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Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΕΥΣΕΩΣ ΜΑΣ:
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΡΩΜΗΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΡΑΙΚΥΛΩΝ!

Ἡ Παράταξή μας συκοφαντεῖται τόν τελευταῖο καιρό, ἀπό ἀνθρώπους πού 
ὑπηρετοῦν σκοπιμότητες, ὅτι δέν ἔχει πολιτικές θέσεις γιά τήν ἐπίλυση 

τῶν  κρισίμων θεμάτων, πού ταλανίζουν τήν ἑλληνική κοινωνία.
Ὅσοι μᾶς συκοφαντοῦν, ἀποκρύπτουν σκόπιμα ὅτι ὁ Πρόεδρος τῆς Πα

ρατάξεώς μας ἔχει ἐκθέσει πάμπολλες φορές τό Πολιτικό μας Πρόγραμμα, 
τό ὁποῖο, ἐξ ἄλλου, ἔχει δημοσιευθεῖ καί στήν ἐφημερίδα μας ἀλλά ὑπάρχει 
καί στόν διαδικτυακό μας χῶρο. Προχωροῦν δέ ἀκόμη πιό προκλητικά καί μᾶς 
ἐκτοξεύουν τήν μομφή ὅτι, ἐπειδή καταδικάζουμε τόν σοσιαλισμό καί εἴμαστε 
χριστιανοί, σίγουρα ἀνήκουμε στόν δεξιό καί καπιταλιστικό πολιτικό χῶρο! Ὄχι, 
λοιπόν! Δεν ἀνήκουμε στόν δεξιό πολιτικό χῶρο, γιατί δέν «ἀνήκομεν εἰς τήν 
Δύσιν» ἀλλά στήν «καθ’ ἡμᾶς Ἀνατολήν», οὔτε θά ἀκολουθήσουμε σοσιαλιστι
κή ἤ καπιταλιστική οἰκονομική πολιτική, γιατί οἱ πολιτικές αὐτές καταλήγουν 
στήν ὑπηρεσία τῶν καλοζωισμένων μειοψηφιῶν. Καί μέ τά δύο αὐτά οἰκονομικά 
συστήματα οἱ ἔχοντες τήν ἐξουσία περνοῦν πλουσιοπάροχα!

 Ἐμεῖς στηρίζουμε τήν οἰκονομική μας πολιτική στήν πνευματική ἐξυγία
νση τοῦ τόπου καί ἰδίως τῶν δημοσίων λειτουργῶν, πού μέχρι σήμερα σαν ἄλλα 
τρωκτικά ροκανίζουν καί καταβροχθίζουν ἀνεξέλεγκτα καί ἀτιμώρητα τό δη
μόσιο ἱερό χρῆμα. Στόχος τῆς οἰκονομικῆς μας πολιτικῆς εἶναι ἡ ἀποπληβει
οποίηση τῶν Ἑλλήνων καί ἡ ἐξασφάλιση ἀξιοπρεποῦς ζωῆς στό σύνολο τοῦ 
λαοῦ μας.

Θέλουμε νά κατεδαφισθῆ τό τεῖχος τοῦ αἴσχους πού χωρίζει οἰκονομικά 
τόν λαό μας σέ ἔχοντες καί μή ἔχοντες, σέ πρίγκηπες καί σέ φτωχούς, γιατί ἕνα 
τέτοιο κράτος εἶναι κράτος ντροπή ὄχι μόνο γιά χριστιανούς ἀλλά καί γιά Ἕλ
ληνες. Δέν πρόκειται νά στηρίξουμε τήν εὐημερία τοῦ τόπου σέ μιά φράξια ἐπι
χειρηματιῶν, πού λυμαίνονται τίς πλουτοπαραγωγές πηγές τοῦ τόπου μας καί 
τά κέρδη τά ταξιδεύουν σέ off shore ἑταιρεῖες πρός ἴδιόν τους ὄφελος. Ὑπάρχουν 
ὁμόδοξα Κράτη μέ μεγάλη ἰσχύ, πού μποροῦν νά στηρίξουν τήν οἰκονομία μας, 
χωρίς νά μᾶς ζητοῦν νά ἀπεμπολήσουμε τήν πνευματική μας Παράδοση καί τήν 
Ὀρθοδοξία μας. Ὑπάρχουν λύσεις, ἀρκεῖ νά ἀπομακρύνουμε κατεπειγόντως τά 
τρωκτικά πού ψηφίζονται ὄχι γιά νά διακονοῦν ἀλλά γιά νά λεηλατοῦν τόν λαό 
μας!  

Ἀπό τήν πρώτη στιγμή δηλώσαμε κατηγορηματικά πώς δέν ἀνήκουμε 
σέ καμμιά ἀπό τις ὑπάρχουσες –ἐγχώριες καί διεθνεῖς– πολιτικές πτέ

ρυγες, ἀλλά θέλουμε νά ἐπαναπροσδιορίσουμε τήν πολιτική μέ βάση τήν κρα
ταιά Παράδοση τοῦ Γένους μας καί τήν πρακτική τοῦ μαρτυρικοῦ Καποδίστρια, 
γιατί κανένα ἀπό τά παγκοσμίως ἐφαρμοσμένα πολιτικά μοντέλα δέν ἔχει δώ
σει λύσεις στούς λαούς παρά μόνο ἀδιέξοδα. Αὐτό συχνά τό ἐπαναλαμβάνουμε. 
Ὡστόσο, θά ἐπιχειρήσω καί μέσα ἀπό αὐτό μου τό σημείωμα νά βοηθήσω τους 
ἀναγνῶστες μας νά γνωρίσουν καλύτερα τό πολιτικό πνεῦμα μας, πού εἶναι δο
κιμασμένο μέσα ἀπό τούς ἀγῶνες καί τά αἵματα τῶν προγόνων μας ἀλλά συνά
μα καί τόσο ξεχασμένο, ὥστε νά μήν παρασύρονται ἀπό ἐκείνους, πού θέλουν 
νά διαιωνίζεται ἡ δουλοπρέπεια καί ἡ κακοδαιμονία τοῦ τόπου μας.

Πρέπει κάποτε νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι εἴμαστε Ἕλληνες καί ὅτι γι’ 
αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο δέν ἔχουμε δικαίωμα νά ἀντιγράφουμε ξένα 

ἀπότυχημένα πρότυπα καί νά ὑλοποιοῦμε ἀποτυχημένες ξένες πρακτικές σέ 
ὁποιουσδήποτε τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης δραστηριότητος, παρεκτός στούς τομεῖς 
ἐκείνους πού ἀποδεδειγμένα καί ἐπιστημονικῶς τεκμηριωμένα ἔχουν ἐπιτύχει 
ἄλλα κράτη, ὅπως εἶναι  ἡ σύγχρονη καί ἐξελιγμένη Τεχνολογία, ὁ τομέας τῆς 
Ὑγείας καί ἄλλα συναφῆ.

Αὐτό δέν τό λέμε ἀπό σωβινισμό. Εἶναι ἡ ἀλήθεια! Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἄν καί 
ἀνάξιοι κατέχουμε ἕναν ἀπαράμιλλο προγονικό θησαυρό, Σοφίας καί Ἁγιότη
τος, πού δέν ἔχει βιωθεῖ πουθενά ἀλλοῦ στόν κόσμο μέ τήν ὑπερτρισχιλιετῆ 
ἀκατάπαυστη συνέχεια, πού τόν βιώσαμε ἐμεῖς καί γι’ αὐτό πρέπει νά τονίσουμε 
ὅτι ἐκεῖνοι πού συνεχῶς μᾶς ὠθοῦν νά ξεκοποῦμε ἀπό τίς ζωηφόρες ρίζες μας, ἤ 
πάσχουν ἀπό τό σύνδρομο τῆς μειωμένης ἐθνικῆς αὐτοεκτίμησης ἤ ὑπηρετοῦν 
ἀλλότριους σκοπούς, πού προτιμοῦμε νά ἀποσιωπήσουμε.

 Πρόκειται γιά γραικύλους, πού ποτέ δέν κατάλαβαν πώς οἱ πρόγονοί μας 
πίστευαν βαθειά καί διεκήρυσσαν ὅτι «πᾶς μή Ἕλλην, βάρβαρος», γιατί ποτέ 
δέν θεώρησαν τόν τεχνολογικό ἐξοπλισμό καί τήν οἰκονομική ὑπεροχή τῶν 
τότε «πλανηταρχῶν» Περσῶν ὡς πολιτισμική καί πνευματική ὑπεροχή, οὔτε 
ἀπόδειξη ποιότητος ζωῆς καί ἔλλειψη βαρβαρότητος! 

Εἶναι οἱ ἴδιοι κομπλεξικοί γραικύλοι, 
πού κατά τήν δεκαετία τοῦ ‘60 μᾶς πλά
σαραν τά ἄχαρα δανέζικα ἔπιπλα καί ἀγω
νίσθηκαν μέ πάθος γιά νά μᾶς πείσουν νά 
πετάξουμε γιά «κομμάτι ψωμί» τά περίφη
μα σκαλιστά καί ξυλόγλυπτα ἔπιπλά μας 
καί νά ἀγοράσουμε τά... μοντέρνα! Μετά 
ἀπό χρόνια, βέβαια, πού οἱ ξένοι γνώρι
σαν καί ἐκτίμησαν τήν ἀπαράμιλη τέχνη 
αὐτῶν μας τῶν ἐπίπλων, προσπαθοῦμε νά 
τά ἐπανακτήσουμε ἀπό τά παλαιοπωλεῖα, 
ἀλλά πλέον ἡ τιμή τους εἶναι ἀπρόσιτη!

Τήν ἴδια τακτική συνεχίζουν μέχρι σήμερα οἱ πολιτικοί μας, καί  ἀντί νά αἰ
σθάνονται  καί νά παρουσιάζουν διεθνῶς τήν Ἑλλάδα ὡς «τό Φῶς τοῦ κόσμου», 
ντρέπονται γιά τήν πατρίδα μας καί μᾶς μεταδίδουν ἀδιάκοπα αὐτή τους τήν 
ντροπή, ἐπαναλαμβάνοντες συνεχῶς τήν  ἐπαίσχυντη ἐντολή: «εἴμαστε μικρή 
χώρα καί δέν πρέπει νά μιλᾶμε»!

Εἶναι χαρακτηριστικά ἐπί τοῦ προκειμένου, τά λόγια ἑνός σπουδαίου θεολό
γου καί Ἕλληνα, τοῦ μακαριστοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδη, ὁ ὁποῖος ἀντιδιαστέλ
λει τόν ἝλληναΡωμηό ἀπό τόν Γραικύλο. Τόν ἀληθινό ἡγέτη, ὅπως ἦταν ὁ Κα
ποδίστριας, τόν ὁποῖο θέλουμε νά μιμηθοῦμε, ἐν ἀντιθέσει μέ τόν κομπλεξικό 
καί ξεπουλημένο πολιτικό. Γράφει: 

«Ὁ Ρωμηός γνωρίζει σαφῶς ὅτι ὑπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ συμμαχίας 

ΟΣΟΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ,  
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ!

(σελ. 2)

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΛΙΤΙκηΣ  
ΔρΑΣΤηρΙΟΤηΤΟΣ

(σελ. 2)

ΔΙΑΜΑρΤΥρΙΑ κΑΤΟΙκΩΝ  
ΤΩΝ ΠΑΤηΣΙΩΝ

(σελ. 2)

ΠΑΙΔΕΙΑ: «ΟΔΟΣ ΑΒΥΣΣΟΥ,  
ΑρΙΘΜΟΣ ΜηΔΕΝ»

(σελ. 3)

η ΜΟρΦη ΤΟΥ ΙΩΑΝΝη 
κΑΠΟΔΙΣΤρΙΑ

Ἑλληνική Ἐπανάσταση  
καί Καποδίστριας

(σελ. 4)

Ὑπάρχουν ὁμόδοξα 
Κράτη μέ μεγάλη 

ἰσχύ, πού μποροῦν νά στη-
ρίξουν τήν οἰκονομία μας, 
χωρίς νά μᾶς ζητοῦν νά 
ἀπεμπολήσουμε τήν πνευ-
ματική μας Παράδοση καί 
τήν Ὀρθοδοξία μας.

Τήν Κυριακή 10 Μαΐου καί ὥρα 19:00 θά τελε
σθεῖ ὁ Ἁγιασμός τῶν νέων μας Γραφείων στήν 
Ἄμφισσα, στήν συμβολή τῶν ὁδῶν Θύαντος 
καί Ι.Σ. Γάτου. Εἶστε ὅλοι προσκεκλημένοι. Θά 
εἶναι ἰδιαίτερη χαρά μας νά σᾶς συναντήσουμε 
καί νά συνομιλήσουμε ἀπό κοντά.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΣΣΑ!

Περιεχομενα
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•	Στίς	12 Μαρτίου καί ὥρα 19:00	πραγματοποιήθηκε,	σέ	κεντρικό	δη-
μόσιο	χῶρο	στήν	Μάνδρα	Ἀττικῆς,	συνάντηση	τοῦ	Προέδρου	καί	μελῶν	τῆς	
Κεντρικῆς	Ἐπιτροπῆς	μέ	κατοίκους	καί	παράγοντες	τῆς	περιοχῆς.	

Στή	συνάντηση	αὐτή	ὁ	Πρόεδρος	ἀνέπτυξε	τούς	λόγους	πού	ὁδήγησαν	
στην	δημιουργία	τῆς	Παρατάξεως,	στήν	διαφορετικότητά	της	σέ	σχέση	μέ	
προηγούμενες	Χριστιανικές	προσπάθειες	ἀλλά	καί	μέ	τά	σημερινά	πολιτικά	
κόμματα,	ὅπως	ἐπίσης	καί	τίς	πολιτικές	της	θέσεις	σέ	διάφορα	θέματα,	τά	
ὁποῖα	ἔθεσαν	μέσω	τῶν	ἐρωτημάτων	τους	οἱ	παρευρισκόμενοι.

• Τήν κυριακή 15 Μαρτίου στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, στόν 
Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων ὁδοῦ Ἀσκληπιοῦ, στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, 
τελέσθηκε Ἀρτοκλασία ἐπ’ ευκαιρίας τῆς συμπληρώσεως ἑνός ἔτους ἀπό 
τήν ἵδρυση καί τήν δημόσια διακήρυξη τῆς Παρατάξεώς μας. 

Ὁ Ἱερός Ναός ἀπό νωρίς ἦταν γεμάτος ἀπό τούς ἐνορῖτες ἀλλά καί ἀπό 
μέλη τῆς Παρατάξεως πού θέλησαν ὅλοι μαζί νά προσευχηθοῦν γιά τήν 
εὐώδοση τοῦ δύσκολου ἔργου πού ἀναλαμβάνει ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».  

ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ

Ἐπειδή κατά καιρούς γίνονται τραγικά ἔκτροπα σέ Ἱερούς Ναούς τῶν Πατησίων 
καί τῶν γύρω περιοχῶν στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, ὅπως:

Α) Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Παντελεήμονος τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν καθότι ἐκεῖ γύρω καί στήν 
πλατεία τοῦ ὡς ἄνω Ναοῦ οἱ λαθρομετανάστες καί οἱ ἀλλοδαποί ἔχουν κάνει «γκέ
το», τούς ὁποίους ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς 
Ἀθηνῶν ἀγκαλιάσαμε μέ πολλές θυσίες, εἴτε μεμονωμένα μέ δέματα τροφῶν, εἴτε 
τούς φροντίζουμε μέ ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη, εἴτε τούς δίνουμε δουλειά, 
ὅμως ζητοῦμε ποτέ νά μήν καταργήσουν τόν Χριστό μας, δηλ. τήν ἐλευθερία τῆς 
πίστεώς μας καθότι ἐκεῖ συνέβη ὁμάδα ἀλλοεθνῶν νά φωνάζουν ἐν ὥρᾳ λατρεί
ας συνθήματα ἀντιχριστιανικά, μέ ἀποτέλεσμα νά κλείνουν οἱ ἐκκλησίες μας, νά 
φοβᾶται ὁ κόσμος νά ἀσκήσει τά θρησκευτικά του καθήκοντα σέ χώρα ἐλευθερίας, 
ὡς εἶναι ἡ πατρίδα μας, πολλῶ μάλλον ὅταν συνθήματα καί ἀσχημοσύνες γράφο
νται στούς τοίχους τῶν ναῶν μας,

Β) Στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἐλευθερίου ὁδοῦ Ἀχαρνῶν ἀνήμερα τήν Πρωτοχρονιά, ἐν 
ὥρα τῆς ὀρθρινῆς Ἀκολουθίας, ὅταν δέν ὑπῆρχαν πιστοί στό ναό, εἰσῆλθαν νεα
ροί καί ἀσχημονοῦσαν μέσα στό ναό βαστῶντας πέτρες καί ὀλίγον ἐκόντευσαν νά 
ὁδηγήσουν τόν Προϊστάμενο ἱερέα στό νοσοκομεῖο σχίζοντας τά ράσα του καθώς 
ἐπίσης ἐκτύπησαν καί τόν Πρωτοψάλτη τοῦ ναοῦ.

Γ) Στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Ἀνδρέου Κάτω Πατησίων, περί τά μέσα Ἰανουαρίου 2009, εἰσῆ
λθαν τρία ἄτομα καί ἀφοῦ ἀκινητοποίησαν τόν νεωκόρο μέ τήν ἀπειλή μαχαιριοῦ, 
ἐσύλησαν τά παγκάρια τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου καί παρολίγον νά ἔσφαζαν κυριο
λεκτικά αὐτόν, ἐάν ἐκείνη τήν ὥρα δέν εἰσέρχονταν στό ναό δύο γυναῖκες γιά νά 
προσκυνήσουν.

Δ) Στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Βαρβάρας Πατησίων, ἄγνωστοι ἔγραψαν στούς τοίχους τοῦ να
οῦ διάφορα συνθήματα.

Ε) Στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Δημητρίου Ὅπλων, Κάτω Πατησίων, ἐπί τῆς ὁδοῦ Στρατηγοῦ 
Καλλάρη ἔγινε ἐμπρησμός στό ὑπόγειο παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου.
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί μέ τίποτα δέν ἐπιθυμοῦμε τούς διωγμούς των 
ἀλλά ζητοῦμε ὡς ἐλεύθεροι Ἕλληνες πολίτες νά ἀσκοῦμε, βάσει τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Συντάγματος, ἐλεύθερα καί ἀπρόσκοπτα τά θρησκευτικά λατρευτικά μας καθή
κοντα χωρίς τόν φόβο καί τό αἴσθημα τοῦ «κυνηγημένου» μέσα στήν ἴδια τήν 
πατρίδα μας.

ΣΤ) Ἐπειδή εἴμαστε νομοταγεῖς πολῖτες καί ἀπό ἐμᾶς ἐκλέγεται ἡ ἑκάστοτε Ἑλληνική 
Κυβέρνηση.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
1) Ζητοῦμε καί ἀπαιτοῦμε τήν προστασία τῶν Ὀρθοδόξων Ναῶν μας, τῶν ἱερέων μας 

καί τῶν προσώπων πού διακονοῦν σ’αὐτούς.
2) Ζητοῦμε καί ἀπαιτοῦμε ἀστυνομικές περιπολεῖες σέ τακτική ἡμερήσια βάση σέ 

ὅλους τούς δρόμους, πλατεῖες καί σοκάκια, κυρίως στούς ἱερούς ναούς μας.
3) Ζητοῦμε καί ἀπαιτοῦμε νά λάβει ἡ Κυβέρνηση τά νόμιμα μέτρα γιά τούς 

λαθρομετανάστες.
4) Ζητοῦμε καί ἀπαιτοῦμε τή διασφάλιση τῆς ὑγείας ὅλων μας. Γνωρίζοντας ὅτι πολλοί 

ἐκ τῶν ἀλλοδαπῶν, νόμιμοι καί μή, ἐγκαταβιοῦν ἄνω τῶν 25 ἀτόμων μέσα σέ μικρά 
διαμερίσματα. Ὕπάρχει μεγάλος κίνδυνος ἡπατίτιδας καί φυματίωσης.

5) Ζητοῦμε καί ἀπαιτοῦμε νά κυκλοφοροῦμε ἐλεύθερα στούς δρόμους τῆς πατρίδας 
μας καθ’ ὅλο τό εἰκοσιτετράωρο.

6) Ζητοῦμε καί ἀπαιτοῦμε τήν Προστασία τῶν Ὁσίων καί Ἱερῶν τῆς πατρίδος μας. Γι’ 
αὐτά τά ὅσια καί ἱερά θυσιάστηκαν ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ, ΣΑ
ΜΟΥΗΛ καί ἄλλοι πολλοί ἱερεῖς γιά νά εἴμαστε ἐμεῖς ἐλεύθεροι σήμερα. Τό πιστεύω 
τους ἦταν «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ἤ ΘΑΝΑΤΟΣ».

7) Ζητοῦμε καί ἀπαιτοῦμε τή διασφάλιση τῆς ἰδιαιτερότητας καί ἰδιοπροσωπίας τῆς 
ἑλληνικῆς μας ἱστορίας.

8) Ζητοῦμε καί ἀπαιτοῦμε τό σεβασμό τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων πού διατείνεται 
τό δόγμα τῆς ἐλευθερίας.

(Ἀκολουθεῖ πλῆθος ὑπογραφῶν)

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Οἱ Οἰκονομικοί Πόροι τῆς Παράταξής μας

Ἐπανειλημμένως ἔχουμε τονίσει πώς ἡ Παράταξή μας δέν ἔχει οἰκονομικούς χορη
γούς καί δέν τροποποιεῖ τήν πολιτική καί τίς πεποιθήσεις της σύμφωνα μέ τά προ

στάγματα τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων. Ἀπό τήν ἄλλη μεριά ὅμως, εἶναι γνωστό 
τοῖς πᾶσι, πώς σήμερα ἀκόμα καί αὐτή ἡ ἐκλογική ἀναμέτρηση δέν εἶναι ἁπλῆ ὑπόθεση, 
εἰδικά γιά μία προσπάθεια σάν τήν δική μας πού δέν ἀρέσει σέ πολλούς τοῦ πολιτικοῦ 
καί οἰκονομικοῦ κατεστημένου. 

Ἡ χώρα μας θέλει νά λέει πώς τό πολίτευμά της εἶναι ἡ δημοκρατία, ἐνῶ ἡ πικρή 
ἀλήθεια τῆς πραγματικότητος κραυγάζει πώς μόνο ὅποιος ἔχει χρήματα ἤ εἶναι δια
πλεκόμενος μέ τά οἰκονομικά συμφέροντα, θά ἔχει φωνή καί δυνατότητα νά εἰσέλθει 
στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο. 

Ἀντίθετα σέ αὐτή τήν πραγματικότητα, ἀποφασίσαμε νά προχωρήσουμε μέ μόνη 
ἑλπίδα τήν Πίστη μας στόν Θεό Πατέρα μας καί τήν συνδρομή ὅλων ὅσοι συμμερίζο
νται τόν ἀγῶνα καί τίς ἀγωνίες μας. Γιά τό λόγο αὐτό, ἡ Παράταξή μας διατηρεῖ 
τούς κάτωθι λογαριασμούς Τραπέζης, ἔτσι ὥστε, ὅποιος θέλει καί μπορεῖ, συμβάλλει 
ἐπωνύμως ἤ ἀνωνύμως στό ἔργο μας. Θερμή παράκληση: Ὅσοι καταθέτε χρήματα νά 
μᾶς τό γνωστοποιεῖτε γιά νά σᾶς ἀποστέλλουμε τήν σχετική ἀπόδειξη. Οἱ λογαριασμοί 
αὐτοί εἶναι: 
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Ὅσο ἡ παράταξή μας γίνεται γνωστή, ὅσο διευρύνεται ὁ ὁρίζοντας 
τῶν δραστηριοτήτων μας, τά μηνύματα τά ὁποῖα δεχόμαστε εἶναι 

ἀνάμεικτα.
Ἀπ’ τή μιά μερηά, βλέπουμε τήν ἀποδοχή καί τήν πραγματικά συγκινη-

τική ἀνταπόκριση τῶν ἀνθρώπων πού ἐνημερώνονται γιά τά πιστεύω μας 
καί συμπαρατάσσονται αὐθόρμητα καί ὁλόψυχα μαζί μας, γιά νά καταφέ-
ρουμε, ὅλοι μαζί, ἑνωμένοι, νά διεκδικήσουμε καί πάλι τό πρόσωπο τῆς 
πατρίδος μας, τό ὁποῖο συστηματικά παραμορφώνεται ὁλοένα καί περισ-
σότερο.

Ἡ κούραση καί ἡ ἀγανάκτηση τῶν ἀνθρώπων εἶναι μεγάλη καί ἡ ἀνη
συχία γιά τό μέλλον ἀκόμη μεγαλύτερη. Ἔτσι, οἱ ἄνθρωποι διψοῦν γιά μιά 
ἐλπιδοφόρα προοπτική καί, βλέποντας στήν παράταξή μας τίς ἀπαιτούμενες 
ἐγγυήσεις, μᾶς τιμοῦν μέ τήν ἐπιστοσύνη τους.

Αὐτή εἶναι ἡ στάση ὅλων ὅσοι μέ εἰλικρίνεια καί συνέπεια ἐπιθυμοῦν τή 
λύση τῶν προβλημάτων τοῦ ἔθνους μας.

Ἀπ’ τήν ἄλλη μεριά, ὑπάρχουν – δυστυχῶς – καί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δια
ρκῶς «σαλπίζουν» κινδύνους καί ἀναθέματα, χρίουν τούς ἑαυτούς τους 
«ἄγρυπνες συνειδήσεις» τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά ἀρνοῦνται πεισματικά νά 
ἐργαστοῦν γιά τή λύση τῶν δεινῶν τῆς πατρίδος μας. Γιατί; Γιατί ἔχουν 
τήν ἀπαίτηση νά ἐπιβάλλουν τή γνώμη τους. Τή γνώμη τους, ἀλλά ὄχι τίς 
προτάσεις τους.  Τήν παρουσία τους, ἀλλά ὄχι τήν ἐργασία τους.

Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, εἶναι ὅλο φασαρία, ὅλο ταραχή, ὅλο πολλά καί με-
γάλα λόγια, ὅλο ἔπαρση, μεθυσμένοι ἀπό τή «σπουδαιότητα» τοῦ ἑαυτοῦ 
τους. Ὅπου ὅμως ταραχή, ἀντιλογία καί ἔπαρση, δέν ὑπάρχει ἠρεμία, νη-
φαλιότητα, χαρά, ἐργασία καί πρόοδος. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι εἶναι «δένδρα 
φθινοπωρινά, ἄκαρπα, δίς ἀποθανόντα».

Ἡ παράταξή μας, δέν μπορεῖ νά χάνει πολύτιμο χρόνο σέ ἔριδες καί 
ἀντεγκλήσεις. Ἔχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας γιά νά ἔχουμε αὐτή 
τήν πολυτέλεια. 

Ἡ παράταξή μας θέλει ἀνθρώπους ὁμόψυχους, πού νά πονοῦν πραγμα-
τικά τόν τόπο μας καί νά κοιτάζουν πρῶτα τό κοινό καλό, κι ὕστερα τήν 
προσωπική προβολή. Ἀλλιῶς, θά γίνουμε κι ἐμεῖς «μιά ἀπ’ τά ἴδια», ὅπως 
λέει ὁ λαός.

Ἤδη ἔγινε προσπάθεια νά δωροδοκηθεῖ μέ δημόσια θέση καί χρήματα, 
ἕνας ἀπό τούς ὑποψηφίους τῆς παρατάξεώς μας. Ἄν εἶχε δελεαστεῖ ἀπ’ 
αὐτές τίς προτάσεις, δέν θά γινόταν κι ἐκεῖνος μιμητής τοῦ «ἤθους» πού 
τόσα δεινά ἔχει φέρει στή χώρα μας;

Οἱ Πατέρες μας ἔδωσαν τό αἷμα τους. Ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά κάμψουμε 
λίγο τήν «ἐπηρμένην ὀφρῦν» μας; Εἶναι τόσο μεγάλη ἡ θυσία αὐτή;

Φίλοι μας, ἀπό ἐμᾶς δέν θά ἀκούσετε κολακεῖες καί καλοπιάσματα καί 
ὑποσχέσεις γιά νά σᾶς κερδίσουμε. Ἀπό ἐμᾶς θά ἀκούσετε τό ναί, ναί καί 
τό οὐ, οὐ.

Ἐμεῖς ἤρθαμε γιά νά δουλέψουμε ὅλοι μαζί καί γιά ὅλους, ὄχι ὁ κα-
θένας μας γιά τόν ἑαυτό του. Κι ἔτσι καλοῦμε κι ἐσᾶς νά ἔρθετε. Ὄχι γιά 
μᾶς, ἀλλά γιά τήν Πατρίδα μας. Γιά νά τήν ξαναχτίσουμε πέτρα – πέτρα 
ὅπως ἦταν πρίν.

Κάποιος σύγχρονος τοῦ πρώτου Κυβερνήτη μας, τοῦ Ἰωάννη Καποδί-
στρια, εἶπε γι’ αὐτόν, ὅτι ἤθελε νά κάνει τούς ἀνθρώπους τέλειους. Αὐτό 
εἶναι πού μᾶς χρειάζεται καί σήμερα. Ὄχι νά «καβαλήσουμε τό καλάμι» καί 
νά θεωροῦμε τούς ἑαυτούς μας τέλειους, ἀλλά νά ξεπεράσουμε τόν ἑαυτό 
μας, νά εἴμαστε σκληροί μέ τόν ἑαυτό μας καί νά μή τοῦ χαριζόμαστε. Τέ-
τοιους ἀνθρώπους χρειαζόμαστε! Μέ τέτοιους ἀνθρώπους θά ξαναβρεῖ ἡ 
πατρίδα μας τό πρόσωπό της, τή διαφορετικότητα πού τήν ἔκανε γνωστή 
στά πέρατα τῆς γῆς.

Ὅσοι συμφωνεῖτε, ἐλᾶτε μαζί μας. Γιά νά δουλέψουμε. Γιά νά πᾶμε 
μπροστά. Καί νά ξεχάσουμε ὅλες τίς σκιές πού ἀφήσαμε πίσω μας.

O	ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ

ΟΣΟΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ, ΕΛΑΤΕ ΝΑ 
ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ!
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Καθημερινά βιώνουμε ὅλοι τήν πολυδιάστατη κρίση 
τῆς κοινωνίας μας. Μιά κρίση πού ἀφορᾶ, ὄχι μόνο 

στήν βιτρίνα ἀλλά κυρίως στίς ἀρχές καί τίς ἀξίες αὐτοῦ 
τοῦ λαοῦ.

Γιά κάποιον πού μπορεῖ μέ νηφαλιότητα καί ψυχραι
μία νά ἀποτιμήσει αὐτό πού ζοῦμε σήμερα στήν πατρίδα 
μας, ἡ κρίση εἶναι σαφῶς πνευματική. Ἔχουμε χάσει σάν 
λαός τόν προσανατολισμό μας. Πορευόμαστε στό παρόν, 
ἔχοντας σχεδόν κοπεῖ ἀπό τίς ρίζες μας, ἀπό τήν παρά
δοσή μας, ἀπό τά νάματα πού νοηματοδοτοῦσαν τή ζωή 
τῶν Ἑλλήνων καί τούς ἔκαναν νά μεγαλουργοῦν γιά 
αἰῶνες. Αὐτό δέν εἶναι τυχαῖο. Εἶναι συνειδητή ἐπιλογή 
τῶν Ἑλληνικῶν κυβερνήσεων πού ἐδῶ καί πολλά χρό
νια ἁπλᾶ ὑπακούουν στά κελεύσματα τῶν κατά και
ρούς «προστατῶν» μας, τῶν βαρώνων τοῦ Τύπου καί 
τῶν χορηγῶν τῶν πολιτικῶν τους κομμάτων. Ἔτσι ἀντί 
τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παράδοσης, τρεφόμαστε, σάν 
λαός, μέ τά πολιτιστικά σκουπίδια τῆς Δύσης καί τό μέλ
λον μας διαγράφεται ζοφερό ... ἀκόμη χειρότερο ἀπό τό 
παρόν, ὅσο κι ἄν οἱ γαλάζιοι κυβερνῶντες μᾶς λένε ὅτι 
ὅλα θά πᾶνε καλύτερα! Κάθε χρόνο εἰσπράττουμε τήν 
ἴδια ὑπόσχεση ἀλλά κάθε χρόνο βυθιζόμαστε ὅλο καί 
περισσότερο στό χάος! Οἱ πράσινοι, ἀπ’ τήν ἄλλη μεριά, 
οἱ ὁποῖοι βρίσκονται ἐν ἀναμονῇ σύμφωνα μέ τίς δημο
σκοπήσεις– τῆς ἐξουσίας, προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν 
ὅτι τά μύρια ὅσα προβλήματα τῆς χώρας μας, προέκυψαν 
τά τελευταῖα χρόνια μέ παρθενογένεση, μᾶς ὑπόσχονται 
δέ ἕτοιμες λύσεις γιά ὅλα, λές καί δέν ἦσαν αὐτοί πού 
κυβέρνησαν τή χώρα σχεδόν ἐπί εἴκοσι χρόνια, ἀλλά κά
ποιο ἄλλο κόμμα, ἀπό τόν πλανήτη Ἄρη!

Ἕνα ἀπό τά δομικά καί θεμελιώδη στοιχεῖα μιᾶς κοι
νωνίας, εἶναι ἡ παιδεία πού παρέχει στούς νέους της, τά 
ἀποτελέσματα τῆς ὁποίας εἶναι ὁρατά στό πέρασμα τῶν 
χρόνων.

Εἶναι σαφές ὅτι τά σχολεῖα καί τά Πανεπιστήμια τῆς 
χώρας μας δέν ἀνταποκρίνονται –πλήν ἐξαιρέσεων– στό 
ρόλο τους. Τό σχολεῖο δέν εἶναι ἑλκυστικό, ἔχει χάσει τήν 
ἐμπιστοσύνη τῶν μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι, στήν συντριπτική 
τους πλειοψηφία, εἶναι ὁπαδοί τῆς ἥσσονος προσπάθει
ας καί τοῦ “χαβαλέ”. Τό σχολεῖο ἀντί νά ἀντιμετωπίζεται 
ἀπό τούς νέους μας, σάν ἕνας σεβαστός χῶρος πού τούς 
παρέχει ποικίλα ἐφόδια γιά τήν αὐριανή τους ζωή, πού 
τούς καλλιεργεῖ κοινωνικότητα καί εὐαισθησίες, πολλά
κις ἀντιμετωπίζεται, σάν χῶρος ἐχθρικός, καί λόγω τῆς 
ἐπικρατούσας ἀτιμωρησίας, σάν χῶρος ἐκφράσεως ποι
κίλων βανδαλισμῶν. Οἱ μικρότεροι καῖνε τά βιβλία τους, 
οἱ μεγαλύτεροι καῖνε τά Πανεπιστήμια. Στά πρόσφατα 
γεγονότα τοῦ Δεκεμβρίου βιώσαμε, σύν τοῖς ἄλλοις, τήν 
ἀντίδραση μιᾶς γενιᾶς, ἐναντίον μιᾶς διεφθαρμένης κοι
νωνίας, πού τήν μεγαλώνει μέ ὑποκρισία καί ψεῦδος, χω
ρίς ἀγάπη, χωρίς ἀρχές. Ἡ κοινωνία ἔχει γίνει ζούγκλα καί 
τά παιδιά μας βγαίνουν στή ζωή χωρίς πνευματικά ἐφό
δια, χωρίς ψυχή. Ἡ τηλεόραση ἔχει ἀντικαταστήσει τό δά
σκαλο. Τά μεσημεριανά τηλεσκουπίδια διαμορφώνουν τίς 
ἀξίες τους, οἱ ἐκπομπές τοῦ Λάκη καί τοῦ Μάκη, τό ἦθος 
τους. Ἡ νεολαία μας ρέπει πρός τόν ἀλκοολισμό καί τήν 
ἐλευθεριότητα στίς ἐρωτικές σχέσεις, 
στούς κόλπους της ἀναπτύσσονται 
κινήματα ἀπογοητευμένων πού ἀνα
ζητοῦν τόν θάνατο (ΕΜΟ), ἐνῶ τά 
ποσοστά τῶν χρηστῶν ναρκωτικῶν 
οὐσιῶν, ἀνεβαίνουν κάθε χρόνο. Στήν 
τριτοβάθμια ἐκπαίδευση, ἡ κατάστα
ση εἶναι πραγματικά τραγική. Ἀπό τή 
μία ἡ καθηγητική αὐθεντία μέ τά πε
ρισσότερα μέλη της, ἀριβίστες, ὀσφυο
κάμπτες, ἐγωπαθεῖς καί ἀνάξιους 
πού ἀναδείχθηκαν μέσα ἀπό τήν κα
μαρίλα τῆς οἰκογενειοκρατίας καί 
τῆς συναλλαγῆς. Ἀπό τήν ἄλλη, 
πλήρης ἀταξία, ἔλλειψη στοιχειώδους 
εὐπρέπειας, καθώς καί τραμπουκισμοί καί ξυλοκοπή
ματα σέ διαφωνοῦντες, καθηγητές καί φοιτητές. Φασι
στικές μέθοδοι ἀνεξέλεγκτων μειοψηφιῶν, βαπτισμένες 
«δημοκρατικές διαδικασίες». Στά 500 καλύτερα Πανεπι
στήμια τοῦ κόσμου σύμφωνα μέ πρόσφατη ἔρευνα, δέν 
ὑπάρχει οὔτε ἕνα Ἑλληνικό! Ἀπεναντίας, Πανεπιστημι
ακές αἴθουσες χρησιμοποιοῦνται, ὅπως ἐπίσημα βεβαι
ώνεται, σάν ὁρμητήρια ποικίλων παραβατικῶν ἕως καί 
τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν ἀπό ἀντιεξουσιαστές, κου

κουλοφόρους, ἀναρχικούς κ.λπ. Πάνω ἀπό εἴκοσι χρό
νια τώρα, δέν μποροῦν νά συνεννοηθοῦν ἡ πολιτεία μέ 
τούς ἀρμόδιους φορεῖς, γιά τό τί σημαίνει Πανεπιστημια
κό ἄσυλο, οἱ νόμοι δέν ἐφαρμόζονται καί ἔτσι ἀπό τό κα
θόλα σεβαστό ἄσυλο ἰδεῶν, φτάσαμε στήν ἀσυλία, ἐγκλη
ματικῶν συμπεριφορῶν τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου. 
Ὅσοι ἀπό τούς φοιτητές εἶχαν ὄνειρα γιά μόρφωση καί 
ἐκπαίδευση, ἀτενίζουν μέ θλίψη τά καπνίζοντα ἐρείπια 
τῶν Πανεπιστημίων μας.

Κρίνοντας συνεπῶς ἀπό τούς καρπούς του, τό δέ
ντρο τῆς Παιδείας μας ἔχει πρόβλημα. Ἡ Παιδεία νοσεῖ 
καί οἱ καρποί τῆς νόσου, διαχέονται σ’ ὅλες τίς ἐκφράσεις 
τῆς κοινωνικῆς ζωῆς.

Ἄς ἱεραρχήσουμε ὅμως τά πράγματα.
Ἡ νομοθεσία τῆς Πολιτείας καθορίζει τήν λειτουρ

γία τῶν σχολείων, τό εἶδος τῶν σχολικῶν βιβλίων, τήν 
ὑλικοτεχνική ὑποδομή κ.ἄ. Οἱ ἐκπαιδευτικοί ὅμως εἶναι 
οἱ ἄμεσοι ἐκφραστές τῆς παρεχόμενης παιδείας στήν 
νεολαία.

Σαφῶς ἡ ὑλικοτεχνική ὑποδομή θέλει βελτίωση, 
σαφῶς χρειάζεται ἕνα νομοθετι
κό πλαίσιο πού νά στοχεύει στή 
δημιουργία ἑνός πειθαρχημένου 
σχολικοῦ περιβάλλοντος. Ὅμως, 
ὅλα αὐτά εἶναι μικρά, μπροστά 
στήν ψυχή τοῦ σχολείου πού εἶναι ὁ 
δάσκαλος.

Πόσοι ἀφοσιωμένοι δάσκαλοι 
ἄραγε ὑπάρχουν σήμερα; Πόσοι προ
σπαθοῦν νά διαμορφώσουν ὁλοκλη
ρωμένες προσωπικότητες, νά διδά
ξουν ἦθος καί ἀξιοπρέπεια στούς μαθητές, κυρίως μέ τό 
παράδειγμά τους, νά τούς διδάξουν τήν πίστη τῶν Πατέ
ρων μας, νά τούς ἐμπνεύσουν ἰδανικά, νά καλλιεργήσουν 
εὐαισθησίες στίς ψυχές τους; Πόσοι περνᾶνε τό μήνυμα 
στούς μικρούς καί μεγάλους μαθητές, ὅτι στή ζωή δέν 
ἔχουν μόνο δικαιώματα ἀλλά καί ὑποχρεώσεις; Πόσοι 
τούς βοηθοῦν νά κατανοήσουν τόν πλοῦτο τῆς γλώσσας 
μας καί τήν ἀλήθεια ὅτι, ὅποιος μαθαίνει νά χρησιμοποιεῖ 
τήν Ἑλληνική γλῶσσα, μαθαίνει καί νά σκέπτεται;

Ἕνας μικρός, δυστυχῶς, ἀριθμός δασκάλων παλεύ
ει πρῶτα ἐναντίον τῆς καθεστηκυίας νοοτροπίας καί 
ὕστερα γιά τήν μόρφωση τῶν παιδιῶν μας. Οἱ περισσό
τεροι, εἴτε ἀπό ἀδιαφορία, εἴτε ἀπό ἰδεολογική τοποθέ
τηση, χαϊδεύουν ἁπλῶς τά αὐτιά τῶν μαθητῶν τους μέ 
διάφορους τρόπους, στήν προσπάθεια νά τά ἔχουν καλά 
μαζί τους, ἀδιαφορῶντας γιά τίς συνέπειες μιᾶς τέτοιας 
συμπεριφορᾶς. Ξεχνοῦν, ἴσως οἱ περισσότεροι, ὅτι ὁ δά
σκαλος εἶναι πρόσωπο, δέν εἶναι ρόλος, ὅτι ὁ δάσκα
λος κερδίζει τόν σεβασμό καί τήν ἐμπιστοσύνη τῶν 
μαθητῶν του, ὅταν τούς προσεγγίζει μέ πραγματικό 
ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη γι’ αὐτούς, σέ ἕνα περιβάλλον, 
τό ὁποῖο καί αὐτός φροντίζει νά εἶναι εὐπρεπές καί πει
θαρχημένο. (Πειθαρχία: ἄρχειν διά τοῦ πείθειν).

Εἶναι σαφές ὅτι οἱ ἐκπαιδευτικοί χρειάζονται ἐπι
μόρφωση καί μεγαλύτερες ἀπολαβές. Διερωτῶμαι 

ὅμως, ποιός εἶναι ὁ ρόλος τῶν 
συνδικαλιστικῶν τους ἑνώσεων. 
Ποιός εἶναι ὁ ρόλος τους ὅταν 
ὑπάρχουν φορές πού ξεσηκώνουν 
τόν κλάδο τους γιά ὑπαρκτά μέν, 
πλήν ἐλάσσονος σημασίας ζητή
ματα, ἐνῶ κωφεύουν στήν πρό
κληση τῶν νέων βιβλίων τῆς Ἱστο
ρίας, τῆς Γλώσσας κ.λπ. καί τό 
πνεῦμα καί τό «ἦθος» πού αὐτά 
εἰσάγουν; Γιατί δέν εἶναι μόνο τό 
ἀνοσιούργημα τῆς Ἱστορίας τῆς 
ΣΤ’ Δημοτικοῦ πού εὐτυχῶς ἀπο
σύρθηκε. Τά νέα βιβλία τῆς Γλώσ
σας τοῦ Δημοτικοῦ, μάθημα πού 

διδάσκεται καθημερινά καί τίς πρῶτες ὧρες στά σχολεῖα 
μας, περνοῦν τό μήνυμα τῆς νέας ἐποχῆς: καταναλωτι
σμός, ἀτομοκρατία, ὑποταγή στούς νόμους τῆς ἀγορᾶς, 
θρησκευτικός συγκρητισμός.

Ἀκούγονται ὑπερβολικά ὅλα αὐτά, ἀλλά σίγουρα 
δέν εἶναι. Ἔχουμε ὑποχώρηση τοῦ λογοτεχνικοῦ κειμένου 
κατά 40% καί εἰσαγωγή κειμένων, ὅπως μικρές ἀγγελίες, 
συνταγές μαγειρικῆς, διαφημίσεις κ.λπ. Δέν μπορῶ νά 
διανοηθῶ, ὅτι ὑπάρχουν τόσο ἀνεγκέφαλοι στό Παι

δαγωγικό Ἰνστιτοῦτο, ὥστε νά μήν μποροῦν νά ἀντιλη
φθοῦν ὅτι, ἕνα παιδί πού μαθαίνει νά διαβάζει λογοτεχνία 
καί ποίηση, πανεύκολα μπορεῖ νά κατανοεῖ τίς ἀγγελίες 
καί τίς συνταγές. Ἡ λογοτεχνία ὅμως προβάλλει πρότυ
πα καί ἀξίες, καλλιεργεῖ τή γλῶσσα, βοηθᾶ στήν κοινωνι
κοποίηση καί τήν ὑπέρβαση τοῦ ἐγώ. Σαφής εἶναι λοιπόν 
ἡ μείωση τῆς ἐπίδρασης τοῦ πολιτισμοῦ στόν χαρακτῆρα 
τῶν παιδιῶν καί ἡ ἐμμονή στήν χρηστικότητα καί τήν 
πληροφορία, ἀκόμα καί μέσῳ τοῦ μαθήματος τῆς γλώσ
σας, μαθήματος πού θά ἔπρεπε νά εἶναι πρώτιστα, φορέ
ας ἠθικῶν, πνευματικῶν καί πολιτιστικῶν ἀξιῶν.

Αὐτές οἱ ἐπιλογές εἶναι συνεπῶς στοχευμένες 
μέ σκοπό νά πληγοῦν ὅλα τά ἀνωτέρω; Ἑδῶ ἐντάσσε
ται καί ἡ οὐσιαστική κατάργηση τοῦ μαθήματος τῶν 
Θρησκευτικῶν καί τά ὑπόλοιπα εἶναι προφάσεις ἐν 
ἁμαρτίαις. Πρόφαση εἶναι καί ἡ πολυπολιτισμική ἐκπαί
δευση πού ἐπιμελῶς προωθεῖται. Ἡ δική μας λογική εἶναι 
νά γνωρίσουν οἱ ἀλλοδαποί μαθητές τόν Ἑλληνικό πολι
τισμό, τήν Ἑλληνική Ἱστορία καί Θρησκεία καί μετά, ἄς 
ἐπιλέξουν ὅτι θέλουν. Δέν εἶναι δυνατόν νά ἀνατρέπεται 

ὁ σχεδιασμός τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας, 
στό ὄνομα τῶν ὅποιων μειονοτήτων!!!

Διερωτῶμαι τί ἀκριβῶς πρέπει νά 
μιμηθοῦμε ἀπό τό συνεχῶς ἐπαινούμενο 
Φιλανδικό ἐκπαιδευτικό μοντέλο; Τά 
ἀποτελέσματά του –συνεπικουρούμενα 
ὁπωσδήποτε καί ἀπό ἄλλους παράγο
ντες– εἶναι φανερά στήν ἐκεῖ κοινωνία: 
Τό μεγαλύτερο ποσοστό αὐτοκτονιῶν 
στήν Εὐρώπη, τό μεγαλύτερο ποσο
στό ἀλκοολισμοῦ καί τό μεγαλύτερο 

ποσοστό μονογονεϊκῶν οἰκογενειῶν! Στίς ΗΠΑ εἶναι 
πλέον συχνό τό φαινόμενο, νά ἁρπάζει ἕνας ἔφηβος κά
ποιο ὅπλο καί νά σκοτώνει ἀδιάκριτα, στά σχολεῖα καί 
τά Πανεπιστήμια, τούς δασκάλους καί τούς συμμαθη
τές του. Τό φαινόμενο ἔχει ἔρθει καί στήν “πολιτισμένη” 
Εὐρώπη τά τελευταῖα χρόνια. Ἡ ἀπάντηση τῶν εἰδικῶν: 
«Ψυχολογικά προβλήματα». Αὐτά τά ἀπίστευτα ἔγιναν 
πρίν λίγες μέρες καί σέ Σχολή στήν Ἀθήνα! Εἶναι προφα
νές ὅτι ἡ ἄκριτη υἱοθέτηση μοντέλων καί προτύπων τοῦ 
ἐξωτερικοῦ θά μᾶς ἀφανίσει σύντομα.

Ἡ παιδεία πού παρέχεται στούς νέους μας, πρέπει 
νά εἶναι προσαρμοσμένη στήν Ἑλληνική πραγματικότη
τα καί συγχρόνως στίς ἀνάγκες τοῦ μέλλοντος τῆς 
Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Πρωτίστως πρέπει νά εἶναι παιδεία 
Ἑλληνική. Τί σχολεῖα ὀνειρευόταν ἄραγε ὁ πρῶτος Κυ
βερνήτης τῆς πατρίδας μας Ἰ. Καποδίστριας; «Τά σχολεῖα 
δέν εἶναι ἁπλῶς τόπος προεκτάσεως γνώσεων ἀλλά κυ
ρίως φροντιστήρια, Ἠθικῆς, Χριστιανικῆς καί Ἐθνικῆς 
ἀγωγῆς». Σήμερα, πού καί οἱ τρεῖς λέξεις, οἱ ὁποῖες συνο
δεύουν τήν ἀγωγή, εἶναι προγραμμένες, περισσεύει στήν 
κοινωνία μας ἡ ἀνηθικότητα, ἡ ἀθεΐα καί ἡ ἀφιλοπατρία. 
Συνεχίζει ὁ μαρτυρικός Κυβερνήτης – αὐτός πού ἔκανε 
καί πάλι κράτος, μέσα σέ τρία μόλις χρόνια τά ἀποκαΐδια, 
πού ἄφησαν πίσω τους οἱ Τοῦρκοι – μιλῶντας γιά τούς 
δασκάλους: Πρέπει νά εἶναι λέει «διακεκριμένοι ἐπί φιλο
θρησκείᾳ καί ἔρωτι πρός τήν Ἐθνικήν γλῶσσαν» γιατί 
«σχολεῖο ἴσον δάσκαλος».

Δέν εἶναι τοῦ παρόντος ἡ λεπτομερής ἀνάλυση τό
σο τῶν προβλημάτων ὅσο καί τῶν λύσεων, τίς ὁποῖες ἡ 
Παράταξή μας προτείνει. Εἶναι ξεκάθαρη ὅμως ἡ κατεύ
θυνση πρός τήν ὁποία πρέπει νά κινηθοῦμε. Στοχεύου
με σέ μία ποιοτική παιδεία πού θά δίνει ἴσες εὐκαιρίες σέ 
ὅλους, πού θά διαμορφώνει ὁλοκληρωμένες προσωπικό
τητες καί θά μεταγγίζει τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση 
καί δέν θά παράγει μόνο τεχνοκρᾶτες. 

Τά «golden boys», πού ὅλοι ἀναθεματίζουν σήμε
ρα, εἶναι παιδιά μιᾶς στείρας τεχνοκρατικῆς καί ἀμορα
λιστικῆς παιδείας. Τά σχολεῖα μας χρειάζονται πραγμα
τικούς δασκάλους καί τά παιδιά μας εἶναι ἀπαραίτητο νά 
ἐξοπλισθοῦν μέ τά πνευματικά ἐφόδια τῆς Παραδόσεώς 
μας. Θά πρέπει νά νιώθουν καμάρι πού εἶναι Ἕλληνες καί 
περηφάνεια πού εἶναι Χριστιανοί. Ἀλλιῶς, τούς «καρ
πούς» τῆς ἀπαράδεκτης ἀδιαφορίας μας θά τούς δρέ
ψουμε πρῶτοι ἐμεῖς οἱ ἴδιοι. Καί ἤδη τούς δρέπουμε καί 
δέν μᾶς ἀρέσει καθόλου!

Μιχάλης Ἠλιάδης

Πόσοι ἀφοσιωμένοι δά-
σκαλοι ἄραγε ὑπάρχουν 

σήμερα; Πόσοι προσπαθοῦν νά 
διαμορφώσουν ὁλοκληρωμένες 
προσωπικότητες, νά διδάξουν 
ἦθος καί ἀξιοπρέπεια στούς 
μαθητές, νά τούς διδάξουν τήν 
πίστη τῶν Πατέρων μας, νά 
τούς ἐμπνεύσουν ἰδανικά, νά 
καλλιεργήσουν εὐαισθησίες 
στίς ψυχές τους; 

ΠΑΙΔΕΙΑ: «ΟΔΟΣ ΑΒΥΣΣΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΔΕΝ»

Στοχεύουμε σέ μία ποι-
οτική παιδεία πού 

θά δίνει ἴσες εὐκαιρίες σέ 
ὅλους, πού θά διαμορφώνει 
ὁλοκληρωμένες προσωπικό-
τητες καί θά μεταγγίζει τήν 
Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση
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25η Μαρτίου 1821 καί σύσσωμο τό γένος ξε
σηκώθηκε νά ἀποτινάξει τόν τουρκικό ζυγό. 

Μία ἀπόφαση πού δέν στηρίχτηκε στήν λογική, ἀλ
λά ξεπήδησε ἀπό τήν ψυχή τοῦ Ἕλληνα πού διάλεξε 
«καλύτερα μιᾶς ὥρας ἐλεύθερη ζωῆ παρά σαράντα 
χρόνια σκλαβιά καί φυλακή».

Ξεσηκώθηκε ὅλος ὁ Ἑλληνισμός, ἄνδρες, γυναῖ
κες, παιδιά, ἱερεῖς, πρόκριτοι, «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν 
πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία». Μέ 
ὁρόσημο τήν θρησκευτική ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 
θέλησαν οἱ ἀγωνιστές νά συνδέσουν καί νά ταυτί
σουν τήν ἀναγγελία τῆς χαρμόσυνης εἴδησης στήν 

Ὑπεραγία Θεοτόκο μέ τήν ἀρχή τῆς ἀνάστασης τοῦ Γένους.
Ἔχουμε συνηθίσει, στίς ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρ

τίου, νά θυμόμαστε ὅλους αὐτούς πού πῆραν τά ὅπλα καί πολέμησαν μέ ἕναν 
ἀπό τούς δυνατώτερους καί ἀγριώτερους στρατούς τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Καί 
καλά κάνουμε, γιατί μέ τή δική τους θυσία καί τό δικό τους αἷμα ἐμεῖς ζοῦμε 
σήμερα καί εἴμαστε ἐλεύθεροι νά κάνουμε τούς ἔξυπνους. Δέν ἦταν ὅμως μόνο 
τά ὅπλα πού μᾶς ἐλευθέρωσαν.

Ἕνας ἀπό τούς κύριους συντελεστές τῆς ἐπιτυχίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανά
στασης ἦταν ὁ πρῶτος Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδας, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας. Τό 
ὄνομά του, ἡ διπλωματική πεῖρα του κι ἡ μοναδική προσωπικότητά του ἦταν τά 
«κεφάλαια» μέ τά ὁποῖα πλούτισε ἡ φτωχή καί ταλαίπωρη πατρίδα μας.

Στήν πόλη Laibach τόν Ἰανουάριο τοῦ 1821 ὀργανώθηκε συνέδριο ἀπό τίς 
Μεγάλες Δυνάμεις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐπαναστάσεων πού ξέσπασαν σέ 
Ἰταλία καί Ἱσπανία. Στή διάρκεια τοῦ Συνεδρίου ὅμως ὁ Ὑψηλάντης κηρύττει τήν 
Ἐπανάσταση στή Μολδοβλαχία καί στέλνει στόν Τσάρο τήν προκήρυξη ἀπευ
θύνοντάς του ἔκκληση γιά βοήθεια.

Μέσα σέ αὐτήν τήν ἀναταραχή, μέ τίς ἐπαναστάσεις νά ξεσποῦν σέ διάφο
ρα σημεῖα τῆς Εὐρώπης, ὁ φόβος τῶν Ἰσχυρῶν μεγαλώνει. Ὁ ἴδιος ὁ Αὐστριακός 
Καγκελάριος Μέττερνιχ πίεζε τούς Συμμάχους νά καταπνίξουν τήν Ἑλληνική 
Ἐπανάσταση, ὅπως ἔκαναν καί μέ τήν ἐπανάσταση στή Νεάπολη. Ὁ ἴδιος θριαμ
βολογῶντας ἔγραφε: «Μέσα σέ ἕξι ἑβδομάδες τελειώσαμε δύο πολέμους καί κα-
ταπνίξαμε δύο ἐπαναστάσεις. Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι καί ἡ Τρίτη, αὐτή πού ξέσπασε 
στήν Άνατολή, δέν θά ἔχει καλύτερη τύχη».

 

Τότε ἦταν πού ἡ διπλωματική ἰδιοφυΐα τοῦ Καποδίστρια βρῆκε τρόπο νά σώ
σει τήν ἑλληνική ἐπανάσταση ἀπό τά νύχια τοῦ Μέττερνιχ καί τῆς Εὐρώπης 
καί – μέσα σ’αὐτό τό ἀρνητικό κλῖμα – πέτυχε κάτι μοναδικό. Πέτυχε νά κατα
σιγάσει τίς ἀνησυχίες τῶν συνέδρων, ὥστε νά ἀποσιωπηθεῖ τό γεγονός τῆς ἐπα
ναστάσεως, καί  τό σημαντικότερο  νά μήν παρθεῖ καμμία ἀπόφαση γιά στρα
τιωτική ἐπέμβαση.

Ἦταν ἡ μεγαλύτερη διπλωματική ἐπιτυχία τοῦ Καποδίστρια σ’ αὐτό τό συ
νέδριο καί μία ἀπό τίς μεγαλύτερες καί οὐσιαστικότερες προσφορές του στό 
Ἑλληνικό Ἔθνος. Μέ τούς διπλωματικούς του χειρισμούς ἔσωσε τήν Ἑλληνική 
Ἐπανάσταση ἐν τῇ γενέσει της.

Λίγο ἀργότερα, τόν Ἰούλιο τοῦ 1821 ἔπεισε τόν Τσάρο νά στείλει τελεσίγρα
φο στήν Πύλη. Οἱ Τοῦρκοι φοβούμενοι μήπως ὁδηγηθοῦν σ’ἕναν Ρωσοτουρκικό 
πόλεμο καθήλωσαν ἰσχυρά σώματα τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ στήν Κωνσταντι
νούπολη. Ἄν οἱ Τοῦρκοι ἔστελναν αὐτά τά σώματα στρατοῦ, τότε θά κατέπνιγαν 
χωρίς ἀμφιβολία τήν Ἐπανάσταση.

Ἀλλά καί σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς Ἐπανάστασης ὁ Καποδίστριας ἀλληλο
γραφεῖ μέ τούς ὑπόδουλους Ἕλληνες καί τούς συμβουλεύει νά ὀργανώσουν τόν 
στρατό καί νά ἐξοπλίσουν μέ κάθε θυσία τόν στόλο. Ἐπίσης νά στρέψουν τήν 
προσοχή τους στήν κατάληψη τῶν φρουρίων «Ἐν ὅσῳ ἡ καρδία τῆς Ἑλλάδος εἶναι 
εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν, ἐν ὅσῳ τουλάχιστον ἡ Πελοπόννησος δέν παστρευθῆ ἀπό 
τούς Τούρκους, καμμίαν ἐθνικήν ὑπόληψιν δέν ἠμποροῦμε νά ἀποκτήσουμε...».

Τούς νουθετεῖ νά διαφοροποιήσουν τήν τακτική τους ἀπέναντι στούς Τούρ
κους καί τούς Ἀλβανούς, γιατί, ἄλλα φυλετικά χαρακτηριστικά εἶχαν οἱ Τοῦρκοι, 
ἄλλα οἱ Ἀλβανοί. Οἱ Ἀλβανοί εἶχαν κοινά ἔθιμα μέ τούς Ἕλληνες, μισοῦσαν τούς 
Ὀθωμανούς καί ἀγαποῦσαν τήν ἐλευθερία καί τά χρήματα. Ἔπρεπε νά τούς πεί
σουν ὅτι ὁ πόλεμος δέν ἦταν θρησκευτικός, ἀλλά πολιτικός, καί νά τούς προσε
ταιριστοῦν ἐκμεταλλευόμενοι τή φιλοχρηματία τους μέ τό νά τούς θυμίζουν τά 
λάφυρα, τά ὁποῖα καί θά ἀποκτοῦσαν, ἐάν νικοῦσαν τούς Τούρκους. Ταυτόχρο
να ὅμως, νά συμπεριφερθοῦν ἀνθρώπινα πρός τούς Τούρκους, γιατί, ἄν προέ
βαιναν σέ βαναυσότητες, «ἡ Εὐρώπη θέλει μᾶς συχαθῆ ὡς βδελυρούς φονιάδες» 
καί οἱ Τοῦρκοι θά ἀνταπέδιδαν μέ βιαιότητες. 

Σάν πραγματικός ἡγέτης ὁ Καποδίστριας παρακολουθοῦσε ὅλη τήν πορεία 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Μέ κινήσεις ἀκριβείας κινοῦσε τά νήματα στήν 
Εὐρωπαϊκή σκηνή, ἀλληλογραφοῦσε μέ τούς ὑπόδουλους Ἕλληνες καί συνέ
βαλε τά μέγιστα γιά τήν ἐπιτυχία τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ Άγῶνα, ἔστω καί ἄν ὁ 
ἴδιος δέν πῆρε τό ὅπλο νά πολεμήσει.

Νικόλαος Καρζῆς

Ἑλληνική Ἐπανάσταση καί Καποδίστριας

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)
καί δουλείας. Γίνεται σύμμαχος μέ ὁποιονδήποτε, 
ἐφ’ ὅσον συμφέρει εἰς τό Ἔθνος, ἀλλά ποτέ δοῦλος 
τῶν συμμάχων.

Ὁ Γραικύλος ὅμως νομίζει ὅτι συμμαχία σημαίνει 
πνευματικήν δουλείαν, δηλαδή συγχώνευσιν πολι
τισμῶν καί σύγχυσιν ἰδεολογιῶν. Ὁ Γραικύλος δέν 
γίνεται μόνον σύμμαχος, ἀλλά γίνεται καί θέλει νά 
γίνῃ ἕνα πρᾶγμα μέ τόν σύμμαχον... 

Ὁ Ρωμηός ἔχει ἡγετικά αἰσθήματα ἀπό τήν Ρω
μηοσύνην του.

Ὁ Γραικύλος τόν ἡγέτην κάμνει μόνον ἐντός τῆς 
Ἑλλαδίτσας του, ἀφοῦ τά ἡγετικά του αἰσθήματα 
καί τήν πολιτικήν του δύναμιν ἀντλεῖ ἀπό πηγήν 
ἔξω τῆς Ρωμηοσύνης καί ἐκτός τῆς Ἑλλαδίτσας 
του.

Ὁ Ρωμηός εἶναι ἀπό τήν Ρωμηοσύνην του ἀετός. 
Οἱ Ρωμηοί εἶναι πρός ἀλλήλους ἀετοί καί πρός τούς 
ἔξω ἀετοί.

Ὁ Γραικύλος κάμνει τό λιοντάρι εἰς τούς Ρωμη
ούς μέ τήν βοήθειαν τῶν ξένων, ἀλλά εἶναι φρόνι
μον ποντικάκι εἰς τούς ξένους.

Δεν ἐνδιαφέρει τόν Ρωμηόν τί λέγουν οἱ ξένοι 
δι’ αὐτόν, διότι τά κριτήριά του εἶναι ρωμαίϊκα...  
Διά τοῦτο ὁ Ρωμηός γνωρίζει ὅτι εἶναι πνευματικός 
ἡγέτης καί εἰς αὐτούς πού εἶναι ὡς τεχνοκράται καί 
ὡς οἰκονομική δύναμις ἡγέται. Ἀλλά οἱ Νεογραικοί 
ἔχουν τόσον πολύ συνηθίσει νά συγχέουν τό τεχνο
κρατικόν καί τό οἰκονομικόν στοιχεῖον μέ τήν πνευ

ματικήν ἡγεσίαν, ὥστε δέν ἀντιλαμβάνονται πλέον 
τό γεγονός ὅτι ἡ Ρωμηοσύνη εἶναι σήμερον πολιτι
στικός ἡγέτης ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἐκτός τῆς 
Ἑλλαδίτσας των.

Ὁ Γραικύλος νομίζει ὅτι τοιαύτην ἡγεσίαν εἶχον 
μόνο οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί φαντάζονται τόν ἑαυτόν 
των ὡς τόν φύλακα τῶν ἐρειπίων αὐτῶν. Θεωρεῖ 
συνεχιστάς καί ἡγέτας τοῦ πολιτιστικοῦ ἔργου τῶν 
ἀρχαίων Ἑλλήνων τούς Εὐρωπαίους. Δέν εἶναι εἰς 
θέσιν νά καταλάβη ὅτι μόνον ἡ Ρωμηοσύνη εἶναι συ
νεχιστής καί ἡγέτης τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Διά 
τοῦτο ὁ Γραικύλος εἶναι ὁ κύριος συντελεστής εἰς 
τήν καλλιέργειαν τοῦ δουλοπρεποῦς φρονήματος 
τοῦ νεογραικικοῦ ἐν Ἑλλάδι πνεύματος. Ὁ Γραικύ
λος ἔχει ἐμπιστοσύνην ὄχι εἰς τόν ἑαυτόν του ἀλλά 
μόνον εἰς τά ξένα ἀφεντικά του. Ναί μεν ὁ Ρωμηός 
ἔχει ἀπόλυτον πεποίθησιν εἰς τήν Ρωμηοσύνην του, 
ἀλλά οὔτε φανατικός οὔτε μισαλόδοξος εἶναι καί 
οὔτε ἔχει καμμίαν ξενοφοβίαν. Ἀντιθέτως ἀγαπᾶ 
τους ξένους οὐχί ὅμως ἀφελῶς... Ὁ Ρωμηός γνωρί
ζει ὅτι ἡ Ρωμηοσύνη του κατέχει τήν ἀλήθειαν καί 
εἶναι ἡ ὑψίστη μορφή τῶν πολιτισμῶν... Διά τοῦτο ἡ 
Ρωμηοσύνη εἶναι αὐτοπεποίθησις, ταπεινοφροσύ
νη, καί φιλότιμον καί ὄχι κίβδηλος αὐτοπεποίθησις, 
ἰταμότης καί ἐγωϊσμός. Ὁ ἡρωϊσμός τῆς Ρωμηοσύ
νης εἶναι ἀληθής καί διαρκής κατάστασις τοῦ 
πνεύματος καί ὄχι ἀγριότης, βαρβαρότης καί 
ἁρπακτικότης.

Οἱ μεγαλύτεροι ἥρωες τῆς Ρωμηοσύνης συγκα
ταλέγονται μεταξύ τῶν ἁγίων»! 

Τά παρατεθέντα λόγια τοῦ διαπρεποῦς πανε
πιστημιακοῦ καθηγητοῦ καί κληρικοῦ, π. Ἰωάννου 
Ρωμανίδου, εἶναι φῶς, καί γι’ αὐτό, πιστεύω, πώς  δέν 
ἔχουν ἀνάγκη ἀπό τό δικό μου ἑρμηνευτικό φανάρι!

ΚΟΙΝΩΝΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΕΥΣΕΩΣ ΜΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΡΩΜΗΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΡΑΙΚΥΛΩΝ!
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