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Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΕ
ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ!

(Συνέχεια στήν σελ. �)

Μέ μεγάλο ἐνθουσιασμό ὑποδέχθηκε ἡ Θεσσαλονίκη τήν παρουσίαση τοῦ 
Πολιτικοῦ Προγράμματος τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», πού πραγ

ματοποιήθηκε τήν Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2009, στίς 6.30’ μ.μ. στήν μεγάλη 
αἴθουσα τοῦ Ξενοδοχείου ELECTRA PALACE τῆς Πλατείας Ἀριστοτέλους.

Σέ μιά κατάμεστη αἴθουσα, μέ ὀρθίους στούς διαδρόμους καί στά μετό
πισθεν τῆς αἰθούσης, ἔγινε ἡ εἰσαγωγική ὁμιλία τοῦ Προέδρου τῆς Παρατάξε
ως κ. Ἐμμανουήλ Β. Βολουδάκη διακοπτομένη ἀπό χειροκροτήματα τῶν πα

ρισταμένων καί ἐπηκολούθησε συζήτηση μέ 
τό ἀκροατήριο μέ τήν βοήθεια ἀσυρμάτων 
μικροφώνων.

Τήν ἐκδήλωση ἐτίμησε ὁ Παναγιώτα
τος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης διά τοῦ 
ἐκπροσώπου του Πανοσιολογιωτάτου 
Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Νάση, ὁ 
ὁσιολογιώτατος μοναχός π. Δοσίθεος, ἐκ
πρόσωπος τῆς Ἱ. Μονῆς Μεταμορφώσε
ως τοῦ Σωτῆρος Σοχοῦ Λαγκαδᾶ καί τοῦ 
Καθηγουμένου αὐτῆς Πανοσιολ. Ἀρχιμ. 
Ἰωαννικίου Κοτσώνη, οἱ Θεσσαλονικεῖς 
αἰδεσιμολογιώτατοι Πρωτοπρεσβύτεροι π. 
Κωνσταντῖνος Πλευράκης καί π. Γεώργιος 
Κουγιουμτζόγλου, ὁ ἐκ Πτολεμαΐδος Πανο
σιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Μελέτιος 

Βαδραχάνης συνακολουθούμενος ἀπό τρεῖς ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως Φλωρίνης 
καί οἱ ἱερεῖς ἐξ Ἀθηνῶν π. Βασίλειος Βολουδάκης, π. Πασχάλης Γρίβας καί π. 
Γεώργιος Χάας.

Συγκινητική ἦταν καί ἡ προσέλευση πολλῶν Ἀθηναίων μέ πούλμαν καί 
ἰδιωτικά αὐτοκίνητα.

Προηγήθηκε προσευχή καί ἐν συνεχεία ὁ Πρόεδρος τῆς Παρατάξεως 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἄρθρωσε μεστό πολιτικό λόγο, μέσα ἀπό τόν ὁποῖο ἔγινε σα
φές ὅτι ἡ ἀξιοπιστία τῶν προσώπων καί τῶν πολιτικῶν λύσεων, πού προτείνουν, 

πηγάζει ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας καί τήν ἀμόλυντη Κιβωτό της, τήν 
Ἐκκλησία μας, τῆς Ὁποίας μέλη ἐνεργά εἶναι οἱ πρωτεργάτες καί οἱ συνεργάτες 
τοῦ πνευματικοῦ Πολιτικοῦ Κινήματος «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Ἔγινε ἀπό τόν Πρόεδρο ἀναφορά στά συνεχῶς προβαλλόμενα ἀπό τά 
Μ.Μ.Ε. τάχα ἀνυπέρβλητα προβλήματα καί ἀπέδειξε μέ ἀμάχητα ἐπιχειρήματα 
ὅτι εἶναι πλαστή ἡ εἰκόνα τῶν προβλημάτων πού παρουσιάζονται στόν Ἑλληνικό 
λαό γιά νά τόν ὑποδουλώνουν καί νά τόν ἀποτρέπουν ἀπό ὁποιαδήποτε 
ἀντίδραση ἔναντι ὅλων ἐκείνων τῶν Κομμάτων, πού κυβέρνησαν καί κυβερνοῦν 
τήν Πατρίδα μας, ὁδηγῶντας την ἀπό τό κακό στό μή περαιτέρω ...

Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε μέ στοιχεῖα στό πῶς πρέπει νά πολεμηθῆ ἡ Γραφειο
κρατία, ἡ ὁποία ἀπομυζᾶ τόν πλοῦτο τῆς πατρίδος μας καί καταταλαιπωρεῖ τούς 
πολῖτες, μέ τελικό ἀποτέλεσμα νά ἐπιβαρύνονται συνεχῶς μέ ἐπαχθεῖς φορολο
γίες πού ἀνταγωνίζονται τή φορολογία τοῦ Διοκλητιανοῦ.

Ἕνα σπουδαῖο σημεῖο τοῦ λόγου τοῦ Προέδρου ἦταν ἡ σύγκριση τῶν 
οἰκονομικῶν ἀποτελεσμάτων τῶν συγχρόνων πολιτικοοικονομικῶν συστημά
των μέ τήν οἰκονομική πολιτική τῆς Αὐτοκρατορίας τοῦ Γένους μας, μέ τό πα
νίσχυρο νόμισμα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου πού κρατήθηκε σέ ἰσχύ 1.000 
περίπου Χρόνια, ἀποτέλεσμα αὐτό τῆς πνευματικῆς στάθμης τοῦ λαοῦ καί τῆς 
χρηστῆς διοικήσεως τῶν ἀρχόντων του, ὅταν μαζί, ἄρχοντες καί ἀρχόμενοι εἶναι 
πραγματικά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας καί μαθητεύουν συνεχῶς σέ Αὐτήν.

Κομβικό σημεῖο τοῦ λόγου τοῦ Προέδρου ἦταν ἡ ξεκάθαρη διακήρυξή του 
γιά τήν Ἑλληνικότητα καί τή μοναδικότητα τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας. Τή διακή
ρυξή του αὐτή ἐξήγησε ἀναλυτικά κατά τή διάρκεια τῆς συζητήσεως, ὅταν ρω
τήθηκε ἀπό κάποιον ἀλλοδαπό –ἴσως τῆς περιοχῆς τῶν Σκοπίων– πῶς ἐννοεῖ 
τήν ἀντιμετώπιση τῶν ποικίλων ἑτεροκλήτων στοιχείων πού κατακλύζουν σή
μερα τήν πατρίδα μας καί κατέληξε ὅτι «εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά μήν παρα
χωρήσουμε οὔτε χιλιοστό ἀπό τά μαρτυρικά καί αἱματοπότιστα ἱερά χώματα τῆς 
πατρίδος μας».

Ἡ συζήτηση ἦταν πλούσια σέ ἐρωτήματα, πάσης φύσεως. Χαρήκαμε ὅλοι 
τίς συνετές ἀποκρίσεις τοῦ Προέδρου καί τή γλαφυρότητα τῶν ἀπαντήσεων, 

Περιεχομενα

Ἡ μυωπία τῆς οἰκονομικῆς 
πολιτικῆς τῆς Ἑλλάδος

(σελ. 2)

Κηφηνεῖον «Ἡ ὡραία Ἑλλάς»

(σελ. 3)

Ἡ μορφή τοῦ Ἰωάννη 
Καποδίστρια

Η ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4286

(σελ. 4)

Ο ΜΑΟΥΕΡ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ  
ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ...ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ!

(σελ. 4)

Ὁ Πρόεδρος κ. Ἐμμανουήλ Β. Βολουδάκης
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(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)
καθώς καί τήν ἑτοιμότητά του. Τοῦ εὐχόμεθα νά ἔχη 
ταπείνωση γιά νά τόν φωτίζη ἔτσι πάντοτε ὁ Θεός.

Συζητήθηκε διά μακρῶν τό ἐάν καί κατά πόσον 
πρέπει οἱ κληρικοί νά ἀναμιχθοῦν στό πνευματικό 
πολιτικό Κίνημα τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» καί διατρα
νώθηκε ὅτι ὄχι μόνο πρέπει ἀλλά καί ἐπιβάλλεται 
νά ἐνεργῆ ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἀπό κοινοῦ μέ τούς Ποι-
μένες του σέ ὅλες τίς κατά Θεόν δραστηριότητες, 
κορυφαία τῶν ὁποίων εἶναι ἡ δημόσια καθημερινή 
ζωή, ἡ ὁποία σκόπιμα ἀποκαλεῖται πολιτική γιά νά 
ἀποπροσανατολίζονται κληρικοί καί λαϊκοί καί νά τήν 
διαχωρίζουν ἀπό τήν Ποιμαντική καί τήν πνευματική 
ζωή, ἐνῶ ταυτίζονται ἀπόλυτα. Τονίσθηκε ὅτι σήμε
ρα στόν τόπο μας ἐκτός τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» δέν 
ὑπάρχει ἄλλη πολιτική Παράταξη πού νά ἐκφράζη 
τόν πιστό χριστιανό καί στά πνευματικά ἀλλά καί 
στά βιοτικά καί γι’ αὐτό πρέπει νά γίνη ἕνας ξεση
κωμός ὅλων τῶν πιστῶν τῆς Πατρίδος μας γιά νά 
ἀγκαλιάσουν, νά πλαισιώσουν καί νά στελεχώσουν 
αὐτό τό πρωτόγνωρο γιά τήν σύγχρονη Ἑλλάδα Κί
νημα, πού μᾶς ἐπανασυνδέει μέ τόν μαρτυρικό Κα
ποδίστρια καί τίς συνθῆκες πού ἐπικρατοῦσαν στή 
Βασιλεύουσα, στήν Ρωμηοσύνη μας πού εἶναι «συ
νόκαιρη τοῦ κόσμου»!

Μίλησαν μέ θέρμη ὁ Ἐκπρόσωπος τοῦ Παναγι
ωτάτου, ὁ π. Κών/νος Πλευράκης, ὁ π. Βασίλειος Βο
λουδάκης καί ὁ π. Πασχάλης Γρίβας καί ἀπήντησαν 
σέ θεολογικά ἐρωτήματα πού συνδέονται μέ τόν 
σκοπό καί τό πνευματικό ὑπόβαθρο τῆς Παρατάξε
ως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». 

Ὅλοι μαζί χαιρόμαστε πού τό Κίνημα τῆς 
Ἀναστάσεως τῆς Πατρίδος μας ὅλο καί περισσότερο 
ἐξαπλώνεται καί, ὅπως εἶπε χαρακτηριστικά ὁ Πρόε
δρος, τά μικρά κατά τόπους ρυάκια, οἱ μικρές ὁμάδες 
ἀνθρώπων πού γνωρίζουν τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ὅταν 
ἑνωθοῦν, θά διαπιστώσουν ὅλοι ὅτι εἶναι ἕνας μεγά
λος Ποταμός, ἕνας Καταρράκτης πού θά παρασύρη 
ὅλα τά σκουπίδια τῆς πολιτικῆς πού ταλανίζουν καί 
κηλιδώνουν τήν αἱματοπότιστη Ἑλλάδα.

Ὅλοι μαζί γιά τήν Ἑλλάδα τῶν ἁγίων καί 
μαρτυρικῶν προγόνων μας. Νά τήν ξαναβροῦμε! 
Νά μήν τήν ἀφήσουμε νά χαθῆ, γιατί εἶναι προωρι
σμένο: «Η ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΘΑ ΧΑΘΗ ΟΝΤΑΣ Ο 
ΚΟΣΜΟΣ ΛΕΙΨΗ»!

ΚΟΙΝΩΝΟΣ

Μεταξύ τοῦ 2001 καί 
2006 τό ἀκαθάριστο 

ἐγχώριο προϊόν τῆς Ἑλλάδος αὐξήθηκε κατά 2,9%. 
Εἶναι φυσικό νά διερωτᾶται κανείς: πῶς εἶναι δυ
νατόν μία οἰκονομία πού ἔχει ἐπιτύχει μία τέτοια 
ἀξιοσημείωτη ἀνάπτυξη τά περασμένα χρόνια νά μή 
θεωρεῖται ἄξια πίστωσης ἀπό διεθνεῖς πιστωτικούς 
ἐπενδυτάς; Αὐτό συμβαίνει τώρα στήν Ἑλληνική οἰ
κονομία. Ἡ εἰκασία ὅτι ἡ ἀνωτέρω ἀνάπτυξη θά συ
νεχιζόταν ἐπ’ ἀόριστον εἶναι καί οἰκονομικά ἀβάσιμη 
ἀλλά καί στοιχειωδῶς ἀφελής. Ἡ οἰκονομία ζεῖ σ’ἕνα 
δυναμικό καί συνεχῶς ἐναλασσόμενο περιβάλλον. Οἱ 
πιέσεις πού συνεχῶς ὑφίσταται εἶναι καί ἐσωγενεῖς 
καί ἐξωγενεῖς. Κυρίως, στίς ἡμέρες μας, οἱ μεγαλύτε
ροι κίνδυνοι εἶναι ἐξωγενεῖς. Κι’αὐτό διότι ἡ παγκό
σμια οἰκονομία ἔχει πλέον ἑνωθεῖ μέ ἕνα νέο διεθνές 
ἐμπόριο, τό ὁποῖο ἔχει καταλύσει τόν προστατευτι
σμό. Δηλαδή, ἡ Ἑλληνική κυβέρνηση δέν μπορεῖ νά 
προστατεύσει νομοθεσμικά τήν Ἑλληνική οἰκονομία. 
Ἡ προστασία πού ἀκόμη μπορεῖ νά προσφέρει ἀφο
ρᾶ στή σύλληψη καί ἐφαρμογή συ
νετῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς. 
Ἡ τρέχουσα οἰκονομική κατά
σταση τῆς Ἑλλάδος καταδεικνύει 
ὅτι μία τέτοια δημοσιονομική πολι
τική δέν ὑφίσταται. Δέν ὑφίσταται 
διότι, παρ’ ὅλο πού ἡ χώρα ἔχει 
δείξει καλούς ἀναπτυξιακούς ρυθ
μούς, ὡστόσο οἱ διεθνεῖς ἐπενδυτικές ἀγορές ἀμ
φισβητοῦν τήν ἀναπτυξιακή βιωσιμότητά της. 
Μία τέτοια ἀμφισβήτηση τήν ἐκφράζουν μέ τό  νά 
ἀπαιτοῦν ὑψηλότερα ἐπιτόκια δανεισμοῦ προκει
μένου ν’ ἀντισταθμίσουν τό διακρινόμενο ρίσκο. Ἡ 
ἀμφισβήτηση ὅσον ἀφορᾶ στήν οἰκονομική ἀνάπτυξη 
τῆς χώρας ἔχει μεγιστοποιηθεῖ λόγῳ τῆς παγκοσμί
ου οἰκονομικῆς συρρίκνωσης καί τῆς συνεχιζόμενης 
ἀβεβαιότητος ὡς πρός τήν ἔκβασή της. Ποία, λοιπόν, 
εἶναι ἡ στρατηγικότητα τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς 
ὅταν μία τέτοια πολιτική δέν εἶναι οὔτε μακροπρό
θεση ἀλλά οὔτε καί ἀμυντική; Δηλαδή, νά μπορεῖ 
νά ἀμύνεται ἐναντίον οἰκονομικῶν ἀπειλῶν καί δή 
ἐξωγενῶν.

Συγκεκριμένα, ἐν μέσῳ τῆς προαναφερθείσης 
ἀνάπτυξης τοῦ 2,9% κατά τό 2004, ἡ ἐπένδυση στή 
παιδεία ἐπιστήμης καί τεχνολογίας ἦταν τῆς τάξε
ως τοῦ 1,9% τοῦ ἀκαθαρίστου ἐγχωρίου προϊόντος, 
ὑψηλότερου μόνο τῆς Πορτογαλίας τῆς ὁποία ἡ 
ἐπένδυση ἦταν 1,7%. (Γιά παράδειγμα, ἄλλες χῶρες 
ἐπένδυσαν ὡς ἀκολούθως: Ἱσπανία 2,7%, Ἰταλία 
2,4%, Βέλγιο 3,4%, Ὀλλανδία 3,7%, Γερμανία 3,9%, 
Φινλανδία 5,9%, Ἠνωμένες Πολιτεῖες 6,6%) Ὅσον 
ἀφορᾶ στίς ξένες ἐπενδύσεις, μεταξύ τοῦ 2004 καί 
τοῦ 2006, στήν Ἑλλάδα εἰσήχθησαν $2,7 δισεκατομ
μύρια. Ἐνῶ στήν Τουρκία κατά τήν ἀνωτέρω περίο
δο, εἰσήχθησαν $10,9 δισεκατομμύρια. Ἐδῶ πρέπει νά 
σημειωθεῖ ὅτι κατά τήν ἀνωτέρω περίοδο ἡ Ἑλλάδα 
εἶχε ὑψηλό βαθμό ἀνάπτυξης, ὅπως προαναφέρθηκε. 
Πῶς, λοιπόν, εἶναι δυνατόν νά ἔχει ἡ Ἑλλάδα τέτοιο 
ὑψηλό βαθμό ἀνάπτυξης καί τόσο συγκριτικά χαμη
λό βαθμό ξένων ἐπενδύσεων; Μήπως αὐτό ὀφείλεται 
σέ διαρθρωτικά ἐμπόδια; 

Τά ἀνωτέρω ὁδηγοῦν καί στήν κατωτέρω ἀνά
λυση: Ἐνῶ τό κατά κεφαλήν εἰσόδημα ἔχει αὐξηθεῖ, 
ἡ ἐργασιακή παραγωγικότητα καί ἡ ἀνταγωνιστι
κότητα παραμένουν ἀδύναμες. Ἡ παραγωγικότη
τα εἶναι ἡ φλέβα ζωῆς τῆς οἰκονομίας διότι καθο
ρίζει τήν ἀνταγωνιστικότητα τῆς οἰκονομίας καί ἐν 

συνεχεία τό ἐπίπεδο διαβίωσης τοῦ πολίτη. Ἡ πα
ραγωγικότητα μετράει τήν ἀποδοτικότητα μέ τήν 
ὁποία μία χώρα παράγει προϊόντα ἤ  ὑπηρεσίες διά 
τῆς χρήσεως τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ της καί τῶν 
χρηματικῶν κεφαλαίων της. Δηλαδή, ἡ παραγωγικό
τητα εἶναι ὁ παράγων πού καθορίζει τήν οἰκονομική 
ἀξία ἑνός προϊόντος. Καί ὅταν λέμε οἰκονομική ἀξία 
ἐννοοῦμε καί τό κόστος καί τό κέρδος τοῦ προϊόντος. 
Ὅταν, λοιπόν, ἡ παραγωγικότητα μιᾶς οἰκονομίας 
ὑστερεῖ ἐκείνης μίας ἄλλης οἰκονομίας αὐτό σημαί
νει ὅτι ἡ οἰκονομία μέ τήν ὑψηλότερη παραγωγικό
τητα θά εἶναι περισσότερο ἀνταγωνιστική. Δηλαδή, 
θά μπορεῖ νά πουλάει τά προϊόντα της σέ χαμηλότε
ρες τιμές, ἀποδίδοντας μεγαλύτερη οἰκονομική ἀξία 
στούς καταναλωτές ἤ  ἀγοραστές. Ὑψηλότερη παρα
γωγικότητα σημαίνει ὑψηλότερες ἀποδοχές διότι ἐπι
τρέπει στούς ἐργοδότες νά αὐξήσουν μισθούς χωρίς 
νά ἐπωμίζονται ὑψηλότερο κόστος. Ὡστόσο, ἐδῶ 
πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἀνταγωνιστικότητα μιᾶς 
οἰκονομίας παραμένει στρατηγική, δηλαδή περισσό
τερο πλεονεκτηματική, ὅταν ἡ αὔξηση τῆς παραγω
γικότητος δέν ἀποδίδεται καθ’ ὁλοκληρίαν σέ αὔξηση 
μισθῶν. Πρέπει, δηλαδή, μέρος τῆς αὔξησης τῆς πα
ραγωγικότητος νά χρησιμοποιεῖται γιά περαιτέρω αὔ
ξηση τῆς παραγωγικῆς βάσης τῆς οἰκονομίας. Ἄρα, 
ὁ στρατηγικός στόχος μιᾶς οἰκονομικῆς πολιτικῆς 

εἶναι ἡ αὔξηση τῆς ἐγχωρίου παραγω
γικότητος πού ὅμως πρέπει νά κα
ταμερίζεται ὡς ἐλέχθη ἀνωτέρω. 
Ἐν μέσῳ, λοιπόν, ἑνός παγκοσμίου 
ἐμπορίου χωρίς προστατευτισμό ἤ 
ἀνταγωνιστικότητα γίνεται πηγή 
βιωσιμότητος καί ὡς ἐκ τούτου ἀνα
πόφευκτη. Ἄν, λοιπόν, ἐξετάσουμε 

τήν εἰκόνα τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐμπορίου τῆς Ἑλλάδος 
θά δοῦμε τό ἐπίπεδο τῆς ἀνταγωνιστικότητος τῆς 
Ἑλληνικῆς οἰκονομίας. Μεταξύ τοῦ 2004 καί 2006 τό 
ἐμπορικό ἰσοζύγιο κατέγραψε ἔλλειμα $39,2 δισεκα
τομμυρίων. Δηλαδή, οἱ εἰσαγωγές ὑπῆρξαν μεγαλύ
τερες τῶν ἐξαγωγῶν κατά $39,2 δισεκατομύρια. Αὐτό 
σημαίνει ὅτι ἡ παραγωγικότητα τῆς Ἑλλάδος ὑστερεῖ 
ἐκείνης τῶν χωρῶν μέ τίς ὁποῖες ἐμπορεύεται. Σημει
ωτέον, ὅτι κατά τήν ἴδια περίοδο ἡ Γερμανία κατέ
γραψε ἐμπορικό πλεόνασμα $200 δισεκατομμυρίων.

Ἀπό τά ἀνωτέρῳ συμπεραίνεται ὅτι ἡ οἰκονο
μική εὐρωστία δέν εἶναι ἀποτέλεσμα «μαγείας» 
ἀλλά σκληρῆς ἐργασίας, συνειδητῆς κατανάλωσης 
καί περισυλλογῆς. Αὐτή ἡ φόρμουλα δέν θά ἦταν, 
ὡστόσο, συμπληρωμένη ἄν δέν περιεῖχε τό στοιχεῖο 
τῆς ὀργάνωσης. Δηλαδή, ἡ οἰκονομία ἀποδίδει βέλ
τιστα μόνο σ’ ἕνα βέλτιστο νομοθεσμικό πλαίσιο. Γιά 
παράδειγμα, φορολογικές διευκολύνσεις ὄχι μόνο 
δικαιολογοῦνται ἀλλά καί εἶναι συμβουλεύσιμες μόνο 
ὅταν ἔχουν κοινωνιοοικονομικές ἐπιπτώσεις. Ἄμεση 
οἰκονομική δραστηριότητα μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ μέ τή 
μείωση φόρων στά χαμηλά εἰσοδήματα. Δημοσιονομι
κή ἰσορροπία μπορεῖ νά ἐπιτευχθεῖ διά τῆς περικοπῆς 
ἐξόδων τοῦ κράτους. Αὐτό, ὅμως, ἀντίκειται στή σκο
πιμότητα πολιτικῶν προσώπων τῶν ὁποίων στήν 
πλειονότητα ὁ σκοπός εἶναι ἡ ἐπανεκλογή στή κυβέρ
νηση. Ἡ ἀνωτέρω δυσλειτουργία ἔχει δύο ἀρνητικές 
ἐπιπτώσεις: Ἡ μία, καί ἡ ὀλιγότερο ὀδυνηρή, εἶναι 
ὅτι βραχυπρόθεσμα ἡ οἰκονομία δέν ἀποδίδει ὅπως 
πρέπει ἤ ὅπως θά μποροῦσε. Ἡ ἄλλη, καί ἡ πιό κα
ταστρεπτική, εἶναι ὅτι διατρέφει μία ἀντιοικονομική 
κουλτούρα ἡ ὁποία μοιραῖα ὁδηγεῖ σέ κοινωνικό χάος, 
στό κοινωνικό «πουθενά».

Ἡ λύση, ὅμως, γιά τήν Ἑλλάδα τῶν ἐρχομένων 
γενεῶν καί στήν οἰκονομία, εἶναι ἡ σωστή καί πνευ-
ματική Παιδεία τοῦ λαοῦ!
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Field Service Associate Professor of Marketing & International 
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Κηφηνεῖον «Ἡ ὡραία Ἑλλάς»

Τό σχολεῖο, ἀντί νά μαθαί-
νει τά παιδιά πῶς νά 

μαθαίνουν, τά νεκρώνει πνευ-
ματικά. Δέν τά μαθαίνει πῶς νά 
σκέπτονται ἀλλά μέ τί νά σκέ-
πτονται. Ἔτσι τά κάνει πτυχι-
ούχους βλάκες. Βάζει ὅρια στόν 
ὁρίζοντα τῆς σκέψης καί τῶν 
ἐνδιαφερόντων. Τά χαμηλοποιεῖ. 
Τά κάνει νά βλέπουν σάν τά 
σκαθάρια κοντά, κι ὄχι νά θρώ-
σκουν ἄνω, νά ἔχουν ἔφεση γιά 
κάτι πιό πέρα, πιό τρανό καί πιό 
μεγάλο.

Ἀκούω ὅτι τό μεγαλύτερο σήμερα πρόβλημα τῶν νέων μας εἶναι ἡ ἀνεργία. 
Διαφωνῶ. Ἐδῶ καί τριάντα χρόνια εἶναι ἡ ...ἐργασία. Ὁ νέος δέ φοβᾶται 

τήν ἀναδουλειά, φοβᾶται τή δουλειά. Μιά οἰκογενειακή ἀντίληψη, ὅτι δου
λειά εἶναι ὅ,τι δέν λερώνει, ἐπεκτάθηκε καί στό νεοσουσουδιστικό σχολεῖο μέ 
εὐθύνη τῶν κομμάτων, πού γιά λόγους ψηφοθηρίας ἀπεδύθησαν σέ μία χυδαία 
πολιτική παιδοκολακείας, ἡ ὁποία μετά τή δικτατορία ἐξέθρεψε καί διαμόρφω
σε δύο γενιές «κουλοχέρηδων», παιδιῶν δηλαδή πού δέν μποροῦν νά χρησιμο
ποιήσουν τά χέρια τους –πέρα ἀπό τή μούντζα– γιά καμμιά ἐργασία ἀπό αὐτές 
πού ὀνομάζονται χειρωνακτικές, ἐπειδή –τάχα– εἶναι ταπεινωτικές. Κι ἄς βρί
σκεται μέσα στή λέξη «χειρώναξ», σάν δεύτερο συνθετικό τό «ἄναξ» πού κάνει 
τόν δουλευτή, τόν ἄνακτα χειρῶν, βασιλιά στό χῶρο του, βασιλιά στό σπιτικό 
του, νοικοκύρη δηλαδή, λέξη ἄλλοτε ἱερή πού ποδοπατήθηκε κι αὐτή μές στήν 
ἀσυναρτησία μιᾶς πολιτικῆς πού ἔδειχνε ἀριστερά καί πήγαινε δεξιά καί τού
μπαλιν. Γι’ αὐτό τουμπάραμε...

Κάποτε, ἔγραφα πώς ἡ ἀνεργία στόν τόπον μας εἶναι ἐπιλεκτική, ὅτι δου
λειές ὑπάρχουν ἀλλά ὅτι δέν ὑπάρχουν χέρια νά τίς δουλέψουν. Κι ἔπρεπε νά 
κατακλυσθεῖ ὁ τόπος ἀπό 1,5 ἑκατομμύριο λαθρομετανάστες, γιά νά ἀποδειχθεῖ 
ὅτι στήν Ἑλλάδα ὑπῆρχε δουλειά πολλή ἀλλ’ ὄχι διάθεση γιά δουλειά. Τά παιδιά 
–τά μεγάλα θύματα αὐτῆς τῆς ἱστορίας– εἶχαν γαλουχηθεῖ μέ τή νοοτροπία τοῦ 
«White color workers». Ἔτσι σήμερα τό πιό φτηνό ἐργατικό καί ὑπαλληλικό δυ
ναμικό εἶναι οἱ πτυχιοῦχοι, πού ζητοῦν ἐργασία ἀκόμη καί στόν ΟΤΕ ὡς ἔκτακτοι 
τηλεφωνητές, προσκομίζοντας στά πιστοποιητικά προσόντων ἀκόμη καί δι
δακτορικά! Γέμισε ὁ τόπος πανεπιστήμια, σχολές ἐπί σχολῶν, ἐπιστημονικούς 
κλάδους ἀόριστους, ὁμιχλώδεις καί ἀσαφεῖς, ἀπροσδιορίστου ἀποστολῆς καί 
χρησιμότητας. Πτυχία–φτερά στόν ἄνεμο σάν τίς ἐλπίδες τῶν γονιῶν, πού πι
στεύουν ὅτι τά παιδιά καί μόνον μέ τά «ντοκτορά» θά 
βροῦν δουλειά. Ἔτσι παράγονται ἐπιστήμονες πού εἶναι 
δεκαθλητές τοῦ τίποτα, ἱκανοί μόνον γιά τό δημόσιο ἤ 
γιά ὑπάλληλοι κάποιας πολυεθνικῆς.

Παρ’ ὅλο πού γέμισε ἡ χώρα μας τεχνικές σχολές 
(τί ΤΕΛ, τί ΤΕΙ, τί ΙΕΚ!) οἱ πιό ἄτεχνοι νέοι εἶναι οἱ νέοι 
τῆς Ἑλλάδος. Παίρνουν πτυχίο τεχνικῆς σχολῆς καί δέν 
ἔχουν πιάσει κατσαβίδι οἱ πιό πολλοί. Δέν ξέρουν νά δι
ορθώσουν μιά βλάβη στό αὐτοκίνητό τους, στό ραδιό
φωνο ἤ στό τηλέφωνό τους. Εἶναι ἄχεροι, οὐσιαστικά 
χωρίς χέρια. Τώρα μέ τά ἡλεκτρονικά ξέχασαν νά γρά
φουν, ξέχασαν νά διαβάζουν, ἐκτός φυσικά ἀπό «μηνύ
ματα» τοῦ ἀφόρητου «κινητοῦ» τους.

Τούτη ἡ παιδεία, πού ὄχι μόνο παιδεία δέν εἶναι 
ἀλλ’ οὔτε κἄν ἐκπαίδευση, ἀφοῦ δέν καλλιεργεῖ καμμιά 
δεξιότητα, ἐκτός ἀπό τήν ραθυμία, τήν ἀναβλητικότητα 
καί τό φόβο τῆς δουλειᾶς, ὄχι μόνο δέν καλλιεργεῖ τόν 
νέο ἐσωτερικά ἀλλά τόν πετρώνει δημιουργικά σάν τά 
παιδιά τῆς Νιόβης. Τά κάνει ἄχρηστα τά παιδιά γιά παραγωγική ἐργασία, για
τί ὁ θεσμός τῆς παπαγαλίας καί ἡ νοοτροπία τῆς ἥσσονος προσπάθειας, μέ τό 
πρόσχημα νά μήν τά κουράσομε, τούς ἀφαιρεῖ τήν αὐτενέργεια, τήν πρωτοβου
λία, τή φαντασία καί τήν πρωτοτυπία. Τό σχολεῖο, ἀντί νά μαθαίνει τά παιδιά 
πῶς νά μαθαίνουν, τά νεκρώνει πνευματικά. Δέν τά μαθαίνει πῶς νά σκέπτονται 
ἀλλά μέ τί νά σκέπτονται. Ἔτσι τά κάνει πτυχιούχους βλάκες. Βάζει ὅρια στόν 
ὁρίζοντα τῆς σκέψης καί τῶν ἐνδιαφερόντων. Τά χαμηλοποιεῖ. Τά κάνει νά βλέ
πουν σάν τά σκαθάρια κοντά, κι ὄχι νά θρώσκουν ἄνω, νά ἔχουν ἔφεση γιά κάτι 
πιό πέρα, πιό τρανό καί πιό μεγάλο.

Τό ἔμβλημα πιά τοῦ ἑλληνικοῦ σχολείου δέν εἶναι ἡ γλαύξ, εἶναι ὁ παπαγά
λος, ὁ μαθητής–βλάξ πού καταπίνει σελίδες σάν χάπια καί πού θεωρεῖ ὡς σωστό 
ὅ,τι γράφει τό σχολικό. Καί τό λεγόμενο «σχολικό» εἶναι συνήθως αἰσχρό καί ὡς 
λόγος καί ὡς περιεχόμενο.

Καί τολμῶ νά λέγω αἰσχρό, διότι πρωτίστως τό «Ἀναγνωστικό» πού πρέ
πει νά εἶναι εὐαγγέλιο πνευματικό εἰδικά στό Δημοτικό, ἀντί νά καλλιεργεῖ 
τήν ἀγάπη γιά τή δουλειά, καλλιεργεῖ τήν ἀπέχθεια. Ποῦ πιά, ὅπως παλιά, ὁ 
ἔρωτας γιά τήν ἀγροτική, τή βουκολική καί τή θαλασσινή ζωή; Ὁ ναύτης δέν 
εἶναι πρότυπο ζωῆς. Πρότυπο ζωῆς εἶναι ὁ «χαρτογιακάς». Ὅσο κι ἄν ἤσαν 
κάπως ρομαντικά τά παλιά «Ἀναγνωστικά», καλλιεργοῦσαν τόν ἔρωτα γιά 
τή δουλειά. Ἀκούω πώς δέν πάει καλά ἡ οἰκονομία. Μά πῶς νά πάει, ὅταν 
μέ τή ναυτιλία πού προσφέρει τό 5,6% τοῦ ΑΕΠ ἀσχολεῖται μόνο τό 1% τῶν 
Ἑλλήνων; (Μέ τόν ἀγροτικό τομέα πού προσφέρει τό 6,6% τοῦ ΑΕΠ ἀσχολεῖται 
τό 14,5% τοῦ πληθυσμοῦ). Διερωτῶμαι, τί εἴδους ναυτικός λαός εἴμαστε, ὅταν 
ἀποστρεφόμαστε τήν θάλασσα καί στά ἑλληνικά καράβια κυριαρχοῦν Φιλιπ
πινέζοι, Ἀλβανοί καί μελαψοί κάθε ἀποχρώσεως; Τό σχολεῖο καλλιεργεῖ τόν 
ἔρωτα γιά τήν τεμπελιά, ὄχι γιά δουλειά. Τά πανεπιστήμια καί οἱ ποικιλώνυ
μες σχολές ἐπαυξάνουν τόν ἔρωτα αὐτό. Πράγματα πού μποροῦν νά διδαχθοῦν 
ἐντός ἑξαμήνου –καί μάλιστα σέ σεμιναριακοῦ τύπου μαθήματα– ἀπαιτοῦν τε
τραετία! Βγαίνουν τά παιδιά ἀπό τίς σχολές καί δικαίως ζητοῦν ἐργασία μέ βάση 
τά «προσόντα» τους, ἀλλά τέτοιες ἐργασίες πού ζητοῦν τέτοια προσόντα δέν 

ὑπάρχουν. Ἄν δέν ἀπατῶμαι, ὑπάρχουν δύο σχολές θεατρολογίας –πέρα ἀπό τίς 
ἰδιωτικές θεατρικές σχολές– πού προσφέρουν ἄνω τῶν 300 πτυχίων τό ἔτος. 
Ποῦ θά βροῦν δουλειά τά παιδιά αὐτά;

Ἄν ὅμως τό σχολεῖο ἀπό τό Δημοτικό καλλιεργοῦσε τήν τόλμη, τήν 
αὐτενέργεια, βράβευε τήν πρωτοβουλία, τήν ἀνάληψη εὐθυνῶν, τήν ἀγάπη γιά 
τήν ὁποιαδήποτε δουλειά ἀκόμη καί τοῦ πλανόδιου γαλατᾶ, θά εἴχαμε κάνει 
τήν Ἑλλάδα Ἐλδοράδο, ὅπως ἔγινε Ἐλδοράδο γιά τούς ἐργατικούς Ἀλβανούς, 
Βουλγάρους, Πολωνούς, Γεωργιανούς, Αἰγυπτίους ἁλιεῖς, Πακιστανούς καί 
Οὐκρανούς.

Σήμερα αὐτοί εἶναι ἡ ἐργατική κι αὔριο ἡ ἐπιχειρηματική τάξη τῆς Ἑλλάδος. 
Κι οἱ Ἕλληνες, ἀφήνοντας τήν πατρώα γῆ στά χέρια τῶν Ἀλβανῶν πού τήν δου
λεύουν, τήν πατρώα θάλασσα στά χέρια τῶν Αἰγυπτίων πού τήν ψαρεύουν, θά 
μεταβληθοῦν σέ νομάδες τῆς Εὐρώπης ἤ τῶν ΗΠΑ ἤ θά τρέχουν γιά δουλειά 
στήν Ἀλβανία πού ξεπερνᾶ σέ νόμιμη καί παράνομη ἐπιχειρηματική δραστηρι
ότητα ὅλες τίς χῶρες τῆς Βαλκανικῆς. Γέμισαν τά Τίρανα οὐρανοξύστες, κτή
ρια γιγάντια, κακόγουστα μέν, σύγχρονα δέ. Περίπου 100 ἰδιωτικά σχολεῖα 
λειτουργοῦν στήν πρωτεύουσα τῆς χώρας τῶν ἀετῶν.

Ἐμεῖς ἀφήσαμε ἀδιαπαιδαγώγητη τήν ἐργατική καί τήν ἀγροτική τάξη. Στήν 
πρώτη περάσαμε σάν ἰδεολογία–θεολογία τό σύνθημα «Νόμος εἶναι τό δίκιο τοῦ 
ἐργάτη» καί ὑποχρεώσαμε πλῆθος ἐπιχειρήσεις νά κλείσουν ἤ νά μεταφερθοῦν 
ἀλλοῦ. Μετά διαφθείραμε τούς ἀγρότες μέ παροχές χωρίς ὑποχρεώσεις καί 
τούς δημιουργήσαμε νοοτροπία μαχαραγιά. Γέμισε ἡ ἐπαρχία μέ «Κέντρα 
Πολιτισμοῦ», ὅπου «μπαγιαντέρες» κάθε λογῆς καί φυλῆς ἄναβαν ποῦρο μέ φω
τιά πεντοχίλιαρου! Τό μπουκάλι μέ τό οὐΐσκυ βαπτίστηκε ... ἀγροτικό! Τώρα, 
ὅμως, πού ἔρχονται τά «ἐξ ἑσπερίας νέφη» χτυπᾶμε τό κεφάλι μας. Καί ποῦ νά 

φθάσουν τά «ἐξ Ἀνατολῆς» σάν εἰσέλθει ἡ Τουρκία στήν 
Εὐρωπαϊκή. Ἕνωση! Θά γίνει ἡ Ἑλλάς vallis flentium (=κοι
λάς κλαυθμώνων) καί θά κινεῖται quasi osculaturium inter 
flentium et dolorum (=σάν ἐκκρεμές μεταξύ θλίψεως καί 
ὀδύνης).

Δέν εἶμαι ὑπέρ μιᾶς παιδείας πού θά ὑποτάσσεται στήν 
οἰκονομία. Θεωρῶ ὀλέθριο νά χαράσσεται μιά ἐκπαιδευτική 
πολιτική μέ κριτήρια οἰκονομικῆς ἀναγκαιότητας. Θεωρῶ 
ὀλέθρια ὅμως καί τήν παιδεία πού ἐθίζει τά παιδιά στήν 
ὀκνηρία, πού τά κουράζει μέ τήν παπαγαλία καί τό βά
ρος ἀχρήστων μαθημάτων. Τό μεγαλύτερο κεφάλαιο τῆς 
χώρας εἶναι τά κεφάλια τῶν παιδιῶν της. Τούτη ἡ παιδεία 
ἀποκεφαλίζει τά παιδιά. Τά κάνει ἱκανά νά μήν κάνουν τί
ποτε. Οὔτε νά βλαστημήσουν. Ἀκόμη καί ἡ αἰσχρολογία 
τους περιορίζεται στή λέξη πού τά κάνει συνονόματα. Ἄν 
τούς πεῖς βρισιά τῆς περασμένης 20ετίας θά νομίσουν ὅτι 
μιλᾶς ἀρχαῖα Ἑλληνικά!

Εἶναι θλιβερή ἡ εἰκόνα πού παρουσιάζει σήμερα, πα
ρουσίαζε χθές καί θά παρουσιάζει κι αὔριο ἡ ἑλληνική κοινωνία: νά ὑπάρχουν 
ἄνθρωποι ἄνω τῶν 65 ἐτῶν, ἄνω τῶν 70 ἐτῶν, πού, ἐνῶ ἔχουν συνταξιοδοτηθεῖ, 
ἐργάζονται νυχθημερόν, γιά νά συντηροῦν τά παιδιά τους μέχρι νά τελειώσουν τίς 
ἀτελείωτες σπουδές τους, τά παιδιά πού λιώνουν τά νιάτα τους στά «κηφηνεῖα», 
πού πᾶνε σπίτι τους νά κοιμηθοῦν τήν ὥρα πού οἱ Ἀλβανοί πᾶνε γιά δουλειά, θά 
μοῦ πεῖτε, τί δουλειά; Ὁποιαδήποτε δουλειά, ἀρκεῖ νά εἶναι τίμια. Ὅταν μικροί 
–ἀκόμη στό Δημοτικό– μαθαίναμε ἀπ’ ἔξω τόν Τυρταῖο (ποιός τολμᾶ σήμερα νά 
διδάξει Τυρταῖο;) δέν τόν μαθαίναμε γιά νά γίνουμε πολεμοχαρεῖς ἀλλά γιά νά 
νοιώθουμε ντροπή, ὅταν στήν μάχη τῆς ζωῆς, στήν πρώτη γραμμή εἶναι οἱ πα
λαιότεροι, οἱ «γεραιοί» καί οἱ νέοι κρύβονται πίσω ἀπό τή σκιά τους. «Αἰσχρόν 
γάρ δή τοῦτο... κεῖσθαι πρόσθε νέων ἄνδρα παλαιότερον».

Σήμερα, βέβαια, οἱ χειρωνακτικές ἐργασίες ἐλέγχονται σχεδόν κατ’ ἀπο
κλειστικότητα ἀπό ξένους. Στίς οἰκοδομές μιλοῦν ἀλβανικά, στά χωράφια πα
κιστανικά. Σέ λίγο οἱ χειρωνακτικές ἐπιχειρήσεις θά περάσουν στά χέρια τῶν 
Κινέζων πού κατασκευάζουν ἤδη τό μεγαλύτερο μέρος τῶν τουριστικῶν εἰδῶν 
πού θυμίζουν... Ἑλλάδα. Ἀκόμη καί τίς σημαῖες μας στήν Κίνα τίς φτιάχνουν! Κι 
ἐμεῖς; Ἐμεῖς, ὅπως πάντα, φτιάχνουμε τά τρία κακά τῆς μοίρας μας. «Φτιάχνου
με» τή ζωή μας στήν τηλοψία, πού δίνει τά μοντέρνα πρότυπα ὀκνηρίας στή 
νεολαία, ποθοῦμε μιά χρυσίζουσα ζωή σάν αὐτήν πού προσφέρει τό «γυαλί», 
ἀγοράζουμε πολυτελῆ αὐτοκίνητα μέ δόσεις, κάνουμε διακοπές μέ «διακοποδά
νεια», ἑορτάζουμε μέ «ἑορτοδάνεια» καί πεθαίνουμε μέ «πεθανοδάνεια». Ἔλεγε 
ὁ Φωκίων, πού πλήρωσε τέσσερεις δραχμές τή δεύτερη δόση τοῦ κωνείου πού 
χρειαζόταν γιά νά «ἀπέλθει», πώς στήν Ἀθήνα δέν μπορεῖ οὔτε δωρεάν νά πεθά
νει κανείς. Ἔπρεπε νά ζοῦσε τώρα...

Λυπάμαι πού θά τό πῶ, ἀλλά πρέπει νά τό πῶ: τό σχολεῖο, οἱ σχολές καί τά 
ΜΜΕ σακάτεψαν καί σακατεύουν τή νεολαία, γιατί μιλοῦν συνεχῶς γιά τά δι
καιώματά της –δικαιώματα στήν τεμπελιά– καί ποτέ γιά ὑποχρεώσεις, ποτέ γιά 
χρέος, ποτέ γιά καθῆκον. Τό καθῆκον ἔγινε ἄγνωστη λέξη.

Σαράντος Καργάκος, ἱστορικός–συγγραφέας
(Ἀναδημοσίευση ἀπό τό περιοδικό «ΕΥΘΥΝΗ», τεῦχος 395, Νοέμβριος 2004, σσ. 548–550)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ - Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρός τούς Γραμματεῖς τῆς Κυβερνήσεως, τὴν Ἐπιτροπὴν τῆς Οἰκονομίας, τὸν 
Γραμματέα τῆς Γερουσίας, τὸ Λογιστικὸν καὶ Ἐλεγκτικὸν Συμβούλιον, καὶ 

τοὺς κατὰ τὴν Ἐπικράτειαν Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους, Διοικητὰς καὶ Τοποτηρητάς.
Τὸ ἐνταῦθα συναπτόμενον ἔγγραφον, διαλαμβάνον τὴν σύστασιν μυστικῆς 

ἐταιρείας, σκοπὸν ἐχούσης τὴν κατάλυσιν τῆς ἐνεστώσης τάξεως τῶν πραγμάτων, 
συνετέθη ἀπὸ ἔγγραφα τὰ ὁποῖα ἔχει ἤδη ἀνὰ χεῖρας ἡ κυβέρνησις.

Δὲν σᾶς τὸ ἀποστέλλομεν διὰ ἰδικὴν σας πληροφορίαν, ἀλλὰ διὰ νὰ 
πληροφορηθῇ ἐπίσης τὰ διατρέχοντα καὶ τὸ δημόσιον, καὶ διὰ νὰ δυνηθοῦν οἱ 
καθ’ὅλους τοὺς κλάδους ὑπάλληλοι τῆς δημοσίου ὑπηρεσίας νὰ προφυλαχθῶσιν 
ἀπὸ τὰς ἀπάτας, διὰ τῶν ὁποίων οἱ ῥαδιοῦργοι ἐπροσπάθησαν ἤ θέλουν προσπα-
θήσει νὰ τοὺς κάμουν κοινωνοὺς εἰς τὰ ἀξιοκατάκριτα σχέδιά των.

Ἡ Κυβέρνησις χρεωστεῖ νὰ πληροφορηθῇ ὅτι πᾶς ὑπάλληλος, ὁποιοσδήποτε 
ἄν εἶναι ὁ βαθμὸς του, ἤ ἡ θέσις του, εἶναι καὶ θέλει μείνει ἐντελῶς ἀλλότριος ἀπὸ 
τὴν περὶ ἧς ὁ λόγος μυστικὴν ἐταιρίαν, ἤ ὁποιαδήποτε ἄλλην μυστικὴ ἐταιρίαν, ἥτις 
ἤθελεν ἀντίκεισθαι εἰς τὰ χρέη, εἰς τὰ ὁποῖα καθυποβάλλεται, ἅμ’ ἀφοῦ δέχεται 
δημόσιον τινὰ ὑπηρεσίαν καὶ ἐπειδὴ ὑπηρετεῖ τὴν πατρίδα κατὰ τὴν προσωρινῶς 
καθεστῶσαν τάξιν τῶν πραγμάτων, δὲν θέλει ὑπόκεισθαι μήτε ὑπακούει εἰμὴ εἰς 
τοὺς ὑπάρχοντας νόμους, καὶ εἰς τοὺς κατ’ αὐτὴν διωριζομένους ἀρχηγούς.

Ἑπομένως, διὰ νὰ προφυλάξετε τοὺς ὑπαλλήλους σας ἀπὸ τὰς ὀλεθρίους συ-
νεπείας, δι’ ἅς ἤθελαν εἶσθαι ὑπεύθυνοι, ἄν ἦσαν μέλη τῆς ῥηθείσης μυστικῆς 
ἐταιρίας, ἤ ἄλλης τινὸς τῆς αὐτῆς φύσεως, θέλετε τοὺς προβάλλει νὰ ὑπογράψωσι 
τὸν τύπον τοῦ ὅρκου, τὸν ὁποῖον ὁ Γραμματεὺς τῆς Ἐπικρατείας σᾶς ἀποστέλλει 
ὁμοῦ μὲ τὴν παροῦσαν.

Ἐννοεῖται δὲ ὅτι ὅσοι τῶν ὑπαλλήλων δὲν θελήσουν νὰ τὸν ὑπογράψουν θέ-
λουν ἀποβληθῆ καὶ περὶ τούτου θέλετε μᾶς ἀναφέρει.

Οἱ τύποι τοῦ ὅρκου, τοὺς ὁποίους θέλετε ὑπογράψει ὑμεῖς πρῶτοι, θέλουν 
φυλαχθῆ μετὰ τῶν πρωτοτύπων ὑπογραφῶν ὅλων τῶν ὑπαλλήλων σας εἰς τὰ 
ἀρχεῖα σας, καὶ ἀντίγραφα αὐτῶν ἐπικυρωμένα θέλετε πέμψει εἰς τὴν Γραμματεί-
αν τῆς Ἐπικρατείας.

Ἐν Ναυπλίῳ τῇ 22α Αὐγούστου 1831.

Ἔρευνα-ἐπιμέλεια: Νικόλαος Καρζῆς 

Μερικοί προχειρολόγοι καί ἀνιστόρητοι συκοφαντοῦν τόν μεγάλο Κυ-
βερνήτη τοῦ Ἔθνους μας, Ἰωάννη Καποδίστρια, ὅτι ἦταν Μασῶνος, 

ἐπειδή οἱ Μασωνικές Στοές τόν συμπεριλαμβάνουν στά μέλη τους.
Ὅμως, ἔπρεπε νά γνωρίζουν ὅτι πάγια πρακτική 
τῶν μασώνων εἶναι νά σφετερίζονται τά ὀνόματα 
ἐπιφανῶν ἀνθρώπων μετά τόν θάνατό τους, ὅταν 
αὐτοί πλέον δέν μποροῦν νά διαμαρτυρηθοῦν, 
καί τά παρουσιάζουν ὅτι ἀνήκουν στήν Μασωνι-
κή θρησκεία.

Ὁ Καποδίστριας, ὄχι μόνο δέν ἦταν Μασῶνος, 
ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τή βιοτή καί τά κείμενά 
του, ἀλλά καί θέσπισε μέ τήν ὑπ. ἀριθ. 2953 ἐγκύ
κλιό του ὅτι εἶναι ἀσυμβίβαστο τό νά εἶναι κα-
νείς μέλος μυστικῆς Ὀργανώσεως καί ὑπάλληλος 
τοῦ Κράτους.

Παράλληλα, στίς 22 Αὐγούστου 1831, ὁ 
Ἰωάννης Καποδίστριας ἐξαπέλυσε καί ἄλλη 

ἐγκύκλιο, (ὑπ’ ἀριθμόν 4286, τήν ὁποία παραθέτουμε στήν συνέχεια) πρός 
τούς προϊσταμένους τῶν Δημοσίων ὑπηρεσιῶν. Συναπέστειλε, μάλιστα, 
καί τύπον ὅρκου, τόν ὁποῖον θά ὑπέγραφαν ὅλοι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, 
δηλώνοντας ὅτι δέν ἀνήκουν σέ καμμία μυστική Ἐταιρεία. Λίγες ἑβδομάδες 
μετά τήν δεύτερη αὐτή ἐγκύκλιο, δολοφονήθηκε στό Ναύπλιο!

Ὁ χρόνος πού μᾶς ἀπομένει γιά νά συνειδητοποιήσουμε ὁρισμένα πράγματα, εἶναι 
ἐλάχιστος. Θά τολμοῦσα νά πῶ πώς ἀπομένει ὁριακά ὁ χρόνος τῆς συνειδητο

ποιήσεως, τῆς μετανοίας καί τῆς ἀλλαγῆς πορείας. Δέν ἔχουμε πιά τήν πολυτέλεια νά 
σκεφτοῦμε ἄλλο, οὔτε νά παρατηρήσουμε γύρω μας. Πολύ περισσότερο δέν ἔχουμε χρό
νο γιά ἐσωτερική διαμάχη καί διχόνοια, μέ κίνητρο καί σκοπό τήν αὐτοπροβολή.

Ὁ χρόνος πιέζει ἀσφυκτικά, οἱ ἐξελίξεις τρέχουν καί οἱ ἐχθροί τῆς Πατρίδος μας 
προχωροῦν ἐπιμελῶς καί μεθοδικά στήν ὁλοκλήρωση τοῦ σχεδίου τους πού δέν εἶναι 
ἄλλο παρά ἡ ἀλλοίωση τῆς ταυτότητος τοῦ Ἔθνους μας. Γνωρίζουν πολύ καλά οἱ πολέ
μιοι τῆς Πατρίδος μας πώς τό ἴδιον τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἡ θρησκεία μας, ἡ γλῶσσα μας, 
τά πνευματικά καί ἱστορικά μας ἀποθέματα. Ἐκτός τοῦ ὅτι τό γνωρίζουν πολύ καλά, 
δουλεύουν μεθοδικά πρός τήν κατεύθυνση τοῦ νά τά καταστρέψουν καί νά τά παραχα
ράξουν, χρόνια τώρα.

Ἡ τακτική τῆς διάβρωσης καί τῆς ἀλλοίωσης εἶναι πολύ μελετημένη. Ἀκολουθεῖ 
τήν μέθοδο τῶν ἀρουραίων οἱ ὁποῖοι ὡς γνωστόν ἔχουν ἕνα εἶδος ἀναισθητικοῦ στό 
σάλιο τους, τό ὁποῖο κάνει τό δάγκωμά τους νά μήν γίνεται ἀντιληπτό. Τό ἴδιο ἀκριβῶς 
καί οἱ πολέμιοι τῆς Πατρίδος μας. Ἀπό τήν δολοφονία τοῦ μαρτυρικοῦ Ἰ. Καποδίστρια, 
οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας φρόντισαν νά ἔχουν πάντοτε ἀντιπρόσωπο τῶν σχεδίων τους 
καί ἐκφραστή αὐτῆς τῆς πολιτικῆς, στό ἑκάστοτε κυβερνητικό σχῆμα τοῦ τόπου μας. Δέν 
εἶναι τυχαῖο πώς, ὡς ἀντιβασιλέας τοῦ Ὄθωνα διορίστηκε ὁ ἐπίσης Βαυαρός Γεώργιος 
Μάουερ στόν ὁποῖο ἀνέθεσαν (ἄκουσον–ἄκουσον) τήν Δικαιοσύνη, τήν Ἐκκλησία καί 
τήν Παιδεία! 

Σήμερα ἡ ἴδια τακτική συνεχίζεται μέ πολυποίκιλες ἐκφράσεις. Μία ἀπό αὐτές εἶναι 
–ὅπως ἔχουμε ἐπισημάνει κατ’ ἐπανάληψη στό παρελθόν– τό κόμμα τῶν Οἰκολόγων. 
Ἐπιβεβαιώνεται  ὅτι δέν εἶναι Ἑλληνικό κόμμα, σέ κάθε τους ἔκφραση ἤ δήλωση. Διαρκῶς 
μιλοῦν γιά τήν ἑνωμένη καί ἀδιαίρετη Εὐρώπη στήν ὁποία, προφανῶς, ὀνειρεύονται πώς 
διευθύνουν οἱ Δυτικοευρωπαῖοι μέ ἐπικεφαλῆς τούς Γερμανούς. Τό Εὐρωπαϊκό κόμμα 
τῶν Οἰκολόγων δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά ὁ λύκος τῆς θρησκευτικῆς, φυλετικῆς καί 
πολιτισμικῆς συνένωσης καί ἀλλοτρίωσης ὁλόκληρης τῆς Εὐρώπης, καλυμμένος μέ τόν 
μανδύα τοῦ προβάτου πού λέγεται Οἰκολογία.

Δέν ἔχουν τήν κλασσική δομή τῶν κομμάτων, δέν ἔχουν Πρόεδρο οὔτε καί ἡγέτη, 
ὅπως οἱ ἴδιοι παραδέχονται, διά στόματος τοῦ ἐπικεφαλῆς τοῦ εὐρωψηφοδελτίου τους κ. 
Μ. Τρεμόπουλου, σέ πρόσφατη συνέντευξη πού παραχώρησε σέ ἑβδομαδιαία οἰκονομική 
ἐφημερίδα.

Δέν ἔχουν Ἑλληνική συνείδηση καί ταυτότητα καί φροντίζουν νά τό καθιστοῦν σα
φές μέ κάθε τρόπο καί σέ κάθε εὐκαιρία. Δέν θά ξεχαστεῖ ποτέ ἡ εἰσήγησή τους νά 
μετονομαστεῖ ἕνας ἀπό τούς ἱστορικότερους καί κεντρικότερους δρόμους τῆς Θεσ-
σαλονίκης, ἡ ὁδός Ἁγίου Δημητρίου σέ ὁδό Κεμάλ Ἀτατούρκ! Εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖοι 
μιλοῦν διαρκῶς γιά Μακεδονική μειονότητα στήν Βόρεια Ἑλλάδα, αὐτοί οἱ ὁποῖοι το-
νίζουν πώς τό ὄνειρό τους δέν εἶναι ἡ Ἑλλάδα, ἀλλά ἡ ἑνωμένη Εὐρώπη: «Ἐλᾶτε νά 
ὁραματιστοῦμε μαζί μία ἄλλη Θεσσαλονίκη, χωρίς περιχαράκωση καί ἐσωστρέφεια 
ἀλλά μέ ἀλληλεγγύη καί ἀγῶνες “πάνω καί πέρα ἀπό τά σύνορα”, μέσα σέ μιά “κοινω-
νική Εὐρώπη –κοινό σπίτι τῶν λαῶν της”, ἐμπνεόμενοι ἀπό τήν πολυπολιτισμική μας 
παράδοση, πού σήμερα ἀνανεώνεται». Αὐτά ἔλεγαν στήν προεκλογική ἐκστρατεία τοῦ 
κ. Τρεμόπουλου ὅταν αὐτός διεκδικοῦσε τό ἀξίωμα τοῦ Νομάρχη!

Δέν ἔχουν συνεπῆ λόγο καί διαρκῶς μεταβάλλουν τό ποιοί εἶναι καί τί τελικά θά κά
νουν γιά τόν τόπο μας. Ἔτσι, λοιπόν, διαβάζουμε πώς διαψεύδουν τήν συνεργασία μέ ἄλλα 
κόμματα, ἐνῶ πάγια θέση ἀρχῆς τῶν Οἰκολόγων Πράσινων εἶναι ὑπέρ τῶν συνεργασιῶν 
καί κατά τῶν αὐτοδυνάμων κυβερνήσεων. 

Ἀπό τήν ἄλλη, ὅμως, μεριά, ὁ κ. Τρεμόπουλος ἰσχυρίζεται ἀκριβῶς τό ἀντίθετο 
ἀπαντῶντας σέ σχετική ἐρώτηση περί συνεργασίας τῶν Οἰκολόγων μέ κόμματα 
ἐξουσίας: «Ἐμεῖς δέν εἴμαστε ἐκ τῶν προτέρων ἀρνητικοί σέ ὁποιαδήποτε ἐξέλιξη πού θά 
μᾶς ἐπιβάλει νά ἀναλάβουμε τίς εὐθύνες μας. Προβάλλουμε ἀξίες καί προτάσεις ἐπειδή 
θέλουμε νά ἀλλάξουμε τά πράγματα τώρα, κι ὄχι ὅταν θά καταλάβουμε αὐτόνομα τήν 
ἐξουσία». 

Δέν ἔχουν οἰκολογικές ἤ περιβαλλοντολογικές ἀνησυχίες. Εἶναι ἀξιοσημείωτη ἡ 
ἀπάντηση τοῦ κ. Τρεμόπουλου, ὅταν ρωτήθηκε ἄν θά συνεργασθῆ μέ ἄλλες πολιτικές 
δυνάμεις γιά τό περιβάλλον:

«Δέν εἴμαστε ἕνα λόμπυ τοῦ περιβάλλοντος. Τό θέμα αὐτό ἔχει προτεραιότητα 
σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, ἀλλά δέν μπορεῖς νά κατεβαίνεις στίς ἐκλογές χωρίς θέσεις 
γιά τήν ἀκρίβεια, τή διαφθορά, τή συγκρότηση τῶν θεσμῶν, τήν ἐγεία, τήν κοινωνική 
ἀλληλεγγύη».

Φαίνεται ἀπό αὐτήν τήν ἀπάντηση καθαρά ὅτι ὁ τίτλος τοῦ κόμματος ΟΙΚΟΛΟ
ΓΟΙΠΡΑΣΙΝΟΙ εἶναι ἁπλῶς ἕνας κράχτης, γιά νά παρασύρει τούς ψηφοφόρους, ἐνῶ 
οὐσιαστικά κρύβει μέσα του ὅλα τά ἐπιπλέον δεινά πού περιμένουν τήν Πατρίδα μας.

«Οἱ καιροί οὐ μενετοί», ὅπως θά ξανάλεγε, ἄν ζοῦσε σήμερα, ὁ Περικλῆς. Δέν ἔχουμε 
ἄλλο χρόνο ἀδέλφια! Οἱ πολέμιοι κατεργάζονται καί δουλεύουν ἀδιάκοπα τά σχέδια 
τους, χρυσώνοντας καί μασῶντας τά λόγια τους γιά νά μήν τούς “πάρουμε εἴδηση”, ἐνῶ 
ἐμεῖς κοιμόμαστε «τόν ὕπνο τοῦ δικαίου τοῦ σφαχτοῦ», πού λέει ὁ στίχος καί ἔρχεται συ
νειρμικά νά ἀπεικονίσει μιά θλιβερή πραγματικότητα. Τώρα οἱ πάτρωνές μας εἶναι καί 
εἰσαγόμενοι!

Δέν μᾶς περιμένει εὐοίωνο μέλλον καί ἄν δέν ἀποβάλλουμε τήν κακή νοοτροπία 
τοῦ ὅτι εἴμαστε μικρό κράτος καί δέν μποροῦμε νά κάνουμε τίποτε, θά χαθοῦμε σέ μία 
νύχτα! Ἐμεῖς δέν τό πιστεύουμε! Ἔχουμε πολύ γερές ρίζες καί θεμέλια μέσα στήν Παρά
δοσή μας καί δέν μᾶς φοβίζει τίποτε! Δέν εἶναι ἀνίκητο τό κακό! Ἄς ἀφήσουμε στήν 
ἄκρη τούς ψευτοεγωϊσμούς καί τίς μικροφιλοδοξίες μας καί ἄς ἀναφωνήσουμε δυνατό
τερα ἀπό ποτέ, μέ πράξεις καί ὄχι μόνο μέ λόγια:

Εἶναι ἡ πατρίδα μας καί τή θέλουμε πίσω! Εἶναι ἡ ζωή μας καί τή θέλουμε πίσω! ΤΩΡΑ!

Ο ΜΑΟΥΕΡ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ 
ΜΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΩΝ ...ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ!


