
ΕΤΟΣ Α’ — ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008

TIMH: 0.05 €

Είναι κοινή διαπίστωση: Το έθνος μας πεθαίνει! Κι 
όλοι εμείς στεκόμαστε πλάι του, βλέποντάς το να ψυχορ-
ραγεί. Έχουμε στρέψει ο ένας τα πυρά του εναντίον του 
άλλου, μεταφέροντας ο καθένας τις ευθύνες του στον δι-
πλανό του. Τις λιγοστές αλλά δυνατές φωνές που κραυ-
γάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποφευχθεί το 
μοιραίο, τις έχουμε φιμώσει και τις έχουμε στείλει στα 
ενδότερα των ενδοτέρων της συνειδήσεώς μας, σκεπά-
ζοντάς τες με τη βολή και το ραχάτι μας. Πλέξαμε τον 
επικήδειο του Έθνους, πριν καν αυτό ξεψυχήσει και τον 
διανθίσαμε με ψευτοχριστιανικές δικαιολογίες και αορι-
στολογίες περί ηθικής και ενάρετης ζωής. Οι ίδιοι σταθή-
καμε και στεκόμαστε εμπόδιο στους θεράποντες ιατρούς, 
που με αντάλλαγμα τη ζωή τους παλεύουν ακόμα και 
την ύστατη ώρα για τη σωτηρία του. Ακόμα κι όσοι έχου-
με συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα της καταστάσεως, 
ακόμα κι όσοι δεν συμβάλλαμε στο να νοσήσει το έθνος 
μας τόσο βαριά, ερχόμαστε με τη στάση μας τούτη εδώ 
την ώρα να επιβεβαιώσουμε πως είμαστε συνένοχοι!

Δώσαμε χώρο στους επιτήδειους απατεώνες να μας 
κοροϊδεύουν κάθε μέρα για πολλά χρόνια. Δώσαμε χρι-
στιανικό όνομα και αποδώσαμε χριστιανικές ιδιότητες σ’ 
αυτούς που ούτε Θεό λογαριάζουν, ούτε ανθρώπους. Δώ-
σαμε δικαίωμα στους εξυπηρετητές ξένων και βρώμικων 
συμφερόντων να κάνουν ανενόχλητοι το παιχνίδι τους, 
παραχαράζοντας την ιστορική μνήμη όλων μας και δια-
στρέφοντας ακόμα και καταστάσεις που διαδραματίζο-
νται μπροστά στα μάτια μας. Δώσαμε την ανοχή μας σε 
αυτούς που απροκάλυπτα ζητούν να κοπεί ο ομφάλιος 
λώρος που μας τρέφει από τη Μητέρα μας  την Εκκλη-
σία, όπως και κάθε δεσμός με το παρελθόν μας. Δώσαμε 
προσοχή κι ενθαρρύναμε Θεομπαίχτες και λαοπλάνους 
να καπηλευτούν και να χρησιμοποιήσουν την πίστη και 
την πατρίδα μας. Δώσαμε βήμα και λόγο σε πολιτικά 
ανύπαρκτους ανθρώπους, χωρίς δύναμη, χωρίς σθένος, 
χωρίς βαθύτερο πιστεύω, οι οποίοι στο τέλος εξευτέλι-
σαν και γελοιοποίησαν έννοιες ιερές και μεγάλες. Κατα-
φέραμε το ακατόρθωτο! Με την σιωπή, την ανοχή, την 
αδιαφορία, ισοπεδώσαμε τα πάντα στο πέρασμά μας. 

Είναι η πατρίδα μας και 
τη θέλουμε πίσω!

Το χώμα της πατρίδας μας, στο οποίο αναιδώς ρίξα-
με «άσφαλτο» για να μη μας ελέγχει, είναι βαμμένο από 
το αίμα της θυσίας και της αυταπάρνησης των Πατέρων 
μας. Είναι βαμμένο από το αίμα του μαρτυρικού Κυβερ-
νήτη που θέλησε μετά την Τουρκική σκλαβιά, να ανυψώ-
σει το πνευματικό επίπεδο των συμπατριωτών μας. Είναι 
βαμμένο από το αίμα ηρώων και αγωνιστών που άφη-
σαν γυναίκα, παιδιά, χρήματα, δόξα, εξουσία και έπεσαν 
στο πεδίο της μάχης για του «Χριστού την πίστη την αγία 
και της πατρίδος την ελευθερία». Είναι θαμμένοι σ’ αυτό 
Άνθρωποι με το άλφα κεφαλαίο. Είναι θαμμένοι σ’ αυτό 
Άνθρωποι με όλη τη σημασία της λέξεως.

Η παράταξή μας έρχεται σήμερα να πει το «στώμεν 
καλώς»! Πρέπει να μπει ένα φρένο σ’ αυτή την ιλιγγιώδη 
ταχύτητα που αναπτύξαμε σαν έθνος πηγαίνοντας από 
το κακό στο χειρότερο. Πρέπει να μπει ένας φραγμός στα 
απύλωτα στόματα που δεν έχουν πια συναίσθηση ούτε 
του τι λένε, ούτε του τι υβρίζουν, ούτε του τι βρώμα ανα-
δίνουν. Η παράταξή μας δεν κομματιάζει, δεν τεμαχίζει, 
δεν βλέπει κομματιαστά την αλήθεια όπως όλα ανεξαι-
ρέτως τα άλλα κόμματα. Η παράταξή μας αγκαλιάζει 
όλους τους Έλληνες! Με την αληθινή και πραγματική 
σημασία του Έλληνα! Η παράταξή μας στρέφει τα νώτα 
της σε καταστάσεις και πρόσωπα που στην πραγματικό-
τητα είναι λύκοι με προσωπείο αρνιού. Η παράταξή μας 
έχει ερμητικά κλειστά τα αυτιά της στο κάλεσμα των 
σειρήνων, των χρηματοδοτών και των συμφερόντων που 
δίνουν τα πάντα αρκεί να έχουν τον έλεγχο. Η παράταξή 
μας δεν θα κάνει πίσω, ακόμα κι αν όλοι λιγοψυχήσουν ή 
φυγομαχήσουν την κρίσιμη ώρα. Η παράταξή μας εμπνέ-
εται και αντλεί δύναμη και κουράγιο από πράξεις όπως 
αυτή του Κυναίγειρου στη μάχη του Μαραθώνα. Ακόμα 
κι όταν όλα φαίνονταν χαμένα, έβαλε τα χέρια του και 
εμπόδιζε ένα Περσικό πλοίο να βγάλει τους στρατιώτες 
στην ακτή. Οι Πέρσες του έκοψαν τα χέρια κι αυτός αντί 
να εγκαταλείψει την προσπάθεια, επεχείρησε να σταμα-
τήσει το πλοίο με το στόμα (!) μέχρι που του έκοψαν το 
κεφάλι και τον κατέγραψαν με χρυσά γράμματα δίπλα 
στον ορισμό της λέξεως ΗΡΩΑΣ! 

Οι σημερινοί νεοέλληνες θεω-
ρούν πως η θυσία και το παράδειγμα 
του Κυναίγειρου δεν είναι τίποτε! Εί-
ναι μια άσκοπη επίδειξη ηρωισμού, 
χωρίς νόημα και χωρίς αποτέλεσμα. 
Αυτή είναι η τεχνοκρατική και στεί-
ρα ερμηνεία του αληθινού ηρωισμού 
που οδηγεί κάποιον να πεθάνει για το 
Πιστεύω του! Για μας όμως, το παρά-
δειγμα του Κυναίγειρου είναι παρά-
δειγμα προς μίμηση. Είναι η απόδειξη 
πως κανένας αγώνας που δίνεται για 
την Αλήθεια και το Πιστεύω του αν-
θρώπου δεν είναι χαμένος. Πολύ πε-
ρισσότερο ο δικός μας αγώνας, ο οποί-
ος  έχει βάση και στήριγμα την μόνη 
Αλήθεια, που είναι ο ίδιος ο Χριστός.  

(Συνέχεια στην σελ. 3)

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

•	 Συναντήσεις-Περιοδείες
•	 Δημόσιες συζητήσεις
•	 Δραστηριότητες μελών

και φίλων
                                                     

                (σελ.2)

Παρα { λήψεις...
νοήσεις...
μύθια της Χαλιμάς...

Ο σχολιασμός της επικαιρότη-
τας με τα μάτια της

« ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ »
                                                    

 (σελ.2)
 

Ας πέσουν επιτέλους 
οι μάσκες

Εθνική Επέτειος τις προάλλες και 
αναζωπυρώθηκαν και πάλι οι συ-
ζητήσεις των δήθεν προοδευτι-
κών κύκλων για την κατάργηση 
των μαθητικών παρελάσεων...

                                                   
 (σελ.3)

Τόν καιρό το~υ Καποδίστρια
] Η κάθοδος στήν ] Ελλάδα –{ Ανοδος 

στόν ΓολγοθJ
                                              

 (σελ.4) 

               
Α Κ Ρ Ι Τ Ε Σ . . .   

αλλά  
όχι μόνοι πια!

Να πώς δηλητηριάζουν τις παιδικές 
ψυχές των μουσουλμανοπαίδων οι 
γνωστοί υπεύθυνοι...

(σελ.4)
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Παρα{λήψεις...
νοήσεις...
μύθια της Χαλιμάς...

Η έκθεση του Επιστημονικού Συμβου-
λίου της Βουλής προειδοποιεί ότι ενδέχεται 
να υπάρξουν νομικά προβλήματα από την 
υιοθέτηση του Συμφώνου Ελεύθερης Συμβί-
ωσης μόνο για ετερόφυλα ζευγάρια, καθώς 
υπάρχει περίπτωση να εκπέσει το σύμφωνο 
στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Για το ίδιο θέμα, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε 
πρόταση νόμου, με την οποία το Σύμφωνο 
Συμβίωσης θα ισχύει και για τα ομόφυλα ζευ-
γάρια, την οποία δεν έκανε δεκτή ο υπουργός 
Δικαιοσύνης Σωτήρης Χατζηγάκης παρ’ ότι 
άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αλλάξει η 
νομοθεσία στο μέλλον.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας 
«Τα Νέα» η έκθεση του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου της Βουλής αναφέρεται σε περιπτώ-
σεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών, στις οποίες 
ισχύει το «Σύμφωνο Συμβίωσης» και για ομό-
φυλα ζευγάρια και τονίζεται ότι «η προστασία 
της γενετήσιας κατεύθυνσης εντάσσεται στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14 της Ευρωπα-
ϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
περί απαγόρευσης των διακρίσεων».

Επίσης η έκθεση επισημαίνει ότι η έννοια 
της οικογένειας δεν οριοθετείται από τον 
γάμο (πολιτικό ή θρησκευτικό), αλλά πλέον 
περιλαμβάνει «de facto οικογενειακούς δε-
σμούς» εάν τα μέλη της ζουν ακόμη και εκτός 
γάμου.

Το Επιστημονικό Συμβούλιο αφήνει να 
εννοηθεί πως εάν υπάρξουν προσφυγές στα 
ευρωπαϊκά δικαστήρια, τότε δύσκολα μπορεί 
να αποφευχθεί η ένταξη και των ομόφυλων 
ζευγαριών στην ομπρέλα του Συμφώνου 
Ελεύθερης Συμβίωσης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Κατά τα άλλα, ο 
υπουργός έλεγε πως πρόκειται για ένα νομο-
σχέδιο που είναι «ό,τι χρειάζεται για να ικα-
νοποιήσουμε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες 
της Ελληνικής κοινωνίας»! Βέβαια είχε φρο-
ντίσει να συμπληρώσει – χωρίς όμως να το 
τονίσει – πως «...αν νέες συμπεριφορές ανα-
πτυχθούν στο μέλλον, θα εξετάσουμε ξανά 
το ζήτημα...». 

Είναι η ιδέα μας ή κάποιοι μας κοροϊδεύ-
ουν και μάλιστα πολύ;

 

Συναντήσεις – Περιοδείες:

  5 Σεπτεμβρίου: Ο Πρόεδρος και η Κεντρική Επιτροπή της παρατάξεως, έγιναν δε-
κτοί από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμο Β’

  5 και 6 Σεπτεμβρίου: Τα μέλη της  Κεντρικής Επιτροπής, Μιχάλης Ηλιάδης και 
Συμεών Νίνος, είχαν σειρά συναντήσεων με στελέχη και ενδιαφερόμενους στην Θεσσαλο-
νίκη.

  21 και 22 Σεπτεμβρίου: Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, Μιχά-
λης Ηλιάδης και Νίκος Καρζής, επισκέφτηκαν στην Ξάνθη, όπου είχαν σειρά επαφών και 
συζητήσεων. Ο Πρόεδρος παραχώρησε ζωντανή ραδιοφωνική συνέντευξη στο δημοτικό 
ραδιόφωνο Ξάνθης, “Όμορφη πόλη” 89,9FM. H περιοδεία στη Θράκη έκλεισε με επίσκε-
ψη του Προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής στην Κομοτηνή και στα γρα-
φεία της εφημερίδας “Ο ΧΡΟΝΟΣ”, όπου ενημερώθηκαν για τα θέματα που απασχολούν 
την τοπική κοινωνία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. 

  25 Σεπτεμβρίου: Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής Σωτήρης 
Λαιζηνός, Γιώργος Δεμενεόπουλος, Γεωργία Καλογεράτου, Κομνηνός Καμάμης και Νίκος 
Καρζής, παρευρέθησαν στα εγκαίνια του Κέντρου Ενοριακής Αγάπης του Ι.Ν. Αγ. Νικο-
λάου, οδού Ασκληπιού.

  28 Σεπτεμβρίου: Ο Πρόεδρος και η ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής παρευ-
ρέθησαν προσκεκλημένοι στο πνευματικό συμπόσιο που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολις 
Πειραιώς με την συνεργασία των εκδόσεων «ΥΠΑΚΟΗ» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 
(Σ.Ε.Φ.) Το θέμα του Συμποσίου ήταν «Εκκλησία και πολιτική στην Ελλάδα: Ένα θέμα 
ταμπού». 

  18 και 19 Οκτωβρίου: O Πρόεδρος συνοδευόμενος από τα μέλη της Κεντρικής 
Επιτροπής Σωτήρη Λαιζηνό, Μιχάλη Ηλιάδη, Βασίλη Μακρή, Συμεών Νίνο αλλά και 
από μέλη της παρατάξεως, πραγματοποίησαν διήμερη επίσκεψη στην Θεσσαλονίκη όπου 
συναντήθηκαν και συζήτησαν με ιερείς, μοναχούς και εκπροσώπους της κοινωνίας της 
συμπρωτεύουσας για τα προβλήματα που απασχολούν και βασανίζουν σήμερα τους κα-
τοίκους της Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι του Σαββάτου 18/9, ο Πρόεδρος συνοδευόμενος 
από τον Μιχάλη Ηλιάδη, επισκέφθηκαν τον Λευκό Πύργο, μία επίσκεψη που δεν ήταν 
αρχικά προγραμματισμένη αλλά συμπεριλήφθηκε κατόπιν επιθυμίας του Προέδρου. 

  Από 18 μέχρι 21 Οκτωβρίου: Τετραήμερη περιοδεία στην Κεφαλλονιά πραγματο-
ποίησε η Γεωργία Καλογεράτου (μέλος της Κεντρικής Επιτροπής) όπου συναντήθηκε και 
συζήτησε με παράγοντες και εκπροσώπους της κοινωνίας του νησιού.

  31 Οκτωβρίου: Ο Πρόεδρος και η Κεντρική Επιτροπή της παρατάξεως, συναντήθη-
καν με σημαντικά στελέχη και ιδρυτικά μέλη της παρατάξεως στην Αθήνα. Συζήτησαν για 
την μέχρι σήμερα πορεία της παράταξης, αλλά και για τις άμεσες μελλοντικές κινήσεις.

Δημόσιες συζητήσεις: 

Ο Πρόεδρος και η Κεντρική Επιτροπή παρουσίασαν την παράταξη και απάντησαν σε 
ερωτήματα που τους τέθηκαν σε ανοιχτή συζήτηση με ενδιαφερόμενους συμπολίτες μας:

  Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, στην Σαλαμίνα

  Την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας

  Την Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, στην Μάνδρα Αττικής

  Το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, στον Πειραιά

Δραστηριότητα μελών και φίλων:

Αισθητή έκαναν την παρουσία τους μέλη και φίλοι της παρατάξεως διανέμοντας ενη-
μερωτικά φυλλάδια στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής και στα Γλυκά Νερά.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μηνιαία Πολιτική Ενημέρωση

Νοέμβριος 2008

Ιδιοκτήτης: 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
συνεχιστών του 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Ιπποκράτους 121-123 – Τ.Κ. 114 72
Τηλ / Fax:  210 36 37 442

e-mail : koinwnia@koinwnia.com
http://www.koinwnia.com
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Να μην κάνουμε το θέλημα αυτών που μας θέ-
λουν πειθήνια όργανά τους, άβουλα όντα και 
ανόητους ανθρώπους.

Σας καλωσορίζουμε ακόμα μία φορά! Πε-
ριμένουμε την συμμετοχή σας σε αυτή την προ-
σπάθεια! Θέλουμε να δούμε την εφημερίδα αυτή 
να γίνεται η φωνή σας! Θέλουμε μέσα από αυτή 
να σας ακούμε και να μας ακούτε! Θέλω μέσα 
από αυτή να φωνάζουμε ολοένα και πιο δυνατά:  
 
«Είναι η πατρίδα μας και τη θέλουμε 
πίσω!»

Με αυτούς τους προβληματισμούς και αυτές 
τις σκέψεις, θα ήθελα να σας καλωσορίσουμε 
στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας της παρατάξε-
ώς μας. Η εφημερίδα μας και εν γένει η παράτα-
ξή μας, σέβεται το γεγονός ότι η επίσημη γραφή 
της Ελληνικής γλώσσας σήμερα είναι η μονοτο-
νική, εν τούτοις, επειδή κατεξοχήν σέβεται την 
Ελληνική γλώσσα, κάποια άρθρα συνειδητά και 
όχι από λάθος, θα δημοσιεύονται στην πολυτο-
νική γραφή που είναι η σωστή.

Η εφημερίδα αυτή αποτελεί έναν ακόμα 
τρόπο επικοινωνίας με όλους εσάς που μοιράζε-
στε τους προβληματισμούς και τις σκέψεις μας. 
Εσείς με τη σειρά σας, μεταδώστε τη και μεταφέ-
ρετε τη σε ανθρώπους του περιβάλλοντός σας, 
που γνωρίζετε πως συμμερίζονται τις ανησυχίες 
μας και ζητούν τρόπο διεξόδου από το αδιέξοδο. 
Υπάρχει διέξοδος, παρά την προσπάθεια όλων 
που μας θέλουν εγκλωβισμένους. Η διέξοδος 
είναι να αρχίσουμε όλοι να σκεφτόμαστε ξανά! 

 
(Συνέχεια από την σελ. 1)

Ας πέσουν επιτέλους οι μάσκες
«… Τη γλώσσα μού έδωσαν Ελληνική
το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου
μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του 
Ομήρου.
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα 
– πρώτα Δόξα σοι! 
Εκεί δάφνες και βάγια
θυμιατό και λιβάνισμα
τις πάλες ευλογώντας και τα καρυοφύλλια.
Στο χώμα το στρωμένο με τ’ αμπελομάντιλα
κνίσες, τσουγκρίσματα
και Χριστός Ανέστη
με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων
Αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του Ύμνου 
Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου, με τα πρώτα λό-
για του Ύμνου…».

Οδυσσέας Ελύτης 
«Το άξιον εστί»

Εθνική Επέτειος τις προάλλες και αναζω-
πυρώθηκαν και πάλι οι συζητήσεις των δήθεν 
προοδευτικών κύκλων για την κατάργηση των 
μαθητικών παρελάσεων. Όσοι πολιτικοί και δη-
μοσιογράφοι υιοθετούν και προωθούν αυτή την 
άποψη τονίζουν ότι οι συμμετέχοντες είναι θύ-
ματα ενός μιλιταριστικού και εθνικιστικού θε-
σμού, που όπως λένε καθιέρωσε ο δικτάτορας Ι. 
Μεταξάς. 

Ας δούμε όμως πως έχουν τα πράγματα, 
τόσο στο ανωτέρω θέμα  όσο και σε μια σειρά 
άλλων που οι ίδιοι «προοδευτικοί» κύκλοι επί-
σης προωθούν.

Η εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» της 26ης Μαρτί-
ου του 1899, καθώς και του 1914 και του 1926 
αναφέρεται στην παρέλαση των μαθητών των 
σχολείων καθώς και ότι συμμετείχαν στον εθνικό 
εορτασμό και τα σωματεία των εργαζομένων που 
προσέρχονταν στην Δοξολογία με τις σημαίες 
τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι ψεύδονται ασύστολα 
όσοι πολιτικοί και τα παπαγαλάκια τους ταυτί-
ζουν τις παρελάσεις με την Μεταξική δικτατο-
ρία και δημιουργούν κλίμα ενοχής σε μαθητές 
και γονείς. Στόχος τους είναι η λοβοτομή της 
εθνικής μνήμης μέσω της αποκοπής των μαθη-
τών από κάθε εθνικό εορτασμό.

Αναρωτιέμαι πως θα χαρακτήριζαν όλοι αυ-
τοί οι δήθεν προοδευτικοί τον Αντώνη Τρίτση 
όταν ως δήμαρχος Αθηναίων το 1991 καλού-
σε τους πολίτες στην Εθνική Επέτειο της 25ης 
Μαρτίου, να βγάλουν τις σημαίες τους ώστε «να 
κυματίσει η γαλανόλευκη σε κάθε μπαλκόνι» γι-
ατί όπως ανέφερε «το μέλλον ενός έθνους φτάνει 

τόσο μακριά όσο και η ιστορική του μνήμη».

Το θέμα αυτό δεν είναι δυστυχώς το μονα-
δικό. Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες 
μιας προσπάθειας επιβολής στην Ελληνική κοι-
νή γνώμη μιας δήθεν «εκσυγχρονιστικής – προο-
δευτικής» ιδεολογίας που εκπορεύεται από συ-
γκεκριμένους πολιτικούς όλων σχεδόν των χώρων 
και τους πάτρωνές τους, του μεγαλοεκδοτικού 
τύπου και προβάλλεται από αργυρώνητους δή-
θεν σοβαρούς δημοσιογράφους και καθηγητές 
Πανεπιστημίου ώστε να ενδυθούν τον μανδύα 
της εγκυρότητας. 

Τα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα 
αντιμετωπίζονται από τους ανωτέρω με μια δή-
θεν διαφορετική πολιτική προσέγγιση που όμως 
είναι ξεκάθαρο, πλέον, ποιους στόχους υπηρε-
τεί.

Ένα πρώτης τάξης εργαλείο για την αποστο-
λή – γιατί περί αυτού πρόκειται – που έχουν ανα-
λάβει οι ανωτέρω πολιτικοί και το σινάφι τους εί-
ναι η εσκεμμένη ταύτιση του πατριωτισμού που 
συναντά κανείς σ’ όλες τις χώρες του κόσμου, με 
τον εθνικισμό. Αν τολμήσεις ν’ αρθρώσεις λέξη 
για την πατρίδα σου είσαι εθνικιστής, ακραίος, 
ρατσιστής ως και φασίστας.

Δεν έχει παρά να θυμηθεί κανείς ποιοι πρω-
τοστάτησαν για την αποδοχή του σχεδίου Ανάν 
στην Κύπρο και ποιοι πανηγύρισαν την εκλο-
γική ήττα του προέδρου Παπαδόπουλου, μαζί 
φυσικά με τους Τούρκους, τους Βρετανούς και 
τους Αμερικάνους. 

Ποιοι προώθησαν και προωθούν την πλα-
στογράφηση της Ελληνικής Ιστορίας στην εκ-
παίδευση; Θυμηθείτε ότι οι Λιακορεπούσηδες 
-  που να ανήκουν άραγε πολιτικά; -  υλοποι-
ούν απλά το JHP (Κοινό Πρόγραμμα Ιστορίας) 
του Αμερικανονατοϊκού κέντρου CDRSEE που 
χρηματοδοτείται από το ίδρυμα Soros, το ΥΠΕΞ 
των ΗΠΑ και άλλα ευαγή ιδρύματα.

Ποιοι δεν ενδιαφέρονται για το όνομα που 
θα πάρει η FYROM; Ποιου κόμματος – που είναι 
η ουσιαστική μήτρα αναπαραγωγής της νεοταξι-
κής, made in USA, ιδεολογίας που στη συνέχεια 
διαχέεται στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αλλά και της 
Ν.Δ. – ο πρόεδρος δήλωσε: «Δεν πανηγυρίζουμε 
με το βέτο κατά των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, θα πα-
νηγυρίζουμε όταν λυθεί το πρόβλημα». Θυμη-
θείτε απλά ότι ούτε οι Αμερικανοί πανηγύριζαν 

τότε. Πόσο μάλλον όταν η νεολαία του κόμμα-
τος αυτού σε κοινές εκδηλώσεις με Σκοπιανές 
νεολαίες τους αποκαλεί «Μακεδόνες». Με άλλα 
λόγια, ποιοι υποθάλπουν ξεκάθαρα τον φανατι-
σμό και εθνικισμό των γειτόνων ενώ κατακεραυ-
νώνουν όποιον Έλληνα τολμήσει να μιλήσει για 
τα εθνικά θέματα, διατηρώντας για τον εαυτό 
τους το αποκλειστικό προνόμιο να ασκούν κρι-
τική και να απονέμουν χαρακτηρισμούς.

Ποιοι πρωτοστατούν στην λυσσασμένη επί-
θεση κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας με αφορ-
μή τις όποιες παραβατικές (;) – θα το κρίνει η 
Ελληνική δικαιοσύνη – συμπεριφορές εκκλησια-
στικών ανδρών. Καθυστερούν ή ανατρέπονται οι 
νεοταξικοί σχεδιασμοί από τον εθναρχικό λόγο 
της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ενοχλείται η υπερ-
δύναμη από το γεγονός ότι η Εκκλησία ήταν 
ανέκαθεν η ψυχή των Ελλήνων, από το γεγονός 
ότι η Ορθοδοξία είναι ένας πνευματικός φάρος, 
ένα μετερίζι αξιών, συλλογικότητας, αξιοπρέπει-
ας και σκέψης απέναντι στο παγκοσμιοποιημένο 
μοντέλο της ατομοκρατίας, της υπερκατανάλω-
σης, της ισοπέδωσης των πάντων, του αμοραλι-
σμού και της ηδονοθηρίας που προωθούν. Οι 
συγκεκριμένοι πολιτικοί είναι μπροστάρηδες 
στην προσπάθεια χωρισμού Εκκλησίας – κρά-
τους (από το οποίο – αν ποτέ γίνει – μόνο το 
Έθνος μας θα βγει ζημιωμένο) και στην προσπά-
θεια εξευτελισμού της Εκκλησίας με αφορμή τα 
όποια σκάνδαλα.

Ποιοι προωθούν την δημιουργία τεράστιων 
μειονοτήτων στην Ελλάδα με τις θέσεις και την 
πολιτική τους περί της λαθρομετανάστευσης και 
νομιμοποιήσεων παρά το γεγονός ότι σύμφωνα 
με την Euro stat η Ελλάδα έχει πολύ υψηλότε-
ρο ποσοστό μεταναστών από όλες τις χώρες της 
Ε.Ε. Να υπενθυμίσουμε ότι στις περισσότερες 
χώρες της Ε. Έ. υπάρχει επιτρεπτό ποσοστό των 
μεταναστών επί του πληθυσμού. Στην Ιταλία, 
για παράδειγμα, είναι το 3%. Στην Ελλάδα οι με-
τανάστες είναι πάνω από 25%. Θυμηθείτε ότι οι 
υπερατλαντικοί μας σύμμαχοι ευνοούν τις νομι-
μοποιήσεις των μεταναστών – αν δεν τις υποκι-
νούν – για να δημιουργηθεί ο πολυπολιτισμικός 
καταναλωτικός χυλός που επιθυμούν.

Ο διαχωρισμός της Ελληνικής κοινωνίας δεν 
είναι πλέον κάθετος στα παραδοσιακά κόμμα-
τα αλλά οριζόντιος. Υπάρχουν παντού Έλλη-
νες που σέβονται την ιστορική διαδρομή αυτού 
του τόπου, τις αξίες και τις αρχές των προγόνων 
τους. Υπάρχουν πατριώτες που έχουν ιστορική 
μνήμη, αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους 
και αγωνίζονται να διαφυλάξουν όμορφη και 
υπερήφανη την Ελλάδα.

Ας πέσουν επιτέλους οι μάσκες.

Ας διακρίνουμε και απομονώσουμε πολιτι-
κές και πολιτικούς που κατ’ εντολήν στοχεύουν 
να μεταλλάξουν την ταυτότητα των Ελλήνων και 
να μετατρέψουν τη χώρα μας σε μία πολυφυλε-
τική κοινωνία, χωρίς Χριστό, χωρίς εθνικά χαρα-
κτηριστικά, χωρίς ελπίδα, υποχείριο και προτε-
κτοράτο της παγκοσμιοποίησης.

Τα πνευματικά αναστήματα αυτού του τό-
που σάλπισαν την αφύπνιση. Δεν ανεχόμαστε 
και δεν υποκύπτουμε στα ιδεολογήματα των δή-
θεν προοδευτικών που με την αμέριστη στήριξη 
των βαρόνων του τύπου, προσπαθούν να εξα-
πλωθούν – ως άλλη λοιμική νόσος – στην  χώρα.

 Μιχάλης Ηλιάδης                
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Σελίδα �

] Η κάθοδος στήν ] Ελλάδα –  
{ Ανοδος στόν ΓολγοθJ

[ Αγαπητοί μας Aναγν&στες, θά προσπαθήσουμε μέσα Aπό αkτή τή στήλη τbς Lφημερίδας 
μας νά σJς μεταφέρουμε πτυχές καί γεγονότα Aπό τή ζωή καί τή δράση τοt [ Ι. Καποδίστρια. 
{ Ετσι, λοιπόν, κάθε φορά πού θά Lπικοινωνοtμε μαζί σας, θά φωτίζουμε καί μιά πλευρά Aπό 
τις  δραστηριότητές  του, yστε, νά γνωρίσουμε hσο ε8ναι δυνατόν τόν Cνθρωπο αkτόν πού 
Nβαλε τά θεμέλια τbς σύγχρονης ] Ελλάδας μέ τρόπο μοναδικό. 

] Η Aρθογραφία αkτή θά Lκπληρώσει καί τήν Lπιθυμία πολλ&ν προσώπων, τά eπο0α πολ-
λές φορές Lζήτησαν νά πληροφορηθοtν γιά τό Nργο καί τή ζωή τοt Καποδίστρια. Δυστυχ&ς, 
ο2 Aναφορές πού γίνονται στά σχολικά βιβλία γι’ αkτόν, ε8ναι Lλάχιστες κι’ αkτός ε8ναι e 
λόγος γιά τόν eπο0ο ο2 γνώσεις τ&ν ] Ελλήνων γιά τόν πρ&το Κυβερνήτη τους ε8ναι τόσο 
περιορισμένες.

Σάν πρ&το θέμα, θά θέλαμε Lδ& νά θίξουμε κάτω Aπό ποιές συνθbκες καί μέ ποιό 
τρόπο Cφησε e Καποδίστριας μιά τέτοια λαμπρή σταδιοδρομία στή Ρωσία γιά νά Nλθει στήν 
] Ελλάδα. [ Εν& ε8χε Lξασφαλίσμένη τήν lψηλή του θέση, Pναν μεγάλο μισθό καί ε8χε γνωρίσει 
καί τή γυναίκα μέ τήν eποία Uθελε νά περάσει τήν ζωή του, τοποθέτησε τό καθbκον πρός τήν 
πατρίδα ψηλότερα Aπό hλα αkτά καί Aπό τόν 3διο τόν Mαυτό του. Παραμέρισε τό προσωπικό 
του συμφέρον καί δέν δίστασε νά eμολογήσει στόν Τσάρο: «Πιστεύετε, μεγαλειότατε, hτι θά 
Lγκατέλειπα μιά τόσο λαμπρή θέση, μιά τόσο Nνδοξη lπηρεσία καί μιά τέλεια Lξασφάλιση στή 
Ρωσία... Lάν δέν Nνιωθα hτι μέ προστάζει T Lπιτακτική Aνάγκη τ&ν περιστάσεων τbς χώρας μου 
καί T Nλλειψη τ&ν Aνθρώπων;» 

] Επομένως, Nτσι γίνεται φανερό hτι ε8χε πάρει τήν Aπόφαση νά θυσιασθε0 γιά τήν ] Ελ-
λάδα. Ε8χε πλήρη Lπίγνωση τbς καταστάσεως πού Lπικρατοtσε καί Uξερε τίς δυσκολίες πού 
Lπρόκειτο νά Aντιμετωπίσει. Ε8ναι χαρακτηριστικό hτι κανείς πρίγκηπας U γόνος Βασιλικbς 
ο1κογένειας Aπό τήν Εkρώπη δέν Lξεδήλωσε τό παραμικρό Lνδιαφέρον νά Nρθει vς Βασιλεύς 
τbς ] Ελλάδος. \ Ολοι περίμεναν κάποιον Cλλο πού θά τά Nβγαζε πέρα μέ τήν τελεία διάλυση 
τοt lπό δημιουργία κράτους.

] Ο Καποδίστριας γνώριζε, λοιπόν, hτι, «T κάθοδός του ε1ς τήν ] Ελλάδα σημαίνει Cνοδον 
ε1ς τόν Γολγοθάν» καί fχι Cνοδος στήν Cνεση καί τήν πολυτέλεια. Παρ’ hλα αkτά, Lπέλεξε νά 
Nρθει στήν ] Ελλάδα γιά νά βοηθήσει αkτόν τόν βασανισμένο τόπο. @ Ηρθε μέ τήν πεποίθηση 
hτι: «] Ο Θεός ε8ναι προστάτης μου… καί Cνευ ταύτης τbς Πίστεως οmτε Mμαυτόν θά Sδυνάμην 
νά κατανοήσω, οmτε νά Lλπίσω τι». [ Αγωνίστηκε γιά τήν δημιουργία τοt ] Ελληνικοt κράτους, 
Nχοντας νά παλαίψει «\ Ελληνες» καί ξένους Lχθρούς. 

Σέ hλη τή διάρκεια τbς διακυβέρνησής του, e Καποδίστριας, δέν δείλιασε καί δέν στα-
μάτησε οmτε μιά στιγμή τήν προσπάθεια του νά φέρει ε1ς πέρας το σχέδιο που ε8χε γιά τήν 
Aνοικοδόμηση τbς ] Ελλάδας. ] Ο 3διος Nγραφε: «... [ Απέκαμα! [ Αλλ’ hμως θά παραμείνω στή 
χαλάστρα, μέχρι τήν τελευταία στιγμή τbς ζωbς μου καί Cς κινδυνεύω νά χαθ&!...» καί «…Lγώ 
δέν φοβοtμαι, διότι δέν Nχω θελήματα, Aλλά μόνον συνείδησιν Aνέγκλητον καί εkθύτητα 
πολιτείας».

[ Ακόμα καί hταν Nγινε T Aπόπειρα δηλητηριάσεώς του καί Nμαθε hτι 
ο2 συνωμότες που σχεδίαζαν τη δολοφονία του Nψαχναν νά μισθώσουν δο-
λοφόνους, δέν δείλιασε καί δέν Lγκατέλειψε τό 2ερό Nργο πού ε8χε ξεκινήσει. 
{ Εμεινε Lκε0, σάν σύμβολο μέσα στο πέρασμα τοt χρόνου, hτι e Cνθρωπος πεθαίνει, Aλλά τό 
Nργο του μένει.

Μέ αkτό τό Tρωϊκό φρόνημα Nζησε καί πέθανε e πρ&τος Κυβερνήτης τbς ] Ελλάδος. ] Η 
Aγάπη του γιά τήν  πατρίδα μας Zταν δυνατώτερη Aπό κάθε Cλλη Aγάπη του καί Nμεινε vς 
τό τέλος στή θέση του καί στόν Aγ&να του. 

Ε3θε T μαρτυρική πορεία τοt [ Ι. Καποδίστρια νά γίνει παράδειγμα πρός μίμηση hλων 
hσων Lπιθυμοtν νά συνεχίσουν τό Nργο του. 

Καρζbς Νικόλαος

Α Κ Ρ Ι Τ Ε Σ ...
...αλλά όχι μόνοι πια!

Να πώς δηλητηριάζουν τις παιδικές ψυχές των μουσουλμανοπαίδων οι 
γνωστοί υπεύθυνοι, βάζοντάς τα να απαγγέλλουν στίχους όπως «εσένα αγα-
πώ όμορφή μου Τουρκία, με σένα κλαίω, με σένα θα γελάσω, αν χρειαστεί θα 
πεθάνω για σένα με τη θέλησή μου…

«Θα υψώσω την ημισέληνο πιο ψηλά»  
στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΑΚΗ λένε τα μικρά παιδιά

Την σχετική τελετή παρακολουθούν οι ψευτομουφτήδες, ιμάμηδες και 
θρησκευτικοί λειτουργοί, αυτοδιοικητικοί, αλλά και ο γενικός πρόξενος της 
Τουρκίας, που ακούγοντας όλα αυτά τόσο απροκάλυπτα να λέγονται από μι-
κρά παιδιά, φαίνεται στο σχετικό βίντεο ότι νοιώθει άβολα... Τα μουσουλμα-
νόπαιδα με τα λευκά καλπάκια και τις άσπρες φορεσιές τα κοριτσάκια, τραυ-
λίζουν σε άθλια τουρκικά τα λόγια που πρέπει να πουν για να εισπράξουν 
το χειροκρότημα των μεγαλυτέρων, αφού έκτος από τις σούρες του κορανίου 
πρέπει να πουν με άνεση το παρακάτω κείμενο που δεν μπορεί παρά να εξορ-
γίσει τον μέσο πολίτη με όσα αναφέρει. Έτσι λοιπόν όταν ο «Χρόνος» γράφει 
ότι κάποιοι μετέβαλλαν τα τεμένη σε χώρους προπαγάνδας δεν είναι καθόλου 
τυχαίο, ότι προσπαθούν να δηλητηριάσουν με τέτοια ποιήματα και κείμενα τις 
ψυχές των μικρών παιδιών να νοιώθουν μίσος στον τόπο που ζουν…

Να τους δημιουργούν την αίσθηση ότι θα κυματίζει η ημισέληνος, αφού 
και η Δυτική Θράκη δική μας, της Τουρκίας κομμάτι είναι! Με επίφαση την 
θρησκεία να δηλητηριάζονται οι ψυχές των μικρών παιδιών, που ασυνείδητα 
περνούν μέσα από την προπαγάνδα τέτοια μηνύματα. Αυτά γίνονται, τα ξέ-
ρουμε, είναι όμως σοκαριστικά όταν τα βλέπεις να επιβεβαιώνονται μέσα από 
βίντεο.

Η αποκάλυψη του «Χ» όπως κάθε φορά θα κάνει τον γύρο της Ελλάδας, 
θα απασχολήσει πάνελ, δημοσιογράφους προοδευτικούς και μη, θα υπάρξουν 
φωνές που θα καταδικάσουν το συμβάν, κάποιοι άλλοι θα επιχειρήσουν να το 
δικαιολογήσουν ως μεμονωμένο περιστατικό, για μας όμως που ζούμε σ’ αυτή 
την ελληνική πατρίδα, οι ενέργειες και ο συμβολισμός τους έχει βαθύτερο και 
ουσιαστικότερο νόημα, όταν μάλιστα οι εμπνευστές τους απολαμβάνουν της 
ανοχής της πολιτείας και επειδή κουβαλούν μια σκευοθήκη ψήφων λειτουρ-
γούν ανενόχλητοι σε όλα τα επίπεδα... Αυτοί λοιπόν θα εξακολουθήσουν να 
δηλητηριάζουν τις ψυχές των μικρών παιδιών με τέτοια κι ανάλογα κείμενα 
και «Ο Χρόνος» και οι άνθρωποί του μονίμως θα αποτελούν στόχο. Γιατί δεν 
θα ήθελαν ποτέ να δουν να κυματίζει η ημισέληνος στην Ροδόπη. Αυτή είναι η 
ουσιαστική μας διαφορά αδέρφια.

«Εσένα σε αγαπώ όμορφή μου Τουρκία. 
Με σένα θα κλαίω, με σένα θα γελάσω. 
Θα υψώσω την ημισέληνο σημαία πιο ψηλά. 
Αν χρειαστεί θα πεθάνω με όλη την θέλησή μου. 
Είμαι ερωτευμένος μαζί σου, όμορφη Τουρκία μου. 
Να ακούσουν την ιστορία και να φοβηθούν τα τσακάλια. 
Μην ανακατεύονται μαζί μας και μην μας ρίχνουν κουβέντες. 
Να ζητήσουν μετάνοια και να αναζητήσουν φίλους. 
Θα σε δείξω εγώ, ω όμορφη Τουρκία μου. 
Αχ το τουρκικό έθνος δεν μπορεί να σηκώσει την προδοσία. 
Αν υπάρχει κανείς που δεν αγαπά αυτόν τον τόπο να τον εγκαταλείψει. 
Αυτή η πατρίδα είναι δικιά μας, η δυτική Θράκη είναι δικιά μας. 
Αυτοί που ζουν στα ορεινά, οι χωρικοί, αυτοί που είναι από κάμπο και από τα 
βουνά, 
όλοι είναι αδέρφια, αυτό πρέπει να το ξέρουν όλοι. 
Αχ αυτοί που κάνουν προπαγάνδα διάσπασης πρέπει να 
ξέρουν ότι αυτή 
η πατρίδα είναι δικιά μας, η δυτική Θράκη είναι δικιά μας. 
Ω προδότες, μην μας κάνετε να τελειώσει η υπομονή μας 
Μην νομίζετε ότι η δυτική Θράκη είναι αδιεκδίκητη. 
Μην μας κάνετε να εκνευρισθούμε – τσατιστούμε και να 
μην μας ζορίζετε»… 
 
Πηγή:  “O ΧΡΟΝΟΣ” της Παρασκευής 17/10/2008

TO ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ
Ας καθίσουμε λίγο ακόμα βολεμένοι όλοι 

μας! Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα δήθεν 
κόμματα εξουσίας, μέχρι να εφαρμόσουν το αν-
θελληνικό έργο τους μέχρι τέλους! Ας τους στη-
ρίξουμε για να είναι τα παιδιά μας βολεμένα! Ας 
αφήσουμε τα παιδιά των ακριτών μας, αλλά και 
τους ακρίτες μας στο έλεος του κάθε πεινασμένου 
γείτονα! Ας γίνουμε κι εμείς κομμάτι της ιστορί-
ας! Ως οι ΠΛΕΟΝ ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ πολίτες αυτού του 
έθνους! Ως οι ΠΛΕΟΝ ΕΓΩΙΣΤΕΣ Έλληνες! Ως 
αυτοί που επί των ημερών του θα χαθεί η ΕΛΛΑ-
ΔΑ! Εμπρός λοιπόν: ΚΑΛΟΝ ΥΠΝΟ ΑΔΕΡΦΙΑ!
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