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ANAΘEnΡΗT}IΣ 11Ξ
Λοιπ6v, xαzo6λn &oτo6λn, ti θ6λε19 vd μ&5 κ&vp3; "Oxl,

δxι oεξoυαλικ& ιiπovooιiμεvα. EKΠPoΣΩΠeΣ τos Ξ'αΞρis-
θρnοκεlα*oiκoγ€vεlα eΙoαr. Λοlπ6v; Kαρατ6μntrn, &Παvxovrσμ6 , fi
Θdλαμo iεp{ιov; Πιiιλl Exαoεs. 'H Δπμoκpατfα oaυ κατιiρvnσε τriv
θαvατιxti rrοlvιi. Λoιπ6v, γta o6vα τδ κυvιiγ, τ6}v μαYlσδv
συvεxizεtαι. 'Aλλd, βαoαvfzεoαι iox6πωs. AΕΝ μπoρεis v6 μ6s
Ιtμοrριionsl Δ€v Exoυμε δμnοpικd κρrιriρlα. EΙμαoτε δxt65
oυατιiματos. T6 γ€λιo πo6 εΙvαl; ΑN μdg dvαφ€pεl5 μig κ6vεrg
vv&rστοιist Bαυκαλizεσαl; Δ'dβασε ΙΙαΙ}ακaΙ&}:
'Eμεi5, Ιlραγματlκoi Σoδoμroτ€g τo6 Αδplo, oofi iφαlpoδμε ΚΑl τ6v
Tελευταio Πεlpαoμ6 (l) γ16 "δρτav καi Θεdματα". Kυκλoφορfiσaμε,
βoλεμεvo$λn μου, }πiτnδε5 μετ6 τ6 AΓΙoΝ πΑΣΧΑ. 'Αvτio λolπ6v
,<αf σιιiv τελευταiα iδovoελniδα ooυ vi δριiεoα' μd ιo65 δμoioυg
σoυ:
"ΑΡoN, AΡoN, ΣΤAYPΩΣON AYΤoΝ" B.X. PO

ENΔΕIKTΙΚ EΣ tstB ΛΙoΓPΑΦΙΕΣ
Γrd Evα τdτolο θdμα, τ6 δnoΤο εΙvαι Xρnotμοnοlfiοαμε κλαoοlκd
ΑΝEΞΑNTΛΗΤO, oi oελiδεE κοi oi κεiμεvα καi μετοφρ6σεts.

tΞt , 141 ANlΣxYΡoTHΣ : Bααoνιoτlκdq κoτclnldιlι;l_ι;.Ιlg " |42 ΚolNΩΝΙKo : E.Η.Δ.

lEΙ , 1zt3 ΣΕΛΙΔOΓΕMΙΣMA : 'EvτυnoπαρoυoI6<tειq.
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ANAoΕΩPFΙTΙΚA 1 2t 4-13.993 μ.'Eλ.

Tελικ6 Ξxεr πoλ6 γ6λιo fi Φn6Θεon. 'ΑvαΘεαrρnτιi5 fi 'AμφIοβnτiαg;
'EΘvικroτιf,s fi Γκρεμroτιig; Πρooδευτlκ6g δ'Avαxρoνιoιtκιrg;
Πρωτοπoριακ69 fi Movoδρoμrκdg; -AΘλlog fr Mεγαλoφυlis; M6λλov
OΛA μαzil Δ€v μπoρoδμε vα xαρακτnρiooυμε ι6v "A". Mπopoδμε
δμors vi εδxαρroτriooυμε δvετα τ6v Ι.X. Κovτ6 o' αδτ6v, καf
CIΛoYΣ τo65 'AΘnvαioυs, no6 iκτιμoδv καi oιnpizoυv τ6v "A".
'Aποκεφdλrorg λοrπ6v τfrg "Θεo/τrκng Ξκφραοng". Kαi ι€pμα γιιi
τoξ "AvαΘεοrρnτrκoδs. 'Αs ioxoλnΘoδμε μ€ τf5 "μεrov6τnτεg"ltl
"Aγvοroτε'Αγoραoτιi τoδ iγαλματ6vroυ oτriΘoυg-γλoυτδν κ.λ.π.
Λ6τpn ιοδ iμφrβ6λoυ πoι6τnτos ρdooυ. Ti o€ ooκαρloι: καi μδ5"iγ6ραoεg"; Mιinοrs γ16 vd δεfxvφg τ6v β6ρβoρo τffg 'Aμαρτiαg;
Mιinιοg γ16 vα παρoυor6zμg τo6g 'Avτixρnoτoυg-Πρoβoκατoρεg; 'Η
τdxα γιd vd διαβιilzpg κρυφi τig ivoμoλ6γnτεg oκ6ψε19 ooυ;
'Aπoτυγxdvεlg o6 δλα 'Yπoκριτdκo. ΠαρατiΘεται θvδεlκτlκιi &π6
τfv dφΘovn βιβλrοvραφiα.

ταΠεlvis μαs vvd)σεtg εΤvοl
τoυλdxtστov μnδαμ'vds. "Eoτω καi μ'
αδτ6v τ6v τρ6πo, δμωξ, iπρεnε
v'dγγiξoυμε ττiv θρnοκεiα, γιd vd
δnοδnλδooυμε τliv 'Yλrκ6 μαs
δn6ατααn xdρtv "τοδ μιiλου τfrs

Θρnοκευrlκd καi 'Εθvrκ6 βrβλiα.
'EγκυκλonαiδεlεE, liμερriolo κoi
nεριoδlκ6 τυno. Bαorκοιig
'Ιoτoρlκo6E καi ΣυγγροφεΤs δnωs: Ι.

Παood, A. Bααiλlεφ, K. Πλε6ρn, Α.
Δεvδρlv6, Γ. Γεωργαλδ, Ι. Φoυρdκn,
Λ. Ζωγρdφoυ, N. Moργr6ρn, Ι.

Θεoδωρoκ6noυλo, Α. Mnεvουd, Σ.
Kυρlακiδn κoi δλλoυE. Πoρατfθετol
uδvνωom, δvιtεμnoρlκri dvΘoλoγiα:
1) BΑΤlKAΝo,'Εκδ' ΠAΠΑKΩΣTA
2) Ο AΝΘΡΩΠoΣ ΜΕΤΑΝAΣΤHΣ
AΠo To ΔlΑΣTΗΜΑ, 'Εκδ.
ΑPΓHΣ
3} Η TPIΤΗ ΔIAΘΙ-ΙΚΗ, 'Eκδ.
tiΑΠlΝlΣΤPA
4| Η ΑΠoΚΑΘΑΡΣΗ ΤoY
XΡΙΣTΙAΝΙΣMoY ΑΠo TΑ
ΕBΡΑ [ΚΛ ΣΤolΧΕΙΑ' 'Eκδ.
ΑΜΙΛΛΑ
5} PAΣoΦoPoΙ.'Εκδ. ΓPΑMMΗ

TAKTΙKoΙ ΣYNEPΓATEΣ
E. ΠAΠΑBAΣΙΛI1I()Y I'-KΠAιΔEYΤΙKOΣ
Σ. ΣTAYPoY - ΦOlTllTllΣ
Π' ΧAPAΛΑMΓIOYΣ (ΙKOΝoMoΛoΓOΣ
ι. ΧΑPAΛΑMΠoΠoγΛoΣ ιΣΤ. ANAΘEΩPΗTΗΣ
Β. KAKAPIMΠAΣ _ ΣΚl'Ι'ΣΟΙ'l'ΛΦ0Σ
Λ. ΡoΝΤoΓΙANNHΣ - MAoιι 11ιΣ
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MΠoYΣoYΛAΣ Σ'ΓΙ Ι ΡoΤΑ

Μ'α0ιov τ6v "ooφtrrιrκ6" ιiτλο, nυρoδoτο1 τΙg 6n6μεvεs oελiδεζ,-γid ioοs MΗ
'Avαθειυρnτlκoιjg. Ξiροl, δτl κdnolo on6 ιd 2 "ιραγικ6" θξιilφυλλo, Θ6 μαγvnτiαη
καlvουρtουE dvογvι,iοτεs, no6 δ6v μdE nαρoκoλoυ[Jιiοαvε oτ6 παρελθ6v,
Πρoτοδ κατοκρiνoυv, fi 8nlδoκιμdσoυv, θ6v "κonoδοφιiρvoυv", δg dvαpωτnθoiv,
iκαvonοtnιlκο, oτd iξfrc:
AΘΕol: Πιoιειjετε oτ6v κ6ομo τoδ 'Ynερφυotκoδ; -Η μι1nωE Evα "δ6v

βαρυ€οοr" οδg βoλειiει;
ΣYNΤΗΡHΤΙΚOΙ: Kολd dοεis, dπ6 "Θεoιjq" ΘαΟμο τ6 niτε. EΣEΙΣ κι δv εToιε
εiδωλoλ6τρεE. Πoλlτlκoιis, 'oμoδεg, Σπiτlα, AΟτοκΙvnτo, καΙ, τfiv Kυρlακιi
'Eκκλnοiα, Πovnρoιiλnδεs. oΛΑ ι6 oυμβlβ6zειε.
ΧPΙΣTΙΑΝol: Tελlκd nol6q εΤvαι 6 oιυoτ6E Χρloιlαv6E; Καi oi oiκoυμεvlκ€g
συμΠροCrευχdζ; Kοi τιi Π6ιpιοv lrμερoλ6γιο; oi Mααiυvοι (!) πorj oδg κυβερvoδv;
oi 'Αvιixρnαrοr; oi iαrορrκι9E dvακρiβεrεc no$ δrδdoκετε YΠOΧPEΩTΙKΑ oτ6
'Eλ. ΣxολεΤα; oi nαvdθλlεs ii δξ6μcυρεg dvτlγραφdg τfrg Π.Δ. dπ6 τnv 'Αρx. 'Ελ.
Θρnoκεiα; Toιjs κoτoiκoυg τδE 'Αιpρrκfrg nδs τo0ζ δξnvεTτε; Δραπiτεs dnδ τ6
καzdvlα τfrg κoλ6oε<,η; Kαi πoυ εΙvol ιd Xρ. EΘlμα; Τ6 κdψlμo ιoΟ 'Ιoιjδα;.'..

ΚOΜMΟYΝΙΣTΕΣ: Καi MAΡΞ, καi ΧΡlΣTo. -Αvτε, ιιδρα no6 ξεnoυλloivταt καi
oi nριilnv Ε.Σ.Σ.Δ. v6 γivειε καi Πρoτεoτdvτεg. T6v "Θρnoκεiα" τδv θκλεκτδv.
-Αεlvτε vερ6 τδv Δεξlδv κoi ιδv Πρ6oιvωv dλ6γωv. Χ6ρrs αi odg δndρxoυv...'
ΠAΓANIΣTEΣ-ΔΩλEKAΘΕlΣTΕΣ: MnορεΙ v' dvτtκαταoτιioη δ xιτci;vαs τ6
nαvτελ6vι; 'Yrιdpxεt ΠΛΗPΕΣ τυnoλoτρικ6, iλκυατtκ6 γ16 τo6g δn6 μ6nolv; Η
ndφτoυμε ο6 δλλoυ εΤδoυs Bξ6ρmοn; Πι6 δnoγonτευτικli. oi καιvoljργlot Θεoi
npdnει vd εΙvor π16 δnoτελεοματικoi καi' o6γxροvοt. Νoμizω;
ΤΕΧNOΚPATΕΣ: 'Eoεig dnορρiψοτε t6 θvoιικτδδεs "Θεri μoυ" fi dvαφ6ρεoιε
oι6 κομπlo0τερg;
ΑΙζPΟΔΕΞlol: 'Evιdξεr, θoεiq ivιlκοτoοτnoατε τnv EΡE τoδ Φ. Kολd κ6vετε
Bρτiκατε δτorμo ι6 n6vτα. Γvωoτis πεπoιnμ€vεs iδεoλογlκδg, ΔΕN
δnμιoυργriοοιε. 'Αλriθεlα, τΙ "κουλτoιiρα" nρεoβε6ετε; ΠolEΣ εΙvαl oi Θ6oειs
oαg γιd τig θρnoκεiεs Yεvlκd; -A, κατdλλαβα. Χρrατrαv6E αil<rrnρoιdτωv (Yrd

τoιjg iλλoυc) iρxδv. T6 βρflκα;
EoNlKtΣTΕΣ: Πoδ εΙαιε; 'Eθvικ6q, ξiρω, οllμoivεt καi Δωδεκoθεroπis. Mfinωs;
.... -A, καιdλλoβα. Πoλrιrκ6g iλrγμ6E. Χρtcrιtαv6E, Bαotλlδg, Παnαδδιloυλog,
Xfιλερ' Mεταξdg, 'lουλrαvdrg, καi, δnoυ vδvαι oi iκλoγ€E. Δnλ. θ6 δεxΟεlτε καi

ψf1<.εο 
'Αρ'πlοιnιiιρlδοc. Noi, vαi. 'o oκonδg δγ16zεl τ6 μ€oα! Συγv<ilμn dλλ6, i

E'Π. ιoΓl 77 (6' 8) δ6v οοq δiδαξε; Τ6 1370 τo0 ΛEΠEΝ;

Pωμoιοκαθofuιoi
(χριστιαvoi}
0ρΘδδoξoι
lxριστισγoι)
nρoτεστ6ντεq

{χριαιανoι}
Εθpι.tioι
Mιxtμεθoνoi
Ζυρoαoτριατiq
Σιvτoυ
Τooiατ€q
Koμφoυιιατiq
θoυδιατiq
lvδoυιατiξ

B.Λμε9ιιιi

138.870.0Φ

5.αn.000

107.5αl.3α}
7.61ο.0οο

1.590.600

2.750

60.0οο

33.0ο0

103.620

336.οΦ
3t0.6ο0

Ιlrιoγiο Συιolo

s.cl.ηω @072.170

4)θ.2Φ 66.526.π6

8l"7ο0.5{n 13.2Φ.0ο0 37t.l91.750
23ο 80ο 7t.οΦ l7.351.c{0

152.66ο.70ο &5.4ω 55s.οl2.29ο
670 t.ωο 248.3π

ω 060.οω
850 2,"οΦ 20.863.420

2.5ο0 18.0ω t63 645.1al
16'ο0ο 24'ο00 25t.757.lΦ

l.ao.oα! 328.5ω {6l.328.0ο0

Τα αvωτdρω ατoι1εiα εivαι απδ τoυq
επioημoυq oτατιoτικotq πivακεq του oΗE.
AN τα μετατρiψαμε oε oΙΚoΝoMlKA i
oυμφερovτα, Θα δoδμε 6τι oτηv oυoiα, o I

lvΙEΓΑΛoΣ πρωταγωνιoτηg εiναι η .KαΘo- |λικη Eκκληοiα_ Συμπρωταγωvιοτεq εiναι oι
Πρoτεoταvτεg, πoυ δπωg και η πρoηγoιiμε_

o oιΙψ.${δj a'tαlnΦρι_ηi 'lημηtnξ \tι ο a-
nαr.ω'δρaΦ μιrootd n;.γriρdιi; ifuιqii.i.; ift .L
Ιaιt αην ηΘΗ:iΑ αrl; ιb.ι | - 
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ΘPI{ΣKEIΕΣ' ΠlΣTοl
aι πιoτai τωv δι6Qopωv Θρηoκeυμ6τωv στov κ6σμ0 καταvt'μovται ωq εξηg:

l{.Aμεριιιi Eυβη Ααio Λlριιη

185.200.970 t78.oΦ.5Φ 5s.9ω.3ω 55.800.65ο

351.9ω 17.8ω.056 2.7€0.0ω 9.1(B.62ο

t1.ωο-οοο lι2.750.6α} 15.ω0.350
74{'.s00 1.6Φ.7ω 1.010.οΦ
105.2Φ 20.200.39ο 3θ0.070'0ω
2.500 16.2ο0 a5.0ο0

33.00ο 0Φ
12.7αl l3'0Φ , al.8ω.970
60.αχ) 161 3o0 163'Φ.0ο0
210-5α' '310.6Φ 

25t.θο0.0Φ
638.9ο0 450.0Φ 158.1α}.0ω

l. τικδν η Διακpατικιbν υπoθθoεων...

i zl Nα αυιoΘετηθoιiυl ΔογματικEg λ0oειq,
.l πρoοιτi.ζ για τoυζ... φανατικoδq η θρηoκευδ_

νη θρηoκεiα' ελ6γ1ει"ουν επι1εrρ{αειq"Τρi-
πεζεq κ.λ.π. Η opΘδδoξη και η Eβραt-
κη εiναι πoooτiκιilg αμελητθεq. 'o1ι Φμω9
πoιoτικιi:q. Για να υπ&ρ ξη ΠΑΓXPιΣTIΑ-
NΙΣΜoΣ (!) ταυτιoη οικ. oιlμφερδvτωv' Θα

πρθπη να υπdρξη ολληλoαπoρρdφηoη. Δηλα-
δη.

l) Να <οvνερΥαοτοιjψr επi E.o Koινο_

1ιενoυg πιατoιig και Κληρικoξ'..
3) Nα <αυμφωνηooυυr ΠΛΠΑΣ _ oικ.

Πατριd.ρ1ηq oαv ιoδτιμoι ξ oμδτιμoι...
4) Να <πιoτθψoυυr KΑl oι Eβραioι

oτo Xριoτδ...
Mε λiγα λδγια υπ&ρ1ει τθτoιo ιικoμ_

φoriζιo> επιφαvειακδg,, πoυ μδvov <υπo-

γεiωφ μπoρoυv vα τα βρoυv. Γιατi o
<oΧΛoΣυ δεν τd πιivει αυτιi. Kαι το παi-

ζει και i\ΘΕoΣ' κ&τι δηλ. πoυ βoλευει και
τoυq,.. πολιτικoOq.'.Πd τ6v AΝAΘEΩΡHTΗ ΡΕ ΓΑMΩTοl
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ToY ΔlΕΘΝoYΣ

ol ΣYMMAXOΙ

KEΦΑΛAloY

'Η'Ελλriνoxρtοτtoνlκri' Εκκλnoio,

δxρli μnpοοτ6 οτnv nαγκoομt6τnτα

τoδ Kαθoλrκtoμοδ, τis δoλoπλοκiεs
καi, τo6g iλrγμoιjg τoυ δv6 ιδv οiιil-

vωv. Xαiρωμoι, πo6 κoτdφερε (;) καi

dvιloτιiκεταl dκ6μn fi 'oρθoδoξΙα'
"onου καi δnωs μnoρεΤ....
...,.Στ6 λiγo xδρo μοg, εΙvol dniθovo

vd nαραατliooυμε τoOs εiδrκο6s.
Προτιμoδμε MoΝo v6 θπιοnμ6*
voυμε:
1) T6 "φρεv6ρloμα" καi τig δrιilξεls

τδv'Entoτnμδv, πo0, δ6v nρ6oβευov

ΑNΑΘEΩΡHτ}IΣ |19

Σ€ dvτiΘεon μ€ τ6 δαo nρεοβε6εr, δ Ρωμοrοκαθoλlκιoμ6g, εΙvol μiα γ6γγpαlvα,
δπωg δλα τ6 'An6λυτα, nοιj &nαγoρει1ουv τιiv dv6nτυξn ιου ivθριi:nου!
'Εnιτρ€'noυv ΜoNΟ δnαγoρειiαεrs. 'Η δπoκρroiα τδv "Bαιικαvtoτδv" τo69
δπ6τρεψε v6 γrγαvτωθoΘv &vd τδv oirilvωv, oμtκρ0vωvταs 'Α-nελ-πι-oτt-κ6 t6v
'Eλλnuoμ6 καΙ 'oρ. Xρtoτlαvlομ6. Κοi βεβoiωg, Δ€v τδλμnοαv οδτε κdv v6
κρατι{ooυv τ6 nρoo'xιiμαιo dπ6vαvιι od δι]o Λαlκoιis γiγαvτεg:
1) T6v'lταλ6 Σoolαλloτn Φαλdκpα.
2) T6v onlvθnρoβbλo κovτ6 μ€ τ6 μουαι6κl.
oi riλiθror "θρnoκευ6μεvol" μιξ τd M"M.Ε. ξiρουv vd δριiωvταl γld τοι5q
"φαoΙoτεg". Mπρooτ6 δμωg omv "oιiμvrα zωιi" ξεxvοΟv διr:

'o Πdnαs Πios δ lloE omρlξε ι6v Ντοiτοε, δπ6 τ6 1920, καi τ6v δv6μαoε
"'Αnεoταλμ€vo τoδ Θεoδ" oτis 20-12-26! 'Ιδoi καi, τ6 δρθρo 20 τoiι 1929-
ETvα δ δρκos πfoτεωg τδv'Ιταλδv θntακ6nωv Evαvτt τo0 Φαοιoτικoi κρ6τoυ9:
"'Evιirntov τοδ Θεοδ, καi τδv Ιερδv τoυ dnoκαλιjψεωv, δρκizομαr καi δn6oxoμαt
in' ε0καrρΙα τig δvoμααiαg μoυ δE θπroκ6noυ, vd εΤμοr ntoτ6E nρ6g τ,δ iταλrκ6
κρdτoE. 'Oρκizoμαl καf ιjnδoxoμαr v6 τlμδ τ6v βαolλιiα κol mv κυβ6ρ'.molv, nοιj
oxnματioιnκε o6μφωvα μιi τΙs συvιαvμαtlκds dρxis, καi v6 θπlβ6λλω oιoιjs
κλnρrκo6g, nοιi βρioκovταl κdτω dn6 iμdvα v6 τfiv τtμo0v. 'oρκizομαl καi
δnOoxoμοl vd μιiv nαβvω μ€ρos ο€ oυoκ6ι1lει9 καi oυγκεvτριilι:εlg nο0 μπoρoiv
vd nρoξεvfiooυv znμld oι6 'Ιιαλlκ6 κρ6τo9, καΙ, v' δnoγoρει5oω καΙ oτoι3g
κλnρrκoι3g v6 noβvoυv μ€ρos o' α,jτds"'
Λolπ6v, no6 εivαl ιi ,:'Πioτrg" τδv Kαθολικoιjλnδωv, γld v6 θμψυx<δooυv τ6v
'Aγcδvα δv6vτlα οτ6v Φαoιoμ6; Περinoυ τriv Τδlα iπoxli, τd nαραοκrivlα
Γερμαvfαs-BατlκαvoΟ, βεβαrιilvoυv τ6 δεrjτερo, δτl oυμφιiροv εTvαl vd
δnoοτnpΙξoυv τ6v A. Xiιλεp. oi 'Exθρoi; Koμμoυvrατds καi, 'oρθ. 'Eκκλnαiα
ιfrg Ρ<οoΙαg! T6 i933, δxoυμε "καιαlγtoμ6" 'εγκυκλiωv κoi δlακυpriξειg δn':ρ τoδ
Φ6ρερ! "Aκ6μn λoln6v, καΙ otis 2|-2_43' δ Πdnαs δl<ρoρoιiμεvα δnλιδvεt: o'H
δrακ6ρnξn τfrs Καzαμnλdvκog, πo0 inαtτεΤ δn6 τiE τρεiE δυvdμειg τoδ -Aξωvα τnν
xωρis δρoυs nαρdδοon, δdv εΤvαι oιjμφωιrn μd m xρloτlαvrκτi διδoακαλiαr.

Σ6v δτoμo, δ€v μ- dπqσxoλεi 6 θρnοκευτlκ6g (μεταφυοlκo9-τυπoλατρικ69)

μαvδ6οs ιδv Ρωμαrοκoθολrκδv. oδτε καi ri δvαn6φε-υκm Evωon τδv iκκλnotδv.
Οδιε καi οi nροδoτlκ6s θdoεrs τoυg oτ6 Mακεδovlκ6. Αr)ιd εΙvαl "αλλovδv

ποπ6δωv εδαγγθλlα"! Md φoβizεl MoΝoΝ μiο Θεο-δια-xρατtκli Παγκ6oμια
Kυβ€ρvnon. TΙnoτ' δλλo.....

ΙoYΛΙΑΝoΣ

τnv Θρnoκεiα.
2) Triv καταndτnon καΙ θv6nτυξn
δρκειδv noλιτιαμδv.
3) Τflv αnoρρ6φnon "θγκεφdλωv"

λ6γω τδv κλεμ6vωv βιβλroΘnκδv
noιi κoρnιiΘnκε.
4) Tιiv nροαγωγli τεμndλnδωv od

μovoxoιjg κoΙ τ6v τυxoδlωκτtoμ6 o€

Σιαυρoφoρiεs (!) fi δldφoρα Θρn*
oκευτικ6 T6γματα....

5) Triv γλolιi:δn εtΘυγρdμμron μd

oΛΕΣ τiE no]11μξ5 κατoιrldoεlg....

,.- -.':. .ι .. "-'-' 'ΞΞ-- =.ΞΞ'*- -:t'

_ Απo αντη η αται'ρoφoρiα για ιa 'oyια Ιωματα'
απο1ηoαμc πoλi λiyα! ΧΧΧffΧffF(
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'Yπι1ρxουv ivιiλlκεs' llο6 Gμιρlβdλλουv δτl οδια τd δυo ουμπoρε6δviαi.'Mnορετ,

v' dλλ6zoυv oi τεxvlκds, tixι δμtυs τd Θdματα oοoiαs. Δiv μlλ6ω γ16 ττiv θξ.

€μφdνrαll, τ6 τυnoλατρrκ6. 'Avαφdρωμαl oπiv κoομtκτi "ιαιjτtcτn", δnoυ δndpxεl,

iκατdρωθεv λοδv, nαρd φιicltv "nαρ6λλnλos Crυvoυσιαομds"l

Α0ττi fi κυβερvnτlκιi rlολlτικri, τδψ δυ6 θξoυotδv, οιig nρωι6vovεs δμdδεg,

iκπορευ6ταv dπ6 τοιiE μdγo-φιiλαρxo. 'Η αδξnon τδv δποδδv, μolραiα θniφερε

δtαιριlρειlκ€g 'oργαvιυτlκεs δlορΟριiιοεls, ιloλιi n16 ιlολιjπλοκεg γ16 τoιi5

nιατoιjg-qπrιρoιp6ρουE. 'Ειoι λoιπ6v, τd nλriθn, δnοxρεcirΘnκαv v6 rΙlστειjoυv καi

vd "zoδv" καιαoτdοεtq αvεξ€λεγκτεs, dnδ αδτοιig γ16 αδτο6s. oi δvoμαoiεE

Xριoτlαvloμ6g-Boυδloμ6s-ΚαnrταλroμδE-Σootαλ'σμ6s κ.λ.n. Ξxoυv κotv6

oυμ<pdρovτo. oΤAΝ ουγκporjωvται' κdτl μοθαivoυμε. 'Aλλrδs, orγτi ixθ6οg' lγΙαzi

τoυs, καΙ i "γril'vn" iοxιjζ, τ6 ΚΕΦAΛAlΟ. Παροτiθεταl δ πivαξ τδv δμoεrδδv:

'Eλnizoυμε δτι oi dn6ψειg σαζ, θο φrλoξεvnΘoiv oιis oελiδεs μαg, γld

δiολ6voυg noιi nρooφdριυvιοι MoΝo ο6 δvfioυxα nvε6ματα- "ooot β6βαtα

6xουv αiοθιiμαια αvααιpαλεΙαg, δlολλιiγουv μiο δnδ τΙg τ€ooερεlE καπlγoρΙεs. oi
καi ιig τ€οoεριg μαzΙ... 

-Ει:ιω κοi ltερlοιαοιοκd""

o ΣΤt_lΛOΒA'ΓΗΣ THΣ olΙ{OΙ.ΙoMlΚΙ-ΙΣ ΠoΛιΤΙΙ(HΣ 
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Aδτ6 τo θ€μα, πor5 δγγizoυμε, εivοr τ6 τoλμnρ6τερo δπ' δλο. 'Απoρρinιεl τ6v

μδθo "τng oωmρfαg τng ψυxfrg" καf μδg ndεt, σ' ivαv δnαρκι6 κ6oμο, oκλnρ6
καi dvfiΘlκo. Aδt6v noυ θκμετολλειiεταl τriv 'Αφiλεlα κοi τιiv nvευματlκli
κακoμolρl6. 'Εδδ Θd κοιαλλ6βετε ΠoΙol καi ΓΙΑΤΙ dγωvizovται.
ΠαρακoλoυθεΙoτε λoln6v n6αoι τd οiκovoμivε, θκκλnolαoτlκ& καΙ
nαpεκκλnotαoτtκd.'Enlonμdvετε τo0g ΕΠAΓΓΕΛMATlEΣ:
1) Δ0o v6οl γvωρizωvτctt. Λδvοs fi θniοnμog δρραβdlvοg. Ρoιjxα καvor3ργtα,
λoυλoιiδtα, μετακlvliαεtE, τροnεz<ilμqτα, dvταλλαγ€g xρυoαφlκδv, φωιoγραφiεζ fr

βlvτεooκ6nnon. Aδξdvωvιαl οi θnαγγελματlκ65 καi κolvωvlκdE γvωρlμiεg!
2) 'Ιox6oυv τd δE δvω, dλλd, αOξdvωvταl τd Ξξoδο! Δnμooiευon ο' θφnμερiδεg,
xαρτtd Διiμου-Mnτροn6λεωg, τελετιi, λαμndδεg, μΠoυμΠουvrdρεζ κοi γαμriλro
ταξiδr. Δnμ. μειακivnαn, ξεvoδoxεiα, φαγnι6!
3} 'Eγvαμοt. ΣπΙτl, Ξnlnλα, ιiλεκtρlκd σκε0n, ρεδμο, vερ6, τnλ€φωvο,
κolvδxρnoτα καi ουvτnρnon δλωv οδτδv!
4) Bαnτiorα. "o γvωοτ6s κιiκλos τδv 1+2 παραγρ6φωv. Τραγlκn (μαλλον)
nρoαθιiκrr; Αl3ξdvεται τ6 nελατολ6γ:ο! Kατd x dριθμ6 δτ6μοlv.
5) 'Ι-l οiκoγdvεlα Ξxεl μεγoλλiτερn ουμμετοxri! Πoρτ€s, vεv€θλlα, δγlαoμoιig,
θκκλnαlαoμο6g, παvnγι5plα, 'ΕΘv. Σx. δoρτig, δoξoλογiεE, δγρυnviεg κ'λ.n.
'Evεργoπoinαn oιi κοrnxnτtκ6, παρ. δργαvιilοειg, Θρ. nερloδικα κ'λ'π.
6)'Αoθfvεlεg, Ξξομoλoγrioεtg, κolvωvio μελλoθαvdιoυ!
7) ΘdvατoE. Χαρτrd 'Jεκρoθdφτεg, φd.ρετρo, λoμn6δεg, λoυλoι]δlo, κ6λλυβα,

μvnμ6oυvα, τραnεz6ματα, μετακlvιioεls κ.λ.n.
Αδτδs δ αιjvτoμoE oiκοvομlκ69 κι1κλog εivαr trrrκρ6g. Λoιn6v, ixoυμε
'Αγιογρdφoυζ, κατασκευαoτ66 ταμ6τωv, ΔωρεdE, noλυφωτα, oτολiδrα, iκκλ'
σκειin, λdδlα, κραold, λεlτoυργlr1g, Συvτ. 'Aκ. 'Eκλ. nερloυoiαg κ.λ'n. κ^λ.π. 'A,
vαi. Ξεx6oαμε ιo69 "μεodzωvτεs". M6 ρdoα fr κoυοτoυμdκlo. Ti δλλo; Td

ψυxoodββατo! Tfiv μειακiιrnon ntοιδv δπου γivωvιοι θο0ματα. Κdnoυ iδδ κoυ-

ρd-oτn-κα.
Πd δλα τ6 nαραndvω, καταλαβoivετε γrαιi Γdμos-Kρ6τοs nδvε μozi! Γrατi
δnαtτοOvταr τd μvιiματα. Γlατi διιbκovταt &vnλεδs 'Εθvrκoi, 'Aριατερoi,
'Avφxlκoζ 'oμοφυλδφιλoι και nαvτ6g εiδoυg 'Αvιlδροoιrκoi! Τ<iφα nλ€ov, δ€v

δn6ρxεl δ nιiπλοg τfrg ιinοκρtτlκfrg <ipαr6τnταE. oi Τ6φοl δnοnvdουv oiκovoμlκιi
εδx6ρεlα fi δυoωδiα. 'Εξoρioτε λoln6v ατ6 "n0ρ τ6 θξdlτερov" τliv 'Eρrv6α
('ou'u'uo) 

ΦoNΗ

Y.Γ. Καi, μri λnομovεiτε, τi5 εilλoγiε5 oτig δρκαl1looiεg δλωv τδv
Δnμo-κρατικδv Kυβερvlioεωvl Χdl x6l xdl

0PΗΣI(EΙA

1) ΙlΙΣΤΗ
2} οΠAΔΟl

3) AΛΛAΞOΠ|ΣTΗΣAΝΤEΣ

4) ΨAΛΤΕΣ

5) ιEΡΕlΣ

6} ΕΙiKΛΗΣΙΕΣ

i) lΕPOΣ NΑΟΣ

8) ιΕΡA BtBΛlΑ

η 10 ΕNΤΟΛΕΣ

10) MAPEγPΕΣ

1υ ΑΓl0ι

12il{0ΛAΣιl

13}ΠAΡΑΔε,ΙΣΟΣ

14} oΕ'lKΟΣ ΛΟΓ0Σ

15)ΘΕ0Σ

ΔHMOΙ{PΑT!A

ΨΗΦ0ΘΗΡιA
ΨtlΦ0Φ0P0l

0ΦAΔ0P0l

Ε'γΝ00γMΕΝ0l

BΟYΛEγΤΕΣ

t(0Μ. ΓPΑΦEιA

BογΛΗ

ΠΟΛΙΤιΚ0ΛOΓtA

KγB. EΞAΓΓεΛlΕΣ

ΑNΤlnΟΛΠΕYΟMΕΝΟι

κγBΕΡΝ0YNΤΕΣ

AlilOΓιl{ΟΤΗΤΑ

ΠΡ. KΑΡΕKΛΑ

KOM, γΠΟΣ)(ΕΣElΣ

ΠΡΩΘYΠ0γPΓ0Σ

οΛolmΗΡΩTιΣMOΣ

IΔΕΕΣ

nlΣT0ι

ΕΞΩMΟTΕΣ

MΕ.ΣAΖ0ΝTΕΣ

KP. YΠAΛΛΗΛOι

ΑΝAΞlΟΠlΣTlA

ιΔΕΑΛlΣM0Σ

OMlΛlA APXΗΓOγ

AΝ. ΑP)(ΩN

Ι$ΦAΛΑΙοKPATΙA

AYΞΗΣΗ KΕΡΔΩΝ
ΕΡΓAΤΕΣ-I{ΑTΑΝAΛΩΤEΣ

MΕT0x0l

TΡAΠΕZll{0ι

0ιK. ΣYινIBΟYΛOΙ

AΠΕΡΓlΕΣ

EΛΕΓxOΣ ι(ATΑΣΤAΣEΩN

ΑNΕBOKATΕBΑΣIιηA ΤlMΩΝ

MΕΓAΛ0MΕT0)οΣ

ΧΩΡα ΣYΓlfΝTPΩΣΕΩN AlΘ. Δ. ΣYMBΟYΛΙΩN

Δl0ΙΙ{ΗTHPιο χΡΗMATιΣTHPΙο

KΡΑπKΕΣ Ε}ωOΣElΣ 0iKOΝOMΟTΕXN|A

M. M. EΝΗMEΡΩΣΕΩΣ xΡΗMAfiM. nΛ0YtlΣMOγ

AΝTιΦΡ0Ν0γΝTΕΣ ΠAPAΔE!ΓMATΙZONTΕΣ

AΣΤγΝΟMΕYOΝTEΣ TΕXNOΙ{ΡATEΣ A.E'

lANoΣ
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'Εδιδ τα ιlρογματo εivol πoλιj nl6
oοβoρ6 dn' δτr φovτ6zεοΘε.
'Αvορωτnθιiκoτε δρoγε, iκτ6g
nλ(lοεωζ iγκεφdλου, π6οoι τ6
οiκοvδμnοαv τig fiμdρεs τo0 Πdoxα
MoNoΝ dιt6:
α) "Eργα κΙvnματoγραιpικ6
τnλεοnτtκd κ.λ.n.

β) Δioκoυs - καo€ιεg Kλαoolκfrg,
Θρnoκευτικfig κ.λ.n' μουoικiiq
γ) Blβλiα - περroδrκd θρnακευτlκoδ
περtεxομdvoυ
δ) Συvεατldσεts - δεξlcilαεrE - δμιλfε5
κ.λ'n. ΛoΓΩ "ioρτααμδv"
ε) Φrλrκdg δθλnτlκ€E {!) ουzllrnoεlζ.
Λoln6v' κορδ-lδo κοιοvολωm μd τ6v
δβελiα σoυ, π6λl στ'δρnαξαv
Ξμμεοα. Bdβαιο no6 vd vorιilοηg ττi

αοιjβλα δρΘιο οπiv πoλυ0ρ6vα oου.
'Λμιiv, δxtrιlμε κoι 6vο καvirλl' 62
voμfzω iδδ' πoυ ιδxω δrαγρdψ,εl.
ΛYΠΗΘΕlTΕ MΕ. ΕΛΕoΣ.
Γrd μετρfroτε, n6οοl καλλrτεxvεg
ει)ριinρωκτol καi <pαρδι1rrιομεξ μds
"Xρtoτlαvoφ6ρvoυv" δvd τoυξ

αir}vεg. ΠoIoΙ o'€ oτnρizoυv'
Mαvι6vα; Bρ€θnκε τ6 AΝΤΙΔoTo'
ΣEΞ θvovτiοv ΘΡΗΣΚΕΙAΣ.
'Avαρωτnθfrτε λoln6v, K6ρlε
iλdnoov fi MAΝoΓoYΩP; Π.
Δrαθfiκn ii 'Αvoθεωρnτfig; Σis τιiv
δοκαoo' Πρoτrμω ΣOKΡΑTEΣ καI
Mnivαλn. Μ.μ.μ. Τo0 Aiγαioυ τ6

μnλofz.
Καf καλd. Οi μεγdλor zωγρdφοr;
M6vo δvroγραφfεs;
'Aγdλματα; "oλα μ€ θvδ6ματα
δoτρoγαλ6λolμα; Kαi fi 'Aδαμlαiα
nερlβoλτi; ΠΩΣ θd fiταv δραγε fi
ΕUα;...

Συγκρlτικα οτolxεΙα, δπdρxoυv
διρ0ovα. Αitτ6 iδδ, εIvαr oταγ6vα
ιrrοv rilκεαv6! 'Απoolιilnnαο δτr δλ'
αυrd τd"καιoοκευdoμοτα" εiod-
Y(l)vΙαl. Tf iξdγoυμε; Καvd 'Ιερα116-

οτολo oτ6 Koγκδ. 'Εκεi θd βρioκω-
μol δτοv τ6 διoβ6zετε.

Στd x6ρlα μoυ δnεoε Evα θξοrρετrκd
θi.lδIαφ6ρov τεOxog τfrs 1/3/93 'Aδ.
Mετ. τοD Σωτfrpog Nαυn6κιoυ. "o
πεrρααμδg fiταv iλκυατrκ6s. Oi 23

μεγαλλiτερεE oελfδεg δn6 τi:v "Α",
fiταv πρ6κλnαn γι6 δμφtοβιiτnon.
Mrλoioαv γld πiv πρoαφoρ6 oιriv
Κotvωviα" 'Avαφ6ρω τo69 λ6γου9
αδτo69, μ6 τo6g δnoioυs oi Movαxοi
xαρακιnρΙzωvται αdv τ6 "Λ.Ο.K., καi
oi Εδzωvol τfrg 'oρθoδoξiαg μog,
noδ nολεμoiv οτnv nριbτn γρομμΙi".
1}'Eκκλnotαoιtκιi καi πρoοευxnιtκn
πρooφoρd"
2) Πρoαφoρ6 οτriv 'Ελλnvrκri καi
'oρθ6δoξn nορ6δocrn.
3) Συγγραφlκri nρoαφoρ6.
4)'Εκδoτrκri πρooφoρ6.,
5) Ψυxοθεραnευτlκιi πρooφορα.
6) Φrλαvθρωnlκlr πρooφoρ6.
7) Κolvωvrκιi nρoοφoρd.
8) Παrδαγωγlκri nρooφoρd.
9)'Eπlατnμovrκ6 nρoαφoρ6.
1Ο) ΓΙρooφoρd φlλclξεvΙαg.
tr1) Προοφoρd οmv nρι:ι;κυvιtμαιιt<ιi
κiιrnon.
12)'Aγρoτrκfi nροoφop6.
13) Kιnvoτρoφlκli nρoοφoρ6,
ixΘυoκαλλr6ργε'εs.
14) Πρoαφoρ6 θργooiαg.
15) oiκovoμlκli προαφoρ6.
16) Πρoβoλri τfrs 'Eλλdδos κoi τfrs

Νουπ6κτου.
1'7. Kτιρrακfi nρooφoρ6.
1'8) Koλλrτεxvlκri nρooφoρ6.
19) Moρφωτικfl nρoοφoρ6.
20) Πρoοφop6 oτnv λεrψυδρiα.
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21) Προoφορ6 oιnv oiκολoγrκιi
oωmρiα.
22) Πρoοφoρ6 oτελεxiv.
23) Πρoοφορ6 αmv iεροnοοιoλfi.
24. Προοφορd oiκοvομrκδv δωρεri:v.

25) Πρoοφoρα εiρ6vns.
26) Προι:φορο καλoυ ποραδεiγμαιοE.
Αι)τθ λorπ6v, τ6 YΠEP, τοΟ Μovα-
xtκoi βioυ, πορoυol6zωvιαt oε 23
υελiδεq. "oοοl θdλουv vα τis &πο-
κιιiooυv, δs Enlκolvωvriαουv οι6
τnλdφωvα; 0634_2273| καi 22324.
'Yrι. 'Εκ. "Αρx. Νεκιορrοg...
Τδ περiοδrκο οαζ, θα iιαv 'Αvαξlo
λδγου, vα κυκλοtpΟρi, iοv δfv
Eφερε αδι6v τ6v iniznλο 'Γiτλο!!!

'Αn6 δδ καi μπρ65, ακολoυθoδv τ6
Ι{ΑTΑ nο6 δvιrκαιοιlιρΙzουv τig
Σκ6ψε19 πολλδv 'Aιoμωv, noιi iμεiq,
ιολμοδμε 6nλδE καi ι[g γραφουμε.
Δrdλoγοg λoιπ6v καi δxι μοvδλovοζ.

'Απ6 iκδoιlκd dξοδα, τ6 ιtεριoδικ6,
κολδnιει κοvd l0αριο "A"! Koi
βdβοlα δγxροlμεg ιρωιι-lγ1-iorρiεg
xρυαoβαρυφορτωμivωv εδτρoφδv
μουρoφΟρεμεvωv. "Ομωg, δndρxoυv
καi nλεloιpιrφlκα λlιig μoρφis.
Φε0γoυμε dπδ τo ''tμ<ραvl<rιακ6"

nεριoδlκ6 κοi, noμε oι6v
AΣKΗΤlΣΜo, δ δnoΤοg δnερκολ6-
nτετol αtto 2 λdξειE:
α) Eiθυvoφoβiα. T6 vd &lοιlυρΟδq
δn6 τα θγκ6αμια, δiv voμizοl v6
εΙvοl τ6λμn. 'Avτiθετο δdv βλ€n<o
πρoοφoρd οτliv Kοtvωviα. oδιε
δlαιιilvtιrn τoδ εΙδoυq! T6-f,ΞΞ-> IANoΣ
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ΠΑΛΛΗKΑPlΑ, nι-lλεμdvε μiιlα οτd
α6vολο. 'Aπι5 κr iiη rtοδ "Λ.Ο.Κ. καi
Eδzοtvοι" τirs'oρ0οδoξiαs:
β) 'Εγοilιlμ6s. T6 iρ<δτnμα εΙvαr, τi

εΤδουs iμlιεrρiεg Exεl ijvαq 'Aοκnιτig.

Nd μlλriοουμε γld Ξvοv κ6oμo δ
δnοios δlολογizειαι, καi, δ€v
τεκvοnotεi;..". Ti γivεταr "n δμμoE τfrg

θολοαιlns";
oΙ 2 ιbs δvω noραγραφol, θξιlγoΟv
τι\v εΤοoδο <rd μovοrrττiρl fi ακιiτn'
EΑN οxoλtdοtr καi ιis 26 nαρα-
γρiιιρουg, λυrlδμοl, δλλd, ΔEΝ τrs

βλfrlr,l δλnΘlvfs. Εivοι αδιdρεσκα
μοv6nλειrρεs! oi "Ελλnvεg Φlλ6-
σo(ρΟl, δ6v γvιilριzαv ι6v Χρloτl-
αvrομδ, γι6 v' δvαιlιrjξουv θαυμdαια
τιiv Φlλοιrorρiα. 'Η θγκρdιεια' δ€v
κολλιεργεiιαι μd τdv δno<ρυγιi
nεlραrrμιilv, drλλd μi τιlv θεt,rρnιtκο-
iμπεlρlκri γvωρrμiα ιoυg' Τεxvο-
λογiα; "Ε δxl κr' ο0πi v6 ιlρoοlθεr-rαr

δπ6 τd μovαοtliρια. 'l_l 'lατρlκτi; Xμ.

Δdv ξdρω καvd κολ6γnρo vα οnoιj-
δαοε καi vd xεlpουργfl δωρεδv.
ΛογoιεxvΙα;'Εδδ dnoαlιοποtnτtκd.

'lερonoorολιi; Nο nεΙooυv το6g
'Αrρρo-'Aοιdτεg vd μτiv noλλα_
πλααιdzdιαi δav "ιfiv δμμo τfrg

θολdαons". Eiκαoτlκd; Nαi, ιiγlo-
γραφiεg, ψαλμo6E fr δμοι6μoρφ.r'
δγdλμoτo. Εiριivn; Ν6 ndvε oτιiv
Πριilπr Γρoμμli καi v6 πρoτdξoυv ιd
omθιl τoυg. κ.λπ. κ.λn.
...Δυατυx6s, στov Καλoγερloμ6,
βλ€nω vd καλλrεργεiταt καi ri 'Αvτr-
'Eθvικli oυvεiδnon. EΙvαl fi

μorρoλατρεiα τoδ θε6πεμnτoυ. EΙvαr

δ Evτεxvog δlαxωρroμ6ζ τo0
oυv6λoυ. ΕΙvαι ιi δγvolα τοδ

μερoκdμoτoυ το0 φ6βoυ καi τfrg

θργoδoαΙαs. Σd τελlκfi &v6λυon;
ΑΡΝoYMAl τfiv ιfπαρξn τδv
καλ6γεpωv fi xαμnλoβλεnoυoδv
καλoγρrδv.
zovτεg γt6

xρεl6zωμot μεod*
oωτnρio τiig ι1lυxfrg

μoυ. 'Εdv εΙμαι αvΙκαvog, 8γκεφoλr-
κ6, vαi. Τ6τε πλdov, θ' &vαφωvιi<lω:
" Mακ6pιol οi πταrxoi τ β
πυειiματt".

Χ. ΑΛEΞAΝΔΡOY

o ΙjΙlιΛΙ:Ι('Ι'ΙΚΟΣ ιllYΛtl'Ι'ΙΣMoΣ ΔΕΝ ΕΙΝAΙ

}ΣΙΙ TΟY ΛNΘΙ'}ΩΠoΥ.
ΙiιΝΛΙ Ιl ΘE

ΑΝAΘΕΩPHτHΣ 
'25Φ, PΙ [TΙΛt{Ικ EΣ t1P0Δ0[Ι EΣ

τoυ ι. XAΡAΛAMΠOΠOYΛοY

tl(α αvτιιειμ.rιiη npοoEγγιoη τou rε1αλαι66oυ9 oημαo{og ζητltμα-
τog τηg τε1vητ{g "ελληvo1ριστtανιιl'ig o0γιλιoηξ"επιβ6λλει τηv
ι6ια(τερη εrιμoν{ στην Iατατρα;{ τou ρ6λoυ τηg ειιληo(οg roτt
τoυq βυζαντινo6g 1p6νoυg,p(α αμ1ιλλεγ6μενη περ{oδog xατi την
oπo{α η μεγιoτoπo(ηση τηζ 60ναμη9 rαι τηE επιρρot]g του χριotια-
vιαμo0 εr€;ερε υE απoιGλεoμα την εγrαθ(6ρυoη εν69 θεριpατιιo0
rαθεoτ0τoErcν6g rλuδυvιζ6μεvοu xρατιrο0 oxηματιομo0,oτον olο(o
αoroOοαy την εξouo[α oxoτειv6g δuνdμειζ με xαpαΙτι'|pα εξιθεoμιr0.
Kυρ[αρ1η αν6μεoα oε αuτ€E dταv τo rαsιαομθvo ιερoτε[o.Η ΙBισtια-νιx( ιδι6τητα λειτo6ργηoi oαφig oε pdρog τη5 εθνιr{g ταvτ6τητo6.
Ιαι oυιrειδητoπofηoηg,α9oΦ apιo0oε η ιpoot]λωoη oτην op06δοξη ιt-
στη Yια να γ(vει o oπoιoα6(πoτε τυ1α(oE dνΘρυnog ρυμα(og ιoλ[τηg"
Για πρlτη 7oρ6 o ιoυ6αιoΙριoτιαvιoμ6E αvαγ6ρευσε σε πολ(τε6 rρt-
τoug 6τομα δι61oρη9 πpo€λευoηg,ετερo1ευ{ oτoιχε(α εv6g loλu;uλε_
tι xo0 μυoαι'rο0,1ρ(ζovτdq τα βuζαvτιvoOg, παpα1vυρ(ζoνταg to. γυ6_
pιoμα τηζ lαταγογ(g,'Ηταv αρrετ69 o αoπαoμ69 τoU xριoτιαvιoμo0
για να ιατα7€ρει Cναg ευpuπilioE.αoι6τη9 ( rαι α;pιιαv6g 'αι6μη tlα
αvα6ει1Θε[ ατο διoιrητιι6 μηxαvιo]:6 tηg Aυτοrρατορ(αg ( rαι vα
xαταλ6βει 16πoια περ[oπτη 9€οη,6ιο9 ouv€βη με τot ζ εβρα(oug,1ε-
γov6g τo οπoio ειιβεβαι6νeι τηv rαΙpια διαπioτυoη o0μ1υνα με tην
oπoiα ο' xpιστιανιoμδE αλλo[υoε τηv Εθνι xii Xοιν6τητα ιρoι06vtαg
τηυ ;υλεiir{ ειιμειξiα-0ι ι6εoλoγιrΕE αp1Eg ιoυ περι€βαλλαv τo ε-
ξoυαιαoτιι5 ιρ6τuπο τou 8uζαντ[ou'Urατoρεu6μενεg απ6 μ[α αν0ελλη_
νιxr]' 6ρrirα ;αvατιoμ€νιν ραoo16ριv,oυv€τειvαv στηv rαταr[εoη τοu
Ε9vιxοΦ oυvαιo0ξματoζ τυν Eλλ{νυv,εν€ η υπoβoλ{t τηE ι6€α9 tou "1_
ριστιι:vιrο6 €0νouq-'o6ξγηoε oτoν ει;uλιoμ6 τυv παpαδooιαxiν εθνι*
xιiν αξιiν.To ιεραiεio μετ€βαλλε τηv AuτoxρατoρΙα oε uιεραoιιατd|
τoυ ιδu6αιoxριστιαvι'ro0 6oγματιoμoιi,uro1ρε6νoνιαg τo'EθvoE να.α-
π6μπoλ{oει iαι να εγrαταλεiφει α7ι1λαrτη τη 6ιxr] τoυ παv6p1αια rλη_ 

-

povoμι6' H exrληoiα,εroιioιοζ 1opEαg τηg εt}vιrξE διαipεoηg,uποδαυλ[ζoνταE
τηv ι}ιοπrη διαμιi1η μεταξ0 Ειxovoλατpiv ιαι Eιιονoμi1υν,δε δ[οταoε
vα πpoβε( oτηv eξ6vτυαη oλ6ιληpον ιλη$uoμiν_με πρ6oxημα τηι' -..(ιι_
ρετιiη'τoυg αioτη.Δειιαετiεg ολ6ιληρε9 πριν απ6 τη 1poνιι{ oτιτpξ
τηg 'Αλιιoηξ ,οι 99oνερof 1ριoτιαvο( ιαλλιεpγor7οαv τo πνεθμα τηζ ητ-
τoπ69εια9 iαι τηg μελλoOμενηs σUντριβηs τηs Π6ληζ'πpooβλ€ιoνταs στηv
εξα9λiοαη τoυ η9iro0 τoυ λαoιi.ltε9οδιιd o ιoυδαιo1ριoτιαvιoμ6s Ιγ{'-
φδpoOoε ioν rαρπδ τηE πρoδoo(αg ιαι εγδ o r[νδυνoE υπ€βooιε οι pu-
ζαντινo( ειιδibοvταν-oε μiα ξ6φpευη αλληλoεξ6vτcση στo βυμ6 r6vτoτε
iηE oρ9οδοξΙαg.Tηg oρ$οδbξ(αi rou αeoδυν6μυvε με τιE διd1oρεg (vτpι-
ττεE το 'E9νο5.. 

"'ioi o. dλλo iημεio τoνio0ηrε με lμ1αoη 6τι o ιou6αιo1ριoτιαυιαμ69
ιαταδiιξε ιlε €μiαoη τα ;υλiτιιιi αp1€τυπα ιαι μ6νo_η !ι'ευματιιι!'ιε_
v(α xαι-o πολιτiατi169 μαραoμ6E ιου αv€ιυdαv εξαν6γxαoαν τoυg pu-
ζαυτινo69 να ιαταφιiγoυv'oε €vα πρoιε1υρημ€,υo oτdδιο τηg ιiιαρξηg τηg
iυ.orρoτiρΙαg oτo'6oρηατo Eλληvιιδ rνει7μα τια \rα απεγιλυβια9oΘν αι6_

'o noλ,.,b.ιiο τειμα'ioι τη, rρ(oη ταυ6τηταξ στηv oπo[α'ε[1αv ιερι€λ-
$ει εξαιτ[αg τον 1pιoτιανιr6v εnιλογθυ-Θα ξταν 6μιE ιαρ66oξo vα ει-
δηλυvαυ oι !ριoτιoνο( €vα ανυπ6rpιτδ ,αι πηγαto ενδια1€poν για_τα δη-
μιoυρ1ι!ματα^πoυ €1εραν 1αραγμ€vη ειdνυ τοuE την αι6vια Eλληvιril'o7ρα-
iιοα' δii" 9ειρoι7oαν' τηv'-tιρoσcνulια ειιHtι oαv τ[τλo ντρoιdg ταυτ[ζo-
ντdg την εννoioλoγιι6'με bπoιo 1ειρ6τεpo oυvειρμ6 oτoν oπo[ο μιoρε[
να irαipEξει η ανiριiπινη ox€{η.'Evιυ9αv 6ηλαδξ vτρoπt| ιαι rατdυτια
γiα-οiι''Jεrμα., ι6iερo οημιoοjγηoε η αvθρ6πι vη διιivοια.εν0 rαρ6λληλα
αιο9ιiνoνταν Lπεpr!γαvbι γil 6τi'πιo νooηρ6 ιαι αv9ελληνιι6 αιoιι7ημα
παpι!γαγε o ειφuλiiμ€νog'εγx67αλoE τηg εβpαιrdg διαoτρo;dg.
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Λ. H εχκΛΗΣΙ^ κΛτΛ τt xΡoraΙΛ τHε BγzΛllτΙrtΗε

πiPΛκxHΣ

Παρd τιE περιoτασιαx6g αναλαμn69 ιou ει6ηλ6νovταν τoUE τελεuτα(*
oυξ αι6lvεg τηg 0παρξηg τoυ 8uζοντ(ου,η φ0{νouoα πoρε(α τou fταv
ι6ια(τερα εμφαν{g.Η ειιληoιαoτιr{ ηγεofο,εμφανιig απoroμμ€vη απ6 τηv
ιιραγματι ι6ιηια,θηoα0ρι ζε εxμεταλλεu6μεvη τη λαι id αφtλε ια,μη διoτd-
ζoνταE vα πρoβε( χαι oτηv πραγματoπo[ηoη πoλιτιιdg πpoπαγ6v6αg αι-
o1(ατοu ε{6oug ισxupιζ6μενη 0τι ""rρειτ6τερoν θαtιv ιδ8vαι εv μ6-
oη π6λει φαιι6λoν pαoιλεOov Τo0ρroυ f Τι6ραυ λατινιΙην...".
Tηv uαt6oταoη απo6i6eι 1αραxτηριοτιx6 o nρ6ηv πρυ9uπouργ69 Λλ.Δι-

0μη6ηξ ατo βιβλ[ο τou '.'8υζαντιv€g tlελ€τεg"6πoυ μεταξ0 τυv dλλυν
αναφθρoνιαι .!(αι τα αx6λou9α απoxαλuπτιι6;'-}l εlιληo[α 6μug δι€ρ1ε-
ται rατ6 τοuξ αι6να6 αuτo&g ιplοιv'oξε[αv"0ιrτρ6 δια70op6 1αpα:τη:
ρtζει'τoυ rλfρoυ rαι τoυg μoνo1o0g,η τiξιg τιν oιbigv oυvε166 ιλη-
*0νεtαι " H oιυηρiα, η απληατ [α.0. ?ι λο1ρηματ[α, η α1ρcι 6τη9, o Ιαρα(rι τι - .σμ6s,η e:μετ6λλευoιg iεUδoιiζ cγιooovηg,η uιοrριo[α €1oυv αιoβ{ roι-
v& ;αpαrτηριoτιrd τηg τ6ξεrg αυτi|E.Τoυ 12o αι6vα 1αpαxτηρtζει δεινd
ιαραιμ{ tοu εo|.τεριιo0 μovαoτηριαroι7 β{ou'.'.Σ0μφωνα με τoν μελειηrr!
πενταx6oιεg τouλιixιστov χιλι6δεg "6λιιμoι ν€oι "θφεραν τηυ ι6ι6τητα
τou καλoγ{ρou xατιi τηv τραγιxr! περio6o ποu η Xεvoταντινo0πoλη ιαταλα-
μβαv6ταv απ6 τα oτpατειiματα τoυ Σouλιιiνov.'Eνα πoλυdρι9μo oiνoλo τo
oπofο 9α μποροι3oε να απoτελ6αει oτρατιωτικ6 oιiμα xαι ειoερ16μενο oτo
πεδio τωv μα1ιiν $α αv€κoπτε,εvδε1oμ€νυg,τη 6uoμεvι1 pol! τυv εξελiξευv
για τoν Ελληυιoμ6.Και o Aλ. Διομ{δηg παρατηρεi 6τι:'-Kατ6 ταs παρα-
μoν6g τη9 αλ6oευ5,6ταν ελ61ιbτοι μα1ητα[ πρood,τρε1ov ειt ταξ δpαμα-
τ ι xd5 επι ιληoει g τoυ χgvoταντ (νοu Παλαι oλ6γou, ειατovτ6δεg 1ιλιdδυν
&λιιμιrv νEιν εi1ov α7οoιυsι] ειξ τοv μovαχιι6ν β[oν,απoδε19Evτεg,με
αδια1oρ[αv τηv !αταστρo1ι|ν.Kαι αυτ69 o {lαπαρρηγ6ιouλog 661εται 6τι"ειtirειλεv η (μoνα1ιιdl) 9εομogεoaα ειs ιoλλ6 ατoπdματα,πoλλαi δε
τou θ9voug δυvιiμειg ενεxρo0vτo δια τυv ιαtα1pdοεuv,α[τινεg παpειo€-
6uoαv ειE τoν μoναστηριαrδv βioν...-'.
Η ειxληoΙα'λ6γυ τηg 9εoι{ραtιxηE δoμfig τηE 8υζαvτιv{g Αυτorρατoρfαg,

9α μετοδιioει τοUζ ιoOE τηE απoo0ν9εοηE oe oλ6ιληρo τo φdoμα του πo*
λιτιxo0,xoινυvιιo0 ιαι nνεUματιxoιi β(ou.'0πωE επιoημαiνει ε0oτo1α o
Aλ" ΔιoμηδηE οε ιiλλo oημε(o τou πρoαναφεp6μενoυ dργou τοu -'Toν 13o
Ιαι τοuE ειoμ€υoυg αιδvαg αρ1iζει vα ιαταλαμβ6vη τoug:ιoτoog απ6-
γvιrσιE πpo τηs 1α6δouq xαταατ6oευg...ιριiτoE ιαι 6ιoiιηοι6 βαiνouν πpo5
εξ6ρ9ρuoιv...oι ιiv9ροπoι oλiγov ιατ' oλ(γov 1ιiνouν ιιi9ε εμrιoτooo-
vην ει6 τηv ιλοvιζoμ€νην ιαι παvτα169εν βαλλoμEvηv αuτoxρατoρiαv'A-
βουλoι πλ€oυ.1υρ(g 9ιiρρoξ,xιJρis o9€vog lpoE 6μuναv.ζητo0ν 6oυλoν ειE
'τηυ 9ρηorε[αιr εν μ€oι τηg ια9oλιldg lατopρεoaεug-..".

Αυτι],oε γεvιrEg τραμμ€ξ,{ταν η oτ6αη ιoυ επ6δειξε η εxιληαiα rατ6 τι5
€ο1ατεg ιiρε9 τηg ιιo οrληρηg δorιμαofαg του βυζαντιυo0 ελληvιομοιi.l(αι
ενδ oι €1oντε5 Eλληνιιη oυυε[6ηoη βρiαrovταv στιE επιiλξειE πoλεμ6νταg
τov e19ρ6,o μια€λληvαE Σ1oλ6ριοζ Ιαι οι ouν αuτδ αρxoOνταv οτην o0ντα_
ξη rαι υιoβoλιt δpιrυ ιρog τo Σoυλτdνo rρorειμ6vου vα μη 9ιτεi η εΙιλη-
oiα xαι να δια7uλα19oiv oτo αr€ραιo τα rρov6μιd τoυζ...ltε pιioη τα 6αα
ειτ€9ηιαν ιαtlioτoται, ιαταvoητ6 6τι η υ:εριiσiιση τηs (gvαταvτιvο0ιoληg
δ_ιεξd19η απ6 τoυg αιpαι;viE -Eλληvεg οε αντ[9εoη με τηv μdζα τοv "α-
ιG'0vιxδv";ριατιαν6v oι oπoIoι αιo86νoιlταν τη μ€γιατη ιxαvoπo(ηση δι6τι
6εν πρoo€τpεξcν oε poξ9εια τηg Π6λη9 oι ΔυτιroI rαι επoμcνοg η oρθoδo-
ξfα 6εv sα uιoταo6ταν oτoν Παιιoμ6...!{[α αντ[λη+η πoU μ6vo Eλληvιxd
αvτΙλη|η δεv μroρε( vα υιo6ηλδvει.

Φ
ΑNΙlΞΙΧΝΙΑΣTE ΙjΛΛt
TΙΣ ΣΙ]ΛΙΔΙ]Σ MΑΣ MΙj

ΙΝΑ-tΔΑ, ΑΝΙ,ΙlΙΣBΙ Ι'Ι'Ι ΙΣΙj

ΤtΣ ΑΙΙoΨt]ΙΣ ΣoY.
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ii. 'κ- εκ|il,rεtt rtτΛ τH}l nεPΙoΔo

τllε τ0γΡχ{lχPΛτΙAε

_AE'εξετ6oouμε 6μυ9lσuνo!ιτιι6,tην ιατ6oταoη τηg εxxληoIoξ Ιαι l_
δια(τερα τou αv6τεpου rιλ(ροu xατθ τα 1p6vια τηζ τoυρΙotιρατιαE.ο
ιoτoρι1169 K6ιrινog ε{ναι επ' σuτo0 oπoιαλuπτιx69: "0 Πατρι6ρ1ηE
i!το o αvθτατog διoιxητfq τυv εxrληαιΟv μαι τιν μoviv,η6svατιi vα
!F{Q rαι να rαθαιρ{ oρ1ιεπιor6ηoυg rαι εnιox6πoυg,e(xsv αr6μη rαι'
δια τοug λαιroιiE 6ιx.αι!ματα 6ιrαoτι16 rαι 6ιoιrηiιrf.απGλvτov 6ι-
rα[υμα 6ια τα αtoρ&vτα τoυ Tdμoυ,tλιrε tαg αατι169 διαψopdg toυ o-
νε9Cρεvτo ειg αυτ6v,ημ*oρoι3oε vα εrιβ6λη 96ρov 1δριv τηg εrrληo[αg,61ι μ6voν ει( τgv ιληριxiv,αλλθ rαι εn[ τιν λαιi6ν Ιoι να oυvτηpr!
αστυvoμ ι Ιoι7g 70λαrαg.
En( πλ€oυ ιpfζcτo 6τι η εrιληo(α ε[trε τo 6ιrα[ιμα vα rροτ{oη rαι

να δια1ειρ[ζεται tα tιαλαιd τηg ιτ{μαια,noυ €μeυαv ιrφοpoλδγηtα.Tα
6ιιαι6ματα αυτ6 τηE ιατριoρxιrt19 rε7αλrig τη5 ειrληoiαg,liαιoυυ ειg
ταg επαρ1fαE oι εlιioηonαι,noυ απετ€λouv rατ, αυτ6ν τον τρ6ιoν 6ιrα
ε(δog τoπαρ10υ τou αp1ηγo0 τηg εrrληo[αζ...".
H nροvoμιακξ μετα1εfpιαη πou uπEoτη o χριoτιανιoμ69 xατ6 τα 1ρ6νιατηE τoUρtιoxpατ[αg,εξ' αφoρμξg τη9 ανεξι9ρηoxεiα6 πoυ {α9ιερι,σαv oι

09ωμαvoi διrνιig1gg,oε αντιδιαoτoλ{ πρoE τη 6ιd6οαη τηg Ελληvιxηq γλιi,-σotE xαι'παιδε[αE οι ono[εg τελο0oαv uπ6 πρωτoφαvι! 6ιωγμ6,oυνιoτιi
€vα αx6μη oτoι1εΙo' πou επιβ.εβαι0vει τη oτριiτευoη τηq 9ρηoxε[αE τou
Χριoτori oτηv uπηpεbfα τoυ πvεuματιιοθ oxoτα6ιoμo0 και τη oτuγvi xρη_oιμoπoiηοη τηξ σαv 6ργαvo oλoxληρωτιro0 αφελληνισμοιi.0υ6€πoτε η ει-xληoiα απιiλεoε τo ελd1ιoτo πpoνδμι6 τηζ,ιαι αuτ6 xα9' flν oτιγμι|ν_ o
Ελληvιoμ6g uιtθφεpε τα πdνδειvα Ιαι δoxιμαζ6ταv αδιdηoπα απ6 τον πpo-
αιιiνιo εχ9ρ6.Avτ[9ετα o τo0ριog 6uvιioτηg ouv€.βαλλε αδι6ρατα (rτηv Ια-
λλι6ργεια xαι πgοαγυ.Jd τou χριστιαvιxo0_ 9ρηoxειipατo$lαφηvovταE vα
πλαν6ται η εvτιiπυoη 6τι η εκxληo(α €1ει ιrπoιαταoτηoει τοv Ελληνιtι6-
xρατ ι x6 oργανι αμ6.
0ι ειxληoιαατιro[ ταγoi .μ€oα στo τεvιι6 orοτdδι,απoλdμpαναν !ps-νoμiuv τα οπoiα τια τov απλ6 λα6 $ευpoσvτον α6ιαv6ητα α16μα xαι ατη

oιολλη{η.H 1λιδ{ τou αν6τερou xλ{poυ oε σuσχετιoμ6 με την;ιλoδoξiα
πou l'τρε;ε vα επιp6λλει ιαι πdλι 9εorραtιrδ rα$εοτιig μετ& την εν6ε-
16μεvη εxδ(uξη tυv το0pxuν εi1ε πυροδοτιioει oτo θπαrpo τη δ9σloριαΙαι την αγανιirτιoη τυν λαιrδv μαζ6υ oι οπoiεE Eβλεπαv 6τι τo rα9ε_
ατig τηE τvpαvvf αg Ιαι τηs εξα|}λiιrαηg εuνooι7oε τo ειrιληοιαoτι16 ια-
τεoτημdvo rατd τp6πο πρoxλητιx6.Οι εxlληοιαtrtιrol ταlo[ δεν xατ€βα_
λλαv rαpμfα πρoαπdgεια για τηv α70πνιoη τou γdνοuE.Aπopρo;ημ€voι α_
π6 τιg εξouoιαατιxtg evαo1oλ(oειg τoug.απλιt αν6μεναv τη διαδο1f ατη
διαιuβ6pνηoη-. -
Εξ'iοoυ 6μωE πρoκλητιιη ηταv t{αι η σr(ioη noυ επθδειξε η επioημη

ειlxληoiα ιατ6 τα 1ρ6νια τηg oκληpηE δoιιμαofαg τou Aγθνα.0 μιoελλη-vιoμ6E lαι o παρασιτιoμ66 τηq ε:ιxληοiαζ Ιoι ιδιαitερα τοU 0ιΙoιrμε-
vιxo0 Πατριαρ1εioυ καtαδειxνθξtαι εψδειιτιn6 xαι αnδ τo ακiλou$o ι_
οτopιx6 γεγoν6E:11ετ& τη l{αuμα1[α τou l{αuαρivου,τηv'Avoιξη τοu 1828'
τo Πατpιαρ1ε(o Κgvσταvτιvουπ6λειE απ€oτειλε τioαεpιq Δεoπ6τε5 Ιαι τoν
μeγdλo πρυτoo0γιελ6 tou oτην Eλλd6α 61ι p€βαια τια να εvιo10ooυν η-9ιxd εiτε uλιι6 τov αγuνιζ6μεvo Ελληνιo;rδ αλλ& ltα vα rαλλιερΥησouv
το πνει1μα τηg ηττon6$ειαζ ιαι τοu pαγιαδιoμoιi.}l αποοτoλfi αUτηtμετE'-
βη oτην Πελoπ6vνι1oo rαι απ6 6πou ιερvoι}oε εΙιIειρoσoε vα πε[oει '-
6τι δεv αυν€φεpε πλ€ov να {vαι oι 'Ελληνεζ ειg τoιαΟτην ιατ6ατασιν tαι
dλλα τoι'αι7τα,Ιαι 6τι θπρεπε vα γνoρioouν τα oυμj€povτd τgv ιαι να
υπoι0{uoι τον αυ16να υπ6 τo σxη!rτρov τoυ ιραταιοτ6τoυ Σouλτfνoυ_i
ll&λιατα η 6οuλonρEπειιi τoug €;9αoε μθJpι του σημε(oυ να πρooruνi!-
σouν τoν Ιμrραiμ. . .
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.AroλoΟ0υg μcτ€βη otoν !l6po διou ouν6vτηoε τov (απoδ[oτριιt ιqρα-δ[6ο.ντ6E τou εnιoιολ{ τou Παιpι6ρ1η ο oιο(oE τov ouμβoOΙir. νo r-πovαJυρdοει lαι νo lc10ε( τηy επιiuριαρJ{o ioυ Σouλibvoυ...0 χα-nο6(oτρ_ιαg τoυg αrfιεμ{ε,δ[vovταg oiιrηbli oπ6νιηoη oτov ΠαιριdρJη.Για πoλλooιli toρ6 εlιβcβαιι.v6ταν 6τι η-εrιληoιιioiιxη ητεoιi ri:l_τoυργoOoc-υζ υποισrτι!6s 1ηs ξεvorρατiαg ιoi ouγrεrριμivα rg φερG_lgvo τoU Σoυλταψι ιo0 ζν1o0...

r . Η ΣτΛΣll τ}lΣ EκκλHΣΙΑΣ κΛτA T}lιa

HEτλεnλχΑΣτAτIκι| nEPΙοΔο....

tι1ηδεvικl'i υπr]ρξε η nροoφoo6 τηg- ειxληoiαE κατ6 τηv μεταεπαναoτατιxliπερio6o oε σημεΙo αλη9ιv(g πρ6xληoηg.κατ& τα 1ρ6νια πoU επαΙoλo09ηJoαv tηE ειδ ( υξηg τιrν τouρι ι ιιiv oτρατευμdτων α,i6 την v6τ ι α Eλλdδα υ-πξρ1αν oτov γιiρo αυτ6 5σ0 μοναατ(pια oια οπo[α δι€μεναν περiποu 8000.
μovα1oi.o Δ" lιιτι66η9 αvαφfρeι 6τι μ6νo oτηv .Aνδρo --ραx6τεβαν εξα-ι6oιoι xαλ61ερoι,lοU με τι5 seιoιδαιμov[εg-τorg ιoι τα' φiuτobαOμαi,iτoug 6ρπαζαν xαι τηυ τελεuταfα μπουιιi του 1rρi6τη... ".Απο*αλuλτιx6
εξ'6λλου ε(ναι ιαι τo βιβλio τou Π" ΠιπιvC{η "H l{ovαp1iα εν Eλλd6ι"oτo oπoio επιαημαiυετitι -6ιι απ6 ια μovαoτfρια "ελ61ιoiα εrλdρouν-oroπo0g αγιδτ9τog"ενri 6ooν αφoρd τα περouοιαxd τοuξ oτoι1εiα'τoν(-
ζεται 6τl '-σαν τα ειαoδξματα τυν μoviv εv γ€vει ποi0 οoραρ6,α7o0-γε-νιι69_uπελo1iζεto 6τι τo fνα'τ€ταρτo τον γαiον τηg ελλ6δλ9'α"ηi., iιgτοv rληρoν''.
κατ6 τoν Δ. Οιrιι&δη υπoλoγ(ζεται 6τι με την ιαλλιdργεια τηζ γηE πouxατε(1αv οι οrτ6 1ιλι6δεg rαλ61εpoι 9α μπορoιioαv vα'ζdoovν'6ιiri6oιεg

1ιλιιiδε6 1υριxο[.(ατιi τoν i6ιo ιoτoριx6,μ6νo τα μorαjiηρια τη6 Λττιiξ.εννθα τov αρι$μ6,ε[1αν ειαδδημα 48o-οo0 bρα1μθE,nooi τεραoτιo-για εxεi-νη την_1noxη.'ομω_ζ η_ εxrληoιαoτιx{ 1λι6ξ ταuτιζοταv ι.αι με τη διαφ9opd.o αρχιεπ[αroπoE Λ9ηνiv_Ιρυo6ατoμog απo6iδει την κατ6oταoη πoU επιxραιo0-oε ισxvpιζ6μενoE 6τι '-η rα96λoυ rατ6σταoιs τoι, μovαστιro0 β(ου liτo
δuο6ρεoτog' ' .
Στα ανδριxιi μoναοτ(ρια,oiμφωνα μE τιt υποUρΥιι€6 βεβαιιioειg επιιρατoΦ-σε η αHoλαo[α rαι ou1νd cυνευρ[oxονταν 6pρεvεg μονα1goi με iαλ6γρiεg...
H Aντιβαoιλε[α οε μ(α απεγvωoμ€νη πρoοπιi9ει6-τη6 να αvλxδφει ib ιj-

μα_τηζ διαφ9opιiE,πρo€βη oτη δημοαiευoη v6μou,o0μφωνα με τov oπo(o δι-αx6πηιε η λειτoυργiα ιjοvαστηpι6ν πou δι69εταv κιiτω απb 6 μoνα1oιig,ε{-τε- πoυ τα xτipιd τouE εi1αν ιαταoτpαφεi ιατιi τηv περio6o τoυ αγ6iα.Tελιxd θιλειoαv 412 μοναοτfiρια.απoμtνoνταζ περiιιou ενενf,ντα oε oλδ_ιληρo τον ξλλαδιι6 1ιiρo.Evιi δαεE r<αλ6γριεE ξtαν ηλιxiαE μιxρ6τερηgτι,v 40 ετιiv,εξαvαγιιiζoνταv να επιoτρ€|ouv orα oπiτια τδυg, '''πλliν'iιυν
ε1ouοιiν μEγαν eν9ovoιαoμ6ν uπ€ρ τou μοναχιxoιi βioυ

Td κεiltεvα τoδ t.x. εIvαι
&nooπιioματα aπ6 βlβλio τoυ,
πo6 πp6κεlταl v6 κυι{λoφopti-
{, {ι,
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'Aλιiθεια, vld τ6v EΛΛHNΙΣΜO, τf vd vρdψουμε; "oιI fi iατoρiα τoυ μετρ6εl
noλλ6g xrλrdδεs xρ6vICΙ; 'oτl πρoijnfrρxε τfrs 'Eβραικτiq Παλαldg Δrαθιiκns; "oτr
oτdθnκε ΠnγΙi ΞμΠvε6oεωs καi δvαnτι1ξεG)s τoi KOΣMOY; Π6 vα συμΠερavουμε
διι Ξvτεxvα oi nρ6γovof μαg δδnγiΘnκαv οd α-δnμloυρ\rl'{6 μovoΠ6τlα. 

_oτt

6πrτnδεlα oi α6γxρovοΙ μαs dnoκ6nnκαv dn6 ιΙs ρizεg κοi μεταφυτε0Θnιζαv σd
δγovα fr μμnτlκd γλαoτρ6κIα;
Κοi γld Ποt6v δπ' δλoυs Ιoιjs Χρισιιαvlσμo6ζ v' dvαφερθoΟμε; Tδv 'Ηρωfκδv fi
Συμβlβαoμivωv καταστdσεωv. Tδv Tυxoδlωκτlκδv fi ιδv Α0ιoθυolακδv
Περtστdσεωv; Πo16 εΙvαι τiλos ndvιωv fι 'AλdΘεrο; "Η κoτoλιiγoυμε oι6
"niστευε καi μιi θρε6vο", δ16ιr τ6 "iρευvdιε τdg Γραφ6g" μds κατατ6σσεl
αδτ6ματα στoιis'ΑvΘ€λλnvεs;
... Πιατε6ω δvετα, δτr μελετιilvταs τoιiζ 'AρxαioυE "Eλλnvεs Φlλoo6φoυ9,
καλιjnτω ιig Mεταφυσlκds avnσυxfεs καi τis 'Ηθlκis μoυ δρΧ6s. 'Aλλd, δ
δυoτυxiα μoυ, δiv καταλαβαfvω mν γλιilooα τoυs. MoY ΤΗΝ ΣΤEPΗΣAΝΕ'
Πρ6nεr vd εTμαι 6πλoκ6s, ε0dλωτos. Εδτυxδs, πoιi dπ6 ιnv Α' ΔnμoτlκoΟ μo0
μoθαΙvoυvε γ16 τ6ν Πoρ6δεloo καi τ6v Κ6λααn. Moδ θμφυτειj<rαvε τ6v
κοlvωvlt{δ δ6κm. ... Mεγdλωoα, δλλd, μ6 τi θ' dvτικοταomσω ι6 X.o.; Kαi ιi
Κotvωviα, τΙ θd πfr; Π<οε ea nαvτρευτδ; ΠoCl θ6 βαφτioω τ6 nαrδld; NΦ βλ6nετε
εΙvαl καi oi vovεts, τ6 πεθερlκ6...
Τ6 δv ρizωσε δ Χριoτlovloμ6g, τ6 δφεiλεl oι6v Παδλo, κοi τοδs ΡωμαioυE, μαzi
μ6 τ6v 8κφυλloμ6 τδv 'Eλλnvlκδv "Δnμoκρατlδv" τfrE τ6τε inoxfrE. ff dv
στ€ρlωσε, εΤvαr θπεrδfi δπfrρxε fi iπλolκιi θλniδo ιδv Φυλετtκιilv ioonεδωτlσμδv
καi τfrs "oδρdvlαE Bααlλεfαs". T6 δv κυρtdρxnσε, εΙvοl θπεrδfi τ6
θκμεταλλε6Θnκε, Πoλlιtκ6, δ Πα'tos-Φλ6βlog-Bαλερlov6g-Kωv/voE. -Η Κωv/vos
δ Χλωρ6s. oi εΟγvωμovoοvτεs τ6v δv6μαoov λ{. Kωv/vo. T6 δv En6znoε, εΙvαt

θ€μα δlπλωμctιlκδv εδελlξlδv ΠερiΠoυ in6 τ6 1453 μ.X.
EΛΛrΙNlΣMoΣ_Xρloτlαvrσμds;'Hρωlbμ6g fi Molρ6 (Mωpο) λατρεiα;
'E'ρευvα fi iπαvdπαυσls; 'Opθολoγιιlμ6g fi iλπiδα; Προrτoβουλfα fi

μεraθεσn εδθυvδv; Anμloυργlκ6τntα ft μlμnτloμ6g; 'EΘvlκισμ6s fi
ΔrεΘvroμ6s; M' αδι69 τig λiγεg &π6 τig δφΘovε5 φrλoλoγlκ€g
&vτrΘ€oεls, κλεivω μιi περrλnΠιtκ6ταιn ioιoρtκfi &vαδρoμιi μ6
Παρατιiρnon. 'Oιr i Θρnoκεiα εΙvαr πρaγμoΙι τo 'EγιoΙστικ6
AtΙoΛYTo. Διξv ixεr "μεσoβdzlι{εs" Θιioει5. fi πloτειiεlg fi δ€v
Ι!ιστειiειs. 'Eκτ6g β€βαια i6v καταφ€ρεlg, 6noκρlτικi β€βαlα, καi
ουμβrβioεls τd aσυμβiβαοταl

loYΛΙΑNoΣ
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1993 μ.Χ,

Mαρμορr'lμdvog Bαοrλrdg;
ΛdΘos. ZεΤ θξoρrομdvοE οτιiv 'Αγγλiα καi περrμιivεl ιnv δρα τoυ.
Tοiρκol οιriv Π6λn; 'Eγιb βλinω ξοvθo6s oτd δδραvα τfrg Toυραvtκfrg
"Bουλns".'Εξrολαμιοθ€vταs vαi. MωoμεΘαvoιis vοi.
'Η ΠoΛΗ δnεoε; Ναi, προ1τα dn6 μdoα 'Aπ6 ι6v δnερdρlΘμo dατρdτευιo κλfrρo
καf τo69 ΚolvοlvtκoιiE Διooτρo<pεrq. Ναf dn6 ιd Εδρωπαik6 Χρlατlαvlκ6 δδ6ρφlo.
"oxl δn6 τ6v Mωαμεθ. 'An6 τofg δrεφθαρμivoυE 'Aρx6vτoυg. 'Αλ4lθεrα καi τ6
Σλoυορθ6δοξα dδ6ριρlα noιi fiταv; Xoθriκovε δλα τoυs ατfiv oδρ6vlα
Bαοιλεfα...."Οxl 6nοη τιbpα....

Kα[ oi ΕΛΛΗΝΕΣ; oi Σολαμlvoμdxol; oi Mαραθωvoμ6xot; Πατi διξv βofiθnoαv;
"A, rloloi; Οi 'Εθvικoi; oΙ Εiδωλoλdτρεg; Σri>nα καnμ6vε. 'o Χριoτrαv6g εTvαr

αvιilτερoE.'Εxεr δλo ι6v κ6ομo δδι{ριρrα τoυ. -Aκoυ oi 'Εθvlκoi. Αδτoi
λατρειiουv τ' dγ6λμοια. -Οxr δnωg iμεis τig εiκ6vεs. Φτl6xvoυv τοCIE ΘEoYΣ
ΤoYΣ. "oxl o6v iμαs. Mαs τlμιiρnoε δ Θε6s. Kαλd μdg iiκovε. Kαi δταv μdE
Eυιραzαv oi Tοδρκol, nnγοivιlμε oι6v πορdδεlοo. 'Εvδ οOτoi;

Διiιr nεlρ6zεl, θδρΘn ι1 δρα, πo6 δdv θ6 φoβ6μαoτε καvlivαv. 'oxr δnωs rrilρα, μ€,

δloβαττiρro. Τ€ρμα oΙ nολdμοι. 'Ατdλεlorτn εiρrivn. oδτε Σιρατ6. Εlvαl znμiο. ΚαΙ
τi μdg voldzει; "oλol 6vα Θε6 δfv nlαtειioυμε; Τ6 iδιo εΤvαl. "onωζ κl δv ι6v
λ6vε. "oλoι μο5 δ6v dvliκουμε οτ6 ΝATo, oniv ΕoΚ, oτ6v oΗΕ; "Aλλωατε oi
iκnρ6oωnoi μοs δdv qlnφizoυv δτt θμεiE θiλoυμε; Σlγ6 μωριξ.
Kωvοταvιtvoιjrloλn. 'o Θεδc τoι3g τlμriρnoε. Ti 1453 τi 1993. "oλol ξετoinωτot
καi 'AvτixρI ατol εΤvα. Νd δεiτε, n6λl o Θε6s θ6 μδg τlμωρlioη...

: β.X. ΡoΝΤoΓlAΝNΗΣ
Y.Γ. l-6 κεi1lεvo ιiιpι,pδ οδτιlilg llοιi ξdxoοαv ii dγvooδv τ6 θaυμdοro "ΣYN
AΘΗNΑ ΚΑΙ ΧEIPΑ ΚΙΝΕΙ".

29 MAI'OY Ι ΣToPΙΙζΕΣ AN AΙζYΙζ ΛΩ ΣΕΙΣ

^{P}Φ
δatr\n'

φ9

T6 ivω καi κ6τω dκρα τns{l) μετoκιvnθιiκαvε. 'Η tιπερβoλικιi τnS nοxυvοn{Z)

ivιiτρεψε τ6 κivτρo βdρoυs τnE, 'Η dκαι'doxετn aΙμοραγfα(3) τιiιι εΙxε
iξαvtλιiαει. Td λιnαρd(4) τng dιιo06μαrα rcλειeiloavε. Δ6v 6vrεxε περιoo6τερo.
'Aργoπiθαιvε. Tιiv αarcκτovoιjoανε. Td i6ια τd nαιδιd rns" Td Σtilφροvα firαv
τ6oo λΙγα' 'Αλλd, 6iν nιiγαιvε 6λλo. Ξεψυxο1oε. 'Η αiρα rns(S) Ξnαψε vd εΙvαι
Λαμrιερrt. oΙ μεταθαvdrΙoΙ σrιoσμoi rnζ Λταv dκ6μn nι6 dδυvnρoi. Γιο rd nαι6ιd
rns:.

Πρ6πει vd εixαvε περ6oει περinaυ 420 xρ6vια. 'Aπ6 rig τελευrαΙεt oiκoλoγικ1g
καταoτροφ6E. oΙ αλ6γιorεS onαrdλεg Ξvεργεfog, εfxαvε δδnψioει τιiv μnrερα
ΓAΙA oτriv ελθavooΙα Σιγd-oιγd, 6ooι κατ6φεραv vd Επιzιiαουv, dρxιoαv vd
6ργαvr6vavτaι. Παλιξζ wrλoειζ, dρxιoαv vd Ξρxωvrαι π6λι clτriv inιφdvεια. 'H
Ιoroρικιi dvακaκλωon' dρxιzε ιldλι ττiv μακραiωvn noρεiα rng. ''Εvαg viog
κ6oμo9, Ξψαxvε καi dv€nλαθε rο M€λλov toυ. Miα θεaκραrικri κoιvωvfα, μ{α

γλδoαq μiα κυβ6ρvnσn, VΙ' α\τoιjg, noιj δξv εixοvε |*οuonu'n''κ6 δεlκrn

μaΘrtoεωg. -oxι πoλλd nρdγματo, oδrε nρoβλnμαιιoμoιjg, ιιακριd dn6
τεxvoλoγικ6 6ιεγερrικd tπιτειjγμαrα' Td 6υclαρεclτο nαραδεiγμaτα raa
nαρελθ6vτag, γιv6rαv γvωord oιoιjs θεooεβεig nολirεg. oi dvθρcοnoι, ξ6ραvε
πλiav, 6τι μ6vο Μiα κυβ6ρvnαn το6E xdριzε rιiv'loorιlτα. ΙιΙ|α γλιΙlcτoα'(15) vιd
vd oυvεvooσvrαι μεταξιj τoυg. "Εvαg κoιvos θε69, μ6 δφθοvουg 'AγΙoυg κα[
nρoφfiτεg' Κdθε μiρα, βλinαvε 6τι dnoκtoιjoαvε καi ιlι6 τdλειoυS oυμnoλΙrεg'
ιiλεγμivα 'o λα6s β6βoια, διiv fiξερε 6rι rd dn6κρυφo tργαoττiριo Γεvvετικδv
iρευv i>v nαριiγaγαv δ ι αo ταυριδo ε ι g.

U B6ρεlos κοl N6τιos Π6λos.
2) 'Ynερnλnθυoμ6s'
3} -Αδρευon πετρελoioυ, δδρευon λιιiloιμo noγ6βoυνωv κ.λ.π.
4) 'Eκτ6vωon iφοloτεiωv. Λοβο κ.λ.n.
5) 'Aτμ6αφοrρα

15) Τriv 'Aρxoιoελλnνικli γtοτi iτοv iι μ6vn πλιiρng, δοxειo πorοi ιliv μοθοivοvε..
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Mio τι6ρο' {vα oκoυφ6κι, tvα καλιμο6xl βριοκ6τov indvω o' ξvα rραn6zι. Γaρω
tου' συzn(oιjoοvε τicταεριg dνθρrοnoι μικρoσΚonιιζ6v(6) 6ιαordoεωv' 'o Εvαg μi
ξιιριrτμivo κεφ6λι καi κfτριvo noρτoκαλi μovδιjo' Δiv δπfiρxε o06εμiα 6ιαφωviα
μεταξιi rcυζ. Td gγlμφiρovτα fiταv ι<oιv6. 'Η "noλιtικιi" κυβ6ρvnon, φρ6vτιzε
μ6vo γιd τιiv τιiρnαn τιig rιifεrυc' oδτε dπεργiεg, οδτε dμψoβnrιioειg λndρxoυv
o6 μiα Θεoφoβo0μεvn κoινcοviα. Εiδικd, 6ταv τriv διατnρaσvε dμαθfi.

'o dνcilτατog 'Iεροlμivog, 4οg rfi τdξει' μελετoaoε r6v παιmγυρικ6 τfig ιiμ€ραg.
-Επρεnε vd iξnψiοη, καιovonτd, γιd πoιoag λ6γουE, Ii 29n Mαioυ, τo0 2.453
μ.θ.(7) ιiτav dnoφραδo. Λiγα λ6για, καi zoυμερd. 'Ετo{μαoε τriv θnionμn oτoλri
τoυ, θnκdρcοoε καi τιiv dφθαρτοv μ6xαιρα(8), κdλεoε κof τrtv rlμnrικri φρoυρd'
καi περiμενε.

'o nαγκ6o1ιιog Χδρog 'Εoρταoμ6sv, τ\ταv oτoλιoμivog dn6 θε6ραrα δι|vδρα.
'oμoι6μoρφoι καi παv6μaρφoι {;) κλωvoι, 6ψoυ9 50 περinoυ Εκατoor6v,
ιbραnnonιioαv καrd xlilιiδεe τ6 nεριβαλλov- 'Εdv noραtnρoaoε καvε{g dπ6 τoιjg
xρ6voυE μαζ r[s iκατovτd\εg xιλιdlεS τoa κ6clμoυ, θd Ξμεvε iκπλnκτoE πoι3 6i.v
ιjnfiρxε o6τε 6vαE ocοματικd dτελιig. 'Aρμovικig κιvlioειg, δμoι6μoρφα
"oυvoλdκn'', τiλειoι σxnμαrιoμoΙ. oΙ πoλιξS Στρ' nαρελdoεlg, δxριoιjoαv
μπρoord toυE. 'Η πολιrικri κυβ6ρvnoιg, μι!, dvdμικrα oυvαιoΘιiμαtα,
noρακoλoυθoaoε μ6 dγρυnvo μdrι τriv inεrειακri tvnμtρωon' Μερικ€'g δεκ6δεg
xιλι66rιv 'oιlεφυλdι<cοv,(9) 1nnρxαv 6nλdls τυnικd. 'o nρdlroζ τfi τdξει, dv6λλαβε
t6v nρ6λoγo. 'Εξιiγnoε γιd τιiv δλn noρεiα τδv θρnoκευrικdlv Ξριδωv κα[
κατiinfε;
_ TΦα, ξ6ρεrε γιd noιoι|lg λ6γoυE orιiv αnμεριvιi μαg κaιvωvΙα εfμαoτε 6λoι
dγαnιιμtvoι. ΚαΙ oΙ noλiτεS znτωκρoιjγαoov:
_ Γιατi εΙvαι θiλnμα θεου.
'O 2og ι4i rdξεl, δ γqιι1loμiτιιg μi r6 8rιoγ6'vειo ακoυφdι<ι, nαρoυofαοε τιiv τ6tε

6) Θυμlbου τιiv εiοογωγιi οιδν "Τριn6δαρο Γιoελ".
7) Mειd Θεo0.
8) 'Εvορμοvizειοr μ{ τ6 "μdκαιρον Ξδωoεq μdxαιροv θd λ6βns".
9)' Orlγοvιoμoc'llνωμf vι'lν Εδτυxlομi,vωv ΦYΛΑκΩΝ.

oiκovoμικιi κατdoτοon. Κα[ τελεΙe'πε ξroι:
_ ffδoτε λoιn6v, γιαtΙ oE 'Aρx6vτoι μdg xρωoroaoαv. "Hταv 6ιεφθoρμ6voι'
'Avoiξαμε τιiv noρτoιjλα, καi ζεπλnρωΘτiκoμε. Καi 6 λα6E dvεφc6vnoε:
_ Γεvιmθfιτω τ6 θ6λnμα Γι6 roa Xωβα.
'o 3oE oυvξxιoε, παρoυσιdzωvros τfζ nvευματικiE dvτβξoειζ τ6v dvω 2 κai
δλoκλriρωoε φτιdxvωwaE τ6 κΙτριvo oαρf τoυ:
_'Avαφωvfiorε μαzi μaυ, δ θεooεβεig τ6v lνlεraφυoικ1 oog τερμαrιoμ6!
ΚαΙ oi ΘεooεβεΙg iκ€κρoζαv:
_ M€vαs ioαεΙ Boavτα καΙ θαυμαord fi θργαλεiα ooυ.
'o 5os Ιερ69 oυvεργαz6μεvog, τεκμnρiωoε τd iπιxειριiματα τ6v noραndvω καf
πρ6τειvε:
_'Εγκρ{vετε λoιn6v τriv nιλαφιακri dvdγκn πoιj μdg ξxετε;
ΚαΙ oi Θεoφoβoιjμενoι dnoftnoov:
_'Aλλ6x, 'Aλλdx oκotilατε τ6v Σεβdx.(10α)
'o τiταρtog rfi rdξει, firαv τ6 τιμcbμεvo πρ6αωno, πoιj ξκλειvε ιιiv τελεττi' Td

iπιvΙκεια, fiταv ri εi6ικ6τnrd τoυ. Γι' o0τ6 dκμβis, μελετoaoε r6v ρδλo roυ'

'I-Ιταv ξvαS vvrioιos ΣκλdβaE rca nεπρωμξvoυ' .onωζ καi 6λoι oΙ 6ιxιλι6xρavoι
"nρoγ6voι toυ". Συvιζιvnμ6'vog. ΝαΙ. 'Ετoι ξδειxvε. -H ξτoι r6v Εβλεπαv'
Πρaoεκτικd 16 oκoλoπdτια' Σταθερoπoπiθnκε oτιiv κατ6λλnλn θton, iξriγαγε
τfiv δφθαρtov μdxαιρα καΙ, dvεφc6vnoε:
_ 'AE6λφια κλωvonιotoi μαs, oΙ nρ6γovo{ μαζ ι{ατoστρdφnκαv dπ6 'oργri
Θεoσ. Δ6v π{oτευαv ατo69 noλιtικoιjg μoS....
' O κ6oμoE 6ακrυλoκ/6τnoε. oi κυβερvnτικaΙ tκαvonoιnθιiκαv.
*'A66λφια κλωvorιξκvα μαS' 'o nαvτoλavαμos σd9 κ6vει "κατ' εiκ6vα κoi xαθ'
6μofωo{v toυ''. axι odv α0τ6 iδδ t6 rερατoιiργnμα Καi τρ6βnξε μεvαλonρεπdtζ
τrtv "καλι3ntρα" τoa 6[μετρoυ oκεnαoμivoυ'
Σfi λ6για τoυ oΙ Γεvvεtιατi,g iμειδιdoαv. oΙ θεooεβεΙg γov6τισcΙv, καi δ
i6ιoE( 10) κoρδc6θnκε oυvεxΙzωvtαE:
_ A\fi 66dl, t6 dvooιoιjργnμα, τ6 βριiκoμε nρ6αφατα oξ' noλιτιoτικ6 Εργα πoι3

καταoκευdzoυμε, γιd odg, γιd πiv ε\τυxfo oαζ.
(Β6βaια ξλεvε ψ6μματα, γιατ{ ri Καιvoι3ργια'Επoxri, ΔΕΝ xρειαz6ταv nαρελθ6v'

10ο) Σοφδs κoΙ fr "ioτopιιl0λo" δxεl δφθovο λoγοnαΙγvειο.
10) Eiκ6vο θξοlφι}λλoυ.
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ΔΕΝ x.ρειαz6rαv Γνrbclεls. dΕN xρειαz6ταv Mvτiμn. -oλn ιi 'Aρxα{α'-ΣoφΙα,

φυλαγ6ταv(11) znλ6rυπa. oi dπο6εiξειg rεxvoτρoπiαg, 6nμιoυργoι3ααv d-μφι-
oβn-ιΙ-oειg' -Ετoι $ιornρoιjααv τιiv (φαιvoμεvικ6)'A-ταξικrt'Aρμοvfα.
Ξερ6βnξε καi iξriγnαε:

- Λ6γαl λoιn6v, οδτoΙ of dvdξιoι πρωτ6γovoη vaμizαvε 6u εΙvoι θεο{' ΚαΙ
φtιdxιlαvε δμoιeΙ'μαrα κaθ' 6μoΙωσ'v τoυζ. aΙ εiδωλολdtρεg' oΙ 'Εθvικο{. ΓΙaιj
66v πioτευαv αξ θεoιjζ καi τoι3g φτιdxvavε.
'Εδn' fi φcυwi του {γιvε μειλixιo καi roιjg ρr6rnoε:
*'Εμεig oi nοι6 Θε6 nιoτειjoυμε;
Καi οΙ Κλωνοoμ66oξοι dλλιixτιoαν:
_ "Εvαg εΙvαι δ Θε6s' Δdv μdg voιdzoυv τd naλλd δv6ματα. 'Aρov, δρov
κo16.αrρεψε α0τ6.
Καi δ μαL'ρoφoρεμ€vog tδcοclε τιiv τελεrουργlκιi μoxαιριd, κατ6βnκε δξ dn6 ui
ακdΛα nρooεκτtκd. aΙ iκnρ6clωnoι τoa κ6oμου dπεxδρnoαv 6ιακριtκd' "oπωE
καi οΙ 'onεφ6λακεE. of 6'κατovτdδεζ xιλιd6εE 6μoι6μaρφoι, dn66ειξαv τriv πfotn
τoυq 1ρμcbvrαg Βndvω oτ6 δγαλμo(12)....'

'Ι-Ι πρoβoλιi αr6v τoΙxo αταμdτnσε, καi, 6 Παιδοπλdατng "nρ6τεlvε''

μαθnτευ6μεva vd πfi τ6 δiδαγμα:
_ oΙ αviκαvοι nρ6γovoi μαs dφavioτnκαv δι6rι nforευαv od θρnoκεTεs. 'ΕμεiE

ξ{ρουμε δτl flvog εΙvαι δ Θε6s. Δξv ξxει πιsλλ6 6v6ματα. A0τ6s μdg
δnμιo6ργnoε. Κατ' εiκ6vα καE καθ' 6μoΙωoiv roυ" ΕΙvαι θιΞλnμα θεoσ vd
δπdρxοtιμε καi v6 ι3μvoλoγο0με τιiv xαρn τoυ.

Ε'inε καi ξκorαε κdrcι. 'Aλλ6, dπ6, rriv ι3περnφdvεια toυ," πoιi φερv6ταv odv
δvθρrοπoE σcοor6g, nαραπ6τnoε κqi oωρl6ornκε oξ oκoυρlαoμ€vα
nαλιοoilερα(13).
"o noδonλdoτng 6ξ'v &νnαιjxnoε. Θd τ6v €nαvαυυvαρμολoγoσaε
εΙκδvα καE καθ' δμofωoiv τoυζ".

Κdnoυ ι1nλd, o' €vα βoυv6 2.917 μ' μiα oιjzυγoE 6ιαμαρrυρ6ταv. "oπωg 6λεE oi
γυvαiκεc:
_ ΣιΞ nαραι<αλδ dvrρaiλn μoυ, κdvε ξvαv κατακλυoμ6 vd τελειcbvoυμε μ6 16

καταακευαoμαrα roa 'Hφαiotoυ. Καi' oi Ικετειjω, 6'Ηofοδos(14) liv μnoρεΙ v6
τd θυμdται 6λα' As τ6v βonθrioουμε. Σ6 nορακαλ6''.'
A0τ6s' nιiρε τιiv aλικιi τoυ ιjnλoταon καi, τfig εΙπε λιγωμ€vα:

11) Βλdnε 6 "Συλλiκτnc τoδ 2.036". "Α" Νo 4'
12) oi κλιδvol δθv εixον Σεξ. oxfoεlζ. Γld v6 iργdzωvτοι. 'Ynoουvεfδnτo μiοog λorn6v,
γυμvoΟ.
13) Σιlνdβαlvnν οιic'29 ΙιIαjbιl 1453 Kτnoεοlg K6ομoυ ΚoμnIoδτερg.
14) Περinoυ oιie 29 Moυvιxrι@ 1453 μετd EΛΛHΝΩN.

_ ΓΙdμε oτ6 dvdκλιvτρo v6 t6 κατακλυoμrtooυμε,

σ εvcΙv
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