουν
εντελώς.
Ένα νέο σύστημα εντοπισμού της
✻
φοροδιαφυγής παρουσίασε ο επικεφαλής της Αρχής Δημοσίων Εσόδων

(Α.Δ.Ε.) Γ. Πιτσιλής. Με το νέο σύστημα
είπε, 1.270.000 ΑΦΜ, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις απόκρυψης εισοδημάτων
κατά την περίοδο 2000-2012, και που οι
καταθέσεις των αντίστοιχων φορολογούμενων ξεπερνούσαν τα 300.000 ευρώ
ετησίως. Τώρα, συνέχισε ο κ. Πιτσιλής,
ο «μεγάλος αδελφός» θα μπορεί μέσα σε
λίγες ώρες να διενεργήσει αναδρομικούς
ελέγχους, για τις καταθέσεις αναλήψεις,
κινήσεις χρηματοπιστωτικών προϊόντων
κ.λπ.

✻

✻

✻Καταγγελία
των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ:
Ο Μητσοτάκης έβαλε τον Σόιμπλε να ✻
✻
απαιτεί νέα μέτρα και να σαμποτάρει
την δεύτερη αξιολόγηση, για να πέσει η
Κυβέρνηση.

✻Καταγγελία
της Ν.Δ.
✻
Η Κυβέρνηση έβαλε τον Σόιμπλε να
✻
ζητά την ψήφιση των μέτρων, που
απαιτεί το Δ.Ν.Τ., και από τη Ν.Δ.
Πέμπτη 6 Απριλίου
Εκδήλωση στα γραφεία της ΧΔ
«Η επικαιρότητα
της επανάστασης του 1821»
Την Πέμπτη 6 Απριλίου και ώρα 7 το
βράδυ θα γίνει στα γραφεία της ΧΔ της
Αθήνας η μηνιαία συνάντηση των μελών
και ομιλία με θέμα «Η επικαιρότητα της
επανάστασης του 1821».

✻

ο βοριάς

