Από το Περιοδικό «]η Συνέχεια»
Σχόλια, στη στήλη «Πέτρες και Στίγµατα»
Τεύχος 4, [ Ιούνιος 1973
ΤΥΝΗΣΙΑΚΑ
∆ιαβάζουµε στίς [εφηµερίδες: ]ο Πρόεδρος τ~ης ∆ηµοκρατίας τ~ης Τυνησίας κ.
Μπουργκίµπα ζήτησε τήν διά συντακτικ~ης Πράξεως [ανακήρυξή του ω] ς Προέδρου ]εφ’ \ορου ζω~ης, γιατί \οπως [εξήγησε ]ο { ιδιος «Μεγαλοφυΐα το~υ [αναστήµατος το~υ Μπουργκίµπα δέν ]υπάρχει πουθενά (σήµερα). Τέτοιες µεγαλοφυΐες
γενν~ωνται λόγω θαύµατος τ~ης φύσεως, πρ~αγµα πού δέν συµβαίνει συχνά στήν
πορεία τ~ων α[ ιώνων».
Ε[υτυχισµένες Τυνησίες µέ τίς µεγαλιφυΐες σας!
Η ΝΕΑ ∆ΙΕΘΝΗΣ
] Ο κ. ] Ιερώνυµος ε@ ιναι \ενας \αγιος {ανθρωπος. Λέγεται π.χ. \οτι κοιµόταν σέ
τζίβινο στρ~ωµα –καί {οχι σέ µάλλινο \οπως {αλλοι ] ιερωµένοι-, πώς {εφτιαξε µέ τά
χέρια του τά {επιπλα το~υ δωµατίου του –καί {οχι βέβαια [από διάθεση σνοµπαρίσµατος τ~ης σύγχρονης [επιπλοποιΐας κ.τ.λ. Γιά τήν ]αγιοσύνη του α[υτή, ]ο λαός,
πρίν [από \εξι χρόνια, τόν [εχρισε [ Αρχιεπίσκοπο, [αφο~υ πρω
~ τα καθαίρεσε τόν {οχι
\αγιο Χρυσόστοµο. Γιά τόν { ιδιο λόγο πάλι, \οταν πρό καιρο~υ γιόρταζε τά \εξι
χρόνια [από τήν [ανάρρησή του στόν Θρόνο καί [ενω
~ χοροστατο~υσε στή λειτουργία στή Μητρόπολη, ]ο λαός {εψαλε γι’ α[υτόν ε[ ιδικό Πολυχρόνιο, {επειτα δέ
[ασυγκράτητος [από σεβάσµιο [ενθουσιασµό διέκοψε τή λειτουργία –πού [απευθυνόταν στόν Θεό- καί ξέσπασε σέ χειροκροτήµατα ]υπέρ το~υ [ Αρχιεπισκόπου.
Τιµές τέτοιες κανείς ] ιερωµένος δέν γνώρισε στήν µακραίωνη [εκκλησιαστική
µας ] ιστορία.
[ Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τ~ης ]αγιοσύνης το~υ [ Αρχιεπισκόπου ε@ ιναι ]η ε[υαγγελική του πράγµατι [αγάπη. Στό πασχαλινό του µήνυµα, [αφο~υ [αντικατέστησε
τήν πατροπαράδοτη [εκκλησιαστική προσφώνηση «Τέκνα [εν Κυρίω
? αγαπητά»
πού τήν βρίσκει κάπως ψυχρή, µέ τήν πολύ πιό ζεστή «Πολυαγαπηµένοι µου»,
πρότεινε τήν «συγκρότησιν µι~ας ∆ιεθνο~υς τ~ης [ Αγάπης, ε[ ις τήν ]οποίαν κάθε
{ανθρωπος, [εκτός [από τούς δεδηλωµένους [εχθρούς της, θά ε@ ιναι ε[υπρόσδεκτος». \ Ολοι ο]ι {ανθρωποι πού [αγαπο~υν, [ανεξαρτήτως χρώµατος, [εθνικότητας,
τάξεως κ.τ.λ., θά [αποτελέσουν µιά παγκόσµια ]οµάδα, µέ [αποτέλεσµα \ολα τά
δεινά πού µαστίζουν σήµερα τήν [ανθρωπότητα –[ανταγωνισµοί, [εγκλήµατα,
πόλεµοι, {αλλες ∆ιεθνε~ ις– νά [εκλείψουν.
\ Ενα σηµε~ ιο το~υ [ Αρχιεπισκοπικο~υ µηνύµατος πού πρέπει νά ]υπογραµµιστε~ ι ε@ ιναι \οτι «ο] ι δεδηλωµένοι [εχθροί» τ~ης [αγάπης θα ε@ιναι [εκτός τ~ης ∆ι-

εθνο~υς. ∆ιότι ναί βέβαια «[αγαπ~ατε τούς [εχθρούς ]υµ~ων, καλ~ως ποιε~ ιτε τούς
µισο~υντας ]υµ~ας καί προσεύχεσθε ]υπέρ τ~ων [επηρεαζόντων ]υµ~ας καί διωκώντων
]υµ~ας» [αλλά {οχι καί νά τούς [αφήσουµε νά µπο~υνε καί στήν [εκλεκτή ]οµάδα µας
καί νά τήν διαλύσουν.
Σέ [εφαρµογή τ~ης [αρχής α[υτ~ης ]ο κ. ] Ιερώνυµος [από τήν [ανάρρησή του στόν
[ Αρχιεπισκοπικό θρόνο, π~ηρε \ενα σωρό µέτρα. Κατ’ [αρχάς ε@ ιναι ]ο Α.Ν. 264/67,
µέ τήν [ ιδιότυπη [απονοµή τ~ης [εκκλησιαστικής δικαιοσύνης, τά ] Ιεροδικεία
\οπου ]ο κατηγορούµενος καταδικάζεται σέ πρ~ωτο βαθµό [αµετακλήτως χωρίς νά
{εχει τό δικαίωµα νά καταφύγει σέ κρίση δευτέρου βαθµο~υ, καί {αλλα. { Επειτα
ε@ ιναι ]η στάση του µετά τή δραµατική [εκείνη παραίτησή του, \οπου λέει \οτι λόγω ψυχικής κάµψεως δέν ε@ ιναι «πλέον ε[ ις θέσιν» νά προσφέρει «ο[υδέ ποσοστόν τ~ων \οσων [απαιτε~ ι τό διακόνηµά του» καί \οτι θά «[απετέλει προδοσίαν το~υ
πρός τήν [εκκλησίαν καθήκοντός» του «[εάν παρά τα~υτα [εξηκολούθει νά παραµέν?η [ Αρχιεπείσκοπος».
Πολύ σωστά, ]η ] Ιερά Σύνοδος –πού ε@ ιχε διοριστε~ ι [από τόν [ Αρχιεπίσκοπο–
δέν {εκανε δεκτή τήν παραίτηση. [ Αλλά ξαφνικά, ο] ι εχθροί τ~ης [ Αγάπης {εκαναν
τήν [εµφάνισή τους: ]η Ιερά Σύνοδος θεωρήθηκε {ακυρη [από τό Συµβούλιο [ Επικρατείας, ]η δέ νέα πού [εξελέγη [επρόκειτο νά δεχτε~ ι τήν παραίτηση. Μάταια ]ο
[ Αρχιεπίσκοπος φώναζε \οτι ]η παραίτησή του @ηταν θέµα «προσωπικό», µέ {αλλα
λόγια κάτι πού [αφορο~υσε α[υτόν καί τήν {αλλη Σύνοδο, τή δική του καί \οτι τώρα
δέν {εχει ψυχική κάµψη καί δέν παραιτε~ ιται. ] Η νέα ] Ιερά Σύνοδος \οµως @ηταν
[ανένδοτη, µάλιστα δέ \ορισε καί συνεδρίαση για νά κάνει [επίσηµα [αποδεκτή
τήν παραίτηση. Τότε ]ο \αγιος [ Αρχιεπίσκοπος, βλέποντας τόν ]εαυτό του στ’
[αλήθεια [εκτός Θρόνου, καί µή {εχοντας τί {αλλο νά κάνει, τρέχει πρ~ωτος στήν
α{ ιθουσα πού θά γινόταν ]η µοιραία συνεδρίαση, κλειδώνει καλά τίς πόρτες κι
[αφήνει τήν ] Ιερά Σύνοδο [απ’ {εξω. Τό πάθηµα [εκείνου το~υ µακαρίτη [ Αρχιεπισκόπου Μπέκετ, πού άνοιξε µόνος του τίς πόρτες τ~ης Μητρόπολης γιά νά
µπο~υνε ο] ι {ανθρωποι πού θά τόν σκότωναν, το~υ είχε γίνει µάθηµα.
Τέλος ε@ ιναι καί ]η [εντολή του νά σταµατήση τό Πολυχρόνιο γιά τόν πρώην
βασιλιά Κωνσταντ~ ινο. Μπορε~ ι ]ο { ιδιος νά τόν [ανέθρεψε, νά τόν [εδίδαξε, νά τόν
ω] ρίµασε πνευµατικά καί [ηθικά, \οµως µέσα σέ \ενα δεκαήµερο, [από 21ης Μαΐου
–\οπου ]ο [ Αρχιεπίσκοπος χοροστάτησε στή Μητρόπολη στή δοξολογία γιά τήν
[ονοµαστική γιορτή το~υ Κωνσταντίνου– µέχρι 2ας Ιουνίου –µέρα πού δόθηκε
[εντολή νά σταµατήση τό Πολυχρόνιο–, ]ο Κωνσταντίνος {εγινε ]ο χειρότερος
[εχθρός τ~ης [ Αγάπης. { Εξω λοιπόν [από τήν ∆ιεθνή καί τό πνευµατικό του τέκνο.
\ Οπως ]η ∆ηµοκρατία [επιβάλλεται διά τ~ης ∆ικτατορίας, {ετσι καί ]η [αγάπη [επιβάλλεται διά τ~ης πυγµ~ης. \ Ολοι [εµε~ ις –πλήν [αναγώγων [ανθελλήνων– τά {εχουµε
µάθει πιά καλά α[υτά. Γι’ α[υτό {αλλωστε καί τιµ~αµε τόν \αγιο [ Αρχιεπίσκοπο.

ΑΠΟΡΙΕΣ
] Η συζήτηση µεταξύ φίλων.
-] Ωρα~ ια, ]ο βασιλιάς [οργάνωσε πραξικοπήµατα [εναντίον το~υ λαο~υ, στάσεις
[εναντίον το~υ λαο~υ, συνωµότησε µέ δολοφόνους [εναντίον το~υ λαο~υ κ.τ.λ. Τί τό
λογικότερο λοιπόν [από τό νά κηρυχθε~ ι ]ο { ιδιος {εκπτωτος καί νά [αντικατασταθε~ ι
µέ τόν διάδοχό του;
-Φαίνεται \οτι ]η κυβέρνηση κατέληξε στό συµπέρασµα \οτι δεν {εφταιγε ]ο βασιλιάς σάν πρόσωπο [αλλά σάν θεσµός, σάν «κρατο~υν καθεστώς».
-Τότε ο] ι τόσοι {ανθρωποι πού βρίσκονται στίς φυλακές µέ τήν κατηγορία
τ~ης [ανατροπ~ης το~υ τότε «κρατο~υντος καθεστ~ωτος», δηλαδή τ~ης Βασιλευοµένης ∆ηµοκρατίας, δικαιώνονται. Γιατί λοιπόν δέν [αφήνονται [ελεύθεροι καί
µάλιστα δέν τιµ~ωνται \οπως τούς πρέπει [εφ’ \οσον πρ~ωτοι αύτοί διέγνωσαν καί
[αγωνίστηκαν γιά τήν πολιτειακή µεταβολή;
-∆ιότι… ε@ ισαι [ανόητος.

Τεύχος 5, [ Ιούλιος 1973
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ
Μεθαύριο γίνεται τό ∆ηµοψήφισµα. Γιά κείνους [από τούς [αναγνώστες µας
πού δέν {εχουν [ακόµη [αποφασίσει τί θά ψηφίσουν, δίνουµε πιό κάτω πίνακα [εκ
12 σηµείων πού συνηγορούν γιά τό ΝΑΙ, [αλλά –γιά νά ε{ ιµαστε [αντικειµενικοί–
καί [αντίστοιχο πίνακα [εκ 12 σηµείων πού συνηγορούν γιά τό ΟΧΙ. { Ετσι δέν
[αφήνουµε κανένα παραπονεµένο. Σηµειώνουµε πάντως \οτι ]η κάποια [ασάφεια
πού ]υπήρξε στό ∆ηµοψήφισµα το~υ ’68, σχετικά µέ τήν {εννοια καί τή σηµασία
τ~ης ψήφου, δέν ]υπάρχει τώρα. Συγκεκριµένα, πρίν [απ’ τό ∆ηµοψήφισµα το~υ
’68 ]ο κ. [ Αντιπρόεδρος τ~ης Κυβερνήσεως ε@ιχε πε~ ι: «] Η [απάντησις το~υ ] Ελληνικο~υ λαο~υ [επί το~υ Συντάγµατος θά ε@ ιναι, [εάν θέλει νά κυβερνηθ~η µέ α[υτό τό
Σύνταγµα {η µέ τό {αλλο Σύνταγµα. Τό περιεχόµενο δηλαδή το~υ Συντάγµατος
θά ψηφίσει καί {οχι τήν Κυβέρνησιν, {αλλως θά @ησαν [εκλογαί ]υπέρ τ~ης Κυβερνήσεως. [ Αλλά ]ηµε~ ις {εχοµεν ε{ ιπει ο\ τι κάµνοµεν δηµοψήφισµα καί {οχι [εκλογάς». [ Αµέσως µετά τό δηµοψήφισµα ]ο κ. Πρόεδρος τ~ης Κυβερνήσεως ε@ ιπε:
«Ε[υχαριστω
~ τόν ] Ελληνικόν λαόν διά τήν λαµπράν [επιδοκιµασίαν τ~ης [ Επαναστάσεως τ~ης 21ης [ Απριλίου. […] τ~ης προσέδωσε λαϊκόν χρ~ ισµα \οµοιον το~υ
]οποίου ε[ ις [επιβλητικότητα ο[υδεµία Κυβέρνησις τ~ης ] Ελλάδος [εξησφάλησε […]
∆ιότι ]η ]υπερψήφισης το~υ Συντάγµατος σηµαίνει ]υπερψήφισιν τ~ης [ Επαναστάσεως». [ Εµε~ ις πιστεύοµε τόν κ. Πρόεδρο καί {οχι τόν κ. [ Αντιπρόεδρο. Γι’ α[υτό
καί τώρα δέν {εχοµε καµιά [απορία. ] Η ] ιστορία ε@ ιναι { ιδια: Νέα [επανάσταση, νέο
δηµοψήφισµα, νέα [ανακοίνωση –του [εκπροσώπου τώρα καί {οχι το~υ [ Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως– \οτι τό πολίτευµα ε@ ιναι δεδοµένο, ]ο Πρόεδρος δεδο-

µένος κ.τ.λ. καί \οτι [εµε~ ις θά ψηφίσουµε µόνο τό Σύνταγµα τω
~ ν δεδµένων. [ Αλλά δέν γελιόµαστε πιά. Ψηφίζουµε γιά τήν νέα [επανάσταση. Ο] ι [επαναστάσεις
τελευταία ]εχουν µιά [αδυναµία. Θέλουν νά συµπληρώνονται µέ \ενα ποσοστό.
] Η 21η [ Απριλίου ε@ιχε τό ποσοστό της (92%). ] Η 1η [ Ιουνίου θέλει καί α[υτή τό
δικό της. Πρέπει λοιπόν νά τ~ης τό δώσουµε.
Πρέπει νά ψηφίσεις ΝΑΙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

∆ιότι ε@ ισαι [ανώριµος «[εξ [επόψεως σηµερινω
~ ν [αναγκω
~ ν πολιτικο~υ
[ατόµου». \ Ωριµος ε@ ιναι µόνο \ενας καί α[υτός σο~υ ζητ~α νά πε~ ις ΝΑΙ.
∆ιότι [επί 6 χρόνια, ]ορκιζόµενος στόν Βασιλέα τω
~ ν ] Ελλήνων [εγκληµατο~υσες κατά τ~ης ∆ηµοκρατίας. Τώρα πρέπει νά [εξιλεωθε~ ις.
∆ιότι ]η πνευµατική ]ηγεσία το~υ τόπου (καθηγητές [ανωτάτων ] ιδρυµάτων, [ακαδηµαϊκοί κ.τ.λ.) δέν σο~υ ζητο~υν νά πε~ ις ΟΧΙ.
∆ιότι µέσα σέ παραδειγµατική ]ησυχία καί τάξη συµπληρώνεις τό
Προπό σου, βλέπεις τούς ποδοσφαιρικούς [αγω
~ νες σου, παίζεις τό λαχε~ ιο σου κ.τ.λ.
∆ιότι τό ’68 σο~υ ε@ιχαν ζητήσει νά πε~ ις ΝΑΙ στό Σύταγµα τ~ης Βασιλευοµένης ∆ηµοκρατείας καί τό ε@ ιπες. Τώρα σου ζητο~υν νά πε~ ις ΝΑΙ
στό Σύνταγµα τ~ης [ Αβασίλευτης ∆ηµοκρατίας, γιατί νά µήν τό πε~ ις;
∆ιότι {οντας καθηγητής [ανωνάτου ] ιδρύµατος δέν [ανταποκρίθηκες
στήν πρόσκληση νά [εξέλθεις το~υ [εργαστηρίου καί τ~ης α[ ιθούσης διδασκαλίας καί νά [ασχοληθε~ ις µέ τά µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα.
∆ιότι {οντας καθηγητής [ανωνάτου ] ιδρύµατος [ανταποκρίθηκες στήν
πρόσκληση καί [εξ~ηλθες το~υ [εργαστηρίου καί τ~ης α[ ιθούσης διδασκαλίας καί [ησχολήθης µέ τά µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα.
∆ιότι {εδρασες κατά το~υ νοµίµου πολιτεύµατος τ~ης Βασιλευοµένης
∆ηµοκρατίας, γι’ α[υτό {αλλωστε ε@ ισαι καί στή φυλακή.
∆ιότι {εδρασες ]υπέρ το~υ νοµίµου πολιτεύµατος τ~ης Βασιλευοµένης
∆ηµοκρατίας, γι’ α[υτό {αλλωστε ε@ ισαι καί στή φυλακή.
∆ιότι {αν δέν πε~ ις ΝΑΙ [αλίµονό σου· θά [ακολουθήσει καθεστώς ]ολοκληρωτικό –{οχι δυτικο~υ τύπου.
∆ιότι τό ΟΧΙ σου το~υ ’68 [αποδείχτηκε γρουσούζικο. Σέ πέντε χρόνια
πέρασαν \ενας βασιλεύς, δύο [αντιβασιλε~ ις καί ένας Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας. Πές λοιπόν ΝΑΙ µήπως καί ]ησυχάσουν τά πράγµατα.
∆ιότι δέν ε@ ιναι σωστό νά δυσκολέψεις [ακόµη περισσότερο τή δουλειά
τω
~ ν [εφορευτικω
~ ν [επιτροπω
~ ν.

Πρέπει νά ψηφίσει ΟΧΙ
1.

∆ιότι [εσύ διαφωνε~ ις µέ τό {αρθρο 6 παρ. 1 το~υ Ψηφίσµατος πού λέει
\οτι ο] ι [εκλογές θά γίνονται πάντα τόν [ Απρίλιο. [ Εσύ θέλεις νά γίνονται Μάϊο.

∆ιότι «] Ο δο~υλος δέν {εχει τήν ε[υκαιρίαν νά σκέπτεται. [ Οφείλει νά
[εκτελη
~? α[υτό τό ]οπο~ ιον το~υ καθορίζει ω
] ς πρέπον τό καθεστώς». [ Εσύ
δέν ε@ ισαι δο~υλος [αλλά [ελεύθερος πολίτης ∆ηµοκρατίας νέου τύπου.
] ς
{ Αρα δέν οφείλεις νά [εκτελέσεις α[υτό τό ]οπο~ ιον σο~υ καθορίζει ω
πρέπον τό καθεστώς.
3.
∆ιότι τήν ]εποµένη τ~ης 21ης [ Απριλίου, \οταν ]ο Βασιλιάς ]οµολόγησε
\οτι ]ετοίµαζε πραξικόπηµα δέν καταγγέλθηκε [αµέσως δηµόσια ]από
τούς [αξιωµατικούς πού τόν {ακουγαν, σάν [επίορκος καί παραβάτης
τω
~ ν νόµων το~υ Συντάγµατος.
4.
∆ιότι χόρτασες πιά [από [ελευθερία καί ∆ηµοκρατία. Λίγο καθεστώς
]ολοκληρωτικο~υ τύπου θά @ηταν µιά [αλλαγή.
5.
∆ιότι ]ο κ. Πρωθυπουργός ε@ ιχε πε~ ι τό ’68: «Α] ι [εκλογαί θά [ανακοινωθο~υν [ενωρίτερον [απ’ \ο,τι [αναµένετε \ολοι σας». Τώρα {εγινε γνωστό
\οτι θά [ανακοινωθο~υν τό 1974, δηλαδή µετά 6 χρόνια [από τότε. [ Αλλά
[εσύ θεωρε~ ις α[υτά τά 6 χρόνια πολύ λίγα.
6.
∆ιότι ο] ι λεωφόροι Βασ. Κων/νου, Βασ. Σοφίας, Βασ. { Ολγας δέν µετονοµάστηκαν.
∆ιότι [εσύ {εχεις [εµπιστοσύνη στόν ]ηγέτη τω
~ ν δύο [επαναστάσεων πού
7.
{εγιναν –και τω
~ ν {αλλων πού πιθανόν θά γίνουν– καί δέν θέλεις νά ψηφίζεις. ∆ηµοψηφίσµατα καί [εκλογές θέλουν µόνο ο] ι [ανθέλληνες παλαιοκοµµατικοί.
8.
∆ιότι στόν περί τύπου νόµο δέν [αναφέρεται ποιές [εφηµερίδες µπορο~υν νά µήν τόν τηρο~υν.
9.
∆ιότι ]υπάρχει τέτοια ο[ικονοµική ε[υηµερία πού κινδυνεύεις νά γίνεις
θύµα µι~ας κοινωνίας [ Αφθονίας.
10. ∆ιότι τίς παραµνές το~υ ∆ηµοψηφίσµατος το~υ ’68 ε@ ιχε λεχθε~ ι: «] Ως
]υπεύθυνος Πρωθυπουργός διαβεβαιω
~ τόν ] Ελληνικόν Λαόν \οτι ]ο
σκοπός τ~ης [ Επαναστάσεως δέν ε@ ιναι ]η [εγκαθίδρυσις µονοκοµµατικο~υ δικτατορικο~υ καθεστω
~ τος». { Ηδη µέ τό νέο Σύνταγµα διαπιστώνεται \οτι σκοπός τ~ης [ Επαναστάσεως δέν ε@ ιναι ο{υτε ]η [εγκαθίδρυση µονοπροσωπικο~υ δικτατορικο~υ καθεστω
~ τος. [ Εσύ \οµως ε@ ισαι
]υπέρ το~υ µονοκοµµατικο~υ καί µονοπροσωπικο~υ δικτατορικο~υ κάθεστω
~ τος.
11. ∆ιότι δέν δέχεσαι νά ταλαιπωρε~ ισαι [επειδή ]η [επανάσταση τ~ης 21ης
[ Απριλίου καί ]η [επανάσταση τ~ης 1ης [ Ιουνίου δέν συµφωνο~υν νά {εχουν τό { ιδιο ποσοστό [αλλά ]η καθεµιά θέλει τό δικό της.
12. ∆ιότι πότε πότε πρέπει νά {εχεις [εµπιστσύνη στα ]ελληνικά χέρια. ∆έν
ξέρεις τί γίνεται.
Σηµείωση: ] Η [ ιχνογραφία [επί τω
~ ν ψηφοδελτίων {η ]η [αναγραφή [αποφθεγµάτων
καί γνωµικω
~ ν κάνει τά ψηφοδέλτια {ακυρα. { Ετσι ]η ορθοστασία σας θά πάει
χαµένη.
2.

ΝΕΑ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ∆ΙΩΞΕΩΣ
] Οµολογουµένως, γιά \ενα πράγµα δέν µπορο~υµε νά παραπονεθο~υµε α[υτά
τά τελευτα~ ια χρόνια: γιά [ανία.Και δέν ε@ ιναι µόνο ο] ι «α[ ιφνιδιασµοί» τω
~ ν δηµοκρατικω
~ ν ]ηγετω
~ ν µας -\ενας βασιλιάς, δύο [αντοβασιλε~ ις καί \ενας Πρόεδρος ∆ηµοκρατίας σέ πέντε χρόνια, δύο [επαναστάσεις πού ]η µιά διαδέχεται τήν {άλλη
ε[ ιρηνικά, [επιστήµονες, φοιτητές καί διανοούµενοι πού πηγαινοέρχονται στίς
[εξορίες καί µπαινοβγαίνουν στίς φιλακές ε[ ιρηνικά, ]υπουργοί πού διορίζονται
καί [απολύονται φθινόπωρο καί {ανοιξη, [εκτός [εάν τό στοιχε~ ιο το~υ α[ ιφνιδιασµο~υ
[απαιτήσει καί [ενδιάµεσες [αλλαγές κ.τ.λ. ∆εν ε@ ιναι µόνο α[υτά, πού [εντέλει [οφείλονται στήν α[ ιφνιδιαστοµανία µας. Ε@ιναι καί τά {αλλα, ο] ι [εκπλήξεις µας [από
[ανθρώπους πού τούς ξέραµε χρόνια, χωρίς ποτέ νά ]υποπτευθο~υµε \οτι @ηταν καί
α[υτοί µανιακοί το~υ α[ ιφνιδιασµο~υ. \ Ενας [απ’ α[υτούς ε@ ιναι ]ο \ελληνας { Εζρα
Πάουντ. Κάποτε θ’ [ασχοληθο~υµε µαζί του.{ Άλλος ε@ ιναι ]ο κ. Θ. Παπακωνσταντίνου.
~ ν βιβλίων καί [αντιΤον κ. Θ. Π. γνωρίζαµε σάν συγγραφέα κοµµουνιστικω
κοµµουνιστικω
~ ν βιβλίων, σάν [αρθρογράφο δηµοκρατικ~ης [εφηµερίδας, [επιφυλλιδογράφο φιλοβασιλικής [εφηµερίδας, καί ]υπουργό [αντιβασιλικής κυβερνήσεως, πράγµατα βέβαια πού χωρ~ανε στό πνευµατικό µέγεθος το~υ [ανδρός . Καί
ξαφνικά ]η πρώτη {εκπληξη: ∆ιαβάζουµε στίς [εφηµερίδες \οτι ]ο κ. Θ. Π. [εκλήθη
[από τήν κυβέρνηση νά δώσει τήν γνώµη του γιά [αφίσες πού θά διαφηµίζουν τό
ΝΑΙ το~υ ∆ηµοψηφίσµατος. Μά καί διαφηµιστής ]ο κ. Θεοφύλακτος; Ναί, καί
διαφηµιστής. ∆εν προφταίνουµε νά τό καλοχωνέψουµε καί νά ]η δεύτερη {επληξη: ] Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Φλωρίνης @ηρθε σέ ρήξη τό 1968 µέ τούς
«πολιτικω
~ ς κρατο~υντας» -µ~ας πληροφορε~ ι ]η [ Αρχιεπισκοπή. \ Οπως ε@ ιναι γνω~ ς κρατο~υντας» σήµερα στήν ] Ελστό, τό νά {ερθεις σέ ρήξη µέ τούς «πολιτικω
λάδα ε@ιναι τό µεγαλύτερο {εγληµα πού µπορε~ ις νά κάνεις. Κάποιο [ορεινό χωριό
–πάντως µέ καθαρό [αέρα– καί κάποια φυλακή –πάντως [από τίς καλύτερες το~υ
κόσµου– [αναλαµβάνουν νά σέ σωφρονίσουν. \ Οταν \οµως ε@ ισαι Μητροπολίτης
τά πράγµατα γίνονται κάπως δύσκολα.Γιατί πω
~ ς νά µπε~ ι \ενας [αντιπρόσωπος
το~υ Θεο~υ στη φυλακή -[αναρωτήθηκε ]ο τότε ] Υπουργό Παιδείας– καί µάλιστα
[ανθο~υντος το~υ ] Ελληνοχριστιανικο~υ πολιτισµο~υ; Γιά κάθε {άλλον ] Υπουργό
Παιδείας, [ακόµη καί στρατιωτικό [επαναστατικ~ης κυβερνήσεως, δηλαδή {ανθρωπο πού παίζει τό κεφάλι του [αφο~υ προηγουµένως {εχει παίξει πολλά {αλλα, ]η
[απάντηση θά @ηταν δύσκολη. Συνέπεσε \οµως ]ο [αναρωτηθείς ] Υπουργός νά ε@ιναι ]ο κ. Θεοφύλακτος. Καί ]η βαθειά το~υ καλλιέργεια, ]η µεγάλη του πνευµατική
παιδεία καί ]η [αγάπη του γιά τήν [εκκλησία το~υ {εδωσαν [αµέσως τή λύση: ] Ο
Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης θά κρινόταν ψυχοπαθής καί θά κλεινόταν σέ
ψυχιατρε~ ιο. { Ε α[υτό πιά δέν τό ε{ ιχαµε φανταστε~ ι. Α[υτός ]ο θεωρητικός τ~ης ∆ηµοκρατίας ∆υτικο~υ-Νέου τύπου νά ε[ ισάγει µεθόδους διώξεως [ανεπιθύµητων,
{εστω καί τόσο [εκλεκτές, [από ∆ηµοκρατίες [ Ανατολικο~υ-Παλαιο~υ τύπου; Α[υτός
]ο ] Ελληνοχριστιανός νά πρωτοδοκιµάζει τίς µεθόδους του σέ Μητροπολίτες;

Α[υτός πού µ~ας διδάσκει τόσα χρόνια Πολιτική [ Αγωγή µέ τό µοναδικό στόν
κόσµο σύγγραµµά του, νά µ~ας κρατ~α α[υτή τήν τόσο θαυµάσια πολιτική µέθοδο
µυστική πέντε χρόνια; Πράγµατι κάτι τέτοιο δέν τό περιµάναµε. ] Οπωσδήποτε,
σέ [εφαρµογή α[υτ~ης τ~ης µεθόδου ]ο κ. Θεοφύλακτος στέλνει τρε~ ις ψυχιάτρους
νά [εξετάσουν τόν Σεβασµιώτατο. Φυσικά, \οπως θά {εκανε κάθε {ανθρωπος σεβόµενος τόν [εαυτό του καί κάθε ] ιερωµένος σεµνυνόµενος τό σχ~ηµα του, ]ο Σεβασµιώτατος [απέπεµψε τούς τρε~ ις ψυχιάτρους. [ Αλλά α[υτό γιά τόν κ. Θεοφύλακτο καί τίς µεθόδους το~υ δέν [αποτελε~ ι [εµπόδιο. ∆έν θέλει νά [εξαταστε~ ι; [ Αδιάφορο. Να [εξεταστο~υν τά µαγνητοφωνηµένα κείµενά του καί νά καταθέσουν
µάρτυρες –να πο~υµε, θέλουµε νά [αποδείξουµε \οτι ε@ ισαι φυµατικός; Νά µαγνητοφωνηθε~ ι ]ο βήχας σου, νά {ερθουν καί δύο µάρτυρες καί ]η γνωµάτευση ε@ ιναι
\ετοιµη. Πράγµατι, α[υτό καί {εγινε. Ο] ι τρε~ ις ψυχίατροι (Καθηγητές Πανεπιστηµίων παρακαλω
~ !) ]υπέγραψαν τό Πρακτικό καί ]ο κ. Θεοφύλακτος διέταξε «την
βιαίαν µεταφοράν [το~υ Σεβασµιοτάτου] στό \ Αγιον { Ορος». Γιά σκεφθε~ ιτε,
βιαία µεταφορά Μητροπολίτου! ∆ηλαδή π~ως; Θα τόν {εσερναν ο] ι χωροφύλακες
[από τά ράσα, [από τόν µητροπολιτικό του σταυρό, [από τά γένεια; Θαυµάσιο
]ελληνοχριστιανικό θέαµα! Συγχαρητήρια στόν [εµπνευστή, στούς προϊσταµένους του καί στίς Νέες ∆ηµοκρατίες τους.
Α[υτή @ηταν λοιπόν ]η µεγάλη {εκπληξη το~υ κ. Θοφύλακτου. Μερικοί πού τόν
ξέρουν καλά λένε \οτι ε@ ιναι ] ικανός καί γιά µεγαλύτερες [εκπλήξεις. [ Αλίµονο!
] Ο Θεός νά µ~ας φυλάει [από τόν κ. Θεοφύλακτο.
ΒΙΒΛΙΚΑ

~ ? Κυρί?ω καί ο[ υκ [ανθρώποις·
…µέτ’ ε[ υνοίας δουλεύοντες τω
Πολύ διδακτική ]η [επιστολή το~υ Μητροπολίτου [ Αλεξανδρουπόλεως πρός
τόν Πρωθυπουργό. [ Αξίζει νά τήν δο~υµε προσεκτικά:
Παράγραφος πρώτη:
«[ Εξοχώτατε,
Με τό θάρρος πού (sic) µοί δίδει ]η [αφοσίωσίς µου πρός τό πρόσωπόν Σας
καί ]η ε[ ιλικρινής [αγάπη µου πρός τό {εργον τ~ης [ Επαναστάσεως, {ερχοµαι νά
θέσω ]υπ’ {οψιν Σας τήν [αγανάκτησιν καί τόν [αναβρασµόν, ]ο ]οπο~ ιος [επικρατε~ ι
ε[ ις τή παράταξιν τω
~ ν [ Αρχιερέων πού (sic) προ~ηλθον µετά τήν [ Επανάστασιν
τ~ης 21ης [ Απριλίου, διότι µία µικρά ]οµάς [αδιστάκτων νοσταλγω
~ ν το~υ φαύλου
παρελθόντος βυσσοδοµο~υν καί [απεργάζονται τήν [ανατροπήν το~υ προκαθηµένου τ~ης [εκκλησίας, το~υ [ Αρχιεπισκόπου κ. ] Ιερωνύµου. Τήν προσφορά τούτου
ε[ ις τό { Εθνος καί τήν [ Εκκλησίαν καί τάς προσωπικάς θυσίας ε[ ις τήν πραγµατικότητα [ελάχιστοι γνωρίζουν. ] Υµε~ ις \οµως κάλλιον παντός {αλλου γνωρίζετε».
[ Ηθικά διδάγµατα: α) \ Ενας Μητροπολίτης µπορε~ ι νά τρέφει «[αφοσίωσιν»
{όχι µόνο στόν Θεό [αλλά καί σέ πρόσωπα κοσµικά. β)] Υπάρχουν [αρχιερε~ ις πού
«προ~ηλθον» [από τήν 21ην [ Απριλίου. [ Εµε~ ις πιστεύαµε µέχρι σήµερα \οτι ο]ι

[αρχιερε~ ις δέν προέρχονται [από [επαναστάσεις καί καθεστ~ωτα [αλλά [από τήν
[εφαρµογή τω
~ ν ] Ιερ~ων Κανόνων. γ) \ Οτι µπορε~ ι [ Αρχιερεύς νά βρίζει {αλλους
[ Αρχιερε~ ις σάν «[αδίστακτους» καί «βυσσοδόµους» καί µπορε~ ι [επίσης νά διατυπώνει γνω~ µες γιά πολιτικές καταστάσεις [ονοµάζοντάς τες «φα~υλες». δ) \ Οτι
]ο [ Αρχιεπίσκοπος {εχει κάνει προσφορές καί προσωπικές θυσίες γιά τήν [ Επανάσταση καί µάλιστα µυστικές. Τίς γνωρίζουν µόνο ]ο [αρχηγός τ~ης [ Επαναστάσεως καί [ελάχιστοι {αλλοι.
Παράγραφος δεύτερη:
«[ Εάν λοιπόν [ Εξοχώτατε κ. Πρόεδρε, τήν 23ην [ Ιουνίου ]η µικρά ]οµ~ας
[αποτολµήση τήν βιαίαν [ανατροπήν Του [του [ Αρχιεπισκόπου], πρέπει νά γνωρίζετε, \οτι ]ηµε~ ις ο] ι χαρακτηριζόµενοι ω] ς «] Ιερωνυµικοί» καί ο] ι ]οποίοι µέ τήν
~ σαν [εν τ~?η [ Εκκληχάριν το~υ Κυρίου ]αποτελο~υµεν τήν σιωπηράν µέν, [αλλά δρω
σί?α µερίδα, δέν θά µείνωµεν, δέν πρέπει νά µείνωµεν µέ [εσταυρωµένας τάς
χε~ ιρας καί µέ κλειστόν πλέον τό στόµα και δέν θά [επιτρέψωµεν τήν [επάνοδον
το~υ φαύλου παρελθόντος [εν τ~?η [εκκλησί?α».
[ Ηθικά διδάγµατα: α) Ο] ι [ Αρχιερε~ ις πού «προ~ηλθον» [από τήν 21η [ Απριλίου α[υτοχαρακτηρίζονται «] Ιερωνυµικοί» σάν νά [ανήκουν στόν κ ] Ιερώνυµον.
Μέχρι τώρα πιστεύαµε \οτι ο] ι ] ιεράρχες [ανήκουν στήν [ Εκκλησία καί {οχι στόν
]εκάστοτε [ Αρχιεπίσκοπο. β) ] Η ] Ιεραρχία ε@ ιναι χωρισµένη σέ «µερίδες». ] Η
µερίδα τ~ης 21ης [ Απριλίου ε@ ιναι ]η «δρω
~ σα» –µε «τήν χάριν το~υ Κυρίου». γ) ] Η
«δρω
~ σα» µερίδα δέν θά µείνει «µε [εσταυρωµένας τάς χε~ ιρας» –\οπως ]αρµόζει
σ’ \εναν ] ιεράρχη [αφο~υ µοναδικός του προορισµός ε@ιναι νά προσεύχεται– [αλλά
θά λύσει τά χέρια, προφανω
~ ς γιά νά τά χρησιµοποίσει.
Παράγραφος τρίτη:
«Φρονω
~ διά το~υτο, \οτι [εν {οψει το~υ ∆ηµοψηφίσµατος, διά τήν [επιτυχίαν το~υ
~ ν [εργασιω
~ ν τ~ης ] Ιερ~ας Συ]οποίου \ολοι [εργαζόµεθα, [επιβάλλεται ]η [αναστολή τω
νόδου [από σήµερον καί µέχρις \οτου [αποφανθ~η τό Συµβούλιον τ~ης [ Επικρατείας περί τ~ης [εγκυρότητος Α[υτ~ης. Το~υτο [αποτελε~ ι, {ας [επιτρέψη ]η [ Εξοχότης
σας νά τό γράψω, χρέος τ~ης Πολιτείας [επιβεβληµένον. [ Εάν τό χρέος το~υτο ]η
Πολιτεία δέν τό [επιτελέση καί [αφίσει τόν [ Αρχιεπίσκοπον ] Ιερώνυµον {εκθετον
καί βοράν τ~ης [αδιστάκτου ]οµάδος, ο#υτος µέν { ισως πέση, άλλά µετ’ α[υτο~υ θά
πέση καί µία [αφαντάστως µεγάλη παράταξις τ~ης [ Εκκλησίας καί το~υ { Εθνους
ε[ ις τήν [απόγνωσιν. Και θά @ητο κρ~ ιµα νά ε]υρεθο~υν ο] ι πράγµατι φίλοι σας ] Ιεράρχαι ε[ ις [απόγνωσιν ε[ις µία τόσο κρίσιµον δια τήν [ Επανάστασιν καί τό
{ Εθνος στιγµήν».
~ σα» µερίδα, µέ τήν χάριν το~υ Κυρίου, [εργά[ Ηθικά διδάγµατα: α) ] Η «δρω
ζεται δια τήν [επιτυχίαν το~υ ∆ηµοψηφίσµατος (κατά τήν ρ~ησιν «[εργάζεσθε διά
τάς [εκλογάς καί τά δηµοψηφίσµατα»). Και [επειδή ]η [εργασία της α[υτή διακόπτεται [από [εξωιεραρχικές [απασχολήσεις \οπως ε@ιναι ο] ι Συνεδριάσεις τ~ης ] Ιερ~ας
Συνόδου, ]η µερίδα ζητ~α νά [ανασταλε~ ι ]η λειτουργία τ~ης ] Ιερ~ας συνόδου. (Με
τέτοια τώρα θά [ασχολούµεθα;) Φανταζόµαστε \οτι [από δ~ω καί πέρα πού στό νέο

Σύνταγµα προβλέπονται πολλά ∆ηµοψηφίσµατα, ]η µερίδα θά {εχει δουλειές µέ
φο~υντες. β) [ Εάν ]η πολιτεία δέν κάνει τό χρέος της, δηλαδή {αν δέν διακόψει
τήν λειτουργία της ] Ιερ~ας Συνόδου καί δέν [αφήσει τή «µερίδα» νά [εργαστε~ ι
[απερίσπαστη γιά τό ∆ηµοψήφισµα, τότε… ]ο [ Αρχιεπίσκοπος ] Ιερώνυµος { ισως
πέσει! ∆ηλαδή; Ε@ ιναι ]ο κ. ] Ιερώνυµος ]υποψήφιος στο ∆ηµοψήφισµα; [ Εµ τότε
βέβαια χρειάζεται πολλή δουλειά γιά νά µήν πέσει. { Όχι µόνο ]η ] Ιερά Σύνοδος
πρέπει νά σταµατήσει, [αλλά καί ο] ι λειτουργίες πρέπει νά σταµατήσουν καί ο] ι
προσευχές και ]η τέλεση µυστηρίων καί γενικά ο] ι [εκκλησίες πρέπει νά κλείσουν, {ετσι ω
\ στε καί ο] ι καντηλανάφτες νά βγο~υνε περιοδεία στίς [επαρχίες.
Παράγραφος τελευταία:
«Πιστεύω \οτι [εκφράζω τά α[ ισθήµατα καί τήν πεποίθησιν πλειάδος ] Ιεραρχ~ων καί [απευθύνω ]υστάτην {εκκλησιν πρός τήν ] Υµετέρα [ Εξοχότητα, [απεκδυόµενος πάσης ε[υθύνης διά π~αν \ο,τι {ηθελε συµβ~?η ε[ις τήν [ Εκκλησίαν καί τό
{ Εθνος, [εάν [αφεθο~υν τελικ~ως [αχαλίνωτοι ο] ι [επιδραµ~ωντες κατά τ~ης ε[ ιρήνης
καί τ~ης προόδου τ~ης [ Εκκλησίας».
[ Ηθικόν δίδαγµα –[απειλή: Μετά \ολα τά προηγούµενα ]ελληνοχριστιανικά,
[εδ~ω [εκτοξεύται και µιά {εµµεση [απειλή. ] Η µερίδα «[απεκδύεται πάσης ε[υθύνης» γιά \ο,τι θα συµβε~ ι {αν ]η Πολιτε~ ια δέν κλείσει τήν ] Ιερά Σύνοδο καί δέν
[αφήσει τούς ] Ιεράρχες νά [εργασθο~υν γιά τό ∆ηµοψήφισµα το~υ κ. ] Ιερωνύµου.
Καί ]η [επιστολή κλείνει µέ τόν βιβλικό χαιρετισµό
«Μετά πολλ~ης-πολλ~ης [αγάπης»
] Υπογραφή: «] Ο [ Αλεξανδρουπόλεως Κωνστάντιος» –καί {όχι ]ο «Κώστας σου»
\οπως θα περίµεναν µερικοί.

Τεύχος 6, Α{υγουστος 1973
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Μ~ας ρώτησε φίλος πολεοδόµος:
«Π~ως γίνεται ο] ι ]ετεροδηµότες ([επαρχι~ωτες) πού ψήφισαν στήν [ Αθήνα νά
ψηφίζουν σύµφωνα µέ τόν µέσο \ορο τ~ων [ Αθηναίων, [εν~ω ο] ι ]ετεροδηµότες ([ Αθηναίοι παραθεριστές) πού ψήφισαν στήν [επαρχία νά ψηφίζουν σύµφωνα µέ
τόν µέσο \ορο τω
~ ν [επαρχιωτ~ων;»
Πρώτη φορά βρήκαµε τόσο ε{υκολη τήν [απάντηση:
«Γιά τό πρ~ωτο, τόν βεβαιώσαµε κατηγορηµατικά, ε[υθύνεται ]η µάστιγα τ~ης
[αστυφιλίας, ]ο ]υδροκεφαλισµός τ~ης πρωτεύουσας καί τ~ων πρωτευουσιάνων καί
]η µόλυνση το~υ περιβάλλοντος. Στό δεύτερο βοήθησε ]η [επιτυχηµένη [αποκέντρωση, ]η φυσική ζωή, ]ο καθαρός [αέρας καί ]η συνεχής {ασκηση κάτω [από τήν

[επίβλεψη δοκιµασµένων προπονητ~ων, βασικές, \οπως καταλαβαίνεις, προϋποθέσεις γιά δηµιουργία ρεκόρ».
*
{ Ελεγε \ενας ψηφοφόρος µετά τήν [ανακοίνωση τ~ων [αποτελεσµάτων.
–Βρέ παιδιά \ενα πράγµα δέν µπορ~ω νά [εξηγήσω: Ψήφισα στό τµ~ηµα µου
[από τούς τελευταίους, γύρω στίς ]επτά καί τέταρτο καί ε@ιδα \οτι στό τραπέζι πίσω [από τό παραβάν ]υπ~ηρχαν σχεδόν [αποκλειστικά µόνο ψηφοδέλτια το~υ ΝΑΙ,
πού σηµαίνει \οτι \ολοι σχεδόν ο] ι προηγούµενοι ψήφισαν ΟΧΙ. Καί [ακούω µετά
στά [αποτελέσµτα \οτι στό τµ~ηµα µου βρέθηκαν 1352 ΝΑΙ καί 25 ΟΧΙ.
–Τά τρώγανε, φίλε µου, δέν κατάλαβες; θριαµβολόγησε ]ο πολύξερος. Μάλιστα! @ Ηταν τόση ]η [αγάπη το~υ κόσµου γιά τόν Παπαδόπουλο πού {εβαζε στό
φάκελο τό ΝΑΙ καί τό ΟΧΙ τό {ετρωγε, νά τό έξαφανίσει [από προσώπου γ~ης.
*
Τίς µέρες το~υ δικο~υ µας 78% διαβάσαµε στίς [εφηµερίδες \οτι ]ο Πρόδρος τ~ης
∆ηµοκρατίας τ~ων Φιλιππίνων Μάρκος, πού κατέλαβε τήν [αρχή πραξικοπηµατικά κι {εχει καταλύσει κάθε [ελευθερία στή χώρα του, {εκανε δηµοψήφισµα –φυσικά κάτω [από στρατιωτικό νόµο– ρωτώντας τόν λαό {αν [εξακολουθε~ ι νά τόν
θέλει Πρόεδρο. { Αν καί ]η [αντιπολίτευση, πού συγκρίνει τόν Μάρκος µέ τόν
Χίτλερ, ζήτησε [από τόν λαό νά ψηφίσει ΟΧΙ, 83% τ~ων ψηφοφόρων ψήφισε
ΝΑΙ. { Ισως ε@ ιναι καιρός νά [εξεταστε~ ι σοβαρά αυτό τό περίεργο φαινόµενο πού
παρουσιάζεται τελευτα~ ια. \ Οτι, δηλαδή, χ~ωρες µικρές [αναδεικνύουν µεγάλους
]ηγέτες [εν~ω µεγάλες καί προοδευµένες χ~ωρες δέν [αναδεικνύουν. ∆ιότι πο~υ νά
φανταστε~ ι \ενας Χήθ π.χ. {η \ενας Μπράντ {η \ενας Νίξον \οτι ε@ ιναι δυνατόν νά
κερδίσουν [εκλογές µέ τέτοια ποσοστά. Και νά σκεφτε~ ι κανείς \οτι α[υτοί ο] ι προηγούµενοι µεγάλοι ]ηγέτες κυβερνο~υν καταπιεστικά, µέ στρατιωτικούς νόµους,
µέ συλλήψεις, µέ βασανισµούς κ.τ.λ. Παρ’ \ολα α[υτά ]ο λαός δέν µπορε~ ι νά
[αγνοήσει τήν µεγαλοσύνη τους. Τούς ψηφίζει καί µέ τό παραπάνω.
*
Γιορτάζαµε τά [επινίκεια σέ µιά ταβέρνα.
–Περίεργος λαός [εσε~ ις ο]ι \ Ελληνες, {ελεγε ]ο φίλος µας πού µόνο ]η προφορά
του {εδειχνε \οτι ε@ ιναι ξένος. Τή µιά φορά ψηφίζετε ]υπέρ τ~ης βασιλευοµένης ∆ηµοκρατίας τήν {άλλη ]υπέρ τ~ης [αβασίλευτης ∆ηµοκρατίας. ∆ιαβάζετε ο] ι περισσότεροι [αντικυβερνητικές [εφηµερίδες –[αφο~υ ο]ι [αντικυβερνητικές [εφηµερίδες
{εχουν τετραπλάσια κυκλοφορία [από τις φιλοκυβερνητικές– [αλλά ψηφίζετε
]υπέρ τ~ης κυβερνήσεως. Θέλετε [αδιάβλητες [εκλογές [αλλά δέν βάζετε στίς [εφορευτικές [επιτροπές δικαστικούς. \ Όταν βρισκόσαστε στό σπίτι σας στή µεγάλη
πόλη ψηφίζετε κατά τ~ης κυβερνήσεως [εν~ω \οταν παραθερίζετε στήν [επαρχία
ψηφίζετε ]υπέρ τ~ης κυβερνήσεως. Θέλετε να ψηφίσετε ΟΧΙ [αλλά ψηφίζετε
ΝΑΙ. Ζητ~ατε µυστική ψηφοφορία [αλλά κρεµ~ατε στό χωριό σας τεράστιες πινακίδες πού δηλώνουν \οτι \ολο τό χωριό θά ψηφίσει ΝΑΙ.

[ Από τό διπλανό τραπεζάκι, γύρισε τόν µισό του ω@ µο, σήκωσε \ενα βαρύ µάτι καί τόν µέτρησε.
–∆έ µο~υ λές παλλικαράκι, ε@ ισαι [ Αµερικάνος;
–Μάλιστα, κύριε.
–Τά χαιρετήµατα στόν κ. Νίξον.
Τεύχος 7, Σεπτέµβριος 1973
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ
Τά τελετα~ ια χρόνια ε{ χει διαπιστωθε~ ι καί διακηρυχτε~ ι µιά σοβαρή {ελλειψη
παιδείας το~υ λαο~υ µας, σέ θέµατα Πολιτικ~ης καί Κοινωνικ~ης [αγωγ~ης καί συµπεριφορ~ας. Γι’ α[υτό, ]αρµόδιοι καί [αναγνωρισµένου κύρους παράγοντες [αναλαµβάνουν κατά καιρούς, µέ λόγους, βιβλία, {αρθρα σέ [εφηµερίδες {η σχολιασµούς [από τά ραδιόφωνα, νά µ~ας διδάξουν στά παραπάνω θέµατα. { Ετσι µάθαµε π.χ. τί ε@ιναι [ Ελευθερία (πραγµατική), τί ε@ ιναι ∆ηµοκρατία ([αληθής), τί
Χριστιανισµός (] Ελληνικός), ποιά ε@ ιναι ]η θέσις µας ω] ς µονάδων [εν τ~?η κοινωνί?α καί {αλλα πολλά.
\ Ενας [από τούς [αξιολογότερους πνευµατικούς δασκάλους µας α[υτ~ων τ~ων
χρόνων ε@ ιναι ]ο κ. Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου. [ Αφο~υ µέ \ενα [εκπληκτικά
βαθυστόχαστο καί γεµάτο νέες [αλήθειες σύγγραµµά του µ~ας {εµαθε Πολιτική
[ Αγωγή, {εχει τώρα [αναλάβει µέ µιά σειρά {αρθρων του νά µ~ας µάθει καί [ Αγωγή
σκέτη. Σ’ \ενα [από τά {αρθρα του α[υτά, πού \ενα κοµµάτι του [αναδηµοσιεύουµε
πιό κάτω, ]ο κ. Θεοφύλακτος φαινοµενικά µέν [αναλύει τά [αποτελέσµατα το~υ τελευταίου δηµοψηφίσµατος στήν περοχή της [ Αθήνας, στήν πραγµατικότητα
\οµως «[εν παραβολα~ ις», προσπαθε~ ι νά µ~ας δώσει \ενα παράδειγµα πνευµατικο~υ
{ηθους, ε[υγένειας γλώσσας, µακροθυµίας κ.τ.λ. [ Επειδή τό γραφτό α[υτό ε@ιναι
γλωσσικά προωθηµένο µέ συντακτικά ε]υρήµατα καί λεκτικές καινοτοµίες,
δίνουµε, σέ ]υποσηµειώσεις, [επεξηγήσεις σέ παλαιά ]ελληνικά. Συνιστο~υµε
πάντως στόν [αναγνώστη νά χαρε~ ι πρ~ωτα τό κείµενο διαβάζοντά το ]ολόκληρο
κι {επειτα νά κοιτάξει τίς ]υποσηµειώσεις, πού \οσο νά [ ναι τό διασπο~υν.
«] Η κοινωνικοπολιτική σύνθεσις τ~ων κατοίκων το~υ [αθηναϊκο~υ ]υδροκεφάλου, παρουσιάζει πρωτοφαν~η ποικιλίαν [εντός τ~ης ]οποίας ε@ιναι φυσικόν νά διαµορφώνονται [εκ διαφόρων λόγων [αρνητικώτεραι τάσεις1. ∆ιότι πέραν το~υ πλήθους τ~ων πολιτ~ων µέ [ανεξάρτητον κρίσιν, ]η πρωτεύουσα περιλαµβάνει καί
διαφόρους νησ~ ιδας ω] ργανωµένων συµφερόντων παντοίας µορφ~ης καί «κάστας»2 [ ιδιοτύπου ψυχολογίας, α] ι ]οπο~ ιαι δέν συναντ~ωνται καθόλου {η δέν ε@ ιναι
τόσον πολυπληθε~ ις ε[ ις τάς {αλλας [αστικάς, ]ηµιαστικάς καί [αγροτικάς περιοχάς
τ~ης χώρας.
«[ Εδ~ω πρ~ωτα-πρω
~ τα3 ]υπάρχει καί λειτουργε~ ι –και µόνον [εδ~ω– ]ο µηχανισµός τ~ων παλαι~ων κοµµάτων κοµµατιδίων καί ]οµάδων µέ τούς «[αρχηγούς»

των, τά [επιτελε~ ια των, τά πρωτεύοντα καί δευτερεύοντα στελέχη των, τούς παρατρεχαµένους των, τούς «πελάτας» των καί τούς κονδυλοφόρους των. [ Εδ~ω
{εχει [εγκατασταθ~η σύν τω
~ χρόνω \ολος [εκε~ ινος ]ο κόσµος, πού [επί δεκαετίες
[ενέµετο [εµµέσως τήν [εξουσίαν διά τ~ων κοµµάτων καί ε@ ιχε συνηθίσει ε[ις τήν
[απόλαυσιν τ~ων [αγαθ~ων της4. [ Εδ~ω ε]υρίσκονται ο] ι περισσότερον [εµβρόντητοι
σνόµπ που ξελιγώνονται5 µέ τήν [ ιδέαν µι~ας ]υψηλ~ης προσκλήσεως {η µι~ας γνωριµίας, φευγαλέας {εστω, µέ τούς [εκπροσώπους το~υ [εκ παραδόσεως
κατεστηµένου»6.
«[ Εδ~ω, [επίσης, κατοικο~υν ο]ι [αηδε~ ις µιγάδες τ~ων δ~ηθεν [αριστοκρατικ~ων
συνοικι~ων7 ο] ι ]οποίοι \οταν ο] ι συµµορ~ ιται ε@ ιχον φθάσει ε[ ις τό σηµε~ ιον νά κάµνουν τάς [εµφανήσεις των ε[ ις τήν Πάρνηθα καί νά δολοφονο~υν φιλελευθέρους
]υπουργούς, α[υτοί µέ πολλήν συγκίνησιν [εδέχοντο ε[ ις τά σαλόνια των τούς «θεωρητικούς» το~υ συµµοριτισµο~υ. [ Εδ~ω διαµένουν καί ο]ι γελο~ ιοι ]υποκένταυροι
τ~ης πολιτικ~ης, πού κατώρθωσαν, [ελλείψει [εντροπ~ης, νά συζεύξουν τόν [αριστεροκεντρισµόν8 των µέ τόν ρόλον το~υ «λούστρου το~υ βασιλέως». [ Εδ~ω {εχουν
συρρεύσει ο] ι διά διαφόρους λόγους ξερριζωµένοι (ο] ι περισσότεροι διότι δέν
τούς [εσήκωνεν ]ο τόπος των)9 ο] ι ]οποίοι [επερίµεναν νά βολευθο~υν10 ε{υκολα,
διότι [επίστευαν \οτι ]η πρωτεύουσα ε@ιναι παράδεισος, καί διεψεύσθησαν ε[ ις τάς
[ελπίδας των.
«{ Εδ~ω ε]υρίσκονται ο] ι πλέον φανατικοί καί [αλλοτριωµένοι κοµµουνισταί,
πού [εσυνήθισαν νά ψηφίζουν ω] ς ροµπότ11. Έδ~ω ζο~υν {οχι [ολίγοι {εντιµοι βιοπαλαισταί, πού µόλις καί µετά βίας τά καταφέρνουν, [εν~ω γύρω των τούς προκαλε~ ι
]ο κτηνωδ~ως [επιδεικτικός καί σπάταλος πλο~υτος12. [ Εδ~ω, τέλος, [αφθονο~υν διάφορα παρασιτικά στοιχε~ ια µέ [αταξικήν καί [αντικοινωνικήν νοοτροπίαν, διά τά
]οπο~ ια ο] ιαδήποτε [αναταραχή ε@ιναι ε[υπρόσδεκτος. [ Εάν \ολας α[υτάς τάς νησ~ ιδας
το~υ [αρνητισµο~υ τάς φαντασθ~ωµεν µέ τό ο[ ικογενειακόν καί φιλικόν περιβάλλον
των, {εχοµεν πλήρη τήν [εξήγησιν τ~ης διαφορ~ας µεταξύ ψήφου το~υ συγκροτήµατος τ~ης πρωτευούσης καί τ~ης ψήφου τ~ων {αλλων περιοχ~ων τ~ης χώρας. [ Αλλά
καί παρά τήν τοιαύτην κοινωνικοπολιτικήν σύνθεσιν µέρους τ~ων κατοίκων τ~ης
πρωτευούσης, ]υπερίσχυσαν α]ι ]υγιε~ ις δυνάµεις καί {εδωσαν ε[ ις τήν [ Επανάστασιν τό 60% περίπου».
Το κείµενο α[υτό µεταδόθηκε καί [από τά κρατικά τηλεοπτικά µέσα. καί πολύ σωστά, γιατί πέρα [από τήν καλλιέπεια, τό @ηθος του καί τήν παιδαγωγική του
[αξία [αποκαλύπτει καί δύο µεγάλες [αλήθειες. Πρ~ωτα \οτι τό 40% τ~ων [ Αθηναίων
πού ψήφισαν ΟΧΙ στο ∆ηµοψήφισµα –κατά τη [επίσηµη [εκδοχή– ε@ιναι κάτι [απ’
τά [ακόλουθα: «… κόσµος πού [επί δεκατίας [ενέµετο τήν [εξουσίαν…» β) «… [εµβρόντητοι σνόµπ πού ξελιγώνονται… κ.τ.λ.» γ) «γελο~ ιοι ] ιπποκεύνταυροι τ~ης
πολιτικ~ης πού κατώρθωσαν, [ελλείψει [εντροπ~ης, νά συζεύξουν τόν [αριστεροκεντρισµόν των µέ τόν ρόλον το~υ «λούστρου το~υ βασιλέως» δ) «…[αηδε~ ις µιγάδες τ~ων δ~ηθεν [αριστοκρατικ~ων συνοικι~ων…» ε) «…ξερριζωµένοι […] ο] ι ]οποίοι
[επερίµεναν νά βολευθο~υν ε{υκολα…» στ) «…φανατικοί καί [αλλοτριωµένοι

κοµµουνισταί…» ζ) «…παρασιτικά στοιχε~ ια µέ [αταξικήν καί [αντικοινωνικήν
νοοτροπίαν…». Καί δεύτερη [αλήθεια \οτι ο]ι «…[ολίγοι {εντιµοι βιοπαλαισταί,
πού µόλις καί µετά βίας τά καταφέρνουν…» ε@ ιναι καί α[υτοί «νησ~ ιδες [αρνητισµο~υ».
] Υστερα [από α[υτές τίς [αποκαλύψεις [εµε~ ις «α] ι ]υγιε~ ις δυνάµεις» τ~ης [ Αθήνας
πού «{εδωσαν ε[ις τήν [ Επανάστασιν τό 60% περίπου» προτείνουµε τά ]εξ~ης: Σ’
α[υτό τό κατηραµένο 40% νά [εφαρµοσθε~ ι [αµέσως ]η «σωφρωνιστική µέθοδος
Παπακωνσταντίνου» (δες ]η Συνέχεια Τεύχος 5). ∆ηλαδή, νά κληθε~ ι [από τούς
ψυχιάτρους καί νά «µεταφερθε~ ι βιαίως» ε[ ις … τό \ Αγιον { Ορος. { Η, ([εναλλακτική λύση) ]η πρωτεύουσα το~υ Κράτους νά µεταφερθε~ ι σέ µιά [από τις [επαρχίες
\οπου «α] ι ]υγιε~ ις δυνάµεις» «{εδωσαν ε[ις τήν [ Επανάστασιν» τό 90-100% περίπου.
1

\ Ενας µέτριος συγγραφέας θά ε\υρισκε \οτι ]η φράση «] Η κοινωνικοπολιτική σύνθεσις
τ~ων κατοίκων […] παρουσιάζει πρωτοφαν~η ποικιλίαν…» [αποτελε~ ι πρωτοφαν~η βαρβαρισµόν, πρ~ωτα γιατί µία «σύνθεσις» δέν µπορε~ ι νά παρουσιάζει ποικιλία (ποκιλία
παρουσιάζουν τά στοιχε~ ια τ~ης συνθέσεως) κι {επειτα γιατί ]η «σύνθεσις» δέν µπορε~ ι
νά ε~ ιναι ο{υτε κοινωνικοπολιτική ο{υτε ]ελληνοχριστιανική ο{υτε τίπατα. Ε@ ιναι ]απλά
«σύνθεσις». Α[υτός ]ο µέτριος συγγραφέας θά {εγραφε : «Ο] ι κοινωνικοποιλιτικές
[απόψεις τ~ων κατοίκων […] παρουσιάζουν πρωτοφαν~η ποικιλίαν καί δηµιουργο~υν
µία σύνθεση [εντός τ~ης ]οποίας…»
2
Τα ε[ ισαγωγικά στό «κάστας» σηµαίνουν \οτι ]η λέξη ε@ ιναι ξενική γι’ α[υτό καί κλείνεται
νεοελληνικ~ως: ]η κάστα, τ~ης κάστης, (µη καθαρόν α), τάς κάστας.
3
«πρ~ωτα-πρ~ωτα». Σηµαίνει κατ’ [αρχάς, πρ~ωτον-πρ~ωτον
4
\ Οπως ε@ ιναι γνωστό, τά παλιά κόµµατα ε@ ιναι [εκτός νόµου καί –ε[υτυχ~ως– δέν {εχουν
[αντικατασταθε~ ι [από νέα, µέ «…[αρχηγούς […] παρατρεχαµένους […] καί κονδυλοφόρους…» πού νέµονται τήν [εξουσία.
5
Το δόκιµο ρ~ηµα «ξελιγώνοµαι» χρησιµοποιε~ ιται συνήθως σέ α[ ισθηµατικές ] ιστορίες
σήριαλ. ] Η ε[ ισαγωγή του τώρα σέ πνευµατικό κείµενο µεγέθους \οπως τό παρόν,
[από-τελε~ ι νεωτερισµό το~υ συγγραφέα.
6
Το «φευγαλέας» [από ποιητικοπνευµατική {εξαρση το~υ συγγραφέα [αντί το~υ [ανιαρά σωστο~υ «προσκαίρου».
7
Μιγάς ε@ ιναι ]ο προερχόµενος α
[ πό διασταύρωση διαφορετικ~ων φυλ~ων, ]ο µή καθαρόαιµος. Στήν προκειµένη περίπτωση, µεταφορικά, ]ο µή [αριστοκράτης. [ Αλλά ]ο συγγραφέας τονίζει «…τ~ων δ~ηθεν [αριστοκρατικ~ων συνοικι~ων…». { Αρα δέν δέχεται \οτι [εκε~ ι
]υπάρχουν [αριστοκράτες. [ Αλλά τότε δέν ]υπάρχουν καί µη [αριστοκράτες. [ Επειδή ]η
[ακριβολογία ε@ ιναι \ενα [από τά πολλά χαρίσµατα πού [ανέδειξαν τόν κ. Θ. Παπακωνσταντίνου σέ διανοητή διεθνούς κύρους, ]η φράση σίγουρα θά δυσκολέψει πολύ τούς
µελλοντικούς σχολιαστές τ~ων κειµένων του.
8
«[ Αριστεροκεντρισµός». Πολιτικός νεολογισµός µεγάλης γλωσσικ~ης σηµασίας. Το
δεύτερο συνθετικό «κεντρισµός» [από τό ρ~ηµα «κεντρίζω» καί [αντίστοιχα «δεξι-

σµός» [από τό «δεξίζω». { Ετσι λέµε π.χ. δεξικεντρισµός, κεντροδεξισµός, βαραβαροσολοικισµός, σολοικοβαρβαρισµός κ.τ.λ.
9
«…δέν τούς [εσήκωνεν ]ο τόπος των…» σηµαίνει δέν τούς ε[υνοο~υσε {η δέν τούς δεχόταν ]ο τόπος τους. \ Οπως στις λαϊκές εκφράσεις: δέν µέ [εσήκωνεν τό βουνόν, {η, α[υτός δέν [εσήκωνεν κουβέντας.
10
Το «βολευθο~υν» σηµαίνει ταχτοποιηθο~υν, [αναπαυτο~υν. Το ρ~ηµα ε@ ιναι βολεύοµαι –
[εβολεύθην – βολευθήσοµαι – βεβόλευµαι. Παραδείγµατα: µ’ α[υτή τήν κατάσταση
[εβολεύθην µιά χαρά, ή, βολευθήσοµαι σε κανένα ]υπουργε~ ιον.
11
Τά «ροµπότ» (λέξη ξενική) δέν {εχουν πολιτικά δικαιώµατα καί συνεπ~ως δέν
ψηφίζουν. [ Αλλά [εδ~ω ]η λέξη «ροµπότ» [αναφέρεται µόνο στό «κατά διαταγήν» καί
{όχι στό «ψηφίζουν». Λέµε π.χ. «α[υτός κολυµπάει πολύ γρήγορα ω
] ς κρίς-κράφτ»,
\οπου τό «κρίς-κράφτ» [αναφέρεται µόνο στό «πολύ γρήγορα».
12
«]ο κτηνωδ~ως [επιδεικτικός καί σπάταλος πλο~υτος». ] Ως γνωστόν τά κτήνη ε@ ιναι [επιδεικτικά καί σπάταλα, µοιάζουν δέ σ’ α[υτό µέ τόν πλο~υτο.

