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Εκκλησία δεν έχει πολιτική 
ταυτότητα κατ δεν είνατ
ΔΕΚΑΝΙΚΙ Κ ΑΝΕΝ0Ε »

Του Κωστή Δήμισα

Εκκλησία δεν έχει πο
λιτική ταυτότητα και δεν 
aval δεκανίκι κανενός»! 
Μ ε την κατηγορημαπ- 

κή αυτή φράση ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος κλεινά οριστικά το θέ
μα που προσπαθούν να δημιουργήσουν 

τον τελευταίο καιρό όσοι έμμεσα ή άμε- 
σακατηγοροΰν την Εκκλησία όηασκα' 
πολιτική

Ο κ  Χριστόδουλος, με τη δήλω
σή του αυτή στην «PRESS Time», δί- 
νει σαφή απάντηση σε όσους τον κα-

mYopoûv ότι πολιτικολογεί και όη στόχο έχα 
να παρεμβαίνει στο έργο ms εκάσιοτε κυ
βέρνησην

Σιην Εκκλησία υπάρχει évrovos προ
βληματισμό? από mv προσπάθεια που κα
ταβάλλεται για να συσχεηστούν οι θέσει? 
που εκφράζονται με πολιτικές παρατάξεις 
και, όπως υπογράμμιζαν σύνεργάιεΐ του 
Μακαριωτάτου, «η Εκκλησία σέβεται και 
ημά όλα τα κόμματα».

Αλλωστε, ο κ  Χριστόδουλο? ήταν ο πρώ- 
tos Αρχιεπίσκοποί που έριξε το τείχος των. 
«διαχωριστικών γραμμών» που υπήρχαν 
και ετησκέφθηκε πριν από ένα χρόνο όλα 
τα πολιτικά κόμματα, συναντήθηκε με tous

στον Αρχιεπίσκοπο
Ανοιχτή πρόσκληση στο Α ρχιεπίσκοπο να επισκεφθεί το Βατικανό απηΰθυνε ο Π άπας Βε- 

νέδικιο? μέσω του καρδινάλιου Τζιν Λούι Ντουάρο σε χθεσινή εκδήλωση τη? αποστολική? δια
κονίας στο Βυζαντινό Μουσείο.

«Οταν μου σταλεί επίσημη πρόσκληση, τότε θα απαντήσω» ήταν το σχόλιο του Αρχιεπισκό
που. Σύμφωνα με πληροφορίες συνεργάτες του κ. Χριστόδουλου τονίζουν ότι έχουν ωριμάσει 
οι συνθήκες για την επίσκεψη του Αρχιεπτσκόπου στο Βατικανό. Δεν είναι η  πρώτη φορά που 
τίθεται θέμα συνάνιησηε του ΕΙαπα με τον Αρχιεπίσκοπο. Παρόμοιο αίτημα είχε εκφράσει και 
ο μακαριστό? ΙΙάπα? Ιωάννης Παύλο? Β’ αλλά τότε ο κ. Χριστόδουλο? αντιμετώπισε τιβ ένιονε5 
αντιδράσεις πολλών ιεραρχών με αποτέλεσμα να αναβάλει το ταξίδι του. Σύμφωνα πάντα με τις 
ίδιες πληροφορίε5, ο Αρχιεπίσκοπο? είχε αποφασίσει να κάνει το ταξίδι στο Βατικανό αλλά τον 
πρόλαβε ο θάνατο5 του Πάπα, στην κηδεία του οποίου είχε πάει ο κ. Χριστόδουλο? και ήταν ο 
πρώτο? Αρχιεπίσκοπο? τη? Ελλαδική? Εκκλησία? που παρέστη.

αρχηγού? του ? και δεν δίστασε να 
επισκεφθεί ακόμη και την Αλέκα 
Παπαρήγα στην έδρα του ΚΚΕ 
στον Περισσό.

Είναι εκείνο? που κάθε χρό
νο, στον αγιασμό του Κοινοβου
λίου, σέβεται τα κόμματα τη? αρι
στερά? και δεν πλησιάζει στα έδρα
νά του? για να προσκυνήσουντον 
σιαυρό.

Δεν είναι μάλιστα λίγες οι φο- 
ρές που πολιτικοί απ όλα σχεδόν 
τα κόμματα τον έχουν χαρακτη
ρίσει, παρά τις ιδεολογικές διαφο
ρές που έχουν, ως έναν «πολύ κα
λό συνομιλητή». Αλλωστε, η  πο
λύπλευρη μόρφωσή του του το 
εχητρέτίΒ και χαίρει ακόμα του σε
βασμού των περισσότερων βου
λευτών. Αρκετοί μάλιστα το λένε 
επίσημα σας δηλώσεις τους.

Ο Αρχιεπίσκοπος αργά χθε? 
το βράδυ, με νεότερες δηλώσεις 
του απάντησε και στον Ειώργο Πα- 
πανδρέου λέγονιας όη «ο παπάς 
δεν γίνεται πολιτικός όταν ασχο- 
λείται με τα κοινωνικά προβλή
ματα του κόσμου, με την ανεργία, 
με τη φτωχολογιά. Ουαί και αλί
μονο, ανηΕκκλησία δεν ασχολεί- 
ιαι με τα προβλή[ ιατα του λαού μας 
και μετη φτώχια ιων ανθρώπων».

Αυτός είναι και ο κύριος σκο
πός του. Να βοηθήσει τους άπο
ρους, να σιαθεί στους αδύναμους 
και να σταθεί στο ύψος των περι
στάσεων ως αρχηγός της ελλαδι- 
κής Εκκλησίας στα εθνικά θέμα
τα

Τις απόψεις του για τις τελευ
ταίες εξελίξεις ο κ  Χριστόδουλο? 
θα τις παρουσιάσει σε τηλεοπτική 
συνέντευξη στον δημοσιογράφο 
Σταύρο θεοδωράκη και στον τη
λεοπτικό σιαθμό «STAR».

Στη συνέντευξη αυτή δεν θα 
κρύψει mv ενόχλησή του για το βι
βλίο του Κώστα Σημίτη και τα όσα 
αναφέρει για το θέμα των ταυτο
τήτων. «Δεν ειπώθηκε όλη η αλή
θεια» εκημά ο κ  Χριστόδουλο?.

Ο κ. Χριστόδουλο? στη συνέ
ντευξή του θα καλέσει όλου? να 
διαφυλάξουν ω?~ «κόρη οφθαλ- 
μού» τους δύο θεϊσμούς mv Εκκλη
σία και τη Δικαιοσύνη, και θα ζη
τήσει να μην του? φθείρουν.

Ο Αρχιεπίσκοπος εκτιμά πω? 
μόνο με επώνυμες καταγγελίες και 
συγκεκριμένες αποδείξεις θα πρέ
πει να προχωρήσουν οι έρευνες 
και όχι με λόγια του αέρα. «Δεν 
είναι σωστό να φθείρονται οι δύο 
θεσμοί» τονίζει χαρακτηριστικά ο

κ  Χριστόδουλος. Ο Αρχιεπίσκο
πος ένιωσε πολύ καλά στο «πετσί 
του» όλη αυτή mv επίθεση που δέ
χθηκε η Εκκλησία τους προη
γούμενους μήνες. Σιη συντριπτι
κή του? πλοοψηφία οι καταγγελίες 
ήταν ανώνυμες και χωρίς «χει
ροπιαστά» στοιχεία Παρ όλα αυ
τά, η  Εκκλησία αλλά και ο ίδιος ο 
Αρχιεπίσκοπος διασύρθηκανγια 
αρκειό διάστημα, χωρίς τελικά να 
δικαιωθούν όσοι υποστήριζαν τα 
σχετικά με τη συμμετοχή πολλών 
ιεραρχών στα σκάνδαλα

Στην εκπομπή του Σταύρου 
θεοδωράκη ο Αρχιεπίσκοπος θα 
επιχειρήσει να κατεδαφίσει mv ει
κόνα που σκόπιμα στήνεται για 
προνομιακέ? σχέσεις της Εκκλη
σίας με το κυ βερνών κόμμα και θα 
αναφερθεί προσωπικά στον Ειώρ- 
γο ΕΙαπανδρέου, λέγοντας όπ τον 
εκπμά πολύ και υπογραμμίζοντας 
τι? πολύ καλέ? σχέσεις που έχουν. 
Ο κ. Χριστόδουλο? μιλά με έμφα
ση για το κοινωνικό έργο τη? 
Εκκλησίας, ενώ θα αναφερθεί και 
on? δηλώσεις Αμβρόσιου, τις οποί
ες θα χαρακτηρίσει προσωπικές, 
και θα επαναλάβει για το βιβλίο 
του Κώστα Σημίτη τη δήλωση της 
Ιερά? Συνόδου.

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΗΜΙΤΗ
ΕΙοια είναι όλη η  αλήθεια για m v κρίση στις 

σχέσεις της Εκκλησίας με την κυβέρνηση Ση
μίτη; Ειατί η  Ιερά Σύνοδος υποχρεώ θη κε σε 
μια σκληρή δήλωση για όσα γράφει στο βιβλίο 
του ο πρώ ην πρωθυπουργό?;

Έγραψε ψέματα ή  απέκρυψε την αλήθεια;
Ό π ω ς είναι σε θέση να γνωρίζει η  «PRESS 

Time», η τότε κυβέρνηση δεν υπήρξε «έντιμη» 
απέναντι στην Εκκλησία στο θέμα των ταυτο
τήτων, κάτι π ου  απέκρυψ ε ο κ. Σημίτης στο 
βιβλίο του.

Στις 9 Μ αΐου 2000, από το πουθενά, ο τό
τε υπουργό? Δικαιοσύνης κ. Σταθόπουλος πα
ραχω ρεί συνέντευξη, με την οπο ία  ανακοι
νώνει ότι θα καταργηθεί η  αναγραφή του θρη
σκεύματος στις ταυτότητες.

Λίγε? μέρες αργότερα, ο τότε υπουργός Παι
δείας Πέτρο? Ευθυμίου (ως απεσταλμένος του 
πρω θυπουργού) συναντάιαι με τον Α ρχιεπί
σκοπο, του υπόσχεται ότι δεν θα ανοίξει θέμα 
ταυτοτήτων τουλάχιστον για του? 6 επόμενους 
μήνες και δεσμεύεται να πέσουν οι τόνοι.

Στις 23 Μ αΐου ο Α ρχιεπίσκοπος πλη ρ ο 
φορείται στη Ρουμανία, όπου βρίσκεται για επί
σημη επίσκεψη, ότι ο Κ. Σημίτης m v επομένη 
στη Βουλή θα απαντήσει σε ερώτηση της κ  Δα- 
μανάκη για το θέμα των ταυτοτήτων και θα πει 
ότι ίο  θέμα της μη αναγραφής του θ ρη 
σκεύματος στις ταυτότητες είναι από 
φάσή του!

Ο Α ρχιεπίσκοπος προσπαθεί να 
επικοινωνήσει με m v κυβέρνηση.
Ο κ. Ε υθυμίου κρυβόταν και ο κ. 
Χριστόδουλο? αποφασίζει να μ ι
λήσει τηλεφωνικά στον Κώστα Ση- 
μίτη.

Ο διάλογο? ήταν έντονος. «Βλέ- 
πετε το δέντρο και χάνετε το δάσος» 
φέρεται να του είπε ο Αρχιεπίσκο
πος, ο οποίος ζήτησε, σύμφωνα με 
τις ίδιες πληροφορίες, να υπάρξει 
προαιρετική αναγραφή του θ ρη 
σκεύματος o n s  ταυτότητες, όπω ς 
όρισε η Ε.Ε Ο τότε πρω θυπουργός 
δεν ήθελε να ακούσει τίποτε. Δήλωσε

ανένδοτος και αποφασισμένος να προχω ρή
σει...

Ο κ. Χριστόδουλο? επιστρέφει εσπευσμέ
να την επόμενη ημέρα στις 24 Μαΐου και αμέ
σω ς σπεύδει στο Π ροεδρικό Μ έγαρο. Λίγο 
πριν τα μεσάνυχτα και επί 45 λεπτά ενημερώ
νει τον τότε Π ρόεδρο Κωνσταντίνο Στεφανό- 
πουλο. Η κυβέρνηση εμφανίζεται ανυποχώ 
ρητη και η Ιερά Σύνοδος ζητεί τριμελή επ ι
τροπή αρχιερέω ν να επισκεφθεί τον Κώστα 
Σημίτη. Εκείνος προχω ρεί σε μια απίστευτη 
απρέπεια. Δεν τους δέχεται και τους παραπέ
μπει στον υπουργό Παιδείας.

Αυτές τις αλήθειες γιατί τις ξέχασε ο κ. Ση
μίτης στο βιβλίο του; Ποιες σκοπιμότητες εξυ
πηρετούσε; Και 
πώ ς, στ αλή 
θεια, προκύ
πτει ότι η 
Εκκλησία 
του ζητού
σε συγκυ
β έ ρ ν η σ η ;

Ανπδημοκρατική νοοφοπία από ζούγκλα αλληλο α παρασσομένων προοδευτικών εκουγχρονισιών
Παρέμβαση για τις σχέσεις κράτους εκ

κλησίας κάνα σήμερα ο μητροπολίτης 
Πειραιώς.

Ο κ. Καλλίνικος τάσσεται ενάντια στον χωρι
σμό των δύο θεσμών λέγοντας χαρακτηρτσπ- 
κά «Η καρδιά του έθνους δεν χωρίζεται», και τό
νιζα πως αν η εκκλησία δεν έδινε τους αγώνες 
για την απελευθέρωση της χώρας μας τότε θα 
ήμασταν «Τούρκοι με φέσι». Ο μητροπολίτης 
Παραιώς επιτέθηκε με σφοδρότηια εναντίον 
των «δήθεν εκσυγχρονιστών» -όπως λέα- και 
κάνα λόγο για ανίερα επιχειρήματα που στόχο 
έχουνναμααιρέψουνιηχώρα μας σε «ζούγκλα» 
με στόχο την αποχρισπανοποίησή της. Εξαπο- 
λύα  βαρείς χαρακτηρισμούς σε όσους επιθυ
μούν τον διαχωρισμό μααξύ της πολιτείας και 
της Εκκλησίας χαρακτηρίζονιάς τους «θιασώ
τες της δήθεν Δημοκρατίας, ενεργούνιες τελεί
ως φασιστικά».

ΠΟΛΥΣ λόγος γίναα ι τον τελευταίο καιρό γ α  
τα λεγάμενα ανθρώπινα δικαιώματα, όπω ς και 
για τα π ρ οσ ω π ικ ά  δεδομένα  και για την π ο 
λ υώ νυ μ η  και πολυσυζητημ ένη  δημοκρατία. 
Π οικίλες οι ερμηνείες όλων αυτώ ν των όρων. 
Π ολλοί οι φω νασκούντες και οι υπ ερ α μ υνό -

ΑΠ
Του σεβασμιοτάτου 

μητροπολίτου Πειραιώς 
κ.κ. Καλλινίκου

μενοι, όπω ς εκείνοι κατανοούν και όπω ς εκεί
νοι αρέσκονται στους παραπάνω  όρους. Η  πα- 
ραποίησ ι? της σωστής ερμηνείας των ανωτέ
ρω  όρω ν φθάνει μερικές φορές σε μεγάλο βαθ
μό. Καθένας ερμηνεύει tous όρους αυτούς όπω ς 
τον συμφέρει από τη δική του σκοπιά, τελείως 
υποκειμενικά. Αλληλοσυγκρουόμενες ενίοτε οι 
ποικίλες ερμηνείες και παρερμηνείες. Τραγε- 
λαφυαί η  κατάστασις της σημερινής κοινωνίας. 
Ο  χορό? του παραλόγου δίνει και παίρνει. Η  νο
θεία των εννοιών κυριαρχεί. Η παραποίησες και 
η παραπλάνησις δεν απουσιάζουν.

ΤΟ τραγικόν του πράγματος είναι, όταν βλέ
πει κανείς φερομένους ως φανατικούς οπαδούς 
της έννοιας των ανθρω πίνω ν δικαιωμάτων και 
m s éw oias m s λέξεως δημοκρατία, να καταπα
τούν οι ίδιοι και μάλιστα κατά τρόπον ασύστο- 
λον όσα οι έννοιες αυτές επαγγέλλονται.

Εν ονόματι της έννοιας των ανθρω πίνω ν δι-

καιωμάτων, ομάδες ολίγων καταπατούν και πα 
ραβιάζουν τα δικαιώματα των πολλών, θ έλ ο υ ν  
το απαραβίαστον των δικώ ν τους δικαιωμάτων 
αλλά δεν υπολογίζουν την παραβίασιν των δι
καιωμάτων των άλλων, θ έλο υ ν  την προστασίαν 
των δικώ ν των προσω πτκώ ν δεδομένων, αλλά 
καταπατούν τα προσω πικά  δεδομένα των άλ
λων. Φ ω νάζουν και κόπτονται γ α  τα δικά των 
δημοκρατικά δικαιώματα και δεν υπολογίζουν 
τα δημοκρατικά δικαιώματα των άλλων.

ΜΙΑ ολιγαρχία, που θέλει να επιβάλει τις από- 
ψει? τη? στους πολλούς. Π αρουσιάζεται π λ η 
θωρική, πολλές φορές με πολύ θράσος, εναντίον 
των δικαιωμάτων των πολλών.Ένας κεκαλυμ- 
μένο? φασισμός, με όλη του την ειδεχθή μορφή, 
κυριαρχεί στη σκέψη μερικώ ν που θέλουν, έτσι 
και καλά, να επιβάλουν πς δικές των αντιλήψεις, 
τα δικά τους πιστεύματα, την δική των αρνητική 
στάση στους πολλούς και έχοντας διαφορετικές 
αντιλήψεις από αυτούς.

Κόπτονται και φωνάζουν, θιασώτες της δή 
θεν δημοκρατίας, ενεργούντες τελείως φασιστι
κά και ανελεύθερα εναντίον των αντιφρονού- 
ντων. Δ ενυ π ο λ ο γζο υ νσ ε τίποτε τα δικαιώμαια 
των άλλων. Μ ε εντελώς φασιστική νοοτροπία,

υπέρμαχοι δήθεν m s προστασίας των δικαιω 
μάτων του πλησίον. Ζούγκλα αλληλοσπαρασ- 
σομένων φωνασκούντων δήθεν προοδευτικών 
εκσυγχρονιστών. Και εκεί που ο τραγέλαφος έχει 
τεράστιες διαστάσεις είναι σε θέματα πίστεως και 
εκκλησίας.

u  Κόπτονται και φωνάζουν, 
θιασώτες m s δήθεν δημοκρα
τίας, ενεργούντες τελείως φα
σιστικά και ανελεύθερα ενα
ντίον των αντιφρονούντων ν

ΤΟ να είναι μερικοί άθρησκοι και άθεοι εί
ναι προσω πικό  τους δικαίωμα.Έστω κι αν λυ
πούμαστε το ψυχικό του? κατάντημα, σεβόμεθα 
το αρρω στημένο τους πιστεύω. Το να θέλουν 
όμως και να επιδιώκουν, οι ολίγοι αυτοί άθεοι, 
να επιβάλουν ιο αρνηπκό τους πιστεύω στους 
πολλούς, αυτό είναι πράξις που δείχνει, πέρα γ α  
πέρα, έλλειψη σεβασμού της προσωπικότητος 
του άλλου και φασιστική νοοτροπίαν.

Η πλειονότης του ελληντκού λαού μπορεί να

αμαρτάνει στον τρόπο της ζω ής και να σφάλ
λει, όμως καθολική άρνησιν πίστεως δεν έχει. Η 
πλειονότης του ελληντκού λαού πιστεύει στον 
θεό, έστω και κατά χλιαρόν τρόπον. Αγαπάει και 
σέβεται την εκκλησίαν του. Μ πορεί να μη θρη
σκεύει συνειδ ητά, όμως εκδηλώνει αυθόρμητα 
τον σεβασμόν ι ου στην ορθόδοξη εκκλησία, στην 
οποία ανήκει η  πλειονότης του ελληνικού λαού. 
Μ ε ποιο  δικαίωμα, με ποια  δημοκρατική ε υ 
αισθησία και με π ο ιον  σεβασμό τω ν δ ικ α ιω 
μάτων του άλλου ενεργούν μερικοί που, αυτό
κλητοι, χω ρ ίς να  τους έχει ορίσει και εξουσιο
δοτήσει κανείς, προτάσσουν νομοθετήματα π ε 
ρί χωρισμού της εκκλησίας από το κράτος; Περί 
υποχρεωτικού τόυ πολιηκού γάμου και άλλων. 
Μισητών γ α  αυτούς θεσμών και συνηθειών του 
ορθοδόξου ελληνικού λαού;

ΗΜΟΡΦΗ του γάμου τώρα είναι ελευθέρα. 
Καθένας είναι ελεύθερος να επιλέγει ή  τον θρη 
σκευτικό γάμο στην εκκλησία ή  τον πολιτικό γά
μο στο δη μ αρχείο . Δ εν βιάζει κανένας κανέ- 
ναν. Είνάι ελεύθερη  επ ιλογή  των νεονύμφω ν. 
Ό μ ω ς ο λαός έκανε την επ ιλογή  του και α π ο 
στόμωσε, κατά τρόπον δυναμικόν, τους θέλοντας 
να επιβάλουν υποχρεωτικόν τον πολιτικόν γά-

μον. Συντριπτική πλειοψηφία, 95  περ ίπου τοις 
εκατό, ελευθέρου? και αβιάστω? επιλέγουν τον 
θρησκευτικόν γάμον στην εκκλησία.

u  Δυστυχώς, η φασιστική και 
αντιδημοκρατική νοοτροπία 

μερικών αρνητών ms πίστεως, 
που δεν σέβονται καθόλου την 
πίστην και ns πεποιθήσεις ms 
συντριπτικής πλειοψηφίας του 
ελληνικού λαού, υπονομεύει τα 

θεμέλια του έθνους ”

Η ευα ίσθητη  καρδιά  τω ν αρνητώ ν της π ί
στεως γα τ ί θέλει, καλά και σώνει, να παραβιά
σει την ελευθέραν επ ιλογήν του 95  τοις εκατό 
και να του? επιβάλει υποχρεωτικά τον πολιτικόν 
γάμον; Δεν είναι αυτό ιταμή παραβίασις των αν
θρω πίνω ν δικαιωμάτων του 95  τοις εκατό; Και 
αν αυτό δεν λέγεται φασιστική νοοτροπία, τότε τι 
λέγεται φασισμό?; Οι ολίγοι αρνητές φωνασκούν 
γ α  τον χω ρισμό της εκκλησίας από το κράτος

και προπαγανδίζουν με ανίερα επιχειρήματα. 
Σε τι τώρα καταπιέζει η  εκκλησία το κράτος; Και 
σε τι εμποδίζει η  εκκλησία την κρατικήν ανά- 
πτυξιν; Και ποιες δυσχέρειες φέρει τώρα η  εκ
κλησία προς το κράτος; Μ ε το εν ισχύει σύνταγ
μα οι ρόλοι είναι διακριτοί.

ΤΟ ΣΥΣΤ ΗΜΑ της συναλληλίας των δύο αυ
τών κορυφαίων θεσμών επαινείται από πολλούς 
εχέφρονε?. Ποιοι λόγοι επιβάλλουν τον χωρισμό 
της εκκλησίας από το κράτος; Στην ουσία υπάρ
χει ένα? μερικό? χωρισμό?. Αλλά η  καρδιά του 
έθνους δεν χωρίζεται. Η  εκκλησία είναι μέσα 
στην καρδιά του έθνους, και ιδιαίτερα στον τό
πο  αυτό η  εκκλησία απεδείχθη  η  τροφός και η 
προστασία του έθνους σε δύσκολες στιγμές. Στα 
τετρακόσια χρόνια της σκλαβιάς η  εκκλησία συ
ντήρησε την εθνική συ νείδησιν και εγαλούχησε 
τον πόθο τη? ελευθερίας. Εάν δεν υπή ρχε η  ορ
θόδοξος ελληντκή εκκλησία και οι εκατόμβες 
των θυσιώ ν και των αιμάτων κληρικώ ν της εκ
κλησίας, πάση? τάξεως, οι κύριοι αυτοί οι οποί
οι φωνασκούν σήμερα και θέλουν τον χωρισμό 
τη? εκκλησίας από το κράτος θα ήσαν Τούρκοι 
μ ε φέσι, όπω ς θα είμεθα ασφαλώς όλοι μας.

Σε τι αποσκοπούν οι φωνασκούντες περί του

χω ρισμού εκκλησίας-κράιους; Τι επιδιώκουν; 
Π οια τα ελατήριά των; Απλούστατα, εξωτερι- 
κεύουν m v αντιπάθειάν των προς την εκκλησία 
και το μίσος τους προ? την πίστιν της ορθόδο
ξον, που σώζει και λυτρώνει τον άνθρωπον.

ΤΟ ΝΑ κάνουν κηδεία χω ρίς εκκλησία και 
τώρα έχουν ελεύθερον το δικαίωμα. Ουδείς απο
λύτω ς νόμο? τούς υποχρ εώ νει να κηδευτούν 
στον ναό.Ό πω ? είναι ελεύθερος ο πολιτικός γά
μος, έτσι είναι και ελευθέρα η πολιτική κηδεία.

Δυστυχώ?, η φασισπκή και αντιδημοκραη- 
κή  νοοτροπία  μ ερ ικώ ν αρνητώ ν της πίστεως, 
που δεν σέβονται καθόλου την πίστιν και τις π ε 
ποιθήσεις τη? συντριπτικής πλειοψηφίας του ελ
ληνικού λαού, υπονομεύει τα θεμέλια του έθνους.

Η  ορθόδοξος εκκλησία, ενώ το έργον της εί
ναι καθαρά λυτρωτικόν όμως αποτελεί και θε
μέλιον του έθνους. Το μαρτυρεί αυτό ατράντα
χτα η  δισχιλιετή? ελληνική ιστορία.

Σεβόμεθα το αρνητικό πιστεύω  των αθέων 
και μακράν της εκκλησίας. Ό μω ς, έχουν υπο- 
χρέω σιν να σεβαστούν και εκείνοι την δική μας 
πίστιν και αγάπην και αφοσίωσίν μας στην εκ
κλησίαν μα? την ορθόδοξον, και στο έθνος μας 
το ελληνικόν.


