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Θέματα

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για τις σχέ-

σεις Πολιτείας – Εκκλησίας, με διάφορες

δημόσιες  απόψεις που κυμαίνονται από του

να μείνουν οι σχέσεις αυτές όπως έχουν μέχρι  να εγκαθι-

δρυθούν «διακριτοί ρόλοι» μεταξύ τους, στο πλαίσιο της επι-

κείμενης συνταγματικής αναθεώρησης και με δήθεν «παρα-

χωρήσεις» να επιβληθούν ο σεβασμός του κοσμικού χαρακτήρα

του κράτους και της  ιστορικής  πορείας και του παραχθέντος

έργου από την  εκκλησία  με την ευθύνη για την ενότητα του

λαού...

Επειδή είναι ταυτόχρονα σαφής ως προς τις προθέσεις και

ασαφής στην εφαρμογή η πρόταση αυτή, οι Ένοπλες Δυνάμεις

και τα Σώματα Ασφαλείας που «έβαψαν ανεξίτηλα»  με το

τίμιο αίμα αμφότερους τους  δύο αυτούς διακριτούς θεσμούς

όπως είναι σήμερα, έχουν «δικαίωμα και λόγο» να αποφύγουν

την περιθωριοποίηση τους, που τόσο παραλλαγμένα αλλά

προκλητικά  κατεργάζονται οι παραπάνω προτείνοντες την

αναθεώρηση βασικών και μη αναθεωρούμενων άρθρων του

Ελληνικού Συντάγματος. 

Περιττεύει, βέβαια, να γίνει υπενθύμιση ότι τα πρόσωπα

αμφοτέρων των θεσμών αυτών (Πολιτείας-Εκκλησίας) του

Ελληνικού έθνους, έχουν την ίδια καταγωγή με εκείνα των

Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, επομένως,

όταν το οποιοδήποτε άτομο αναφέρεται στον Ελληνικό λαό

συμπεριλαμβάνει ολόκληρο τον Ελληνικό πληθυσμό, δηλαδή,

όλoυς τους πολίτες με την Ελληνική ιθαγένεια. Η φράση: «με

την ευθύνη για την ενότητα του λαού» εννοεί προκαταβολικά

τη συμμετοχή συλλήβδην όλων των σημερινών και αυριανών

Ελλήνων πλην εκείνων που δεν υπάρχουν στη ζωή.   

Ναι!... αγνοούνται όλοι εκείνοι που αγωνίστηκαν νικηφόρα

ή μη και έπεσαν σε κοινούς εθνικούς αγώνες κάτω από την

επίσημη πολεμική Ελληνική σημαία, η οποία φέρει περιμετρικά

χρυσά κρόσσια που συμβολίζουν τα δάκρυα όλων των ευρι-

σκομένων στη ζωή σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και μνήμης

του έθνους για το χαμό τους;

Της σημαίας που όχι μόνο δεν κάνει «λόγο» για διακριτούς

ρόλους Πολιτείας-Εκκλησίας, αλλά παρουσιάζει έντονα και

καταδεικνύει σαφέστατα τους κοινούς τους ρόλους που υπε-

ρασπίζονται μέχρι της τελευταίας ρανίδας του αίματός τους

οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας και κατ’ επέ-

κταση από τον τροφοδότη  Ελληνικό λαό. 

Δικαιούνται, λοιπόν, (οι Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα

Ασφαλείας) να ερμηνεύσουν ως πρόθεση αυτών που προ-

τείνουν τους παραπάνω «διακριτούς ρόλους», να προχωρήσουν

και να τροποποιήσουν το σύμβολο του έθνους (την Ελληνική

σημαία) και επέκεινα τους ρόλους του Προέδρου της Δημο-

κρατίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας,

με άλλους λόγους  να ακρωτηριάσουν  τα σύμβολα και το

Πολίτευμα της Ελλάδας. 

Ιδού, λοιπόν, «πεδίον λαμπρό» να ερωτηθεί ο λαός αν

θέλει ή δεν θέλει τους διακριτούς ρόλους Πολιτείας –

Εκκλησίας και των συνεπειών τους  γιο ολόκληρο τον Ελληνικό

λαό. 

Το σίγουρο είναι ότι  στην ιστορική αγωνιστική πορεία του

Ελληνικού έθνους υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία κοινών νι-

κηφόρων αγώνων Πολιτείας-Εκκλησίας-Ενόπλων Δυνάμεων

και Σωμάτων Ασφαλείας, στους οποίους τα αιματηρά μαρτύριά

τους και του συμμετέχοντος λαού (από τον οποίο προέρχονται

και στον οποίο ανήκουν), αποτελούν ανεξίτηλες θυσίες ή

αυτοθυσίες, για τα οποία δε σταματούν ποτέ τα δάκρυα ολό-

κληρου του Ελληνικού λαού, όπως συμβολικά πλαισιώνουν

την επίσημη Ελληνική πολεμική σημαία μας. 

Μεγαλομάρτυρες αναδείχθηκαν και θα αναδεχθούνε όλοι

οι Έλληνες που προέρχονται από τον Ελληνικό λαό, όταν

ήταν και θα είναι ενωμένος και όχι διχασμένος με πρωτοπόρους

τους κύριους θεσμούς όπως έχουν, χωρίς αδόκιμους πειρα-

ματισμούς προερχομένους από ακατανόητες και επικίνδυνες

ιδεοληψίες. 

Τα μαρτύρια του αίματος που υπέστησαν οι Ελληνικής κα-

ταγωγής Άγιοι της Χριστιανοσύνης με την ακλόνητη πίστη

τους, αποτελούν «Διδάγματα» και παραδοσιακή συμπεριφορά

των Ελλήνων που γεννήθηκαν, ανατράφηκαν και αγωνίστηκαν

καθαρά για τα Ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, όπως αυτά δια-

μορφώθηκαν τελικά και οφείλουμε να τα σεβαστούμε όλοι

οι γνήσιοι απόγονοί τους ανεξαιρέτως.

Το καθαγιασμένο αίμα που χύθηκε και χύνεται από τους

Έλληνες των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

(μονίμους, εφέδρους ή στρατευμένους) με τις ευλογίες των

εκπροσώπων της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας ως

ακατανίκητου θεσμού της Ελληνικής Πολιτείας, ρέει και θα

ρέει ως συγκολλητική ουσία στα θεμέλια του «εθνικού οικο-

δομήματος» και του πολιτισμού του. Εάν διαχωριστεί η ροή

αυτή, οι αλυσοειδείς διασυνδέσεις των θεσμών αποδυναμώ-

νονται και ακρωτηριάζονται και τέλος η έννοια της φράσης

«Ισχύς εν τη ενώσει» χαλαρώνει. 

Με άλλους λόγους, οι Έλληνες θα καλούνται να εργάζονται

στο όλον εθνικό οικοδόμημα διχασμένοι, με ορατούς  τους

κινδύνους κατάρρευσης, κατά παρόμοιο τρόπο της κατάρ-

ρευσης του πολυεθνικού πύργου της Βαβέλ, για να επωφε-

ληθούν όσοι γνωστοί και άγνωστοι εχθροί της Ελλάδος κα-

ραδοκούν ανάλογες ευκαιρίες. 

Ας σοβαρευτούμε, οι καιροί ου μενετοί!   

ΟAntam Smith έλεγε, «με δύο τρόπους μπορείς να κατα-

κτήσεις ένα έθνος. Με το δόρυ και με το χρέος». Και η

χώρα μας σήμερα, ας μη γελιόμαστε, είναι υπόδουλη των

τοκογλύφων της Τρόικα και του Διεθνούς Νομισματικού

Ταμείου. Τι αξία λοιπόν έχει αν τυπικά είμαστε ελεύθεροι,

όταν στην ουσία είμαστε μια πτωχευμένη χώρα, η οποία

έχει χάσει την αυτοκυριαρχία της, σε σημείο οι τοκογλύφοι

να ελέγχουν και τις δαπάνες της εθνικής της αμύνης;

Ο δανεισμός της χώρας, δυστυχώς, δεν αποτελεί σύμ-

πτωμα της εποχής μας. Άρχισε από τα πρώτα χρόνια της

επαναστάσεως του 1821 για τις ανάγκες του αγώνα. Ενώ

όμως τότε ο δανεισμός είχε απόλυτη δικαιολογητική βάση,

προϊόντος του χρόνου κατέστη «τακτικό έσοδο του κράτους

και ταυτόχρονα δυσβάστακτο έξοδο». Ας παρακολουθήσουμε

όμως τη δανειακή πορεία της χώρας και τις διαχρονικές

πρακτικές των τοκογλύφων, αλλά και των διαχειριστών

των δανείων.

Τον Απρίλιο του 1823 η ορισθείσα, από την Β’ Εθνοσυνέ-

λευση του Άστρους, Επιτροπή, για τη σύνταξη ενός

πρόχειρου προϋπολογισμού, παρέδωσε την έκθεσή της,

σύμφωνα με την οποία η οικονομική κατάσταση του νεο-

σύστατου κράτους ήταν τραγική. Ενώ δηλαδή τα έξοδά

του υπολογίζοντο στα 38 εκατομμύρια γρόσια, τα έσοδα

ανήρχοντο μόνο στα 12 εκ. γρόσια. Με δεδομένο ότι η

επανάσταση βρισκόταν σε πολύ κρίσιμο σημείο, η Επιτροπή

εισηγείτο σφικτότερη διαχείριση του δημοσίου χρήματος

από τους τοπικούς άρχοντες και παράλληλα εξωτερικό

δανεισμό.

Τον Ιούνιο του 1823 η Κυβέρνηση (Εκτελεστικό) εξου-

σιοδότησε τους Ιωάννη Ορλάνδο, Ανδρέα Ζαΐμη και Ανδρέα

Λουριώτη να μεταβούν στο Λονδίνο για τη σύναψη δανείου

ύψους 4.000.000 ισπανικών ταλίρων. Δυστυχώς, λόγω ελ-

λείψεως των εξόδων του ταξιδιού, η Επιτροπή μετέβη στο

Λονδίνο στις 26 Ιανουαρίου του 1824 και αφού τα έξοδα

καλύφθηκαν από δάνειο που παρέσχε ο Λόρδος Βύρων. Το

δάνειο που κατάφερε να συνάψει η Επιτροπή ανήρχετο

στο ποσό των 800.000 λιρών Αγγλίας, με τους εξής επαχ-

θέστατους όρους. Το πληρωτέο ποσό θα ανήρχετο στο

59% του συμφωνηθέντος, ήτοι 472.000 λίρες, το επιτόκιο

ήταν 5%, η προμήθεια 3%, τα ασφάλιστρα 1.5% και η

περίοδος αποπληρωμής 36 χρόνια. Ως υποθήκη για την

αποπληρωμή του δανείου είχαν τεθεί τα δημόσια έσοδα

και τα δημόσια κτήματα. Και τι ποσό έφθασε τελικά στην

επαναστατημένη χώρα; Μόνο 298.000 λίρες. Διότι από το

ποσό των 472.000 λιρών παρακρατήθηκαν τόκοι δύο ετών,

ήτοι 80.000 λίρες, τοκοχρεολύσια 16.000 λίρες, προμήθεια

2.000 λίρες και άλλες δαπάνες. Και ποιες ήταν αυτές οι

άλλες δαπάνες; Η πολυτελής διαβίωση των μελών της

Επιτροπής κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Λον-

δίνο.

Τον Ιούλιο του 1824, λίγες εβδομάδες μετά την κατα-

στροφή της Κάσου και των Ψαρών, αποφασίστηκε η

σύναψη και νέου δανείου, ύψους δύο εκατομμυρίων χρυσών

λιρών από την Αγγλική τράπεζα των Εβραίων αδελφών Ια-

κώβου και Σαμψών Ρικάρντο. Διαπραγματευτές και του

νέου δανείου ήσαν ο Λουριώτης και ο Ορλάνδος. Για να κα-

λυφθούν οι επισφάλειες των Άγγλων πιστωτών το δάνειο

συμφωνήθηκε στο 55% της ονομαστικής του αξίας, το

οποίο σήμαινε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα ελάμβανε το

ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000)

χρυσών λιρών, ενώ η χώρα θα πλήρωνε τόκους για τα 2

εκ. λίρες. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Από το ποσό αυτό πα-

ρακρατήθηκαν προκαταβολικά, 284.000 λίρες για τους

τόκους δύο ετών, 68.000 λίρες ως μεσιτικά, 212.000 λίρες

για την αναχρηματοδότηση του πρώτου δανείου, 160.000

λίρες για την παραγγελία έξι ατμοκίνητων πλοίων , από τα

οποία μόνο τρία έφθασαν στην Ελλάδα και 155.000 λίρες

για την ναυπήγηση δύο φρεγατών στις ΗΠΑ, εκ των οποίων

μόνο μία «ΕΛΛΑΣ» ήλθε στην Ελλάδα μετά την επανάσταση

και την οποία έκαψε ο Ανδρέας Μιαούλης με τα ίδια του τα

χέρια στο λιμάνι του Πόρου την 1η Αυγούστου του 1831,

όταν επαναστάτησε κατά του Καποδίστρια και τα κυβερνητικά

στρατεύματα επεχείρησαν να καταλάβουν τον επαναστα-

τημένο στόλο.

Από το εναπομείναν ποσό του δανείου διετέθησαν

ακόμη, 13.700 λίρες για συμβολαιογραφικά έξοδα, 37.000

λίρες για τη μισθοδοσία του φιλέλληνα Κόχραν και το κε-

ρασάκι στην τούρτα, 15.487 λίρες για έξοδα των συμπα-

τριωτών μας διαπραγματευτών. Και πόσα περίσσεψαν για

τις ανάγκες του αγώνος; Μόλις και μετά βίας 590.813

χιλιάδες λίρες. Το ποσό αυτό κατατέθηκε σε τράπεζα της

Ζακύνθου, η οποία τότε τελούσε υπό την κυριαρχία των

Άγγλων, η δε εκταμίευση γινόταν τμηματικά και πάντοτε

υπό την έγκριση της τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείτο

από τον Λόρδο Βύρωνα, τον Συνταγματάρχη Στάνχοπ και

τον Λάζαρο Κουντουριώτη. Αλλά και κάτω απ’ αυτή την

κλεψύδρα της εκταμιεύσεως ας μη νομίσουν μερικοί ότι τα

χρήματα αυτά κατευθύνοντο για τις ανάγκες του αγώνος.

Διότι τόσο οι πολιτικοί με τις πελατειακές τους υποχρεώσεις

όσο και οι οπλαρχηγοί με την πλασματική αύξηση των

οπλιτών τους – κάτι ανάλογο με τα δηλούμενα υπό των

γεωργών μας στρέμματα για την είσπραξη των επιδοτήσεων

- εύρισκαν τον τρόπο να εκταμιεύουν χρήματα του δανείου

για ίδιες ανάγκες..

Για να αντιληφθεί κανείς τις πραγματικές οικονομικές

συνθήκες, τις οποίες βίωνε η χώρα αυτή την περίοδο, ανα-

φέρουμε και το εξής. Όταν το 1826 ανέλαβε τη διακυβέρνηση

του νεοσύστατου κράτους ο Ανδρέας Ζαΐμης βρήκε στα

κρατικά ταμεία μόνο 16!! γρόσια, δηλαδή κάτι λιγότερο

από μια λίρα. Αυτή λοιπόν είναι και η πρώτη περίοδος χρε-

οκοπίας στην ιστορία της χώρας και κάτω απ’ αυτές τις οι-

κονομικές συνθήκες διεξήχθη ο αγώνας της απελευθερώ-

σεώς της από τον Τουρκικό ζυγό. Αν σ’ αυτές προσθέσουμε

και την εμφύλια σύρραξη των ετών 1823-1825, κατά την

οποία οι πολιτικοί , αντί των Τούρκων, πολεμούσαν τους

στρατιωτικούς, με αποκορύφωμα τη φυλάκιση του θρυλικού

Αρχιστρατήγου της Πελοποννήσου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη,

τότε ευλόγως διαπορεί κανείς πως απελευθερώθηκε αυτή

η χώρα.

Οι σχέσεις Πολιτείας - Εκκλησίας 

και οι Ένοπλες Δυνάμεις - Σ. Ασφαλείας
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