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εγκαινιασθηκαν  τα  γραφεια 
μασ  στην θεσσαλονικη

(Συνέχεια στήν σελ. �)

Μέσα σέ πανηγυρικό καί ἑορταστικό κλῖμα, τε-
λέσθηκε τήν Κυριακή 25 Ἰανουαρίου 2009, 

ὁ ἁγιασμός τῶν ἐγκαινίων τῶν νέων γραφείων τῆς 
Παρατάξεώς μας στήν Θεσσαλονίκη. Τά γραφεῖα 
μας βρίσκονται στήν ὁδό Ἀριστοτέλους 24, στόν 
τρίτο (3ο) ὄροφο.

Τήν λαμπρή αὐτή τελετή τίμησαν μέ τήν πα-
ρουσία τους, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Παναγιωτάτου 
Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, πανοσι-
ολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Μεθόδιος Ἀλεξίου, 
ὁ ἰδιαιτέρως σεβαστός καί ἀγαπητός μας μοναχός π. 
Δοσίθεος, ἐκπροσωπῶντας τό Ἱερό Ἡσυχαστήριο 
τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στόν Σοχό, ὁ 
διακεκριμένος καθηγητής Πανεπιστημίου πρωτο-
πρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης καί ὁ σεβαστός 
καί ἀγαπητός μας Ταξίαρχος ἐ.ἀ. πρωτοπρεσβύτε-
ρος π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου, μαζί μέ πλῆθος 
κόσμου πού ἀπαρτιζόταν, τόσο ἀπό πνευματικά 
τους παιδιά, ὅσο καί ἀπό φίλους τῆς Πρατάξεώς μας 
ἀπό ὅλη τήν Βόρεια Ἑλλάδα. Ἰδιαίτερα συγκινητική 
ἦταν ἡ προσπάθεια πού κατέβαλαν ἡρωϊκοί φίλοι 
τῆς Παρατάξεώς μας, οἱ ὁποῖοι ταξίδευσαν γιά πάνω 
ἀπό εἴκοσι ὧρες, προκειμένου νά μεταβοῦν ἀπό τήν 
Ἀθήνα στήν Θεσσαλονίκη καί νά ἀναχωρήσουν 
ἀργά τήν ἴδια μέρα, ταξιδεύοντας ὅλο το βράδυ, ἐν 
μέσῳ ἀγροτικῶν μπλόκων καί ταλαιπωρίας, μόνο 
καί μόνο γιά νά παραστοῦν στόν ἁγιασμό καί στή 
χαρά μας. Εἶναι ἄξιοι συγχαρητηρίων καί ἐπαίνων, 
ἐνῶ παράλληλα δείχνουν ἔμπρακτα πώς θέλουν νά 

ἀγωνισθοῦν μέ ὅλες τίς δυνάμεις τους, προκειμένου 
νά ἐπανέλθει ἡ πίστη καί ἡ ζωή τῶν Πατέρων μας 
στήν καθημερινότητά μας.

Κατά τήν προσφώνησή του ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ 
Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. 
Ἀνθίμου, εἶπε, ἀπευθυνόμενος στόν Πρόεδρο τῆς 
Παρατάξεώς μας:

«Κύριε Πρόεδρε, μετά τῶν Συνεργατῶν ὑμῶν, 
σᾶς μεταβιβάζω τήν εὐλογίαν, τίς εὐχές καί τήν 
ἀγάπην καί τά θερμά συγχαρητήρια τοῦ Παναγιωτά-
του Μητροπολίτου μας κ.κ. Ἀνθίμου, ὁ ὁποῖος δέν εἶχε 
τήν δυνατότητα νά παραστεῖ ἀπόψε ἐδῶ γιά νά τελέ-
σει τόν Ἁγιασμόν, στήν προσπάθεια πού ἀρχίζετε γιά 
τή διακονία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ εὐχή του εἶναι νά 
μένετε πάντοτε στερεωμένοι στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, 
νά ἀκολουθῆτε τίς παραδόσεις τῆς Ὀρθόδοξης πίστης 
μας καί τῆς πατρίδας, μας τῆς Ἑλλάδας. Νά διακονή-
σετε τόν λαόν τοῦ Θεοῦ μέ ταπείνωση, μέ φόβο Θεοῦ, 
μέ εἰλικρίνεια, μέ ἀγάπη, μέ συνέπεια καί νά δώσει ὁ 
Θεός πλήρη εὐόδωση τῶν σκοπῶν σας. 

Καί ἐγώ, χαίρω πάρα πολύ πού εἶχα ἀπόψε τήν 
μεγάλη τιμή αὐτή, ὁ Παναγιώτατος μοῦ ἀνέθεσε νά 
ἔρθω ἐδῶ καί βλέπω καί πολλούς, ἐκτός ἀπό τούς πο-
λυσεβάστους Πατέρες, ἀλλά καί πολλούς γνωστούς 
ἐδῶ. Ὁ Θεός νά εὐλογήσει ὅ,τι καλό, ὅπως ἀκούσαμε 
ἐδῶ στό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα, ὅ,τι καλό εὐλογῆται 
ἀπό τό Θεό.  Ἔτσι λοιπόν, ἐάν πραγματικά τά κίνη-
τρά μας εἶναι ἀγαθά, ἔχουμε ἁγνή διάθεση, ἔχουμε 
ἐπίγνωση τῶν ἀδυναμιῶν μας, ἔχουμε ταπείνωση καί 

ταυτόχρονα σχέση ἄμεση μέ τήν πηγή κάθε καλοῦ πού 
εἶναι ὁ Κύριος καί Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστός, τότε 
γιατί νά μήν ἐπιτυγχάνουμε σέ ὅ,τι καλό ἐπιθυμοῦμε 
σ’αὐτόν τόν κόσμο. Θά εἶναι αὐτό πού θά κάνετε μία 
Ἱεραποστολή, θά εἶναι ἕνα ἔργο μεγάλο, τό ὁποῖο πι-
στεύω, ὅλοι οἱ Ἅγιοι τῆς Θεσσαλονίκης, τούς ὁποίους 
ἐπικαλεσθήκαμε, ἐφόσον τά κίνητρά μας εἶναι ὅπως 
εἴπαμε, θά εἶναι μαζί σας καί θά σᾶς εὐλογήσουν. 
Εὔχομαι, λοιπόν καί ἐγώ ὁ ταπεινός καλή ἐπιτυχία σέ 
ὅλο αὐτό τό ἔργο πού ἀπό ἀπόψε ἀρχίζετε.»

Ὁ Πρόεδρος κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης κατό-
πιν, μέ τήν σειρά του ἀνταπάντησε:

«Πανοσιολογιώτατε, καί ἐμεῖς μέ τή σειρά μας, 
θέλαμε νά σᾶς εὐχαριστήσουμε γιά τήν έξαιρετική 
τιμή πού  μᾶς κάνατε σήμερα, ἀλλά καί γιά τόν κόπο 
πού κάνατε, γιατί γνωρίζω πόσο φορτωμένο εἶναι τό 
πρόγραμμά σας.

Θά θέλαμε νά μεταφέρετε τίς εὐχαριστίες μας 
στόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. 
Ἄνθιμο. Πραγματικά,  μέ τήν παρουσία σας νοιώσα-
με καί τή δική του παρουσία. Χρειαζόμαστε πάρα 
πολύ καί τήν εὐχή καί τήν στήριξή του. Καί ὄχι μόνο 
τή δική του, ἀλλά ὅλων τῶν Πατέρων καί ὅλων τῶν 
Ἁγίων, ὅπως εἴπατε. 

Τά κίνητρά μας εἶναι μέν ἁγνά, εἶναι αὐτά τά ὁποῖα 
ὁρίζει ὁ Θεός, ἀλλά κάθε στιγμή καί κάθε δευτερόλε-
πτο πρέπει νά δοκιμάζονται καί νά ἐπαληθεύονται ὅτι 
εἶναι τά ἴδια. Ξεκινάμε μέ αὐτά, ἀλλά δέν μένουμε σέ 

Περιεχομενα

Ἐγκλήματα και... ἐγκλήματα
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Ἀνταποκρίσεις ἀπό τό μέτωπο

(σελ. 2)

Ἡ μορφή τοῦ Ἰωάννη 
καποδίστρια

Ἡ Παιδεία των Ἑλλήνων 

(σελ. 4)

ακριτεσ... 
Ἀλλά ὄχι μόνοι πιά!

 
Ἐπειδή Ἀκρίτες δέν εἶναι... 

οἱ ξεχασμένοι

(σελ. 4)
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Μέ πολεμικό μέτωπο ἔμοιαζε ἡ Ἑλλάδα τίς δύο τε
λευταῖες ἑβδομάδες τοῦ Ἰανουαρίου. Ὅποιος ἄτυχος εἶχε 
ἀνάγκη νά ταξιδέψει πρός τό βορρᾶ, ἔπρεπε νά ξεκινή
σει προετοιμασμένος γιά… μάχη τοῦ τύπου: «ἀφῆστε 
με βρέ παιδιά, νά περάσω, μέχρι τό παρακάτω χωριό 
πηγαίνω καί ἔχω γυρίσει ὅλα τά βουνά καί τά λαγκάδια 
τῆς περιοχῆς καί δέν ἀντέχω ἄλλο…» Γιά νά πάρει σάν 
ἀπάντηση ἕνα «Ὄχι» ἡρωϊκότερο ἀπό αὐτό πού γιορ
τάζουμε κάθε 28 Ὀκτωβρίου! Ἔτσι, ὁ ταλαίπωρος τα
ξιδιώτης, ἔπρεπε νά ἀποφασίσει νά διαγράψει τό ρῆμα 
«κουράζομαι», ὄχι μόνο ἀπό  τό λεξιλόγιό του, ἀλλά καί 
ἀπό τό νοῦ του καί νά τραβάει μπροστά, στηριγμένος 
στά ἀποθέματα ἀδρεναλίνης τοῦ ὀργανισμοῦ του.

Ἄν ἦταν μόνο μέχρι ἐκεῖ, θά ἦταν καλά, γιατί μ’ 
αὐτή τήν εὐκαιρία θά ἔβλεπε καί κάποια παραμυθένια 
μέρη τῆς Πατρίδας μας πού τά χάνουμε ὅταν ταξιδεύου
με τρέχοντας σάν μανιακοί στίς ἐθνικές ὁδούς. Ἡ πραγ
ματική κούραση ὅμως, εἶναι τό ἀνθρώπινο ἀδιέξοδο 
πού συναντάει κανείς σε ὅλες του τίς συνομιλίες καί τίς 
ἐπαφές.

Ὅλοι συμφωνοῦμε ὅτι ἡ κατάσταση δέν πάει ἄλλο. 
Ὅλοι ἀγανακτισμένοι. Ὅλοι λέμε πάνωκάτω τά ἴδια. Κι 
ὅλοι τσακωνόμαστε γιά τό τί πρέπει νά γίνει!

Τέτοιο ἀποκορύφωμα διχόνοιας, δέν νομίζω ὅτι 
ἔχει νά ἐπιδείξει ἄλλος λαός πάνω στή γῆ. Γιατί, ἐδῶ 
δέν μιλᾶμε γιά διχογνωμίες καί διαφορετικές θεωρί
ες. Μιλᾶμε γιά διχόνοια ἀνάμεσα σέ ἀνθρώπους μέ τίς 
ἴδιες ἀπόψεις, μέ τήν ἴδια ὑποτίθεται νοοτροπία, μέ 
τά ἴδια συμφέροντα καί μέ τίς ἴδιες ὑποτίθεται ἁγνές 
προθέσεις!

Μιλᾶμε γιά διχόνοια τοῦ τύπου: «γιατί ἡ λύση νά 
ἔρθει ἀπό σένα κι ὄχι ἀπό μένα». Κι ἐπειδή ἐγώ δέν μπο
ρῶ νά κάνω τόν κόπο νά ἀσχοληθῶ νά δώσω τή λύση, νά 
μήν τή δώσεις κι ἐσύ πού μπορεῖς, ἤ ἔστω, πού εἶσαι δι
ατεθειμένος νά ἀφιερώσεις κόπο καί χρόνο γιά νά ψά
ξεις γιά λύσεις στά ἀδιέξοδα…

Ἡ Πατρίδα μας χάνεται, κι ἐμεῖς τρωγόμαστε σάν 
τό σκύλο μέ τή γάτα. Ὅπως τότε πού ἔπεφτε ἡ Πόλη κι 
ὁ Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος ζητοῦσε ἀπό τούς πλού
σιους τῆς ἐποχῆς χρήματα γιά νά φέρει μισθοφόρους, 
κι ἐκεῖνοι ἔστελναν τά χρήματά τους στίς τράπεζες τῆς 
Βενετίας καί τῆς Γένοβας! Ὅπως τότε πού τά τουρκικά 
στίφη ἐρήμωναν τήν Πατρίδα μας, κι οἱ ὁπλαρχηγοί 
τσακώνονταν μεταξύ τους. Κι ἐκεῖνοι μέν, εἶχαν τήν 
ξεροκεφαλιά τους λόγω τῆς ἀπαιδευσίας καί τῆς 
σκληρῆς ζωῆς τους. Ἐμεῖς ὅμως, μέ τήν ὑποτιθέμενη 
«ὑψηλή» μόρφωσή μας, μέ τήν «καλλιέργεια» καί τήν 
«αὐθεντία» μας πού τήν περιφέρουμε τριγύρω σάν ση
μαία, τί δικαιολογία ἔχουμε;

Σ’ ὅλους τούς μεγάλους ἀγῶνες τῆς Πατρίδας μας, 
παρατηρεῖται ἡ ἴδια θλιβερή κατάντια. Δέν ξέρω τί 
εἶναι αὐτή ἡ κατάρα πού βαραίνει τή φυλή μας, αὐτή 
πού περιγράφει τόσο γλαφυρά ὁ Σολωμός: «Ἡ διχόνοια 
πού κρατάει ἕνα σκῆπτρο ἡ δολερή, καθενός χαμογε
λάει, πάρ’ το, λέγοντας κι ἐσύ.» 

Τίποτα δέν ἔχει ἀλλάξει στό χαρακτῆρα μας μέσα 
στίς τόσες χιλιετίες τῆς ζωῆς τοῦ λαοῦ μας; Τίποτα δέν 
μάθαμε ἀπ’ τά παθήματα αὐτῆς τῆς πολύπαθης γῆς 
πού πατᾶμε; Δέν μάθαμε τίποτα ἀπ’ τήν Βασιλεύου

σα Πόλη μας πού τή χάσαμε δύο φορές, μία ἀπό τούς 
Φράγκους καί μία ἀπό τούς Τούρκους ἐξαιτίας τῆς δι
χόνοιας μας; Ἐξαιτίας τοῦ ὅτι, ἀδερφός, προτιμοῦσε νά 
συμμαχήσει μέ τούς ἐχθρούς γιά νά βγάλει τά μάτια τοῦ 
ἀδερφού του, καί πέρα ἀπ’ τήν ἱκανοποίηση τῆς κακίας 
του δέν ἔβλεπε τίποτα ἄλλο, δέν ἔβλεπε οὔτε κάν τό 
δικό του συμφέρον; Δέν μάθαμε τίποτα ἀπ’ τήν οἰκτρή 
ἦττα τοῦ 1897; Ἀπ’ τόν Μακεδονικό ἀγώνα, ὅταν μιά 
χούφτα ἡρωικοί ἄνθρωποι, ὄχι μόνο πολεμοῦσαν χω
ρίς καμμιά βοήθεια ἀκόμη κι ἀπ’ τή διχασμένη Πατρί
δα μας, μέ τούς πολιτικούς νά δολοπλοκοῦν γιά κάθε 
εἴδους προσωπικά τους συμφέροντα, ἀλλά ἔφτασαν 
στήν κατάντια νά τσακώνονται καί μεταξύ τους, καί νά 
ὑποβλέπουν ὁ ἕνας τόν ἄλλον, γιατί τἄχα ὁ ἕνας εἶχε 
μεγαλύτερο «ὄνομα» καί μεγαλύτερη φήμη ἀπό τόν 
ἄλλον! Ἡ πανωλεθρία μας στή Μικρά Ἀσία δέν μᾶς λέει 
τίποτα;

Θά συνεχίσουμε ἀκάθεκτοι τήν ἴδια αὐτοκατα
στροφική πορεία μας; Δέν βλέπουμε ὅτι δέν ἔχουμε πιά 
ἄλλα περιθώρια; «Τό μόνο ὅπλο πού ἔχουμε,» εἶπε ἕνας 
ἀγανακτισμένος ἀστυνομικός πού στεκόταν ὅλη μέρα 
κάτω ἀπ’ τή βροχή σέ κάποιο ἀπ’ τά μπλόκα, «εἶναι 
ἡ ψῆφος μας». Θά τό ἀφήσουμε αὐτό τό ὅπλο ἀνεκ
μετάλλευτο, γιατί ἐμεῖς τσακωνόμαστε μεταξύ μας καί 
θέλει ὁ καθένας μας νά προβάλλει τή δική του θεωρη
τική ἀνθυπολεπτομέρεια γιά νά φανεῖ πιό ἔξυπνος καί 
πιό ἐνημερωμένος ἀπό τούς ἄλλους;

Ἡ Παράταξή μας ξεκίνησε «νά ἑνώσει τά διεστῶτα» 
γιά τό καλό ὅλων μας. Ξεκίνησε νά δώσει, ὄχι νά πάρει. 
Ξεκίνησε νά συμφιλιώσει καί νά γεφυρώσει χάσματα, 
ὄχι νά ἀνοίξει καινούρια. Ξεκίνησε νά βάλει μία τελεία 
στήν ἀσυνεννοησία καί στή δίψα τῆς προσωπικῆς προ
βολῆς, γιά τό κοινό καλό καί ὄχι γιά τή διάκριση κάποι
ων λίγων, ἤ κάποιου ἑνός. Ξεκίνησε νά καλέσει ὅλους 
τούς κουρασμένους καί ἀγανακτισμένους πολῖτες σ’ 
ἕνα κοινό, ἀδελφικό ἀγῶνα, ὅπου ὅλοι θά νοιάζονται 
γιά τό καλό τοῦ διπλανοῦ τους, ἄν ὄχι περισσότερο, 
τοὐλάχιστον τό ἴδιο ὅσο νοιάζονται γιά τό δικό τους 
συμφέρον. Ὄχι γιατί εἴμαστε οὐτοπιστές ἤ ρομαντι
κοί ἀνεδαφικοί ἰδεαλιστές, ἀλλά γιατί θαυμάζουμε καί 
ἀγαπᾶμε τούς ἀνθρώπους πού ἔζησαν ἔτσι, μέ ὀμορφιά 
καί ἀξιοπρέπεια καί γενναιότητα καί μέ πραγματικό 
ἐνδιαφέρον γιά τούς ἄλλους ἀνθρώπους. Γιατί σκεφτό
μαστε ὅτι, ἀφοῦ ἕνας Θεός ἔγινε ἄνθρωπος καί ταπεί
νωσε τόσο τόν ἑαυτό Του, δέν ἀξίζει ἐμεῖς, πού εἴμαστε 
μόνο ἁπλοῖ ἄνθρωποι, νά κοπιάσουμε καί νά ζημιώσου
με λιγάκι τόν ἑαυτό μας γιά τό καλό ὅλων μας;

Τόσο ἁπλά εἶναι τά πράγματα, τόσο εὔκολα νά 
λυθοῦν. Μήν ἀκοῦτε αὐτούς πού θέλουν νά τά παρου
σιάζουν ὅλα πολύπλοκα. Μήν ἀκοῦτε αὐτούς πού θέ
λουν συζητήσεις καί ξανά συζητήσεις, «ἀνωφελεῖς καί 
ματαίας», γιά νά κρύψουν ἔτσι τήν προσωπική τους 
ἐμπάθεια καί τήν ἰδιοτέλειά τους. Ἄς ξεσηκωθοῦμε 
ὅλοι μαζί, νά ἀνατρέψουμε εἰρηνικά καί οὐσιαστικά τό 
χάος καί νά φέρουμε τή γαλήνη καί τήν τάξη καί τήν 
ἠρεμία πού εἶναι πράγματα τόσο ἀναγκαῖα στόν ταλαί
πωρο σύγχρονο ἄνθρωπο!

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ… ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Συγκλονίστηκαν οἱ Ἕλληνες γιατί ἔχουν ἀκόμη ψυχή 

μέσα τους ἀπό τήν, ὑπό τό βάρος τῶν τύψεων ὅπως ὁ ἴδιος 
εἶπε, ὁμολογία τοῦ Τούρκου Ἀττίλα Ὀλγκάτς, στρατιώτη 
τοῦ Ἀττίλα, ὅτι ἐκτέλεσε δεμένους αἰχμαλώτους στήν Κύ-
προ τό 1974. 

Σοκάρει τό γεγονός, ὅτι ἡ ἐκτέλεση τῶν αἰχμαλώτων 
ἦταν ἐντολή ἀνωτέρων, δηλαδή μέρος ἑνός σχεδίου δρά-
σης. Βέβαια, ἡ Τουρκική θηριωδία δέν εἶναι κάτι πού δέν 
γνωρίζουμε. Οἱ Τοῦρκοι ἔχουν διαπράξει μία σειρά ἀπό γε-
νοκτονίες στό διάβα τῆς ἱστορίας. Ἀργότερα ὁ ὁμολογῶν 
νῦν ἠθοποιός μίλησε γιά δῆθεν σενάριο τοῦ μυαλοῦ του, 
ἀλλά δέν μπορεῖ πλέον νά γίνει πιστευτός τήν στιγμή πού 
κι ἄλλος, στρατιώτης τότε, ὁμολογεῖ ὅτι διάνοιξε μέ τόν 
ἐκσκαφέα του ὁμαδικούς τάφους, προφανῶς κάποιων ἀπό 
τούς 1619 ἀγνοουμένων τῆς Τουρκικῆς εἰσβολῆς.

Ἴσως ὅμως περισσότερο νά σοκάρει κάποιους σημε-
ρινούς Ἕλληνες τῆς καλοπέρασης καί τοῦ ὠχαδερφισμοῦ, 
ἡ ἡρωική στάση τοῦ περήφανου Ἑλληνόπουλου -ἐνός 
ἀπό τούς ἐκτελεσθέντες- πού ἔφτυσε μέ περιφρόνηση τόν 
ἐκτελεστή του καί περίμενε μέ δεμένα χέρια τόν θάνατο. 
Περίμενε τόν πυροβολισμό στό μέτωπο. Ἦταν μόλις 19 
χρονῶν! 

Ναί κύριοι!!! ὑπάρχουν ἀκόμη καί σήμερα ἀδούλωτοι 
Ἕλληνες, πού ἔχουν τόν Χριστό καί τήν Πατρίδα χαραγμέ-
νους βαθιά στήν καρδιά τους, ὅσο κι ἄν προσπαθοῦν οἱ 
διάφοροι ἀργυρώνητοι ἤ ὄχι, “ἐκσυγχρονιστές” καί πλα-
στογράφοι, τῆς δημοσιογραφίας καί τῆς πολιτικῆς, νά 
τούς χαρακτηρίσουν γραφικούς ἤ παρωχημένους. Ὅταν 
στό ἔθνος μας κυριαρχοῦσε αὐτό τό “γραφικό” ἦθος τό-
τε ὁ λαός μας διακρινόταν ἀνάμεσα στούς ἄλλους λαούς, 
ὅπως διδάσκει ἡ ἱστορία μας. Ἀπό τότε ὅμως πού οἱ ξένοι 
ἐγκαθίδρυσαν στή χώρα μας, τά δικά τους φερέφωνα, γιά 
νά ὑπηρετήσουν φυσικά τά ἄνομα συμφέροντα τῶν ἀφε-
ντικῶν τους, τό πνευματικό ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ μας φθί-
νει συνεχῶς. Τό ἀποκορύφωμα εἶναι τό σημερινό χάλι, ἡ 
σημερινή πλήρης ἀπαξίωση τῆς κοινωνικῆς καί πολιτικῆς 
ζωῆς, πού ἐδῶ καί δεκαετίες ὄζει ἀπό τά σκάνδαλα καί 
δίνει τό παράδειγμα τοῦ ἀριβισμοῦ, τῆς ἁρπαχτῆς, τῆς 
ἀνηθικότητας καί τῆς πάσης φύσεως διαφθορᾶς, σ’ ὁλό-
κληρη τήν Ἑλληνική κοινωνία, ἀφοῦ, ὅπως λέει ὁ λαός 
μας, «ἀπό τό κεφάλι βρωμάει το ψάρι».

Εἴμαστε ἕνας λαός τοῦ ὁποίου ἡ πίστη ἀνέκαθεν νοη-
ματοδοτοῦσε τή ζωή του. Κι ὅμως, ἐδῶ καί χρόνια ἐκλέ-
γουμε –ἐπηρεαζόμενοι φυσικά ἀπό τούς ἀδίστακτους, 
ἀμοραλιστές, βαρώνους τῶν ΜΜΕ, ὑπηρέτες τῶν ξένων 
κέντρων ἐξουσίας καί πλούτου– πολιτικούς, πού ἔχουν 
βγάλει τόν Θεό ἀπό τήν ζωή τους καί ἄρα γι’ αὐτούς ὅλα 
ἐπιτρέπονται, ὅπως εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ Ντοστογιέφσκυ. 
Καί ἰδού οἱ συνέπειες. Ὅλα ἐπιτρέπονται καί μετά ὅλα κου-
κουλώνονται, ὥστε νά μποροῦν ἀνενόχλητοι νά συνεχί-
ζουν, ὕπουλοι σάν τρωκτικά, τό πνευματικό καί ὑλικό ρή-
μαγμα τῆς πατρίδας μας. 

Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι αὐτή τή φορά ἡ μονίμως καί ἀναι-
τίως χαμογελοῦσα Ὑπουργός μας τῶν Ἐξωτερικῶν, θά ἀξιο-
ποιήσει τήν συγκλονιστική μαρτυρία καί θά προσπαθήσει 
νά ἀναχαιτίσει τήν προκλητικότατη συμπεριφορά τῆς γεί-
τονος –ἰδιαίτερα τό τελευταῖο διάστημα– στό Αἰγαῖο καί 
ὄχι μόνο.

Μιχάλης Ἠλιάδης

ΑνΤΑποΚρΙσΕΙσ Απο Το… ΜΕΤωπο!

O ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ    
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αὐτά. Δέν θέλουμε νά μείνουμε σέ κάποια κίνητρα τά 
ὁποῖα ὁδήγησαν στό ξεκίνημα μίας προσπάθειας καί 
μετά ξεχάστηκαν. Ἐμεῖς δέν θέλαμε νά ξεκινήσουμε 
μιά νέα καριέρα. Ἐμεῖς ἀναμειχθήκαμε στήν πολιτική 
μέ τό σκοπό νά ἑνωθοῦμε μέ ὅλους τούς ἀνθρώπους 
μέ τούς ὁποίους ἔχουμε κοινή ζωή καί κοινά πιστεύω. 
Καί ἔτσι ἑνωμένοι, νά έργαστοῦμε γιά νά δώσουμε 
πίσω στήν πατρίδα μας τό πρόσωπό της, τό ὁποῖο ἔχει 
σχεδόν χαθεῖ.

Γι’ αὐτό, ἐμεῖς σήμερα λέμε ὅτι δέν θέλουμε μία 
Ἑλλάδα στήν ὁποία δέν θά χτυπάει ἡ καμπάνα. Δέν 
θέλουμε μία Ἑλλάδα στήν ὁποία δέν θά ὑπάρχει 
Πνευματικός. Δέν θέλουμε μία Ἑλλάδα στήν ὁποία 
ἡ Ὀρθοδοξία θά εἶναι φολκλόρ. Δέν θέλουμε μία Ἑλ-
λάδα στήν ὁποία οἱ Ἐκκλησίες θά εἶναι σάν τά ἀρχαῖα 
μνημεῖα τά ὁποῖα βλέπουμε σήμερα ἀπό τούς προγό-
νους μας. Θέλουμε μία Ἑλλάδα στήν ὁποία ἀρχηγός 
της θά εἶναι ὁ Χριστός. Ἐκφραστές του θά παραμεί-
νουν οἱ Πνευματικοί Πατέρες. Αὐτοί οἱ ὁποῖοι μᾶς κά-
λεσαν καί μᾶς ἔδωσαν τήν εὐλογία τους γιά νά προ-
χωρήσουμε σ’αὐτόν τόν ἀγῶνα. Αὐτοί οἱ ὁποῖοι κάθε 
μέρα ἐπιβεβαιώνουν αὐτή τήν ἐπιλογή μέ τό νά μᾶς 
διορθώνουν στά λάθη καί στά ἀτοπήματά μας καί 
νά μᾶς ἐπαναφέρουν στό δρόμο πού θά ἔπρεπε νά 
βρισκόμαστε. 

Εἶναι ἰδιαίτερη χαρά γιά μένα 
ἀλλά καί γιά ὅλη τήν προσπάθεια καί 
τήν παράταξη καί τούς ἀνθρώπους 
τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς οἱ ὁποῖοι 
βρίσκονται ἐδῶ αὐτή τή στιγμή, ἀλ-
λά καί αὐτούς πού εἶναι καθ’ὁδόν. 
Γιατί, μπορεῖ μέν ἐμεῖς νά ξεκινήσα-
με καί νά τελειώσαμε τόν Ἁγιασμό, 
ὅμως ὑπάρχουν κάποιοι ἄνθρωποι οἱ 
ὁποῖοι θά ἔρθουν μετά. Γιατί θέλουν 
νά ἔρθουν, ἔστω καί στό τέλος, ἔστω 
καί γιά πέντε λεπτά ἐδῶ, νά πάρουν 
τήν εὐχή ἀπό ὅλους ἐσᾶς τούς Πατέ-
ρες τῆς Θεσσαλονίκης καί νά δοῦν τό νέο τόπο στόν 
ὁποῖο ἐκφράζεται ἡ Παράταξή μας. Γι’αὐτό ἀψήφισαν 
καί τόν κόπο καί τά μπλόκα τῶν ἀγροτών καί ὅλα τά 
ἐμπόδια, προκειμένου να βρεθοῦν μαζί μας.

Εἶναι ἰδιαίτερη χαρά γιά μένα εἰδικά, τό ὅτι μπο-
ρέσαμε νά ἀνοίξουμε τά γραφεῖα στή Θεσσαλονίκη, 
ἔστω καί ἀργά πάτερ Δοσίθεε. Καί ἀναφέρω τόν π. 
Δοσίθεο γιατί θυμᾶμαι χαρακτηριστικά τήν φράση 
πού μοῦ εἶπε ὅτι «...καί ἀργήσατε ἤδη». Ὑπῆρχε στή 
σκέψη μας καί ἀργήσαμε στήν ὑλοποίηση. Θέλουμε, 
λοιπόν, αὐτά τά γραφεῖα νά εἶναι ἡ τελευταῖα ἀργο-
πορία αὐτῆς τῆς Παράταξης. Ἡ Θεσσαλονίκη εἰδικά, 
γιά ἐμᾶς εἶναι πολύτιμη, εἶναι σπουδαία. Γιά ἕναν 
πολύ ἁπλό λόγο. Συνηθίζεται νά λέγεται ὅτι ὑπάρχει 

διαμάχη ἀνάμεσα στήν Ἀθήνα καί τή Θεσσαλονίκη, 
λές καί εἴμαστε ἀντίπαλα στρατόπεδα. Αὐτό δέν εἶναι 
ἀλήθεια! 

Ἡ Ἀθήνα εἶναι μία μεγάλη πόλη, ἡ ὁποία ὅμως 
ἀναπτύχθηκε ἀνεξέλεγκτα καί χαρακτηρίζεται σήμε-
ρα ἀπό ὑδροκεφαλισμό. Καί μαζί μέ τήν Ἀθήνα πα-
ρασύρεται ὅλη ἡ Ἑλλάδα σ’αὐτόν τόν ὑδροκεφαλισμό 
καί σ’αὐτό τό ἀδιέξοδο. Ἡ Θεσσαλο-
νίκη ὅμως κρατάει σφιχτά τίς παρα-
δόσεις. Κρατάει καί τιμάει ἀκόμα 
τά Ἅγια χώματα. Ἡ Θεσσαλονίκη 
τολμῶ νά πῶ, ὅτι δέν εἶναι ἁπλᾶ μία 
ἀπό τίς μεγάλες πόλεις, δέν εἶναι 
ἁπλᾶ ἡ Συμπρωτεύουσα, ἀλλά γιά 
μᾶς εἶναι ἡ δεύτερη κεφαλή τοῦ δι-
κέφαλου ἀετοῦ. Γιά μᾶς εἶναι ὁ τό-
πος ἀπό τόν ὁποῖο μπορεῖ νά ξεκινήσει ἡ ἀνακαίνιση 
τοῦ Ὀρθόδοξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Πιστεύουμε ὅτι ἐδῶ 
ὑπάρχουν οἱ βάσεις. Δέν εἶναι κάτι τό ὁποῖο τό λέω 
ἁπλᾶ γιά νά χαϊδέψω τά αὐτιά κάποιων. 

Ὅσοι μέ γνωρίζουν ἀπό κοντά γνωρίζουν πάρα 
πολύ καλά πώς παρότι ἔχω γεννηθεῖ στήν Ἀθήνα, ἡ 
Βόρεια Ἑλλάδα, ἡ Θεσσαλονίκη καί ἡ Ξάνθη, εἶναι 
οἱ πόλεις οἱ ὁποῖες εἶναι μέσα στήν καρδιά μου. Εἶναι 

οἱ πόλεις τίς ὁποῖες τό Ἑλληνικό 
κράτος ἔχει ἀδικήσει. Εἶναι οἱ πό-
λεις οἱ ὁποῖες, παρά τήν κρατική 
ἀδιαφορία ἔχουν κρατήσει ζωντανό 
τό Ἑλληνικό στοιχεῖο. Εἶναι οἱ πόλεις 
αὐτές στίς ὁποῖες πρέπει νά δώσουμε 
τή βαρύτητα πού τούς ἁρμόζει γιά 
νά ἐπαναφέρουμε ὅλη τήν Ἑλλάδα 
στήν ἰσσοροπία της. 

Ὅλοι ἐμεῖς, θά τονίζουμε 
διαρκῶς τό πόσο ἀπαραίτητη εἶναι 
ἡ προσήλωση στίς ρίζες μας καί 
στούς πατέρες μας. Δέν εἴμαστε ἕνα 
ριζοσπαστικό κίνημα. Τό ἔχουμε πεῖ 

καί ἄλλη φορά τό ἐπαναλαμβάνουμε καί τώρα. Δέν 
θέλουμε νά σπάσουμε τίς ρίζες μας. Θέλουμε νά τίς 
ἐνισχύσουμε, γιατί ξέρουμε ὅτι κανένα δέντρο δέν 
μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ καί νά φέρει καρπό ἄν δέν ἔχει 
ρίζες. Ὅλοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι δοκίμασαν κατά καιρούς 
νά σπάσουνε ρίζες τό μόνο πού ἔχουν ἀφήσει εἶναι 
ξερά δέντρα καί ἄδεια κουφάρια. Ἐμεῖς θέλουμε, σιγά 
σιγά, νά ἐπανέλθει ὁ τόπος σ’αὐτό πού τόν ὥριζε. Καί 
αὐτό πού ὁρίζει τήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ πίστη της στό 
Θεό. 

Στίς 7 τοῦ μηνός Δεκεμβρίου καί παρότι γινότα-
νε στήν Ἀθήνα, πολύ δυσάρεστα ἐπεισόδια καί οἱ κα-
ταστάσεις καί οἱ συνθῆκες ἤτανε πάρα πολύ δύσκο-
λες, ἡ Παράταξή μας μίλησε καί πολιτικά. Εἶπε ὅτι, 

γιά τά προβλήματα τά ὁποία οἱ πολιτικοί μᾶς παρου-
σιάζουν σάν ἄλυτα, ὑπάρχουν καί λύσεις καί σίγουροι 
πρακτικοί τρόποι νά ἀντιμετωπισθοῦν. Δέν πιστεύου-
με ἐμεῖς ὅτι ὁ Θεός ὁ ὁποῖος λύνει τά προβλήματα πού 
ἔχουν οἱ ψυχές μας –τά ὁποῖα εἶναι τά μεγαλύτερα 
καί τά πιό δύσκολα νά λυθοῦν– δέν εἶναι σέ θέση νά 
μᾶς τακτοποιήσει καί τά βιωτικά. Ἔτσι λοιπόν, πα-

ρουσιάσαμε τό δικό μας σκεπτικό, μέ 
τό ὁποῖο πιστεύουμε ὅτι θά βροῦμε 
λύσεις πολύ καλύτερες ἀπό τίς σπα-
σμωδικές κινήσεις πού γίνονται τώ-
ρα. Αὐτό τό σκεπτικό μας θέλουμε 
νά ἐξηγήσουμε καί στήν Θεσσαλονί-
κη. Καί θά τό κάνουμε λίαν συντό-
μως. Ὑπάρχει ἤδη μία σκέψη γιά τήν 
Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω. Σᾶς τό λέω 

σάν πρώτη ἡμερομηνία, ἀλλά θά τό ἐπιβεβαιώσουμε 
τίς προσεχεῖς ἡμέρες καί ἀμέσως μετά θά εἴμαστε 
σέ θέση νά σᾶς ποῦμε ὁριστικά. Θά μιλήσουμε σέ 
ἕνα ξενοδοχεῖο τό ὁποῖο θά μᾶς ἐπιλέξουν οἱ Πατέ-
ρες καί ἐσεῖς. Νά μᾶς πεῖτε ποιός εἶναι ὁ κατάλληλος 
τόπος γιά νά ἔρθουν οἱ ἄνθρωποι νά ἀκούσουν πῶς 
τοποθετεῖται ἡ Παράταξη καί πολιτικά. 

Ὁ ἀγώνας μας, ὅπως γράφουμε καί στήν ἐφημε-
ρίδα μας, στό τεῦχος πού μόλις κυκλοφορήθηκε, δέν 
εἶναι λόγια καί ἦρθε ἡ ὥρα νά ἀποδείξουμε ὅτι ἡ πί-
στη μας εἶναι ζῶσα. Δέν εἶναι λόγια, δέν εἶναι ἀνεκ-
πλήρωτες ὑποσχέσεις. Εἶναι ἕνας συνεχής ἀγῶνας 
στόν ὁποῖο, ἐπαναλαμβάνω γιά ἀκόμη μία φορά, 
ὅτι πρωτοστάτες πρέπει νά εἶναι οἱ Πνευματικοί 
ἄνθρωποι, οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ἐσεῖς. Ἐσεῖς θά μᾶς 
ὑποδείξετε τό ποιοί εἶναι οἱ ἄνθρωποι στούς ὁποίους 
πρέπει νά στηριχθοῦμε. Ἐσεῖς θά μᾶς ὑποδείξετε τούς 
ἀνθρώπους τῆς ἀρετῆς, τούς ὁποίους θά ἐκλέξετε γιά 
νά διακονήσουν αὐτή τήν προσπάθεια. Ἐσεῖς εἶστε 
αὐτοί οἱ ὁποῖοι εἴσαστε ἡ ψυχή γιατί ἡ προσευχή σας 
καί ἡ νηφάλια κρίσης σας μετροῦν περισσότερο ἀπό 
καθετί. Δεχθεῖτε, παρακαλώ, τίς εὐχαριστίες μου 
και τίς εὐχαριστίες ὅλων τῶν μελῶν τῆς Κεντρικῆς 
Ἐπιτροπῆς, ἀλλά καί τῶν ἀπόντων καί αὐτῶν πού θά 
ἤθελαν πάρα πολύ νά εἶναι ἐδῶ καί νά λάβουν τήν 
εὐλογία σας καί νά μήν ξεχνᾶτε ποτέ νά μᾶς μνημο-
νεύετε στίς προσευχές σας.» 

Συγκινητικό πολύ ἦταν καί τό ποίημα πού 
ἔγραψε εἰδικά γιά τήν περίσταση ἀλλά καί γιά τήν 
Παράταξή μας, ὁ σεβάσμιος καί προσφιλής μας πρω-
τοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Γ. Φίλιας, ὁ ὁποῖος μᾶς 
περιβάλλει διαρκῶς μέ τήν ἀγάπη  καί τίς πατρικές 
νουθεσίες του. Οἱ παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν 
θερμά στό τέλος τῆς ἀπαγγελίας τοῦ ποιήματος, τό 
ὁποῖο καί παραθέτουμε αὐτούσιο παρακάτω. 

Ἡ Θεσσαλονίκη καί 
ἡ Ξάνθη, εἶναι 

οἱ πόλεις τίς ὁποῖες τό 
Ἑλληνικό κράτος ἔχει 
ἀδικήσει.

Ἡ ἐκδήλωση στήν ὁποία ἀναφέρθηκε στήν ὁμιλία 
του ὁ Πρόεδρος, ὁρίστηκε τελικά γιά τήν Κυρια-
κή 15 Φεβρουαρίου 2009, στίς 18:30 στό ξενοδοχεῖο 
«ELECTRA PALACE». Στήν ἐκδήλωση αὐτή, ὅπως 
καί πρίν δύο μῆνες στήν Ἀθήνα, θά ἀναπτυχθοῦν οἱ 
πνευματικές βάσεις στίς ὁποῖες στηρίζεται ἡ Παράτα-
ξη καθώς καί τό γιατί εἶναι ἀδιανόητο γιά τούς χρι-
στιανούς νά βλέπουν τήν πολιτική ξεχωριστά ἀπό τήν 
πνευματική τους ζωή, ἀφοῦ ἡ πολιτική ἀναφέρεται 
στόν τρόπο καί στίς ἐκφράσεις τῆς καθημερινῆς ζωῆς 
τῶν ἀνθρώπων. Ἐπίσης, θά ἀναπτυχθεῖ ἐκτενῶς τό 
πολιτικό πρόγραμμα τῆς Παρατάξεως, ὅπως ἐπίσης 
καί τό πῶς σκοπεύει νά πορευθεῖ ἡ Παράταξη σέ πε-
ρίπτωση πού ἡ ψῆφος τοῦ  Ἑλληνικοῦ λαοῦ, τῆς δώσει 
τό πρόκριμμα γιά τήν Εὐρωβουλή. Θά ἐπακολουθήσει 
ζωντανή συζήτηση μέ τό ἀκροατήριο, καί θά δοθοῦν 
ἀπαντήσεις σέ ὅλες τίς ἐρωτήσεις πού θά τεθοῦν.

Ἡ εἴσοδος θά εἶναι ἐλεύθερη καί θά εἶναι χαρά μας 
νά σᾶς ἔχουμε ὅλους κοντά μας σέ αὐτήν τήν πραγ-
ματική συζήτηση καί ὄχι κατ’ εὐφημισμόν, ὅπως τῶν 
ὑπολοίπων πολιτικῶν κομμάτων. 

Δέν εἴμαστε ἕνα 
ριζοσπαστικό 

κίνημα. Δέν θέλουμε 
νά σπάσουμε τίς ρίζες 
μας. Θέλουμε νά τίς 
ἐνισχύσουμε γιατί κα-
νένα δέντρο δέν μπορεῖ 
νά ἀναπτυχθεῖ καί νά 
φέρει καρπό ἄν δέν 
ἔχει ρίζες!

ΕΓΚΑΙνΙΑσθΗΚΑν ΤΑ ΓρΑφΕΙΑ ΜΑσ σΤΗν θΕσσΑΛονΙΚΗ

Ἁγιασμό τελέσατε 
σήμερα, ἀδελφοί μου, 
στά νέα τά Γραφεῖα σας !.. 
καί χάρηκε ἡ ψυχή μου.

Στήν συμπρωτεύουσα, λοιπόν, 
καί στήν Ἀριστοτέλους 
δίνετε τή συνέχεια 
σέ ἀγῶνα μέχρι τέλους.

Ὁ Γιάννης Καποδίστριας 
ἀπό ψηλά κοιτάζει !.. 
Σᾶς καμαρώνει πάντοτε 
κι’ ἐπιτυχίες τάζει:

Λέει σέ ὅλους σας, παιδιά 
ὅτι ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
μέ τίς δικές του προσευχές 
θἄχη ἐπιτυχία.

Τό Κόμμα τό Πολιτικό, 
πού τώρα ξεκινᾶτε, 
εἶναι Παράταξη σωστή, 
γιαυτό καί: ΠΡΟΧΩΡΑΤΕ !..

Σέ τοῦτα τά Ἐγκαίνια 
δέν βρίσκομαι κοντά σας, 
μά στέλνω αὐτό τό ποίημα 
καί εἶμαι ἀνάμεσά σας.

Γνωρίζω τόν ἀγῶνα σας 
ἀπ’ τό ξεκίνημά του, 
ἀπό τήν ἐνορία μας, 
πού εἶναι το ὅρμημά του.

Εἶναι, ἀσφαλῶς, ἀσύνηθες 
ἀπό μιά ἐνορία 
νά ξεπηδάη ξαφνικά 
μιά τέτοια ἱστορία :

Μιά ἱστορία Κόμματος 
μέ βάση τίς αξίες, 
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ 
τίς ἰδεολογίες.

Ἔχετε κάνει πρόγραμμα 
γιά τήν γλυκειά Πατρίδα 
καί τέτοιο ἐνθουσιασμό 
ἀλλοῦ ποτέ δέν εἶδα.

Βαδίστε σταθερά μπροστά 
μέ φίλους, πού ἀγαπᾶνε 
τό ἔργο σας τό ὑψηλό, 
καί τό χειροκροτᾶνε.

Ἐπιτυχίες νἄχετε 
στό δύσκολο στρατί σας !.. 
Νά εἶναι ἀγωνιστική 
ὁλόκληρη ἡ ζωή σας !

Μπράβο, σέ σᾶς λεβέντες μου, 
παιδιά τῆς ἐνορίας, 
τοῦ Γιάννη Καποδίστρια, 
μέλη τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Ἐμεῖς οἱ γέροι φεύγομε !.. 
Κρατῆστε τή σκυτάλη !.. 
Μέ ἑνωμένες τίς ψυχές 
ἐσεῖς, ἐμεῖς κι’ οἱ ἄλλοι !..

Ἀπ’ τήν Ἀθήνα εὐλογῶ 
ὅλη σας τήν πορεία !.. 
Σᾶς θέλω μέσα στή Βουλή, 
νά γράψετε Ἱστορία.

Ὑψώνω ἔντονη κραυγή 
κι ὅσο μπορῶ φωνάζω !.. 
Σᾶς χαιρετῶ, ἀδέλφια μου, 
καί σᾶς ζητωκραυγάζω.

Βόλι καλό, πνευματικό, 
νά ἔχη τό πιστόλι, 
μέ τό ὁποῖο μάχεσθε !.. 
Νά τό φοβοῦνται ὅλοι !

Στή σημερινή μας ἐποχή 
ἑνώνουμε τά χέρια 
χωρίς φωτιές καί σκοτωμούς 
οὔτε καί μέ μαχαίρια.

Ἡ μάχαιρα τοῦ Πνεύματος; 
Ὁ Λόγος τοῦ Κυρίου !.. 
Τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» στέγαστρο; 
Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου !..

Εὔχομαι τόν ἀγῶνα σας 
ὁ Θεός νά εὐλογήση 
καί τήν καλή πορεία σας 
πλῆθος ν’ ἀκολουθήση. Ἀμήν.
Πρωτ. π. Νικόλαος Γ. Φίλιας

Eὐχές ...ποίημα!!!

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)



Ἀφιέρωμα Φεβρουάριος 2009
www.koinwnia.com�

Ἡ Παιδεία πρέπει νά εἶναι –καί σέ ὁρισμένα κράτη μέ αὐτογνωσία, 
πράγματι εἷναι– κάτι περισσότερο ἀπό ἕνα πρόγραμμα πού θά 
προμηθεύει τήν κοινωνία μέ ἐπαγγελματίες, ἤ –χειρότερα– μέ  

ὑποψήφιους ἀνέργους.
Ἡ Παιδεία ἑνός λαοῦ ἐξασφαλίζει τήν ἐπιβίωσή του μέσα στό πολύ-

χρωμο καί πολύτροπο ψηφιδωτό τῆς ζωῆς τῶν λαῶν. Ἡ ἐπιβίωση δέν ἐξα
σφαλίζεται οὔτε μέ τή στρατιωτική, οὔτε μέ τήν οἰκονομική δύναμη, ἀλλά 
μέ τήν αὐτοσυνειδησία ἑνός λαοῦ, μέ τήν πεποίθηση ὅτι ἔχει νά προσφέρει 
στήν ἀνθρωπότητα κάποιο ὄφελος μέ τήν ὕπαρξή του, μέ τόν πολιτισμό 
του, μέ τό ἦθος του.

Δυστυχῶς, ἡ Παιδεία τοῦ τόπου μας δέν δημιουργεῖ ἀκέραιες προσω
πικότητες πού θά ἐξελιχθοῦν καί σέ καλούς ἐπαγγελματίες ἤ ἐπιστήμονες 
ἤ καλλιτέχνες. Ἄρα, μία Παιδεία πού δέν καλλιεργεῖ τό πνεῦμα καί τό 

χαρακτῆρα, τί νόημα ἔχει; Ἕνας ἄνθρωπος πού 
δέν εἶναι ὁλοκληρωμένος ἄνθρωπος, δέν εἶναι 
οὔτε καλός στή δουλειά του, ἤ τήν ἐπιστήμη του 
ἤ τήν τέχνη του.

Αὐτό τό γνώριζε καλά ὁ πρῶτος Κυβερνήτης 
μας, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας καί τό ὥρισε σάν 
πρωτεῦον θέμα τῆς διακυβερνήσεώς του, ἀλλά 
καί πρίν ἀπό τή διακυβέρνησή του, ὅταν πρό-
τεινε νά ἐκδοθοῦν σχολικά καί ἐκκλησιαστικά 
βιβλία γιά τή μόρφωση τῶν παιδιῶν καί τήν 
τόνωση τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος τοῦ 
Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Εἰδικά γιά τό τύπωμα τῆς Σύ-
νοψης μάλιστα, ἔδωσε ὁδηγίες ὥστε νά τυπωθεῖ 

στήν ἀριστερή σελίδα τοῦ βιβλίου τό κείμενο καί στή δεξιά ἡ μετάφραση. 
Ἔτσι θά καταλάβαινε εὔκολα ὁ λαός τό νόημα. 

Γράφει γι’ αὐτό πρός τόν Ἀνδρέα Μουστοξύδη: « ...Νομίζω ὅτι ὀφείλω 
ἀπό τώρα νά φροντίσω νά φέρω εἰς χρῆσιν ὅλων τῶν Ἑλλήνων τό βιβλίον 
τῶν προσευχῶν τό ἐπιγραφόμενον “Σύνοψις”, ἀλλά ἐπιμελημένον κατά 
τρόπον ὥστε ἕκαστος παρακαλῶν τόν Θεόν νά καταλαμβάνῃ καί τί λέγει, 
συγχρόνως δέ νά γυμνάζεται, νά διαβάζει καί νά λαλῆ ὀρθῶς τή γλῶσσαν 
του...».
Ὅταν ἀργότερα, ἀνέλαβε τήν διακυβέρνηση ὀργάνωσε συστηματικά 
καί γρήγορα τήν Παιδεία. «Ἀποτελεῖ θεία τιμή τό νά ἀναθρέψει κάποιος 
Ἑλληνόπαιδες, μέ τίς γνώσεις τῆς ἱερᾶς μας θρησκείας, νά τούς ἐκπαιδεύσει 
στήν πάτριον γλῶσσα καί νά τούς προπαρασκευάσει γιά ἀνώτερες πα-
νεπιστημιακές σπουδές». Ταυτόχρονα ὅμως, δέν ἤθελε νά φεύγουν στό 
ἐξωτερικό γιά σπουδές τά παιδιά, γιατί διέκρινε τούς κινδύνους πού εἶχαν 
νά ἀλλοτριωθοῦν ἀπό συνήθειες ξένες στόν τρόπο ζωῆς τοῦ τόπου μας: «Τά 
παιδιά μας, οὕτως ἐκεῖσε κείμενα, ὁποίας καί ἄν ἀπολαμβάνουν φροντίδος 
παρά τῶν φιλανθρώπων προστατῶν, κινδυνεύουν ὅμως νά ἐκστραφοῦν τῆς 
οἰκείας φύσεως, χάνοντα βαθμηδόν καί τήν αἴσθησιν τῶν θρησκευτικῶν 

χρεῶν των, καί τήν χρῆσιν τῆς γλώσσης των, καί τήν μνήμην τῶν ἐφεστίων 
καί ἰδιογενῶν ἠθῶν».

Καί ἀλλού, γράφει: «Χωρίς νά γνωρίζουν καλά τήν Γερμανικήν καί τήν 
Ἑλληνικήν, χωρίς νά ἔχουν μίαν κάποιαν ἡλικίαν εἰς τήν ὁποίαν ἠμπορεῖ 
κανείς νά στερηθῆ τήν ἐκκλησίαν χωρίς νά χάση τήν θρησκείαν του, δέν 
θά συνεβούλευα ποτέ νά τοποθετηθοῦν εἰς ἕν Ἰνστιτοῦτον ὅπου ἀσκεῖται 
ἡ θρησκεία τῶν Διαμαρτυρομένων».

Δέν βλέπουμε, σήμερα, πόσο πολύ τόν δικαιώνει ἡ ἐξέλιξη τῶν 
πραγμάτων; Εἶναι λίγη ἡ ζημιά πού παθαίνουν τά δικά μας παιδιά πού 
ἀναγκάζονται νά φύγουν στό ἐξωτερικό γιά σπουδές, σέ μιά ἡλικία πολύ 
εὐάλωτη; Κι ἀκόμα, πόσα ἀπό αὐτά δέν ἐπιλέγουν νά μείνουν καί στό 
ἐξωτερικό, στερῶντας τήν πατρίδα μας ἀπό τόσα ἀξιόλογα ἐπιστημονικά 
μυαλά; 

Δέν εἶναι τυχαία ἡ ἵδρυση Ὑπουργείου «ἐπί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί 
τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως Γραμματεία», τό ὁποῖο εἶχε τήν εὐθύνη γιά τά 
Ἐκκλησιαστικά καί τά ἐκπαιδευτικά θέματα, καθιερώνοντας μιά συνύπαρ-
ξη πού ὑπάρχει μέχρι καί σήμερα. Πίστευε ὅτι, ἡ Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔσωσε 
τήν πατρίδα, ἡ ἴδια Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ θά ἀποτελέσει τή «σωτηρία τοῦ 
Ἔθνους, τό λίκνο τοῦ μέλλοντος». 

Στίς 8 Ὀκτωβρίου 1829 ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος ἔγραφε: «ὅτι ἡ ἐπί τῶν 
Ἐκκλησιαστικῶν καί τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως Γραμματείαν, εἶναι δύο 
ὑπηρεσίες ἀχώριστες ὡς μίαν ἐχούσας ἀρχήν, τόν Πατέρα τῶν Φώτων, καί 
πρός ἕνα συντρεχούσας σκοπόν, τήν ἠθικήν τῶν πολιτῶν διαμόρφωσιν». 

Ὁ Καποδίστριας ὀργάνωσε μέ λεπτομέρειες καί τό πρόγραμμα τῶν 
σχολείων. Μέ ψήφισμα θέσπισε μεταξύ τῶν ἄλλων τά Σχολεῖα νά μήν 
κάνουν μάθημα τίς Κυριακές, τίς Δεσποτικές, τίς Θεομητορικές γιορτές 
καί τίς ἑορτές τῶν μεγάλων Ἁγίων. Ἐπιπλέον, κατά τίς γιορτινές μέρες, 
μετά τή Θεία Λειτουργία οἱ μαθητές νά πηγαίνουν σχολεῖο καί ἀφοῦ γίνε-
ται ἐξήγηση τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου τῆς ἡμέρας, νά ἀρχίζει ἡ συνηθισμένη 
παράδοση.

Γιατί γνώριζε ὅτι, ἡ θρησκεία τοῦ κάθε λαοῦ, εἶναι ἀναπόσπαστα 
ἑνωμένη μέ τό χαρακτῆρα του. Ἀκόμη καί σάν εἰδωλολᾶτρες, οἱ λαοί, ἔδειξαν 
τό ποιοί εἶναι. Δέν τελοῦσαν ὅλοι οἱ εἰδωλολατρικοί λαοί, ἀνθρωποθυσίες, 
π.χ., οὔτε λάτρευαν ὅλοι οἱ λαοί ζῶα καί ἄψυχα ἀντικείμενα. Ἔτσι λοιπόν, 
οἱ Ἕλληνες καί σάν εἰδωλολᾶτρες ἔδειξαν τόν ἰδιαίτερο πολιτισμό τους, 
ἀλλά καί, πολύ περισσότερο, σάν χριστιανοί, ὅταν ἡ πίστη τους, τούς βοή-
θησε νά ἀξιοποιήσουν στό ἔπακρο τά φυσικά προτερήματα τῆς φυλῆς τους. 
Καί, ἀκόμη, γνώριζε ὁ Καποδίστριας ὅτι, δέν συμφέρει τούς λαούς –κανένα 
λαό– ἡ ἠθική καί πολιτιστική ἰσοπέδωση, ἡ ὁποία, δυστυχῶς, ἔχει ἀρχίσει 
στίς μέρες μας καί προχωρεῖ μέ ταχύτατο ρυθμό. Γι’αὐτό, τό μέλλον –ἄν 
δέν κάνουμε κάτι γιά νά σταματήσουμε τήν κατρακύλα πού ἔχουμε πά-
ρει– θά τόν ἐπαληθεύσει ἀκόμη περισσότερο.

Νικόλαος Καρζῆς συνεπικουρούμενος ἀπό τόν ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ

Τό «ἔγκυρο» βρετανικό ταξιδιωτικό περιοδικό 
«LONELY PLANET» προσκαλοῦσε καί προέτρεπε τούς 
Εὐρωπαίους ταξιδιῶτες νά περάσουν τά Χριστούγεν-
να στήν Τουρκία καί συγκεκριμένα ... στό Καστελό-
ριζο !!!

Βέβαια, ἄν ρωτήσουμε τήν ἀξιότιμη κυρία 
Ὑπουργό τῶν Ἐξωτερικῶν, πῶς ἀντέδρασε ἡ χώρα 
μας σέ αὐτό τό σκανδαλῶδες δημοσίευμα, θά μᾶς 
ἀπαντήσει μέ τήν ἀφοπλιστική ἀδιαφορία πού χα-
ρακτηρίζει τήν σημερινή πολιτική σκηνή, ἀλλά 
ἰδιαιτέρως τήν «Ἐθνική, πατριωτική καί χριστιανική» 
(ὅπως ἐσφαλμένα καί σκοπίμως ὀνομάζουν μερικοί) 
κυβέρνησή μας: «Δέν έχουμε ἀποδείξεις γιά νά στοιχει-
οθετήσουμε διαμαρτυρία»

Δέν ἔχουμε πολύ καιρό ἀκόμα ἀδέλφια! Τά σύνο-
ρά μας πωλοῦνται, μᾶλλον χαρίζονται, ἔναντι φτωχῶν 
μικροκομματικῶν καί προσωπικῶν ἐπιδιώξεων. 
Ἦρθε ἡ ὥρα νά δείξουμε τήν ἔξοδο σέ ὅλους ὅσοι κα-
πηλεύονται τήν Πίστη, τίς Ἀξίες καί τά ἰδανικά τῶν 
Πατέρων μας! 

Ἡ παιδεία τῶν Ἑλλήνων

ΚΑΙ Το ΚΑσΤΕΛΛορΙΖο ΤοΥρΚΙΚο θΕρΕΤρο;

Εἶναι ἡ πατρίδα μας καί τή θέλουμε πίσω! ΤωρΑ!


