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Ἡ ἰδεοληψία ὡς πολιτικὴ

Ἡ 19η Μαΐου εἶναι ἡμέρα μνήμης τῆς γε-
νοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. 

Πρόσφατα ὁ κ. Φίλης εἶχε κάνει σχετικὰ 
κάποιες δηλώσεις, ἀρνούμενος οὐσιαστικὰ 
τὸν ὄρο γενοκτονία, τὶς ὁποῖες ἀργότερα 
ἐν μέρει ἀνέτρεψε. Εἶναι σαφὲς ὅτι κάθε πο-
λίτης μπορεῖ νὰ ἔχει τὶς ἀπόψεις του καὶ νὰ 
τὶς ἐκφέρει δημόσια. Ἐπειδὴ ὅμως πρόκειται 
γιὰ τὸν Ἕλληνα ὑπουργὸ Παιδείας, ἂς δοῦμε 
τὴν ἐπιστημονικὴ ἄποψη, μιᾶς καὶ ἡ «γενο-
κτονία» (genocide) εἶναι νομικὸς ὅρος τοῦ 
διεθνοῦς δικαίου.

 Τὸν ὄρο ἐπινόησε ὁ R. Lemkin, ὁ ὁποῖος 
χρησιμοποίησε ἀποδεικτικὸ ἱστορικὸ ὑλικὸ 
ἀπὸ τοὺς διωγμοὺς τῶν Ποντίων, τῶν Ἀρμε-
νίων καὶ τῶν Ἀσυροχαλδαίων ἀπὸ τοὺς 
Τούρκους. Ὁ ὅρος «γενοκτονία» ἔγινε τελικὰ 
ἀποδεκτὸς ἀπὸ τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη τὸ 1948 
(Σύμβαση) καὶ τελικὰ αὐτὰ ἀναγνώρισαν ὡς 
πρώτη γενοκτονία αὐτὴ τῶν Ἑβραίων ἀπὸ 
τοὺς Ναζί. Ἡ γενοκτονία καθορίζεται ἀπὸ 
αὐστηρὰ κριτήρια σύμφωνα μὲ τὴ Σύμβαση 
τῶν Η.Ε. Ἔτσι ὁρίζεται σὰν τὴν «ἐσκεμμέ-
νη προσπάθεια καταστροφῆς ἐν ὅλῳ ἢ ἐν 

μέρει, μιᾶς ἐθνικῆς, ἐθνοτικῆς, φυλετικῆς 
ἢ θρησκευτικῆς ὁμάδας», μὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς 
παρακάτω τρόπους:
α) τὸν φόνο μελῶν τῆς ὁμάδας,
β) τὴν πρόκληση σοβαρῆς σωματικῆς ἢ δια-

νοητικῆς βλάβης σὲ μέλη τῆς ὁμάδας,
γ) τὴ σκόπιμη ἐπιβολὴ στὴν ὁμάδα συνθηκῶν 

ζωῆς ὑπολογισμένων, ἔτσι ὥστε νὰ ἐπιφέ-
ρουν τὴ φυσική τους καταστροφή, ἐν ὅλῳ 
ἢ ἐν μέρει,

δ) τὴν ἐπιβολὴ μέτρων ποὺ ἀποσκοποῦν στὴν 
ἀποτροπὴ γεννήσεων στὸ ἐσωτερικὸ τῆς 
ὁμάδας καὶ

ε) τὴν ὑποχρεωτικὴ μεταφορὰ τῶν παιδιῶν 
τῆς ὁμάδας σὲ κάποια ἄλλη.
Εἶναι ἱστορικὰ ἀποδεδειγμένο ὅτι ὅλοι οἱ 

ἀνωτέρω ὅροι εἶχαν ἐφαρμοστεῖ στὴν περί-
πτωση τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Ἀξίζει νὰ 
ἀναφέρουμε ὅτι τὶς τελευταῖες δεκαετίες, 
πολλοὶ Τοῦρκοι ἀντιεθνικιστὲς συγγραφεῖς, 
ἔχουν μὲ σαφήνεια περιγράψει τὸ ἔγκλημα 
τῆς γενοκτονίας κατὰ τῶν χριστιανικῶν πλη-
θυσμῶν τὴν περίοδο 1914 – 1923. 

Στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρχαν, εἶναι ἀλήθεια, 
ἀρκετὰ ἀντιπροσφυγικὰ στερεότυπα στὸ 
παρελθόν. Τὶς τελευταῖες δεκαετίες ὅμως, 
οἱ προσφυγικὲς ἑνώσεις ὀργανώθηκαν καὶ 
διεκδικῆσαν τὴν ἀναγνώριση τῆς θηριωδίας, 
ἐνῶ γράφτηκαν πολλὰ βιβλία μὲ τραγικὲς 
μαρτυρίες ἐπιζώντων τῆς καταστροφῆς. 
Ὑπάρχουν ἐπίσης ἔρευνες, ποὺ φέρουν στὸ 
φῶς ἱστορικὰ ἀρχεῖα Δυτικῶν διπλωματῶν 
τῆς ἐποχῆς. Ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω πιστοποιεῖται 
ὅτι ὅσα συνέβησαν συνιστοῦν γενοκτονία.

Τοῦ Προέδρου τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  
κ. Μιχ. Ἠλιάδη

(Συνέχεια στήν σελ. 3)
(Συνέχεια στήν σελ. 6)

Τὸ σάπιο διεφθαρμένο πολιτικὸ σύστημα τῶν 
κοτζαμπάσηδων, ποὺ διαφεντεύει τὸν τόπο 

ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Ἰωάννη Α. Καποδίστρια καὶ 
μετά, ἀντελήφθη πὼς μεγάλη μερίδα τῶν ψηφο-
φόρων ἔχει «πατριωτικὲς» ἀναζητήσεις.

Ἔτσι, λοιπόν, κλήθηκαν ἀπὸ τὸν πολιτικὸ «πά-
γκο» (ἐπιτρέψτε μου τὴν ποδοσφαιρικὴ ὁρολο-
γία) οἱ νέοι «πατριῶτες» ἐθνοσωτῆρες μὲ ἐπι-
κεφαλῆς αὐτόν, που στήριξε μία ἀπὸ τὶς πιὸ 
ἀνθελληνικὲς καὶ προδοτικὲς κυβερνήσεις, ἴσως 
τὴν χειρότερη μετὰ τὴν κυβέρνηση Σημίτη, αὐτὴν 
τοῦ Παπαδήμου.

Μαζί του συμπορεύεται ὁ πρώην στενὸς συνερ-
γάτης τοῦ προηγούμενου ἀρχηγοῦ τῆς ΝΔ, ποὺ 
ἀποσκίρτησε γιὰ νὰ προσχωρήσει ἀρχικὰ στὴν 
«χρυσὴ αὐγὴ» καὶ κατόπιν νὰ περιπλανηθεῖ πολι-
τικὰ ὡς «περιφερόμενος Ἰουδαῖος» ἀναζητώντας 
«πολιτικὴ στέγη». Ἀπὸ ὅτι φαίνεται τὴν βρῆκε 
στὰ πρόσωπα κάποιων γνωστῶν καὶ μὴ ἐξαιρε-
τέων (Βόρειο-Ἑλλαδιτῶν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον) γυ-
ρολόγων, ποὺ αποζητοῦν μετὰ πάθους καὶ μανίας 
τὴν δημοσιότητα (καὶ γιατί ὄχι καὶ τὸ χρῆμα).

Δὲν ἀκούσαμε (οὔτε πρόκειται νὰ ἀκούσουμε) 
τί διαφορετικὸ ἔχουν νὰ προτείνουν ὅλοι αὐτοὶ 
οἱ νεοφανεῖς «ἐθνοσωτῆρες» καί, κυρίως, γιατί 
δὲν ὑλοποίησαν στὴν μέχρι σήμερα πορεία τους 
ὅλα ὅσα πρόκειται νὰ ὑποσχεθοῦν ἐπιχειρῶντας 
νὰ ἀποσπάσουν τὴν ψῆφο τῶν ἀφελῶν. Γιατί νὰ 
πιστέψουμε ὅτι θέλουν τὸ καλὸ τῆς Πατρίδος 
ὅταν ἀποδεδειγμένα ἔπραξαν τὸ ἀντίθετο τότε, 
ποὺ τοὺς δόθηκε ἡ εὐκαιρία;

Ποιὰ εἶναι ἡ θέση ὅλων των «πατριωτῶν» στὸ 
φλέγον ἐθνικὸ ζήτημα, ποὺ ἀποκάλυψε τὴν Παρα-
σκευὴ (8 Ἀπριλίου 2016) ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος»; 
Γιατί κανένας δὲν τολμάει καὶ δὲν παίρνει θέση 
σχετικὰ μὲ τὶς ἀντορθόδοξες καὶ ἀνθελληνικὲς 
κινήσεις τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως; 
Γιατί ἕνα τόσο σοβαρὸ θέμα δὲν εἶναι πρωτοσέ-
λιδο σὲ ὅλες τὶς πολιτικὲς καὶ «ἐκκλησιαστικὲς» 
ἐφημερίδες; Ποῦ καὶ γιατί κρύβονται οἱ φλογεροὶ 
ἱεράρχες, ποῦ μάχονται -τάχα- τὸν οἰκουμενισμό; 
Ποῦ καὶ γιατί χάθηκαν οἱ «πατριῶτες» ἱεράρχες, 
ποῦ προωθοῦσαν μέχρι πρότινος τὴν «χρυσὴ 
αὐγὴ» ὡς πατριωτικὴ κίνηση; Σήμερα γιατί ὅλοι 
σιωποῦν; Ὑπάρχει συνενοχὴ ἢ ἄγνοια;

Ἀλήθεια, ποῦ χάθηκε ἡ «χρυσὴ αὐγή»; Ποῦ εἶναι 
οἱ ὑπερασπιστὲς τοῦ ἔθνους τώρα, ποὺ βάλλεται 
πανταχόθεν ἀπὸ πολιτικοὺς καὶ φιλοδυτικοὺς Πα-
τριάρχες; Ποῦ εἶναι οἱ «κυνηγοὶ» χιμαιρῶν, ποὺ 
κυνηγοῦν κάρτες καὶ σύμβολα ποὺ δὲν θὰ τυπω-
θοῦν ποτέ, ἀφήνοντας τοὺς ἐχθροὺς τῆς Πίστεως 
νὰ ἁλωνίζουν ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἀφέλεια(;) 
καὶ τὶς ἐμμονές τους;

Ἡ Ἑλλάδα χάνεται γιατί χάθηκε ἡ λογικὴ καὶ 
κυριαρχεῖ ἡ παράνοια! Οἱ τυχοδιῶκτες ὀνομά-
ζονται «σωτῆρες», οἱ προδότες ἀποκαλοῦνται 
«πατριῶτες», οἱ μανιακοὶ καὶ παράφρονες θεω-

ροῦνται «χριστιανοί», οἱ πάσχοντες ἀπὸ μανίες 
καταδιώξεως λατρεύονται ὡς «θεοφόροι» καὶ 
αὐτοί, ποὺ κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου 
ἀφυπνίζοντας τὴν λογική, ἔχουν περιθωριοποι-
ηθεῖ.

Τί μέλλον μπορεῖ νὰ ἔχει αὐτὸς ὁ τόπος; Στάχτη 
καὶ ἀποκαΐδια! Τίποτε ἄλλο! Ἴσως νὰ εἶναι καλύ-
τερα ἔτσι γιατί δὲν θὰ διαιωνιστεῖ ἕνα πολὺ ἐπι-
κίνδυνο εἶδος: τὸ εἶδος τῶν σκοπίμως ἀνοήτων!

http://bit.ly/1oOy5Do

Οi πατριῶτες, Οi καιρΟςκΟπΟι  
καi Οi ςκΟπιμῶς aνΟητΟι!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» παρακολουθεῖ μὲ πολλὴ προ-
σοχὴ τὶς τελευταῖες ἐξελίξεις, ποὺ διαδραματίζονται 

στὴν Πατρίδα μας καὶ ἀπειλοῦν ἄμεσα τὴν ταυτότητά της 
ὡς Ὀρθόδοξο Κράτος, ἀλλὰ καὶ τὴν Ἐθνικὴ Κυριαρχία ἐπὶ 
τῶν ἐδαφῶν της.

Ἡ ἀπαράδεκτη ἐνέργεια τοῦ Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δη-
μοκρατίας νὰ προσκαλέσει ἐγγράφως τὸν πάπα τῆς Ρώμης 
Φραγκίσκο στὴν Ἑλλάδα, προκειμένου νὰ “παρηγορήσει” 
τοὺς πρόσφυγες καὶ νὰ τραβήξει τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος, 
ἀποδεικνύει περίτρανα πῶς οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες(;) πολιτικοὶ 
ἔχουν παντελῆ ἄγνοια τῆς Ἱστορίας.

Πολὺ περίεργη καὶ πρόξενος πολλῶν σκέψεων εἶναι, ἐπί-
σης, ἡ ἔνοχη σιωπὴ τῶν Ἱεραρχῶν καὶ τῶν πολιτικῶν στὸ πολὺ 
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Μετά τούς δημοσιογραφικούς λιθοβολισμούς ἐτῶν δικαιώνεται ὁ Ἀγών τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου»

Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΕΤΟΛMΗΣΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΑΣ «ΝΕΑΣ ΧΩΡΑΣ»!

Ἐγκυρότατες πληροφορίες πού
περιῆλθαν εἰς γνῶσινµουἀπὸκορυ-
φαίους παράγοντες τῆς Πατρίδας
µαςἀποκαλύπτουνὅτι ὁΠαναγιώτα-
τος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλε-
ως κ. Βαρθολοµαῖος προέβη εἰς
πρωτοφανῆ, ἀποτρόπαιον, ἀντιεκ-
κλησιαστικὴν καὶ ἀντεθνικὴν ἐνέργει-
αν. Ἐκορύφωσε τίς ἐπιδιώξεις του
διὰ ἐπικυριαρχίαν του ἐπί τῶν«Νέων
Χωρῶν» (κακῶς, βεβαίως, ἀποκα-
λουµένων τοιουτοτρόπως, ἐφ’ ὅσον
πρόκειται περί τῶν Μητροπόλεων
τῆς ἑνιαίας Πατρίδος µας, τῆς Ἠπεί-
ρου καί τῆς Βορείου Ἑλλάδος), ζη-
τώντας ἀπό τήν Κυβέρνηση τήν
ἐπανυπαγωγή τῶν «Νέων Χω-
ρῶν» εἰς τήν ἐκκλησιαστική δι-
καιοδοσία τοῦΠατριαρχείουΚων-
σταντινουπόλεως!
Ἡ ἐγκυροτάτη καί ἐξακριβωµένη

αὐτή πληροφορία ἑρµηνεύει καί τήν
πρό τῆς συγκλήσεως τῆς προσφά-
του Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δηµοσιευ-
θεῖσα εἴδηση ὅτι ὁ Μακ. Ἀρχιεπίσκο-
πος κ. Ἱερώνυµος παρέδωσε πρός
φύλαξιν εἰς τήνΚρύπτην τῆς Ἱ. Συνό-
δου ὀγκώδη ἀπόρρητον Φάκελλον,
προφανῶς µέ ἔγγραφα, τά ὁποῖα
σχετίζονται µέ αὐτήν τήν ὑπόθεση.
Ἡ ἐκκλησιαστική καί πνευµατική

στάση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπι-
σκόπου µας νά παραδώση τόν
ἀπόρρητο Φάκελλον, τηρώντας

ἀπόλυτη σιωπή, µή θέλοντας –προ-
φανῶς– νά ἐκθέση τό Πατριαρχεῖο,
τόν τιµᾶ ἰδιαιτέρως ἀλλά καί µᾶς δη-
µιουργεῖ ἐπιπρόσθετες εὐθύνες, διό-
τι πρέπει νά ἀντιδράσουµεὡςΣῶµα
Χριστοῦ καί νά ἀντιταχθοῦµε σέ µιά
ἐντελῶς ἀντικανονική ἀπαίτηση τοῦ
Πατριαρχείου, ἡ ὁποίαἀπαίτηση, ὄχι
µόνο θά ἐκκοσµικεύση τίς Ἑλληνικές
Μητροπόλεις µέ ἐκλογές Μητροπο-
λιτῶν, ὅπως αὐτῶν πού ἔχει ἐκλέξει
µέχρι σήµερα στήν Εὐρώπη καί
ἀλλοῦ, µέ τά γνωστάοἰκτράπνευµα-
τικάἀποτελέσµατα, ἀλλάκατακερµα-

τίζει καί ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΙ τήν Πατρίδα
µας,στά τµήµαταπούὅριζαν ἐδῶκαί
χρόνιαοἱΤουρκικοίΧάρτες τῆςἙλλά-
δος, πού διδάσκονται στά Σχολεῖα
τῆς Κωνσταντινουπόλεως!
Ἡ ἐξέλιξη αὐτή ἦταν ἀναµενοµένη

καί προφανής, ὡστόσο µέχρι χθές
ἐλοιδωρούµεθα οἱ γράφοντες, ὁσά-
κις ἐπισηµαίναµε τούς ἐκκλησιαστι-
κούς καί ἐθνικούς κινδύνους πού
ἐγκυµονοῦσαν οἱΠατριαρχικές κινή-
σεις πού προετοίµαζαν τήν ὑλοποί-
ηση τῶν ἐπιδιώξεων τοῦΦαναρίου.
Γράφω αὐτά σήµερα µέ ἰδιαίτερο

πόνο, γιατί τό θέµα αὐτό τό ἐπεσή-
µαναπρῶτος καί µόνος, γράφοντας
ἐπ’ αὐτοῦ ἀπό τό 2001!
Συγκεκριµένα, στίς 27-7-2001,

στό ἄρθρο µου στόν «Ο.Τ.» µέ τίτ-
λο «Ὁρατός ὁ κίνδυνος Βατικα-
νοποιήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας»
ἔγραφα:
«Οἱ «κάποιες» περυσινές

Ὁ µεγάλος ξεπεσµός
Τοῦ Ἁγιορείτου Μοναχοῦ Νικολάου
Μὲ τὴν ψήφιση τοῦ νόµου γιὰ

τὸ σύµφωνο συµβίωσης τῶν
ὁµοφυλοφίλων, ἀπὸ τὴν Ἑλλη-
νικὴ Βουλή, ἀνοίγει διάπλατα ἡ
κερκόπορτα γιὰ τὴν ἀπώλεια
ἀθανάτων ψυχῶν. Αἱ δυνάµεις
τοῦ σκότους πανηγυρίζουν, ὁ
οὐρανὸς θρινεῖ γι᾽ αὐτὸν τὸν ξε-
πεσµὸ τοῦ λογικοῦ δηµιουργήµα-
τος τοῦ Θεοῦ. Ὁ δὲ Ἀπόστολος
τῶν Ἐθνῶν Παῦλος, τὸ στόµα
τοῦ Χριστοῦ, σαλπίζει ἀπὸ τὰ βά-
θη τῶν αἰώνων, δεικνύων ἡµῖν
τὴν ἀληθῆ ὁδὸν τῆς σωτηρίας λέ-
γων: «Ἀδελφοί, νῦν ἐγγύτερον
ἡµῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύ-
σαµεν. Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ
ἡµέρα ἤγγικεν. Ἀποθώµεθα οὖν
τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώ-
µεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν
ἡµέρᾳ εὐσχηµόνως περιπατή-
σωµεν, µὴ κώµοις καὶ µέθαις, µὴ
κοίτας καὶ ἀσελγείαις, µὴ ἔριδι καὶ
ζήλῳ, ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν Κύ-
ριον Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ τῆς
σαρκὸς πρόνοιαν µὴ ποιεῖσθε εἰς
ἐπιθυµίας» Ρωµ. ιγ΄ 11-14. Ἂν
ὑπακούσωµεν εἰς τὰς θείας γρα-
φάς, τότε θὰ ἐπιτύχωµε εἰς τὰς
ἐξετάσεις τῆς παρούσης ζωῆς καὶ
θὰ ἀκούσωµε τὴν γλυκυτάτη
φωνὴ τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ λέγοντος: «∆εῦτε οἱ
εὐλογηµένοι τοῦ πατρός µου
κληρονοµήσατε τὴν ἡτοιµασµέ-
νην ὑµῖν βασιλείαν ἀπὸ κατα-
βολῆς κόσµου» (Ματθ. κε΄ 31).
Ἂν ἀλλοίµονο παρακούσωµεν
εἰς τὰ κελεύσµατα τῶν θείων
γραφῶν, τότε κλείοµε µὲ τὴν θέ-
λησή µας τὴν πόρτα τῆς αἰωνίου
ζωῆς, καὶ θὰ ἀκούσωµε τὸ «Πο-
ρεύεσθε ἀπ᾽ ἐµοῦ οἱ κατηραµένοι
εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸ ἡτοιµα-
σµένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέ-
λοις αὐτοῦ».
Ἀκούγοντας τὰ ἐπιχειρήµατα

καὶ τὸ λεξιλόγιο στὴν ψήφιση τοῦ
ἀντιχρίστου παρὰ φύσιν νόµου,

Ἑξαετές µνηµόσυνον
τοῦ Ἱεροµονάχου
π. Μάρκου Μανώλη

Τό Σάββατον 16ην Ἀπριλίου
ἐ.ἔ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου
Γεωργίου ∆ιονύσου µετά τήν θεί-
αν Λειτουργίαν θά τελεσθῆ τό
ἑξαετές µνηµόσυνον ὑπέρ ἀνα-
παύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ µακαρι-
στοῦ Ἱεροµονάχου π. Μάρκου
Μανώλη, ἐφηµερίου τοῦ Ἱ. Ναοῦ
καί πνευµατικοῦ προϊσταµένου
τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου
Ἑνώσεως» καί τοῦ «Ὀρθοδόξου
Τύπου».

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑ

Τὴν 11ην Ἀπριλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
Ἁγίου Ἀντίπα Ἐπισκόπου Περγάμου.

Οἱ ἄγνωστοι διωγµοὶ
τοῦ π. Μάρκου Μανώλη

Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ

Μόρφωσις καὶ εὐσέβεια
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. ∆ιονυσίου Τάτση

ΚΑΝΕΝΑΣ δέν µπορεῖ νά ἀµφισβητήσει τή µόρφωση σ᾿ ἕνα
κληρικό ἤ µοναχό τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἀπαραίτητη καί βοη-
θάει πολύ στό ποιµαντικό ἔργο. Ἰδιαίτερα στήν ἐποχή µας,

πού οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἀρκετή κοσµική µόρφωση καί ἀπαιτοῦν
ἀπό τούς κληρικούς νά ἔχουν τά ἀνάλογα προσόντα προκειµένου
νά ἐργάζονται ἀποδοτικά καί νά µποροῦν νά ἀνταποκρίνονται στίς
σύγχρονες ἀνάγκες. Ὡστόσο, µόνη της ἡ µόρφωση δέν φτάνει.
Εἶναι βέβαια χρήσιµο µέσον, δέν εἶναι ὅµως αὐτή πού θά βοηθήσει
τόν κληρικό νά ποιµάνει ἐπιτυχῶς τό λαό τοῦ Θεοῦ. Χρειάζεται νά
συνοδεύεται καί ἀπό εὐσέβεια, ἱερό ζῆλο καί φόβοΘεοῦ.∆ίχως αὐτά
δέν µπορεῖ νά προκύψει σηµαντικό ἔργο.
Στήν ἐποχή µας οἱ περισσότεροι κληρικοί ἔχουν µόρφωση.

Ἔχουν φοιτήσει σέ ἐκκλησιαστικές καί θεολογικές σχολές. Ὑστε-
ροῦν ὅµως στόν πνευµατικό ἀγώνα. ∆έν ἔχουν ἀπαλλαγεῖ ἀπό τό
κοσµικό φρόνηµα, γι᾿ αὐτό καί κινοῦνται ὡς ἐπαγγελµατίες καί ὄχι
ὡς λειτουργοί τοῦ Θεοῦ.
Ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης, ὅπως καί οἱ περισσότεροι γέροντες

τῶν ἡµερῶν µας, δέν διέθετε µεγάλη µόρφωση οὔτε καί προγραµ-
µάτιζε τίποτα. Καί ὅµως τό πνευµατικό του ἔργο ὑπῆρξε µεγάλο µέ
θαυµαστά ἀποτελέσµατα. Τό ὑπαίθριο ἀρχονταρίκι τῆς Παναγούδας
εἶχε γίνει τό µεγάλο πνευµατικό σχολεῖο, ὅπου φοίτησαν χιλιάδες
ἄνθρωποι καί δέχτηκαν τήν εὐεργετική του ἐπίδραση. Ὁ πρωτοπρε-
σβύτερος Θεόδωρος Ζήσης σχολιάζει σχετικά: «∆έν διέθετε περγα-
µηνές κοσµικῆς παιδείας ὁ Ὅσιος Παΐσιος. Μόνον τό ∆ηµοτικό Σχο-
λεῖο εἶχε τελειώσει. ∆ιέθετε ὅµως τό θεῖο φωτισµό καί µία φυσική χά-
ρη, γοητεία καί ἁπλότητα, πρόπαντός δέ πολλή ἀγάπη καί ἐσωτερι-
κό δόσιµο πρός ὅσους τόν ἄκουγαν ἤ ζητοῦσαν τήν βοήθειά του.
Πανεπιστηµιακοί θεολόγοι µέ πολυχρόνιες σπουδές, ὅπως καί ἐπί-
σκοποι µορφωµένοι καί ἄλλοι ἐπιστήµονες, στόν Γέροντα Παΐσιο
προστρέχαµε γιά συµβουλές καί πνευµατική ἀνακούφιση» (περιοδι-
κό «Θεοδροµία», Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2015, σελ. 186-187).
Ὁ πνευµατικός ἀγώνας εἶναι ἀναγκαῖος γιά ὅλους τούς χριστια-

νούς. Κληρικοί, λαϊκοί καί µοναχοί πρέπει νά ἀγωνίζονται καί νά τη-
ροῦν τίς ἐντολές. Νά ἀγωνίζονται πρωτίστως κατά τῶν παθῶν τους,
νά µετανοοῦν γιά τίς ἁµαρτίες τους καί νά ἐκδηλώνουν ἔµπρακτη
ἀγάπηπρός τούς ἀδελφούς. Οἱ κοσµικοί συνήθως δέχονται τήν ἀγά-
πη καί ἀρνοῦνται τόν πνευµατικό ἀγώνα. ∆ραστηριοποιοῦνται σέ
διάφορους συλλόγους καί ὀργανώσεις, γιά νά προσφέρουν στούς
ἔχοντες ἀνάγκη, χωρίς ποτέ νά στρέψουν τό νοῦ τους στή δουλωµέ-
νη ἀπό τά πάθη καρδιά τους. Προβάλλουν τό ἔργο τους καί κρύβουν
ἐπιµελῶς τήν ἀθλιότητά τους. Πολλές φορές ὑπεραγαποῦν τά ζῶα
καί τή «µητέρα φύση», ἐνῶ γιά τούς ἀνθρώπους ἔχουν µειωµένο
ἐνδιαφέρον. Προφανῶς οἱ ἄνθρωποι αὐτοί βρίσκονται µακριά ἀπό
τήν ἀληθινή ἀγάπη πού διδάσκει τό Εὐαγγέλιο.

3ον.-Τελευταῖον
Στὰ δύο προηγούµενα φύλλα τοῦ «Ὀρθοδόξου Τύπου» παρουσιάσαµε

τὴν περιπέτεια καὶ τὸν διωγµό, ποὺ ὑπέστη ὁ π. Μᾶρκος Μανώλης, ἐξ
αἰτίας τῆς διαµαρτυρίας του µέσα στὸ καθολικὸ τῆς Ἱ. Μονῆς Πετράκη τὸ
ἔτος 1970 γιὰ τὴ µνηµόνευση τοῦ οἰκουµενιστοῦΠατριάρχου Ἀθηναγόρου.
Τὸ δηµοσίευµα, ποὺ παρουσιάζοµε σήµερα, περιγράφει νέο διωγµὸ τοῦ
µακαριστοῦ κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος συνέβη 13 ἔτη ἀργότερα. Ἄς τὸν παρακο-
λουθήσωµε.

«Ἀήθης διωγµός»
«Εἶναι γνωστὸς ὁ ἱεροδιάκονος Μᾶρκος Μανώλης, συνεργάτης τῆς

Π.Ο.Ε. («Ὀρθοδόξου Τύπου»). Ἀσκητικός, εὐλαβής, ἐργατικός, ἀκάµατος,
ἰδιαιτέρως δὲ εὐαίσθητος καὶ ἀγωνιστικὸς εἰς ζητήµατα Πίστεως.
»Ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή, εἰς τὴν ὁποίαν ὁ π. Μᾶρκος ἀνήκει ὡς ἀδελφὸς τῆς

Ἱ. Μονῆς Πετράκη, θὰ ἔπρεπε νὰ θεωρῇ τοῦτον ὡς σέµνωµα καὶ καύχηµα
καὶ πολύτιµον συνεργάτην της. Ἀλλὰ συµβαίνει τὸ ἀντίθετον.
»Ἐπειδὴ ὁ π. Μᾶρκος ἀνήκει εἰς τὴν παράταξιν τῶν εὐσεβῶν κληρικῶν

Ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος» ἀπό τοῦ ἔτους 2001 ἔχει ἐπισημάνει τήν ἀντικανονικότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ κα-
θεστῶτος τῶν «Νέων Χωρῶν» καί τόν ἐξ αὐτῆς μέγιστον Ἐκκλησιαστικόν καί Ἐθνικόν κίνδυνον. Ὁ Πα-
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πόσων Ἐθνῶν εἶναι Πρῶτος; ὉΜακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν &
Πάσης Ἑλλάδος σιωπᾶ μέ διάκρισιν καί ποιμαντικήν σύνεσιν, δέν ὁμιλεῖ, δέν ἀποκαλύπτει τά συμβάντα.

Ἡ σύγκληση τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας, ποὺ προετοιµάζεται ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1920, φαίνεται ὅτι, ἐκτὸς
ἀπροόπτου, θὰ πραγµατοποιηθεῖ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016 στὴν Κρήτη, ἐνῶ
ἀρχικὸς τόπος συγκλήσεως καὶ λειτουργίας της εἶχε ὁρισθῆ ἡ Κωνσταντι-
νούπολη.
Ὑπὸ ἄλλες συνθῆκες τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔπρεπε νὰ προκαλεῖ χαρὰ εἰς

ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους, διότι ἐπὶ πολλοὺς αἰῶνες ἡ Ἐκκλησία εἶχε περι-
πέσει σὲ συνοδικὴ ἀπραξία καὶ ἀργία, ἐννοεῖται ἐπὶ οἰκουµενικοῦ ἐπιπέ-
δου, διότι τοπικὲς ἢ εὐρύτερες σύνοδοι δὲν ἔπαυσαν νὰ συγκαλοῦνται
ἀκόµη καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Τουρκοκρατίας. Ἡ σύγκληση, λοιπόν,
µιᾶς νέας Οἰκουµενικῆς Συνόδου, εἴτε µετὰ τὴν ἀναγνωρισµένη ἐπισήµως
Ζ´ Οἰκουµενικὴ Σύνοδο τοῦ 787, εἴτε µετὰ τὶς θεωρούµενες δύο ἄλλες
Οἰκουµενικὲς Συνόδους, τὴν Η´ ἐπὶ Μ. Φωτίου τοῦ 879 καὶ τὴν Θ´ ἐπὶ τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ τοῦ 1351, θὰ ἀποτελοῦσε πράγµατι ἕνα ση-
µαντικὸ ἱστορικὸ γεγονός, διότι ἐκτὸς τοῦ ὅτι θὰ ἀπεδείκνυε τὴν ἑνότητα
τῆς Ἐκκλησίας, παρὰ τὴν διοικητική της διάρθρωση σὲ πολλὲς αὐτοκέφα-
λες τοπικὲς ἐκκλησίες, ἐπὶ πλέον θὰ τὴν παρουσίαζε ὡς ἕνα ζωντανὸ

Πανορθόδοξος ἐπισφράγισις
τῆς παναιρετικῆς ἐγκυκλίου τοῦ 1920

Γράφει ὁ κ. Νικόλαος Γ. Σαββόπουλος, Θεολόγος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Ξένη πρὸς τὴν Ὀρθόδοξον Παράδοσιν
ἡ «Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος» τῆς Κρήτης
Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Ὁµότιµος Καθηγητὴς Α.Π.Θ.

Εἰς τὸ κύριον ἄρθρον τοῦ Ο.Τ. (31.07.2015) εἶχε προταθῆ σχέδιον (τὸ
ὁποῖον υἱοθέτησεν ὁ Σεβ. Πειραιῶς καὶ ὑπεστήριξεν ἀπὸ τοῦ βήματος τῆς
ἡμερίδος διὰ τὴν Μ. Σύνοδον) διὰ τὴν ὁριστικὴν διάλυσιν τοῦ Παπισμοῦ,
συμφώνως πρὸς τὸ ὁποῖον ἡ πλησιεστέρα ἐδαφικῶς πρὸς τὴν Ἰταλίαν Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδος ἐκαλεῖτο νὰ ἐκλέξη Ἱεραρχίαν καὶ Πατριάρχην Ρώμης. Εἰς
τὴν πρότασιν αὐτήν, ἡ ὁποία σημειωτέον ἐθορύβησεν ἀντὶ νὰ εὐφράνη τὸν
Σεβ. Ἰταλίας Γεννάδιον –διατὶ ἄραγε; (τὸ αἴνιγμα ἐλύθη πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν,
ὅταν ὁ Σεβ. Ἰταλίας μαζὶ μὲ τὸν Πάπαν καὶ τὸν Ἀγγλικανὸν Ἀρχιεπίσκοπον
Moxon συνευλόγησαν τοὺς παρευρισκομένους εἰς τὸν Ἅγιον Πέτρον)-,
ἀπήντησεν ὁ Σεβ. Περγάμου κατὰ τὴν ἐνημέρωσιν τῶν παρευρισκομένων
Ἐπισκόπων εἰς τὸ Φανάρι τὴν 30ὴν Αὐγούστου 2016:
«Οὐδέποτε ἀπὸ τοῦ Σχίσµατος µέχρι τοῦδε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία προ-

έβη εἰς ἐκλογὴν ἐπισκόπου Ρώµης εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ Ρωµαιοκαθολικοῦ
Πάπα. ∆ὲν θὰ ἔπρεπε νὰ θεωρήση κενὴν καὶ νὰ πληρώση τὴν ἐπισκοπὴν
ταύτην, ἐὰν δὲν ἀνεγνώριζεν τὸν ἑκάστοτε πάπανὡς Ρώµης;»

Α) Ἀντικατάστασις
Ἡ ἀνταπάντησις ὄχι μόνον τοῦ Ο.Τ. ἀλλὰ καὶ ἄλλων σεβαστῶν προσώ-
πων ἦτο ὅτι διὰ ἱστορικοὺς λόγους δὲν ἐγένετο τότε ἡ ἀντικατάστασις, ἀφ᾽

Περὶ ἐκλογῆς Ἱεραρχίας εἰς Ἰταλίαν

ἩΣύναξη Προκαθηµένων τῶνὈρθοδόξωνἘκκλησιῶν στὴ Γενεύη (22-
28 Ἰανουαρίου 2016) ἀπεκάλυψε τὸ φρόνηµα σχεδὸν ὅλων τῶν Προκα-
θηµένων καὶ τὸν «θρυµµατισµένο φωτισµὸ τῆς Ἱερωσύνης» των, κατὰ τὸν
Ἅγιο Μάξιµο τὸν Ὁµολογητή*.
Μὲ τὸ ἄρθρο 6 τοῦ κειµένου «Ἀπόφασις σχέσεις τῆςὈρθοδόξουἘκκλη-

σίας πρὸς τὸν χριστιανικὸ κόσµο» κατοχυρώνεται ἡ κακοδοξία περὶ «διη-
ρηµένης Ἐκκλησίας». Ἀναφέρει:
«ἩὈρθόδοξοςἘκκλησία ἀναγνωρίζει τὴν ἱστορικὴν ὕπαρξιν ἄλλωνΧρι-

στιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ ὁµολογιῶν�..».
Τὸ ἄρθρο 6 ταυτίζεται µὲ τὴν παναιρετικὴ Ἐγκύκλιο τοῦ 1920 τοῦ Πα-

τριαρχείου Κων/λεως (ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙ-
ΣΤΟΥ) ποὺ ἀναφέρει:
«Ἡ παραδοχὴ ἑνιαίου ἡµερολογίου πρὸς ταυτόχρονον ἑορτασµὸν ὑπὸ

2ον
Κατὰ συνέπεια οἱ ἐπίσκοποι

ποὺ διάλεγαν οἱ Ἀπόστολοι καὶ ὁ
λαὸς ἦταν ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν τὸ
πραγµατικὸ πνεῦµα τῆς Θεολο-
γίας καὶ βρισκόντουσαν ἢ στὴν κά-
θαρση ἢ στὸν φωτισµὸ ἢ στὴν Θέ-
ωση. Ἦταν οἱ γιατροὶ ποὺ εἶχαν
θεραπευθεῖ καὶ βοηθοῦσαν καὶ
τοὺς ἄλλους. Ὅταν χειροτονιό-
ταν ἕνας ἐπίσκοπος καὶ δὲν εἶχε
τὴν ἀληθινὴ θεολογία ἢ τὴν ἐν
Χριστῷ ζωή τὸν καθαιροῦσαν,
ὅπως ἔγινε µὲ τὸν Νεστόριο, ὁ
ὁποῖος ἦταν Πατριάρχης τῆς Κων-
σταντινούπολης. Μόλις ἐξέφρασε

δόγµα ἀντίθετο µὲ τὴν ὀρθόδοξη
παράδοση κανένας δὲν εἶπε:
«Προέρχεται ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο
Ἀντρέα ἄρα εἶναι διάδοχός του
ἑποµένως δὲν µπορεῖ νὰ καθαιρε-
θεῖ». Ὅλοι ἀνεφώνησαν δὲν εἶναι
ὀρθόδοξος ἐπίσκοπος, ἐπειδὴ δὲν
ἐκφράζει τὴν ὀρθοδοξία καὶ τὴν
ὀρθοπραξία.
Γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸν λόγο κάθε

τοπικὴ Ἐκκλησία ποὺ ἐκφράζει τὴν
ὀρθόδοξο πίστη εἶναι καὶ καθολικὴ
Ἐκκλησία. Γιατί ἐκεῖ εἶναι παρὼν ὁ
Χριστός, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ καθολι-
κότητα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ Καθο-
λικὴ λοιπὸν Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἡ

προσωπικὴ συνοµοσπονδία το-
πικῶν ἐκκλησιῶν µὲ κεφαλὴ τὸν
Πέτρο, ἀλλὰ ἡ καθολικὴ πίστη,
ποὺ ἔχει κεφαλὴ τὸν Χριστό. Ἡ ἴδια
πίστη ποὺ εἶχαν οἱ προφῆτες, οἱ
Ἀπόστολοι, ὅλοι οἱ ἅγιοι ποὺ πέ-
ρασαν , αὐτοὶ ποὺ ζοῦν σήµερα καὶ
αὐτοὶ ποὺ θὰ ζήσουν στὸ µέλλον.
Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Παλαµᾶς χρησιµο-
ποίησε καὶ τὴν µεταµόρφωση, γιὰ
νὰ ἐξηγήσει τὸ µυστήριον αὐτὸ τῆς
Ἐκκλησίας. Οἱ Ἀπόστολοι βλέ-
πουν τὴν Ἄκτιστον δόξα, εἶναι πε-
σµένοι στὸ ἔδαφος καὶ συµβολί-
ζουν τὴν στρατευµένη Ἐκκλησία
ποὺ βλέπει τὴν δόξα τοῦ Κυρίου, ὁ
Ἠλίας καὶ ὁ Μωυσῆς εἶναι ὅλοι οἱ
ἅγιοι ποὺ πέρασαν καὶ ποὺ εἶδαν
τὴν ἴδια Ἄκτιστον δόξα καὶ ὁ Κύ-
ριος εἶναι τὸ παρελθόν, τὸ παρὸν
καὶ τὸ ἐσχατολογικὸ τέλος. Ἕνας ὁ
Κύριος, Μία Ἄκτιστος δόξα. Ἡ θέα
Αὐτοῦ τοῦ ἀναστάντος Κυρίου συν-
ιστᾶ τὴν καθολικὴ Ἐκκλησία. Βέ-
βαια, ἡ θέα εἶναι ἢ ἐν κατόπρῳ, ἐν
αἰνίγµατι, µέσῳ τῶν προσευχῶν

ἂν βρισκόµαστε στὴν κάθαρση ἢ
στὸν φωτισµὸ ἢ ἀπευθείας, ἂν βρι-
σκόµαστε στὸ στάδιο τῆς θεώσε-
ως
Ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι εἶναι ἴσοι µε-

ταξύ τους καὶ ἔχουν τὸν ἴδιο βαθµὸ
ἱερωσύνης. Ὁ Πατριάρχης εἶναι
ἐπίσκοπος καθὼς καὶ ὁ ἀρχιεπί-
σκοπος καθὼς καὶ ὁ ἐπίσκοπος
µιᾶς µικρῆς πόλης. Ἂν ἡ Ἐκκλησία
ὀργανώθηκε σὲ ἐπισκοπές, ἀρχιε-
πισκοπὲς ἢ Πατριαρχεῖα, αὐτὸ δὲν
σηµαίνει ὅτι ὁ πρῶτος, εἴτε Ἀρχιε-
πίσκοπος εἶναι, εἴτε Μητροπολί-
της, εἴτε Πατριάρχης, ἔχει µεγαλύ-
τερη ἱερωσύνη ἀπὸ τοὺς ἄλλους.
Ὅλοι συµµετέχουν στὴν σύνοδο
καὶ ἔχουν µία ψῆφο καὶ δὲν διοικεῖ
ὁ πρῶτος. Ὁ Πρῶτος δὲν µπορεῖ
οὔτε κἄν νὰ ἐπέµβη στὶς ὑποθέ-
σεις ποὺ ἀφοροῦν ἐπισκοπὴ τινὰ
ἐκτὸς καὶ ἂν ζητηθεῖ ἢ ἀπὸ τὸν ἴδιο
τὸν ἐπίσκοπο ἢ ἀπὸ ἄλλους, οἱ
ὁποῖοι ἔχουν ὑποστεῖ ἀδικία ἐκ τοῦ
ἐπισκόπου. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ
ἂν σὲ µία µικρὴ ἐπαρχία γίνει σύν-

οδος καὶ ἐκφραστεῖ µία ἀλήθεια,
ἔστω καὶ µὲ λίγους ἐπισκόπους ἢ
ἕνα ἐπίσκοπο µὲ τὸν κλῆρο, τὸν
λαὸ καὶ τοὺς µοναχούς, αὐτὴ ἡ
ἀλήθεια µπορεῖ νὰ ἀναγνωριστεῖ
ἀπὸ ἅπαντες τοὺς ἁγίους καὶ ἀπὸ
µία µετέπειτα σύνοδο πολλῶν ἐπι-
σκόπων, σὰν καθολικὴ ἀλήθεια
ποὺ θὰ ἀντιπροσωπεύει τὴν πίστη
ὅλων τῶν χριστιανῶν. Ἕνα τέτοιο
παράδειγµα µᾶς δείχνει ἡ δευτέρα
οἰκουµενικὴ σύνοδος, ἡ ὁποία
ἦταν µία τοπικὴ σύνοδος τῆς Κων-
σταντινούπολης. Ἀναγνωρίστηκε
σὰν οἰκουµενικὴ ἀπὸ τὴν τετάρτη.
Μὲ τὴν ἴδια λογικὴ καὶ µία σύνοδος
ποὺ συµµετέχουν ὅλοι οἱ ὀρθόδο-
ξοι ἐπίσκοποι καὶ ποὺ φιλοδοξεῖ νὰ
ἀντιπροσωπεύσει µία οἰκουµενικὴ
ἀλήθεια, µπορεῖ νὰ µὴ ἀναγνωρι-
στεῖ σὰν οἰκουµενικὴ µὰ σὰν
λῃστρικὴ ἢ ψευτοσύνοδο, γιατί δὲν
κηρύττει τὴν ὀρθόδοξη πίστη, τὴν
καθολικὴ πίστη τῶν Πατέρων,
Προφητῶν διδασκάλων καὶ Ἀπο-
στόλων. Παραδείγµατα λῃστρικῶν

συνόδων ἢ ψευτοσυνόδων ὑπάρ-
χουν πολλά. Ὑπενθυµίζω µόνο
τὴν σύνοδο τῆς Φερράρας, Φλω-
ρεντίας.
Ὅπως βλέπουµε ἡ ἔννοια τῆς

Καθολικότητος καὶ τῆς ἐκκλησιολο-
γίας ἐν γένει εἶναι διαφορετικὴ καὶ
ἀσυµβίβαστη µεταξὺ τῆς ὀρθοδό-
ξου καὶ καθολικῆς θεολογίας. Ἂν
µάλιστα προσθέσουµε καὶ τὶς θεο-
λογικὲς διαφορές, ὅπως αὐτὲς
ἐκφράστηκαν στὸν 14 αἰῶνα µὲ τὶς
ἡσυχαστικὲς ἔριδες, τουτέστιν τὴν
διάκρισιν µεταξὺ οὐσίας καὶ Ἀκτί-
στων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, τῆς κοι-
νωνίας µεταξὺ κτιστοῦ καὶ ἀκτί-
στου, τῆς ἐκπορεύσεως ἢ ἀπο-
στολῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος καὶ
τῶν λοιπῶν, καταλαβαίνουµε
λοιπὸν ὅτι ἡ ὀρθόδοξος καὶ καθο-
λικὴ θεολογία µιλᾶνε γιὰ δύο δια-
φορετικοὺς Θεούς. ∆ὲν θὰ µπορέ-
σει νὰ ὑπάρξει ποτὲ σύγκλιση
αὐτῶν τῶν ἀπόψεων. Αὐτὸ εἶναι
ποὺ τρόµαξε τοὺς καθολικοὺς ἀπὸ

Ἡ Θεολογία τοῦ πρωτείου
καὶ ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος

Τοῦ κ. Γεωργίου Ἰωάννου Καραλῆ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

«Ἡ ἀναγνώριση τῆς ∆ηµοκρατίας
τῶν Σκοπίων ὡς Μακεδονίας
συνιστᾶ βιασµό τῆς ἱστορικῆς
ἀλήθειας» (Nicolas Hammond)
Τά τελευταῖα χρόνια παρακολουθοῦµε µέ

ἐθνική ἀγανάκτηση µία ἀνεπίτρεπτη προσπά-
θεια πλαστογραφήσεως τῆς ἱστορίας µας µέ τό
σφετερισµό τοῦ ἱστορικοῦ ὀνόµατος τῆς Μακε-
δονίας ἀπό ἕνα ἀρτιπαγές κράτος δύο περίπου
ἑκατοµµυρίων, ὅταν ὁλόκληρη Ἀγγλία καί πολύ
περισσότερο Μεγάλη Βρεττανία καταπείθεται
κατά τίς διαπραγµατεύσεις εἰσόδου στήν ΕΟΚ

γιά τήν ἀποδοχή ὡς ἐπίσηµης ὀνοµασίας,
ἐθνωνυµίας, Ἡνωµένου Βασιλείου, ἐπειδή ἡ
Γαλλία προέβαλε ἐνστάσεις λόγω τῆς Γαλλικῆς
Βρετάνης1. Ἀποτέλεσµα αὐτῆς τῆς προκλητικῆς
στάσεως τῶν Σκοπιανῶν εἶναι ἡ ἀναζωπύρωση
τοῦ λεγόµενου Μακεδονικοῦ Ζητήµατος, πού
ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά σύγχρονα ἐθνικά µας προ-
βλήµατα.
Χρονολογικά τό Μακεδονικό Ζήτηµα ἀνάγεται

στόν 19ο αἰώνα. Ἀρχικάπροέκυψε ἀπό τούς Ρώ-

σους, ὅπως καίρια ἐπισηµαίνει ὁ Γ. Ἰω.Ζολώτας2.
Κατά τό πρότυπο τῶν παραδουνάβιων ἡγεµο-
νιῶν, ἡ τσαρική Ρωσία ἐπί Ἀλεξάνδρου τοῦΒ’Νι-
κολάεβιτς (1818-1881) µετά τόν Κριµαϊκό πόλε-
µο (1856) στρέφεται στά Βαλκάνια καί ἰδίως
πρός τοὺς σλαβοφώνους πληθυσµούς τῆς Μα-
κεδονίας καί Θράκης, ἀπό τούς ὁποίους
ἀποσπᾶ νέους, τούς ὁποίους µεταφέρει στή Ρω-

σία γιά ΄΄σπουδές΄΄, µέ διαφωτιστή τόν διαβόητο
Παγαλίν, δάσκαλο τοῦ τσάρου καί κορυφαῖο τῆς
πανσλαβιστικῆς ἰδέας3. Στή Ρωσία οἱ νεαροί σλα-
βόφωνοι κατ’ ἐξοχήν «ἐµάνθανον ὅτι τό ἔνδοξον
σλαβικόν γένος τῶν Βουλγάρων, αὐτόχθον ἐν
Μακεδονίᾳ καί Θράκῃ καί ἀπό τῶν σπλάγχνων
τοῦ ὁποίου προῆλθον οἱ µέγιστοι ἄνδρες Ἀλέ-
ξανδρος ὁ Φιλίππου καί Ἀριστοτέλης, καί ὑφ’οὗ

κατῳκεῖτο ἀείποτε ἡ περίχωρος τοῦ Βυζαντίου
καί ὅλα τά παράλια τοῦ Εὐξείνου, τῆς Προποντί-
δος καί τοῦΑἰγαίου, παρηγκωνίσθη ἀναξίως ὑπό
τῆς ἀπό νότου προελθούσης µυσαρᾶς φυλῆς
τῶν Γραικῶν καί κατεπροδόθη�»4.
Οἱ Βούλγαροι προκειµένου νά ἐπιτύχουν τήν

ἐθνική τους ἀποκατάσταση, πρόβαλαν ἐδαφικές
διεκδικήσεις στή Μακεδονία. Σηµαντικά βοήθη-
σαν στίς διεκδικήσεις αὐτές, ἡ ἵδρυση τῆς βουλ-
γαρικῆς Ἐξαρχίας (1870) καί ἡ συνθήκη τοῦ Ἁγί-

ου Στεφάνου5 (1878), µέ τήν ὁποία ἡ βόρεια καί
κεντρικήΜακεδονία παραχωροῦνταν στή Βουλ-
γαρία.
Στά τέλη τοῦ 19ου αἰ. ἔχουµε διεκδικήσεις στή

Μακεδονία ἀπό τήνπλευρά τῆς Σερβίας, ἡ ὁποία
ζητάει γιά τούς σλαβοφώνους6 τῆς Μακεδονίας
ἐκκλησιαστική καί ἐκπαιδευτική ἀνεξαρτησία, κα-
τά τό πρότυπο τῆς ρουµανικῆς προπαγάνδας
γιά τούς βλαχοφώνους.
Μετά τόν β’ παγκόσµιο πόλεµο στήν προσ-

πάθεια ἀναδιοργανώσεως τοῦ κράτους τῆς Γι-
ουγκοσλαβίας σέ Ὁµοσπονδιακή Λαϊκή ∆ηµο-

Ἡ πρόκλησις τῶν Σκοπίων
Τοῦ καθηγητοῦ Μιχ. Γ. Τρίτου, Πρ. Κοσµήτορος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ἀποσπάσµατα ἐκ τῶν ὁµιλιῶν
τῆς ἡµερίδος διὰ τὴν Μ. Σύνοδον

Χαιρετισµός Γέροντος Σάββα Λαυρεώτου
Μὲ τὴν χάρη τοῦ ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ µας καὶ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό-

κου ἀπευθύνουµεὡςἉγιορεῖτεςΜοναχοί, ταπεινὰ τὸ µικρὸν ἔνθερµον χαι-
ρετισµό µας σ’ αὐτὴ τὴ Ὁµολογιακὴ Ἡµερίδα. Εἶναι δὲ γιὰ µᾶς ἰδιαιτέρα ἡ
τιµὴ νὰ συµµετέχουµε σ’ αὐτὴ τὴ θεοφιλῆ σύναξη συναµιλλώµενοι εἰς τὸν
καλὸν τοῦτον ἀγῶνα ἐναντίον τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουµενισµοῦ µὲ τό-
σους σπουδαίους, γνωστοὺς ἀλλὰ καὶ ἀφανεῖς ἀγωνιστὲς πατέρες καὶ
ἀδελφούς, οἱ ὁποῖοι ἐπὶ δεκαετίες τώρα ἐν ἀπτοήτῳ φρονήµατι καὶ στεντο-
ρείᾳ φωνῇ, παρὰ τὶς ὅποιες µεθοδεύσεις γιὰ τὴν σιωπή τους, διακηρύττουν
ὅτι ἐµµένουν εὐλαβῶς καὶ ἀσπάζονται θυσιαστικῶς ἀπαραχάρακτη καὶ ἀνό-
θευτη ἕως κεραίας τὴν πατροπαράδοτη Ἀποστολικὴ Πίστη µας· κάτι εἰς τὸ
ὁποῖο, γιὰ νὰ εἴµαστε εἰλικρινεῖς, θὰ ἔπρεπε νὰ ἡγεῖται ἀναντίρρητα τὸἍγιον
Ὄρος, ὁ προµαχώνας καὶ τὸ φρούριο τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐφόσον ἄλλωστε
ἀνέκαθεν στὴ διαχρονία τῆςἘκκλησιαστικῆς Ἱστορίας ὁΜοναχισµὸς πρω-
τοστατοῦσε στὴν καταπολέµηση τῶν θεοστυγῶν αἱρέσεων. Καὶ ἐµεῖς

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

Ἀπὸ τὴν εἰς πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ π. Μάρκου Μανώλη (6.8.1984).
Εἰς τὴν φωτογραφίαν διακρίνεται ὁ Σεβ. Περγάμου ὡς λαϊκός.

ΤοῦΠρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ἐ. Βολουδάκη

  Ἀρ. Πρωτ. 20160411-01                      Ἀθήνα, 11 Ἀπριλίου 2016

Ἐάν γινόταν σήμερα ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821, κάπως ἔτσι θά τήν 
παρουσίαζαν τά σημερινά μέσα ἐνημερώσεως...



Μάρτιος - Ἀπρίλιος 2016
www.koinwnia.com2

• Χαριλάου Τρικούπη 153 
Τ.Κ. 114 72 Ἀθήνα

Τηλ 210 3637 442 / Fax: 210 3637 012
•K. Σάθα 6 - Τ.Κ. 331 00 Ἄμφισσα

Τηλ: 2265022906 
Διευθύντρια Συντάξεως: Μαρίνα Διαμαντῆ

Ὑπεύθυνος κατά τό νόμο: Συμεών Νίνος

Συνδρομές: Ἑλλάδος 10,00 €
 Ἐξωτερικοῦ 50,00 €
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά ἐνισχύσει τόν ἀγῶνα μας, μπορεῖ νά καταθέσει ὅ,τι 
ἐπιθυμεῖ στούς ἀκόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:
Alpha Bank:  GR2201403530353002002003780
Τράπεζα Πειραιῶς: GR8801710030006003040031325
Eurobank/Ταχ.Ταμιευτήριο: GR1302606300000000200423512

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τριμηνιαία Πολιτική Ἐνημέρωση

Ἰδιοκτήτης – Ἐκδότης: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Ἔτος Ἱδρύσεως 2008

E-mail: koinwnia@koinwnia.com
http://www.koinwnia.com

Ἔτσι ὅσοι ἀποροῦν θά μπορέσουν νά ἐξηγή-
σουν γιατί παρόλο πού διάφορα κόμματα, 

ἀποκόμματα, συνιστῶσες καί πλῆθος ἀρχηγῶν 
τους μέ ἀξιοζήλευτο ὑποκριτικό ταλέντο ἐναλ-
λάσσονταν στήν πολιτική σκηνή τῆς Ἑλλάδος 
τό συνολικό “σχέδιο” προχωράει ἀπρόσκοπτα.

Θά μπορέσουν νά ἐξηγήσουν γιατί ἐνῶ προ-
βάλλουν τό δῆθεν “οἰκονομικό” πρόβλημα, ἐπι-
βάλλουν ἀλλαγές σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς 
μας, πού ὄχι μόνο δέν ἔχουν καμιά σχέση μέ τά 
οἰκονομικά ἀλλά πολλές φορές ἀνεβάζουν τό 
κόστος τῶν δημοσιονομικῶν δαπανῶν.

Ἔχουν, ὅμως, εὐθέως σχέση μέ 
τήν ἀλλοίωση τῶν ὅσων Πιστεύ-
ουν οἱ Ἕλληνες καί μέ τήν διάσπα-
ση τῆς Ἑνότητας τοῦ Γένους μας.

Ἔτσι, λοιπόν, δέν ἔχουμε νά κά-
νουμε μέ  “ἄσχετους” καί  “ἀνί-
κανους” πολιτικούς, ἀλλά μέ ἐπι-
κίνδυνους προδότες, ἐκτελεστές 
συγκεκριμένων σχεδίων πού ὑλο-
ποιοῦν καί τά ὁποῖα παραγγέλ-
λονται ἀπό μασωνικά κέντρα στά 
ὁποῖα δείχνουν τυφλή ὑπακοή. Σέ 
αὐτά τά κέντρα εἶναι ἀδιάφορο ἄν 
στήν ἐξουσία βρίσκεται ὁ “τάδε” 
ἤ ὁ “δείνα”. Σημασία ἔχει ἡ ὑλο-
ποίηση τῶν ἐντολῶν τους καί ὅσο πιό πιστά καί 
σύντομα γίνει αὐτή ἡ ὑλοποίηση τόσο μεγαλύ-
τερες ὑλικές καί διεθνεῖς πλέον, ἐπαγγελματικές 
ἀπολαβές ἔχει τό “ὑπάκουο” μέλος τους.

Βέβαια ἔχουν φροντίσει νά κλείνουν τά στό-
ματα, πού μιλοῦν ἀντίθετα, κολλῶντας ἐτικέτες: 
“Συνομωσιολόγος” “Χομεϊνί” “φανατικός” καί 
ἄλλα.

Ὅλοι αὐτοί οἱ πολιτικοί σχηματισμοί ἄσχετα 
ἀπό τήν ὀνομασία τούς ἔχουν ἕνα κοινό πιστεύω, 
πού συνοψίζεται στό ὅτι Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙ-
ΝΑΙ ΘΕΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
ΧΡΗΜΑ.

Αὐτό τό προσφέρουν πρός κατανάλωση μέ 
ἄλλο περιτύλιγμα κάθε φορᾶ: Δημοκρατία, 
Ἐκσυγχρονισμός, Πατριωτισμός, Σοσιαλισμός, 
καί ὅπου πιάσουν τόν σφυγμό τοῦ δύστυχου 
Ἕλληνα καταφέρνουν νά ἀνέβουν στήν ἐξουσία.

Ἦρθε, ὅμως, τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, τώρα πού 
ὅλα τά ἔχουν πεῖ, τώρα πού ὅλα τά ἔχουν κάνει, 
νά δοῦμε τούς καρπούς τοῦ “Πιστεύω” τους. 

Σύγχυση, χρεωκοπία ἀξιῶν καί χρημάτων, δυ-
στυχία κάθε εἴδους ὅπου ἐπικράτησε καί ἐπικρα-
τεῖ.

Στόν ἀντίποδα ἕνα ἄλλο “Πιστεύω” καί αὐτό 
ὅπου καί ὅταν ἐπικράτησε ἔχει δείξει τούς καρ-
πούς του  καί ἔχει ὄνομα. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΡΟ-
ΠΟΣ ΖΩΗΣ. Δές τήν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία 
καί τά τρία χρόνια διακυβέρνησης τῆς Ἑλλάδος 
ἀπό τόν Μοναδικό Ἕλληνα Κυβερνήτη, τόν Μαρ-
τυρικό Ἰωάννη Α. Καποδίστρια.

Ὅσο καί ἄν δέν θέλουν νά τό παραδεχθοῦν 
αὐτοί πού τόν πολεμοῦν εἶναι ἕνας ΤΡΟΠΟΣ 
ΖΩΗΣ, πού καί σέ προσωπικό καί σέ ἐθνικό 
ἐπίπεδο ἀποδείχθηκε πάντα σύγχρονος καί πιό 
προχωρημένος ἀπό τίς ἀντιλήψεις, ἀλλά καί τίς 
ἐπιστημονικές ἀνακαλύψεις ὅλων των ἐποχῶν. Τό 
μόνο πού λείπει γιά νά μπορέσουν οἱ σημερινοί 
ἄνθρωποι νά τόν γνωρίσουν εἶναι αὐτοί πού θά 
δείξουν στήν πράξη τόν τρόπο ἐφαρμογῆς του, 
ὡστόσο αὐτό δέν μειώνει τήν ἀξία του.

Καμάρωναν καί καμαρώνουν οἱ πολιτικοί πώς 
ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀσφαλής χώρα. Καί ναί ἦταν ἕως 
τώρα. Ποιός τήν ἔκανε ἀσφαλῆ; Μήπως ὅλοι 
αὐτοί οἱ πολιτικοί πού φρόντισαν νά ξεχαρβα-
λώσουν ἀκόμα καί τήν τυπική προστασία μας 
ἀπό τήν Ἀστυνομία, τόν Στρατό, τό Ναυτικό κλπ;

Ἡ Ἑλλάδα ἦταν ἀσφαλής γιατί οἱ κάτοικοί της 
ζητοῦσαν τήν Προστασία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, 
τῆς Παναγίας καί τῶν Ἁγίων καί πάντοτε τήν 
εἶχαν. Καί θά συνεχίσει νά εἶναι ἀσφαλής ἄν συ-
νεχίσει νά ἰσχύει ἡ σχέση τῶν Ἑλλήνων μέ τήν ἐξ 
Ἀποκαλύψεως Ἁγία Πίστη τους. Τήν Ὀρθόδοξη 
Πίστη.

Καμάρωναν καί καμαρώνουν οἱ πολιτικοί καί 
ὅπου τούς συμφέρει ἀναφέρουν Ἱστορικές στιγμές 
πού τό Γένος τῶν Ἑλλήνων κατάφερνε τά ἀκα-
τόρθωτα καί ἔκανε ὅλο τόν κόσμο νά παραμιλάει 
μέ τίς νίκες του. «Αὐτές οἱ ἔνδοξες στιγμές θά 
ἐπαναληφθοῦν ὅταν χρειαστεῖ καί γι’ αὐτό μήν 
ἀνησυχεῖτε» λένε στόν λαό μας  «ὅλα θά πᾶνε 
καλά». Καί σέ αὐτούς προστίθενται οἱ διάφο-
ροι ἐπιτήδειοι νά μᾶς λένε πώς αὐτή καί ἡ ἄλλη 
προφητεία θά ἰσχύσει καί πώς θά πάρουμε καί 
τήν Πόλη.

Δέν κάνουν ὅμως λόγο γιά τήν ΑΙΤΙΑ αὐτῶν 
τῶν ἔνδοξων στιγμῶν τῆς Ἱστορίας μας. Ἡ αἰτία 
ἦταν ὁ Ὀρθόδοξος τρόπος Ζωῆς τῶν Προγόνων 
μας. Ἔβαζαν μπροστά τόν Χριστό καί τήν Πανα-
γία καί ἀκολουθοῦσαν ἀπό πίσω πολεμῶντας μέ 

νύχια καί μέ δόντια καί μέ ἀστεῖα πολεμικά μέσα, 
μπροστά σε αὐτά τῶν ἐχθρῶν, γιά νά σώσουν τί; 
ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Γι’ αὐτό, λοιπόν, ἐμεῖς λέμε στόν λαό ΝΑ ΑΝΗ-
ΣΥΧΕΙΤΕ! ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ, 
ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ γιατί ὁ κίνδυνος δέν ἔρχε-
ται! Εἶναι ἤδη μέσα στήν χώρα μας καί δέν εἶναι 
ἄλλος ἀπό τήν ἀλλοίωση τῆς Πίστεώς μας, πού 
τήν καταντήσαμε “Θρησκεία” δηλαδή μιά θεωρη-
τική ἐξήγηση τῶν ὑπαρξιακῶν μας προβλημάτων 
χωρίς ἡ Ζωή μας νά ἔχει καμιά σχέση μέ αὐτήν.

Καί καμία Πόλη δέν πρόκειται νά πάρουμε στήν 
κατάσταση πού εἴμαστε, ἀλλά ἀντίθετα θά χά-
σουμε τή χώρα μας χωρίς νά καταλάβουμε πῶς 
ἔγινε. Εἶναι μεγάλη ἡ προδοσία καί τό τελικό 
στάδιο της εἶναι τά μνημόνια πού παρελαύνουν 
τά τελευταῖα χρόνια. Εἶναι τόσο μεγάλη, πού 
ἀρνούμαστε νά πιστέψουμε ὅτι μᾶς συμβαίνει.

Ἔχουμε ΙΕΡΟ ΧΡΕΟΣ, ὅμως, νά ἀντισταθοῦμε 
νά ὀρθώσουμε μέσα μας τίς Ἅγιες Παραδόσεις 
μας καί νά ἀγωνιστοῦμε μέ τά Πνευματικά μας 
ὅπλα ἀπέναντι στήν λαίλαπα τῆς Παγκοσμιοποί-

ησης καί στούς ἐμπνευστές της.
Τό ΧΡΕΟΣ μας δέν εἶναι ἀπέναντι 

στούς προγόνους μας καί στά παιδιά 
μας. Εἶναι ἀπέναντι στόν ΧΡΙΣΤΟ, πού 
μᾶς παρέδωσε τήν Ἁγία Πίστη μας νά 
τήν κάνουμε τρόπο ζωῆς 24 ὧρες τό 
24ωρο καί τά ἀποτελέσματά του θά γί-
νουν ὁρατά ὥστε νά φωτίσουν καί τούς 
ἄλλους λαούς, πού στενάζουν κάτω ἀπό 
τίς ἀπάνθρωπες συνθῆκες ζωῆς πού τούς 
ἔχουν ἐπιβάλλει οἱ δικές τους προδοτικές 
κυβερνήσεις.

Αὐτοί πού θέλουν τόν ἀφανισμό καί 
τήν ἰσοπέδωση τῶν λαῶν κάτω ἀπό τήν 
ἐξουσία τους ἔχουν ἐπινοήσει καί τόν 

ΜΕΓΑΛΟ ΑΔΕΛΦΟ.
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί γνωρίζουμε 

τόν ΜΕΓΑΛΟ ΣΙΩΠΗΛΟ. Γιά πόσο ἀκόμα θά 
μένει ΣΙΩΠΗΛΟΣ; Καί σέ ποιά πλευρά θά βρεῖ 
τόν καθένα μας ὅταν ἀρχίσει νά ΜΙΛΑΕΙ; Δίπλα 
Του ἤ ἀπέναντί Του;

Γεωργία Καλογεράτου
Μέλος Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς

Πολιτικής Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Πολλά χρόνια δεξιά, ἀρκετά σοσιαλιστικά, πρώτη φορά ἀριστερά, ΜΑ ΠΑΝΤΑ ΜΑΣΩΝΙΚΑ
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(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)

(Συνέχεια στήν σελ. 8)

Οἱ ἁπανταχοῦ προβοκάτορες τῶν μισθο-
φορικῶν μέσων ἐνημερώσεως(;) τῆς Δύ-

σης ἔχουν ἀνάγει σὲ μέγα θέμα τὴν ψεύτικη 
καὶ κακοστημένη διαρροὴ «ἄκρως ἀπόρρητων 
ἐγγράφων», ὅπου ἐμπλέκονται 72 νῦν καὶ πρώ-
ην ἀρχηγοὶ κρατῶν. Ἡ περιβόητη ὑπόθεση τῶν 
«Ἀρχείων τοῦ Παναμά», ποὺ περιλαμβάνει ἕναν 
ἐξωπραγματικὸ ἀριθμὸ 11 ἑκατομμυρίων ἐγγρά-
φων ξεκίνησε, ὅπως εἶναι φυσικὸ καὶ ἑπόμενο, 
ἀπὸ τὴν Γερμανικὴ προβοκατόρικη ἐφημερίδα 
Suddeutsche Zeitung.

Στὸ κόλπο τῆς ἐφημερίδος προστέθηκε καὶ 
ἡ International Consortium of Investigative 
Journalists (ICIJ - Διεθνὴς Κοινοπραξία Ἐρευ-
νητῶν Δημοσιογράφων) ἐκεῖ ὅπου μετέχουν 185 
δημοσιογράφοι καὶ 107 ὀργανισμοὶ μέσων ἐνημέ-
ρωσης(;) σὲ περισσότερες ἀπὸ 65 χῶρες. Ἀνάμεσά 
τους συγκαταλέγεται καὶ τὸ BBC, ποὺ ἐπισημαί-
νει πὼς παρὰ τὴν ἀνάλυση τῶν ἐγγράφων δὲν 
γνωρίζει τὴν πηγὴ τῆς «διαρροῆς». Ἡ καλύτερη 
δικαιολογία γιὰ τὴν πιὸ καλοστημένη εἴδηση τῶν 
τελευταίων ἐτῶν σὲ παγκόσμια κλίμακα.

Ὁ Gerard Ryle, ἐπικεφαλῆς τῆς ICIJ, δήλω-
σε ὅτι τὰ ἔγγραφα καλύπτουν τὶς καθημερινὲς 
«δουλειὲς» τῆς «μητρικῆς» ἑταιρείας Mossack 
Fonseca γιὰ διάστημα μεγαλύτερο τῆς 40ετίας. 
Δὲν διστάζει νὰ δηλώσει, ἐντελῶς προβοκατόρι-

κα, πὼς ἡ «διαρροὴ» θὰ εἶναι πιθανῶς τὸ μεγα-
λύτερο χτύπημα, ποὺ ἔχει δεχθεῖ ποτὲ ὁ κόσμος 
τῶν offshore ἐξαιτίας τοῦ ὄγκου τῶν ἐγγράφων.

Τὰ ἔγγραφα ἀποτυπώνουν τὶς διαδρομὲς τοῦ 
μαύρου χρήματος, τὶς ἑταιρεῖες ποὺ τὸ διακινοῦν 
καὶ τὰ πρόσωπα ποὺ κρύβονται πίσω ἀπὸ αὐτές. 
Πρόκειται γιὰ μεγάλες τράπεζες, νομικὲς ὑπη-
ρεσίες, ἑταιρεῖες πολιτικῶν, καλλιτεχνῶν, ἀλλὰ 
καὶ ἀθλητῶν.

Ἡ Suddeutsche Zeitung προσπαθεῖ νὰ σχε-
τίσει, χωρὶς ἀποδείξεις, συνεργάτες τοῦ Ρώσου 
Προέδρου Vladimir Vladimirovich Putin μὲ 
τὴν offshore ἑταιρεία, ποὺ ἔχει ἕδρα τὸν Πανα-
μά. Μάλιστα ἰσχυρίζεται πὼς στὴν ἴδια ὑπόθε-
ση ἐμπλέκονται οἱ οἰκογένειες τοῦ πρώην προέ-
δρου τῆς Αἰγύπτου Muhammad Hosni El Sayed 
Mubarak, τοῦ πρώην ἡγέτη τῆς Λιβύης Muammar 
Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi ἀλλὰ καὶ τοῦ 
Σύρου προέδρου Bashar Hafez al-Assad.

Οἱ δημιουργοὶ αὐτοῦ τοῦ τεχνητοῦ σκανδάλου 
σὲ ὅτι ἀφορᾶ στοὺς δυτικοὺς πολιτικοὺς καὶ στοὺς 
ἁπανταχοῦ γῆς συνεργάτες τους ἁπλῶς ἀποκα-
λύπτουν τὸν τρόπο, ποὺ οἱ ἴδιοι τοὺς χρηματο-
δότησαν ἢ δωροδόκησαν. Σὲ ὅτι ἀφορᾶ, ὅμως, 
στὸν Ρῶσο Πρόεδρο, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν στοιχεῖα 
δημιούργησαν ἕνα εἰκονικὸ σενάριο μέσῳ τῆς 
τράπεζας Bank Rossiya, ποὺ λειτουργεῖ ὡς «κα-
νάλι» μεταφορᾶς χρημάτων σὲ offshore ἑταιρίες. 
Σὲ μία ἀπὸ αὐτὲς προσπαθοῦν νὰ συνδέσουν τὸ 
ὄνομα τοῦ παιδικοῦ φίλου τοῦ Ρώσου Προέδρου, 
τοῦ διεθνοῦς φήμης τσελίστα Sergei Pavlovich 
Roldugin.

Ἐνῶ σὲ ὅτι ἀφοροῦν στὸν Ρῶσο Πρόεδρο τὰ 
στοιχεῖα εἶναι μυθεύματα καὶ εἰκονικοὶ συσχετι-
σμοί, σὲ ὅτι ἀφορᾶ στοὺς δυτικοὺς πολιτικοὺς καὶ 
ἀχυρανθρώπους εἶναι ἀποκαλυπτικὰ τῆς σήψης 

καὶ τῆς διαφθορᾶς. Τὰ ἔγγραφα ἀποδεικνύουν 
πῶς ἡ Mossack Fonseca βοήθησε τοὺς πελάτες 
της νὰ ξεπλύνουν βρώμικο χρῆμα, πὼς νὰ ἀπο-
φύγουν τὶς κυρώσεις ἀλλὰ καὶ φόρους.

Τὰ στοιχεῖα τῆς ἑταιρείας καταδεικνύουν πὼς ὁ 
πρωθυπουργὸς τῆς Ἰσλανδίας Sigmundur Davi? 
Gunnlaugsson εἶχε κρύψει ἑκατομμύρια δολάρια 
σὲ ἐπενδύσεις στὶς Ἰσλανδικὲς τράπεζες μέσῳ ὑπε-
ράκτιας ἑταιρείας, ποὺ κατεῖχε μυστικά. Ὁ ἴδιος 
καὶ ἡ σύζυγός του εἶχαν ἀγοράσει τὴν offshore 
Wintris τὸ 2007 ἀλλὰ δὲν τὴν δήλωσε ποτέ, οὔτε 
ἀπὸ τὸ 2009 ὁπότε καὶ εἰσῆλθε στὴν Βουλή. Ὀκτὼ 
μῆνες ἀργότερα πούλησε τὸ 50% στὴν σύζυγό 
του ἔναντι ἑνὸς δολαρίου.

Στοὺς χιλιάδες τῶν μαριονετῶν, ποὺ ξεφορ-
τώθηκε ἡ Δύση μέσῳ αὐτοῦ τοῦ σκανδάλου, 
συμπεριλαμβάνονται μέλη τῆς οἰκογένειας τοῦ 
Κινέζου προέδρου Xi Jinping καὶ ὁ «ἄχρηστος» 
πλέον ἀχυράνθρωπος πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας, 
Petro Oleksiyovych Poroshenko. Ἐπίσης, οἱ δυτι-
κοὶ θυσίασαν τὸν Michel Francois Platini, ἀφοῦ 
δὲν τοὺς χρησίμευσε ἐπαρκῶς στὸ ἄλλο στημένο 
σκάνδαλο «Blatter» (1), ἀλλὰ καὶ τὸν ὑπερβολικὰ 
διαφημισμένο καὶ γνωστὸ φοροφυγά, Ἀργεντινὸ 
ποδοσφαιριστὴ Lionel Andres «Leo» Messi, τῆς 
Barcelona.

Ἡ Δύση ἔχει διδάξει τὸ «nothing is as it seems» 
(τίποτε δὲν εἶναι ὅπως φαίνεται) καὶ ξέρει πολὺ 
καλὰ πῶς νὰ τὸ ἐφαρμόσει ὅταν πρόκειται νὰ 
δημιουργήσει ἑστίες ἔντασης ἢ/καὶ νὰ ἐξοντώ-
σει αὐτούς ποὺ δὲν χρειάζεται πιὰ, ἀκόμα κι ἂν 
κάποτε ὑπηρέτησαν τὰ συμφέροντά της.

http://bit.ly/23uiZ9b

 (1)  http://bit.ly/23ug945

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΛΕΓΟΝΤΑ  

ΕΘΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

  Ἡ μεγαλύτερη ἀπάτη-διαρροὴ τῆς σύγχρονης Ἱστορίας

σημαντικὸ θέμα, ποὺ ἀνέδειξε ἡ ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος» τῆς 8ης 
Ἀπριλίου 2016 (Ἄρ. φύλλου 2112) καὶ ἀφορᾶ στὴν ἀντορθόδοξο καὶ ἀνθελ-
ληνικὴ κίνηση τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, ποὺ ζήτησε ἀπὸ τὴν 
κυβέρνηση τὴν ἐπανυπαγωγὴ τῶν “Νέων Χωρῶν” στὴν ἐκκλησιαστικὴ δι-
καιοδοσία τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως!

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ διαίρεση τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι μόνο Ἐκκλησιαστικὸ 
ζήτημα, ἀλλὰ καθαρὰ πολιτικό. Δὲν ὑπάρχουν “νέες χῶρες” ἐντὸς τῆς 
Ἑλλάδος καὶ δὲν γίνεται καμία συζήτηση γιὰ αὐτονόμηση οὔτε τῆς Μα-
κεδονίας, οὔτε τῆς Ἠπείρου, οὔτε τῆς Θράκης, οὔτε τῆς Κρήτης, οὔτε τῶν 
Ἑπτανήσων, οὔτε τῆς Δωδεκανήσου καί, φυσικά, οὔτε τοῦ Ἁγίου Ὅρους. 
Οἱ περιοχὲς αὐτὲς δὲν ἀνήκουν ἁπλᾶ στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ εἶναι ἡ Ἑλλάδα 
καὶ δὲν τίθεται κανένα ζήτημα ἀμφισβήτησης ἐπ’ αὐτοῦ. Ἀντίθετα, πρέπει 
νὰ ξεκινήσει ἄμεσα ἕνα νέο ζήτημα ἐπανένωσης τῆς Κύπρου, ποὺ κακῶς 
αὐτονομήθηκε μετὰ ἀπὸ μία σειρὰ ἀπὸ λανθασμένες(;) πολιτικὲς ἀλλὰ καὶ 
Ἐκκλησιαστικὲς ἐπιλογές.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι ὁ μόνος φρουρὸς καὶ τὸ τελευταῖο 
προπύργιο σὲ ἕνα ἀκόμα μεῖζον ἐθνικὸ ζήτημα, ποὺ τὸ πολιτικὸ σύστημα 
καὶ οἱ ὑπηρέτες τοῦ (βλ. μέσα ἐνημερώσεως) φροντίζουν νὰ ἀποσιωπή-
σουν καὶ νὰ ἀποκρύψουν.

Ἡ σημερινὴ συγκυρία τῆς ἀθεϊστικῆς Ἑλληνικῆς(;) κυβερνήσεως, τοῦ φι-
λοδυτικοῦ πολιτικοῦ συστήματος καὶ τῆς ἀντορθοδόξου καὶ ἀνθελληνικῆς 
οἰκουμενιστικῆς τάσης τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, καθιστοῦν 
τὸ ἔργο τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀκόμα πιὸ δύσκολο, ὡστόσο δὲν 
θὰ ὑποστείλουμε σὲ καμία περίπτωση τὴν σημαῖα τῆς ἀντιστάσεως στὴν 
παγκόσμια διαφθορὰ καὶ δὲν θὰ πάψουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε ὥστε πάντοτε 
ἡ ἀλήθεια νὰ ἀκούγεται ἀκόμα κι ἂν ἡ φωνή μας εἶναι μοναδικὴ ἀνάμεσα 
σὲ χιλιάδες, ποὺ λένε ψέμματα.

Ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου
Πολιτικῆς Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Προδότες τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος! 

Οἱ Πατέρες μας ἀγωνίσθηκαν καὶ πέθαναν ὑπὲρ τῆς Χριστοῦ Πίστεως 
καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία. Οἱ σύγχρονοι ἀπόγονοί τους, ὅμως, 

πρῶτα ἀλλαξοπίστησαν υἱοθετῶντας δυτικὲς ἢ/καὶ ἀθεϊστικὲς κοσμοθεω-
ρίες καὶ στὴν συνέχεια πρόδωσαν τὴν Ἑλλάδα στοὺς ἀλλοεθνεῖς.

Ὁ «πρῶτος Ἕλλην πολίτης», ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς(;) Δημοκρατί-
ας(;) ἀπέστειλε χθὲς τὸ βράδυ (5/3/2016) ἐπιστολή (1) προς τὸν πάπα τῆς 
Ρώμης καὶ τὸν παρακαλεῖ(!) νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ πρόβλημα 
τῶν προσφύγων, ἀποδεικνύοντας περίτρανα πὼς ἔχει παντελῆ ἄγνοια τῆς 
Ἱστορίας.

«Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ἡ παρουσία Σας, στὸ πλευρὸ τῶν προσφύγων 
ὄχι μόνο θὰ τοὺς παρηγορήσει, ἀλλὰ καὶ θὰ στρέψει τὰ βλέμματα ὅλων στὴν 
δραματική τους κατάσταση, ἀγγίζοντας τὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων σὲ 
ὁλόκληρο τὸν κόσμο».

Ὁ Ὀρθόδοξος(;) πολιτικὸς ἀποκαλεῖ σὲ ὅλη τὴν ἐπιστολὴ τὸν πάπα 
«Ἁγιώτατο» καὶ ἀναφέρεται σὲ αὐτὸν σὰν νὰ πρόκειται γιὰ ἱεράρχη τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἱεραρχίας(!), ἐνῶ δὲν παραλείπει νὰ φανερώσει τὶς οἰκουμενι-
στικὲς τάσεις, ποὺ ἔχει ὡς γνήσιο ὄργανο τῆς «νέας» τάξης, προτείνοντας 
κοινὴ ἐπίσκεψη τοῦ πάπα, τοῦ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως καὶ τοῦ 
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν.

«Μὲ τὴ σκέψη αὐτή, ἐπιθυμῶ νὰ Σᾶς ἀπευθύνω πρόσκληση νὰ ἐπισκε-
φθεῖτε ἕνα ἀπὸ τὰ σημεῖα πρώτης εἰσόδου τῶν προσφύγων, τὴ νῆσο Λέ-
σβο τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, 
καὶ νὰ βρεθεῖτε, μαζὶ μὲ τὴν 
ΑΘΠ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατρι-
άρχη καὶ τὸν Μακαριώτατο 
Ἀρχιεπί σκοπο Ἀθηνῶν καὶ 
πάσης Ἑλλάδος, δίπλα στοὺς 
συνανθρώπους μας ποὺ ὑπο-
φέρουν».

 (1)  http://tinyurl.com/gnpwwp4
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Ὁ χαρακτήρας τῆς συνεχιζόμενης ὕφεσης τῆς 
Ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἀντανακλᾶ καί τίς 

προερχόμενες ἀπό τήν περιφερειακή σύγκλιση, 
δηλαδή τήν Εὐρωζώνη, προγραμματικές πιέσεις 
καί στρατηγικούς στόχους τῆς πολυσχιδοῦς Πα-
γκοσμιοποίησης.

Νομίζω ὅτι ὅλοι θά συμφωνούσαμε ὅτι ἡ ἀπο-
τελεσματικότητα θεραπείας ἐξαρτᾶται ἀπό τό 
μέτρο ἀκριβείας τῆς σχετικῆς διάγνωσης. Προ-
κειμένου, λοιπόν, νά προβοῦμε στήν ἐπίλυση τοῦ 
δημοσιονομικοῦ ἤ καί γενικῶς τοῦ οἰκονομικοῦ 
προβλήματος τῆς Ἑλλάδος θά ἔπρεπε νά δια-
γνώσουμε τήν αἰτία τοῦ ἐν λόγῳ προβλήματος. 
Οἱ περισσότεροι παρατηρητές θά συμφωνοῦσαν 
ὅτι ἡ Ἑλληνική οἰκονομία δέν εἶχε ποτέ ἐπιτύχει 
τόν συγκερασμό οἰκονομικῶν καί κοινωνικῶν 
στόχων κατά τρόπον, πού θά διασφάλιζε τήν ἀκε-
ραιότητα καί ἰσορροπία τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας. 
Ὁ λόγος, συλλήβδην, γιά τήν ἐν λόγῳ ἔλλειψη 
ἐπιτυχίας φαίνεται νά εἶναι μία συγκεχυμένη κοι-
νωνικό-οἰκονομική κουλτούρα ἡ ὁποία εἶναι ἀμφι-
ταλαντευόμενη μεταξύ ἀτομικῆς καπιταλιστικῆς 
συμπεριφορᾶς καί σοσιαλιστικῶν προσδοκιῶν. 

Γιά παράδειγμα, ἡ διαπραττόμενη φοροδιαφυγή 
δέν συνάδει μέ ὑψηλές προσδοκίες γιά κοινω-
νικά ὀφέλη. Ἡ ἐν λόγῳ νοοτροπία ἔχει ἐκτρα-
φεῖ ἀπό ἕνα πολιτικό σύστημα, πού δέν στάθηκε 
ἀντάξιο τῶν περιστάσεών του. Οἱ Στωϊκοί ἔλεγαν 
«οὐδέν καλόν ἀμιγές κακοῦ». Τό ἐπιχείρημα ὅτι τό 
οἰκονομικό περιβάλλον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης 
πρέπει νά ἔχει τοὐλάχιστον εὐαισθητοποιήσει 
τόν Ἑλληνικό λαό γιά τήν ἐπιτακτική ἀνάγκη νά 
ὀργανωθεῖ ἡ οἰκονομία τῆς χώρας εἶναι ἔγκυρο 
καί βιώσιμο. Καί, ἐνῶ, ἡ “ἀποδοτικότητα” τῆς 
οἰκονομίας εἶναι ἀποτέλεσμα προσαρμογῆς σέ 
κανόνες λειτουργίας, ἡ “ἀποτελεσματικότητα” 
τῆς οἰκονομίας εἶναι συνάρτηση τοῦ μέτρου ἀπο-
δοχῆς τοῦ σχετικοῦ οἰκονομικοῦ συστήματος. Ἡ 
ἔλλειψη ἀποτελεσματικότητος στήν Ἑλληνική 
οἰκονομία εἶναι βασικῶς συνέπεια τῆς κουλτού-
ρας “σχέσεων”, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τήν οἰκο-
νομική συναλλαγή, καί τῶν ἰσχυρῶν ἱστορικῶν 
παραδοσιακῶν ἀξιῶν, πού εἶναι συνυφασμένες 
μέ τόν Χριστιανικό Ἑλληνισμό. 

Ἐν μέσῳ, λοιπόν, τῆς ἐξελισσόμενης λαίλαπας 
τῆς Παγκοσμιοποίησης ἡ Ἑλλάδα ἀντιμετωπίζει 
πρωτόγνωρες προκλήσεις συμβιβασμοῦ τῶν προ-
αναφερθέντων ἀξιῶν της. Ἡ Παγκοσμιοποίηση 
ἀποτελεῖ πολυδιάστατη ἀπειλή καθότι εἶναι πολύ-
μορφη, διεισδυτική καί ἐπιβλητική. Συγκεκριμένα, 
διακρίνουμε τίς ἑξῆς μορφές Παγκοσμιοποίησης:

ΠΑΓΚΟΣΜιΟΠΟιηΣη ΟiΚΟΝΟΜιῶΝ
Ἀφορᾶ στήν μείωση τοῦ προστατευτισμοῦ 

οἰκονομιῶν, στήν ἀπρόσκοπτη αὔξηση τοῦ ἐμπο-
ρίου, στήν κατάργηση συναλλαγματικῶν ἰσο-
τιμιῶν, στήν μείωση ἐλλειμμάτων, στόν περιο-
ρισμό κρατικῶν ἐπιδοτήσεων, καί στήν αὔξηση 
τοῦ διεθνοῦς οἰκονομικοῦ ἀνταγωνισμοῦ διά τοῦ 
Νεοφιλελευθερισμοῦ. 

ΠΑΓΚΟΣΜιΟΠΟιηΣη aΓΟρῶΝ
Ἀφορᾶ στήν ἀνεύρεση ὑπερεθνικῶν ἀγορῶν, μέ 

ὁμοιογενεῖς καταναλωτικές συμπεριφορές, τῶν 
ὁποίων οἱ ἀνάγκες μποροῦν νά ἱκανοποιηθοῦν 
μέ βέλτιστη οἰκονομική ἀποδοτικότητα.

ΠΑΓΚΟΣΜιΟΠΟιηΣη  
ΠΟΛιΤιΚῶΝ ΣυΣΤηΜΑΤῶΝ

Ἀφορᾶ στήν δημιουργία διεθνοποιημένου σχε-
τικά ὁμοιογενοῦς πολιτικοῦ καί θεσμικοῦ περι-
βάλλοντος τοῦ ὁποίου τελικά θά προΐστανται 
ὑπερεθνικοί ὀργανισμοί, ὅπως γιά παράδειγμα, 
τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο (IMF), ὁ Παγκό-
σμιος Ὀργανισμός Ἐμπορίου (WTO), κλπ. Ἡ ἐν 
λόγῳ Παγκοσμιοποίηση καταργεῖ ἤ ὑποβαθμίζει 
τήν νόμιμη ἐξουσία τῶν ἐθνικῶν κυβερνήσεων.

ΠΑΓΚΟΣΜιΟΠΟιηΣη ΚΟιΝῶΝιῶΝ 
Ἀφορᾶ στήν κοινωνικοποίηση κοινωνιῶν ἡ 

ὁποία ἐπιχειρεῖται διά τῆς διαπολιτισμικῆς δι-
είσδυσης ἀξιῶν καί τῆς ἀποδοχῆς κοινῶν ὑπε-
ρεθνικῶν ἀξιῶν.

Γιά παράδειγμα, ἔρευνες στήν “διαπολιτισμική 
ψυχολογία” (cross-cultural psychology) ἔχουν 
καταδείξει ὅτι οἱ νέες γενεές ἔχουν ἐναγκαλισθεῖ 
νέες “ἀξίες”, πού ἀπορρέουν ἀπό τήν τεχνολογία 
καί τίς κοινωνικές ἐπικοινωνίες, ἀγνοώντας τίς 
“παραδοσιακές ἀξίες” τίς ὁποῖες οἱ παλαιότερες 
γενεές συνεχίζουν νά ἀσπάζονται. 

Ἄς ρίξουμε, λοιπόν, μιά ματιά στό τί μέχρι τώρα 
ἔχει ἐπιτύχει ἡ Παγκοσμιοποίηση. Ἐν συντομίᾳ 
θά παραθέσω στατιστικά στοιχεῖα, πού καταδει-
κνύουν τήν οἰκονομική ἀποτυχία τῆς Παγκοσμι-
οποίησης:

15% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ (ἤτοι 1 δισε-
κατομμύριο) ζοῦν μέ $1 (δολλάριο) τήν ἡμέρα. 

40% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ (ἤτοι 2,7 δι-
σεκατομμύρια) ζοῦν στήν φτώχεια. 

Ἡ παγκόσμια κατανάλωση κατανέμεται ὡς 
ἀκολούθως: 
 • Τό 20% καταναλίσκουν 76.6%, 
 • τό 60% καταναλίσκουν 21.9% καί 
 • τό 20% καταναλίσκουν 1.5%. 

Τό 20% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ (ἤτοι 1,37 
δισεκατομμύρια) ἐλέγχουν τό 90% τοῦ παγκοσμί-
ου εἰσοδήματος. Τό φτωχότερο 20% τοῦ παγκο-
σμίου πληθυσμοῦ ἤλεγχε τό ἑξῆς ποσοστό τοῦ 
παγκοσμίου εἰσοδήματος: 
 • τό 1960: 2.3%, 
 • τό 1991: 1.4%, 
 • τό 2000: 1.1%, 
 • τό 2010: 0.8%.
Τό 1977 οἱ πλουσιότεροι 1% τῶν Ἀμερικανῶν 

(ἤτοι 2,2 ἑκατομμύρια) εἶχαν τό ἴδιο εἰσόδημα, 
πού εἶχαν οἱ φτωχότεροι 22% τῶν Ἀμερικανῶν 
(ἤτοι 49 ἑκατομμύρια).

Τό 2010 τό 1% τῶν Ἀμερικανῶν εἶχαν τό ἴδιο 
εἰσόδημα, πού εἶχαν οἱ φτωχότεροι 35% τῶν Ἀμε-
ρικανῶν (ἤτοι 110 ἑκατομμύρια).

Συμπέρασμα: ἡ Παγκοσμιοποίηση στήν πα-
ροῦσα δόμησή της ἔχει ἐπιφέρει συγκεντρωτι-
σμό πλούτου εἰς βάρος τῆς μεσαίας τάξης καί 
τῶν φτωχότερων στρωμάτων. 

h ΠΑΓΚΟΣΜιΟΠΟιηΣη δέΝ ΧΑιρέι eΜΠιΣΤΟ-
ΣυΝηΣ!

Ἐπιπροσθέτως, τό πλέγμα “Παγκοσμιοποίηση” 
ἀσκεῖ ἐπιρροή καί στίς ἀνθρώπινες σχέσεις ἐπη-
ρεάζοντας τήν ἐξέλιξη συνηθειῶν, συμπεριφορῶν 
καί τελικῶς ἀξιῶν. Ἄν ἀναδράμουμε στό πρόσφα-
το παρελθόν θά παρατηρήσουμε σημεῖα τά ὁποῖα 
ἐνδεχομένως προδιαγράφουν μελλοντικές ἐξε-
λίξεις οἱ ὁποῖες καθιστῶνται δυνατές μέ τήν πα-
ρουσία τῆς Παγκοσμιοποίησης. Γιά παράδειγμα, 
ἡ πτῶσις τοῦ Σοβιετισμοῦ τό 1989 ἐπέφερε τόν 
ἐκδημοκρατισμό μή δημοκρατικῶν χωρῶν, πυρο-
δοτώντας τήν παγκοσμιοποίηση ἐθνικῶν οἰκονο-
μιῶν καί τήν δημιουργία πολυαρχίας τῆς ὁποίας 
τό μέλλον δυνατόν νά ἐγκυμονήσει πρωτότυπα 
κυβερνητικά συστήματα. Ἡ ἔκθεση Kissinger τῆς 
Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν 
(NSSM200) (1) τό 1974 ἀναφέρεται στήν ἀνάγκη 
ἐλέγχου τοῦ πληθυσμοῦ τῆς γῆς ἀνάλογα μέ τά 
ἐθνικά συμφέροντα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. 

Τά ἐν λόγῳ, καί ἄλλα συναφῆ παραδείγματα, 
προϋποθέτουν καί προδικάζουν τήν ἀναγκαιότη-
τα καταδυνάστευσης ἐθνικῆς κυριαρχίας χωρῶν. 
Ἡ κατάλυση δέ ἐθνικῆς κυριαρχίας ἐπιτυγχάνε-
ται, μέ τήν Παγκοσμιοποίηση, ἔντεχνα καί εὐκο-
λότερα σέ χῶρες τῶν ὁποίων ἡ οἰκονομία εἶναι 
ἀδύναμη καί ἀσταθής. 

Ὁ Ἑλληνικός λαός πρέπει νά γνωρίζει ὅτι ὁ 
ρυθμός Παγκοσμιοποίησης μίας χώρας ἐπισπεύ-
δεται διά τῆς ἀπώλειας τῆς ἐθνικῆς της κυριαρ-
χίας. Ἡ συνοχή δέ καί ἡ ἀκεραιότητα τῆς ἐθνικῆς 
κυριαρχίας ἀπειλεῖται ἀπό τήν οἰκονομική κατάρ-
ρευση τῆς χώρας. 

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω διαφαίνεται ὅτι ἡ παραμονή 
τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωζώνη θά εἶναι ἐπιζήμια 
γιά τήν ἐθνική της κυριαρχία καί ταυτότητα, καί 
βέβαια, γιά τίς παραδοσιακές-πολιτισμικές ἀξίες 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Οἱ ἐπιλογές γιά τόν Ἑλληνικό 
λαό εἶναι καθαρές, ὡστόσο, συνεπάγονται δια-
μετρικά ἀντίθετες ἐπιπτώσεις. 

Δρ. Κωνσταντῖνος Πολυχρονίου
Οἰκονομολόγος, Καθηγητής

στό Πανεπιστήμιο τοῦ
Cincinnati στό Ohio τῶν ΗΠΑ

 (1) http://tinyurl.com/hvxajks

Ἑλληνική Οἰκονομία, Ἐθνική ταυτότητα καί Παγκοσμιοποίηση

Τό 20% τοῦ παγκοσμίου πληθυσμοῦ ἐλέγχουν  
τό 90% τοῦ παγκοσμίου εἰσοδήματος.
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Ὅπως γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν Ὀδύσσεια (Ι 92-
105) ὁ στόλος τοῦ Ὀδυσσέα προσορμίστηκε 

σὲ ἕνα μικρὸ νησὶ κοντὰ στὴν Βόρειο Ἀφρικὴ 
ὅπου κατοικοῦσαν οἱ Λωτοφάγοι. Αὐτοὶ τρέφο-
νταν μὲ τοὺς καρποὺς ἑνὸς φυτοῦ ποὺ λεγόταν 
λωτὸς καὶ τοὺς προκαλοῦσε ἕνα εἶδος “εἰρηνικῆς” 
ἀπάθειας. Οἱ Λωτοφάγοι τοὺς ὑποδέχτηκαν 
εὐμενῶς καὶ τοὺς πρόσφεραν καρποὺς λωτοῦ, 
ποὺ φύτρωνε στὴν περιοχή τους καὶ ἀφαιροῦσε 
τὴν μνήμη. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ οἱ στρατιῶτες τοῦ 
Ὀδυσσέα δὲν ἐπιθυμοῦσαν πλέον νὰ ἐπιστρέψουν 
στὴν Ἰθάκη ξεχνῶντας παντελῶς ἀπὸ ποῦ προ-
έρχονται καὶ σὲ ποιὸ προορισμὸ κατευθύνονται. 
Τελικὰ ὁ Ὀδυσσέας τοὺς ὁδήγησε στὰ πλοῖα τους 
μὲ τὴ βία, ὅπου καὶ συνῆλθαν.

Μαθαίνοντας τὴν εἴδηση γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ 
“νεοπαγούς” κόμματος “ Ἐθνικὴ Ἐνότητα”, ὁ συ-
νειρμὸς αὐτὸς ἦταν ἄμεσος καὶ αὐτὸ θὰ γίνει ἀντι-
ληπτὸ στὶς γραμμές, ποὺ ἀκολουθοῦν. Πρωτεργά-
τες τοῦ “νέου” κόμματος “Ἐθνικὴ Ἐνότητα” εἶναι 
οἱ κ.κ. Γιῶργος Καρατζαφέρης καὶ Τάκης Μπαλ-
τάκος. Σύμφωνα μὲ ἀνεπιβεβαίωτες πληροφορίες 
μεταξὺ τῶν στελεχῶν ποὺ πρόκειται νὰ συμμετά-
σχουν στὸν πολιτικὸ αὐτὸ σχηματισμὸ εἶναι καὶ 
οἱ Φαῆλος Κρανιδιώτης, Σταυρούλα Ξουλίδου, 
Βασίλης Καπερνάρος, Νίκος Νικολόπουλος, Βύ-
ρων Πολύδωρας, Χρῆστος Ζώης, Παναγιώτης 
Ψωμιάδης, καθὼς καὶ στελέχη προερχόμενα ἀπὸ 
τὸν Σύνδεσμο Ἐθνικῆς Ἑνότητας (ἀπόστρατοι) 
καὶ ἀπὸ τὸ λεγόμενο “Κίνημα Ἐλευθερίας”. 
Εἶναι χαρακτηριστικὸ τῶν προθέσεων τῶν πρω-
τεργατῶν τοῦ ὅλου ἐγχειρήματος ὅτι θέλουν νὰ 
ἐμφανισθοῦν σὰν ἕνα καθαρόαιμο poulain μὲ νέες 
καὶ φρέσκιες ἰδέες, ἐνῶ στὴν οὐσία δὲν εἶναι παρὰ 
ἕνα μορμολύκειο τῆς παλαιοδεξιᾶς. Μάλιστα δὲν 
τὸ κρύβουν καὶ θέλουν νὰ παρουσιάσουν τοὺς 
ἑαυτούς τους ὡς συνεχιστὲς τοῦ θανόντος Κ. Κα-
ραμανλῆ, τοῦ Εὐάγγελου Ἀβέρωφ, καὶ ἑπομένως 
καὶ τῆς Ε.Ρ.Ε. Πάντοτε οἱ φιλοδοξίες τοῦ Γ. Καρα-
τζαφέρη περιφέρονταν στὸ νὰ γίνει ὁ ἐργολάβος 
τῆς πολυκατοικίας τῆς “δεξιάς” ὅπου ὅλοι οἱ κα-
λοὶ (δεξιοὶ) χωρᾶνε. Ἀρκεῖ νὰ χωρέσει ὁ ἄκρατος 
παραγοντισμὸς τῆς κάθε ἀκόρεστης προσωπικῆς 
φιλοδοξίας, στὰ προτάγματα καὶ στὶς ἐπιταγὲς 
τοῦ “νέου” ἐγχειρήματος. Βεβαίως τὰ λογύδρια 
τοῦ ἀρχηγικοῦ διδύμου βρίθουν ἀντιμνημονιακῶν 
ἀναφορῶν καὶ ἐθνοπατριωτικῶν κορωνῶν. Εἶναι ἡ 
συγκολλητικὴ πολυσυλλεκτικὴ ὕλη ποὺ πρόκειται 
νὰ γίνει καὶ ἐπίχρισμα ἐξωραϊσμοῦ, αὐτοῦ ποὺ μὲ 
τίποτα δὲν ἐξωραΐζεται. Ὁ παλαιοπαραγοντισμὸς 
εἶναι ἀκόρεστος, οἱ παλινωδίες εἶναι γνωστές, ἡ 
ἐθνοκαπηλεία κραυγαλέα, οἱ κάθε εἴδους κυβι-
στήσεις ἀλησμόνητες, οἱ δηλώσεις ὑποτέλειας 
στὸν ξένο παράγοντα μνημειώδεις. Καὶ ὅλα αὐτὰ 
τὰ δείγματα πολιτικῆς γραφῆς τοῦ ἀρχηγικοῦ δι-
δύμου γίνεται προσπάθεια νὰ λησμονηθοῦν καὶ 
νὰ τεθοῦν στὸ σκότος τῆς ἀνυπαρξίας.

Ὁ κάθε πικραμένος ἀνθυποπαραγοντίσκος 
τῆς “παλαιοδεξιάς” προσπαθεῖ νὰ ἐμφανίσει τὸν 
ἑαυτὸν τοῦ ἀμύντορα τοῦ Ἔθνους, πολέμιο τοῦ 
Μνημονίου, ἀντίπαλο τῆς ὑποτέλειας στοὺς ξέ-
νους καὶ ὑπέρμαχο τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν ξεγε-
λοῦν κανέναν. Μόνον ὅσοι θέλουν νὰ ἐξαπατοῦν 
τὸν ἑαυτόν τους, βαυκαλίζονται καὶ ὑποστηρί-
ζουν ἀνθρώπους ποὺ μεθοδευμένα, συνειδητὰ 
καὶ ἀπροκάλυπτα ἔχουν ὑπηρετήσει τὸ εἰδεχθὲς 
πολιτικό-συνταγματικὸ τόξο τῆς ὑποτέλειας, τῆς 
δομικῆς καταστροφῆς τῆς χώρας καὶ τῆς πλή-
ρους ἀπεμπόλησης κάθε ἔννοιας τῆς κοινωνικῆς 
δικαιοσύνης.

 Δὲν ὑπηρέτησε ὁ Γ. Καρατζαφέρης τὶς δυνάμεις 

τῆς ἐθνικῆς ὑποτέλει-
ας καὶ δὲν ψήφισε στὸ 
κοινοβούλιο τὸ πρῶτο 
μνημόνιο; Δὲν συμμε-
τεῖχε στὴν κυβέρνηση 
Παπαδήμου μὲ τὰ πο-
λιτικά του βλαστουρ-
γήματα, τοὺς Μάκη 
Βορίδη καὶ Ἄδωνη Γε-
ωργιάδη καὶ ὄχι μόνον 
(Ἀϊβαλιώτης κλπ); Δὲν 
παρουσίαζε ὁ ἴδιος ὁ Γ. 
Καρατζαφέρης τὰ προ-
τάγματα καὶ τὰ θέσφα-
τα τῶν μνημονίων καὶ 
τοὺς ἐφαρμοστικοὺς 
νόμους σὰν ἀναγκαῖο 
μονόδρομο γιὰ τὴν χώρα καὶ τὸν Ἑλληνικὸ λαό; 
Ξέμπαρκοι ἦταν οἱ συμμετέχοντες ὑπουργοὶ τοῦ 
ΛΑ.”Ο”.Σ. στὴν κυβέρνηση Παπαδήμου; Καὶ 
ἐπειδὴ δὲν ξεχνᾶμε τὸ παρελθὸν τῶν ἐνοίκων 
τῆς θλιβερῆς γαλάζιας πολυκατοικίας, ἂς θυμη-
θοῦμε μιὰ τοποθέτηση τοῦ ἴδιου τοῦ προέδρου 
τοῦ ΛΑ.”Ο”.Σ. στὴν πρωϊνὴ ἐκπομπὴ (1)τοῦ Γ. Πα-
παδάκη στὸ τηλεοπτικὸ κανάλι τοῦ ANT-1 (Δε-
κέμβριος 2011).

Λίγο ὡς πολὺ προτείνεται ἀπὸ τὸν Γ. Καρατζα-
φέρη, νὰ δίνουμε γῆν καὶ ὕδωρ, τὶς γυναῖκες μας 
καὶ τὰ παιδιά μας στὶς ἀδηφάγες ὀρέξεις αὐτῶν, 
ποὺ ἔχουν τὸ παραδάκι. Γιατί τὸ παραδάκι εἶναι ἡ 
οὐσία!  Ἔτσι ἀκριβῶς. Μία ἀπὸ τὶς πιὸ κραυγαλέες 
κυβιστήσεις τοῦ Γιώργου Καρατζαφέρη. Ἕνα κρά-
μα χυδαίου πραγματισμοῦ καὶ ἀπύθμενης ἐθνικῆς 
ὑποτέλειας. Δὲν ἀποροῦμε βέβαια μὲ τὴν εὐκολία 
μεταλλαγῆς τῆς στάσης τους σὲ ὅ,τι βούλεται ὁ 
ξένος παράγων εἴτε λέγεται Ε.Ε., εἴτε Δ.Ν.Τ., εἴτε 
Ε.Κ.Τ. Καὶ ὅταν δὲν κρίνεται ἀναγκαία (ἀπὸ τὸ 
σύστημα ἐξάρτησης) ἡ διεκπεραιωτικὴ εὐκολία, 
ποὺ παρέχει ὁ κάθε τάλας εἴτε τῆς νεοδεξιᾶς, εἴτε 
τῆς παλαιοδεξιᾶς, εἴτε τῆς πασοκικῆς συμφορᾶς, 
εἴτε τῆς νεοαριστερῆς διάλυσης, τότε ἀμέσως ὅλοι 
γυρίζουν στὰ ἀντιμνημονιακὰ λογύδριά τους. Τὸ 
αὐτὸ ἐποίησε καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ ΛΑ.”O”.Σ. Ὅμως 
καὶ τὰ κορυφαῖα στελέχη του ὅπως ἡ κ. Νίκη Τζα-
βέλλα ὡς εὐρωβουλευτὴς δὲν πῆγε πίσω (2).

Δέχεται ἡ εὐρωβουλευτὴς τοῦ ΛΑ.”O”.Σ. νὰ 
μετατραπεῖ ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία σὲ πειραματό-
ζωο προκειμένου νὰ διασφαλισθεῖ ἡ Εὐρωπαϊκὴ 
συνοχὴ καὶ ὑπόσταση. Γιατί γιὰ τὴν ἴδια προέχει 
ἡ συνοχὴ τῆς Ε.Ε. καὶ ὄχι ἡ ὕπαρξη τῆς πατρίδας. 
Γιατί ὅταν δέχεσαι νὰ γίνουν οἱ Ἕλληνες πειρα-
ματόζωα, ὅσο καὶ νὰ κόπτεσαι ὑπὲρ τῆς πατρίδας 
δὲν εἶσαι παρὰ ὑποτελὴς καὶ γραικύλος.

Ἀλλὰ καὶ ὁ κ. Μπαλτάκος δὲν διετέλεσε ἐπιτε-
λικὸ στέλεχος τοῦ κυβερνητικοῦ σχήματος τοῦ 
Ἀντ. Σαμαρά; Κάτω ἀπὸ ποιὰ ὑπερήφανη ἐθνικὴ 
σημαία ὑπηρετοῦσε μιὰ κυβέρνηση, ποὺ γινόταν 
“γιὸ-γιὸ” στὰ χέρια τῆς τρόϊκα; Ὅμως ὁ ρόλος 
τοῦ κ. Μπαλτάκου ἦταν καὶ αὐτὸς τοῦ ἀπορρο-
φητικοῦ γεφυροποιοῦ τῶν ψηφοφόρων τῆς Ν.Δ. 
ποὺ διολίσθησαν στὴν “Χρυσὴ Αὐγή”. Παντοῦ 
ὀβιδιακὲς μεταμορφώσεις σὲ τελείως ἀντίθετες 
καταστάσεις! Καὶ πάντοτε, μὰ πάντοτε, τὴν κάθε 
στιγμὴ νὰ διαρρηγνύουν τὰ ἱμάτιά τους γιὰ τὸ 
δίκαιο τῶν θέσεών τους!

Θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ λάβουμε ὑπ’ ὄψη ὅτι ὅλοι 
οἱ παράγοντες τῆς “ Ἐθνικῆς Ἐνότητας” θεωροῦν 
τὸ σχῆμα τους συνεχιστὴ τῆς γνήσιας –καθα-
ρόαιμης δεξιᾶς, αὐτῆς τοῦ Εὐάγγελου Ἀβέρωφ. 

 (1) http://tinyurl.com/zx4elkg
 (2) http://tinyurl.com/p2r3cny

Ἄραγε θεωροῦν τὸν ἑαυτόν τους ὑποστηρικτὴ 
καὶ ἐπικροτητὴ καὶ τῶν ἐπαίσχυντων συμφωνιῶν 
τῆς Ζυρίχης (1960) γιὰ τὴν Κύπρο, τῶν ἐκλογῶν 
βίας καὶ νοθείας (1961), τῆς περιβόητης “ἐθναρχι-
κής” ρήσης ὅτι “ἡ Κύπρος κεῖται μακράν” (1974). 
Αὐτὴ ἡ παλαιοδεξιά, ποὺ τηροῦσε στάση ὀσφυ-
οκάμψιας στὴν δύση, τὸ ἔπαιζε κουτσαβάκι στὸ 
ἐσωτερικὸ μέτωπο.

Ὅμως ὑπάρχουν καὶ ἔνιοι κομπάρσοι ποὺ φι-
λοδοξοῦν νὰ συμμετάσχουν στὸ φιλόδοξο αὐτὸ 
σχῆμα. Μάλιστα, πέρασαν τυχοδιωκτικὰ καὶ ἀπὸ 
τὸν δικό μας χῶρο, τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Ἀφοῦ δὲν 
κατέστη δυνατὸν νὰ εὐδοκιμήσει ὁ ἄκρατος καὶ 
ἐγωπαθὴς παραγοντισμός τους γιὰ τὴν αὐτοα-
νάδειξή τους σὲ μικροηγετίσκους τῆς στιγμῆς, 
ἄρχισαν νὰ σηκώνουν σημαῖες εὐκαιρίας. Καὶ τὸ 
σπουδαιότερο εἶναι μάλιστα ὅτι δὲν εἶχαν τὴν 
πιὸ στοιχειώδη εὐπρέπεια νὰ γνωστοποιήσουν 
τὴν ἀπομάκρυνσή τους ἀπὸ τὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Τὸ νεόκοπο σχῆμα τῆς “ Ἐθνικὴ Ἐνότητα” 
εἶναι πασιφανὲς ὅτι θὰ βαδίσει στὰ ἴδια μονοπά-
τια τῆς καπηλείας τοῦ Ὀρθόδοξου φρονήματος 
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὁ Ἐκκλησιαστικὸς χῶρος, 
τὰ Ὀρθόδοξα πιστεύματα καὶ οἱ πνευματικὲς πα-
ραδόσεις τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀποτελοῦν γιὰ ὅλους 
αὐτοὺς μέσα ἁλίευσης ψήφων, τρόπους γενικευ-
μένης ἐξαπάτησης καὶ μεθόδους ἀνερυθρίαστης 
ἐκδούλευσης συνειδήσεων. Ἕνας πολιτικὸς ὀργα-
νισμός, ποὺ δὲν ἔχει κέντρο τῆς ὑπάρξεώς του 
τὴν πνευματικὴ καὶ Ἐκκλησιαστικὴ βιωτὴ τῶν 
στελεχῶν του, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελεῖ οὔτε ἐλπί-
δα, οὔτε ἐγγύηση γιὰ τὴν ριζικὴ ἀνάταξη τῆς 
Πατρίδας μας. Εἶναι καιρὸς νὰ ἀφυπνισθοῦν οἱ 
συνειδήσεις τῶν πιστῶν ἀνθρώπων καὶ νὰ στα-
ματήσουν νὰ βαυκαλίζονται λέγοντας ὅτι ἐπι-
λέγουμε μέσα σὲ κόμματα μεγάλης ἀναγνωρισι-
μότητας τοὺς Χριστιανοὺς πολιτικούς. Εἶναι μιὰ 
χίμαιρα. Ἂς θεραπευθοῦν ἀπὸ τὴν λωτοφαγίτιδα. 
Διότι, αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ πολιτικὰ πρόσωπα, 
ἔχουν ἐκ τῶν προτέρων ἀποδεχθεῖ καὶ τὴν σημαία 
εὐκαιρίας τοῦ κόμματος στὸ ὁποῖο ἐντάχθηκαν, 
ἀλλὰ καὶ θεωροῦν τὶς Ἐκκλησιαστικές τους ἀνα-
φορές, σὰν μέσο προσέλκυσης ψήφων. Ἡ μόνη 
πολιτικὴ δύναμη, ποὺ ἔχει ὑψωμένη τὴν σημαία 
τῆς πολιτικῆς συνέπειας καὶ τοῦ ἑδραίου Ὀρθό-
δοξου φρονήματος εἶναι ἡ Πολιτικὴ Παράταξη 
τῶν συνεχιστῶν τῆς πολιτικῆς τοῦ Ἰωάννου Κα-
ποδίστρια, ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

 
Βασίλης Π. Μακρὴς

Μέλος Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς
Πολιτικῆς Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

“ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ 
ΛΩΤΟΦΑΓΩΝ!
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(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)

ΜΙΑ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΠΝΕΥΜΑ ΘΥΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΔΟΥΛΩΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ

Βρισκόμαστε στὰ γραφεῖα τῆς Παρατάξεως, ἕνα 
πρωϊ νὸ ὅπως τόσα ἄλλα. Τὸ τηλέφωνο χτυπάει 

γιὰ μιὰ ἀκόμα φορά, ὅπως τόσες ἄλλες. Τὸ πρόσωπο 
ποὺ μᾶς καλεῖ εἶναι γνωστό, φίλος τῆς Παρατάξεώς 
μας , ἱερέας ἀπὸ τὴν Β. Ἑλλάδα. Ὁ λόγος του πάντα 
συμβουλευτικὸς καὶ παραμυθητικός, ἀλλὰ καὶ ἀγω-
νιστικός, ἐνθουσιώδης.

 Μεταξύ τῶν ἄλλων μᾶς ἐνημερώνει γιὰ τὴν ἀπο-
στολὴ χρηματικοῦ ποσοῦ πρὸς ἐνίσχυση τῶν ἀγώνων 
μας.  Ἐκφράζουμε τὶς θερμὲς εὐχαριστίες μας. Κάθε 
προσφορά, μικρὴ ἢ μεγαλύτερη, εἶναι πολὺ σημαντικὴ 
γιὰ τὴν Παράταξή μας, ἐφ’ ὅσον στηρίζεται ἀποκλει-
στικὰ στὶς εἰσφορὲς τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων της 
καὶ στὴν ἐθελοντικὴ ἐργασία τῶν ἀνθρώπων της. 
Καὶ ἰδιαίτερα στὶς μέρες μας ποὺ εἶναι ὅλα γιὰ ὅλους 
τόσο δύσκολα...

Μιὰ διευκρίνηση ὅμως ἐκ μέρους τοῦ ἱερέως μᾶς 
συγκινεῖ ἰδιαίτερα. Ἕνα μέρος  –200€– τοῦ χρηματι-
κοῦ ποσοῦ προέρχεται ἀπὸ μιὰ ἡλικιωμένη γυναίκα, 
μιὰ συνταξιοῦχο, ποὺ τὸ κράτος μας τὴν ἔχει καταδι-
κάσει, ὅπως καὶ χιλιάδες ἄλλους συνταξιούχους, σὲ 
σύνταξη πείνας τῆς κατηγορίας τῶν 300€  μηνιαίως!

Ποιὸς ξέρει πόσο χρονικὸ διάστημα συγκέντρω-

νε τὸ ποσὸν αὐτὸ γιὰ νὰ τὸ προσφέρει στὸν κοινό 
μας ἀγῶνα; Τὸ δίλεπτο τῆς χήρας μεταφρασμένο σὲ 
εὐρώ... «Προσπαθήσαμε νὰ τὴν ἀποτρέψουμε κι ἐγὼ 
καὶ ἡ πρεσβυτέρα μου» –μᾶς πληροφόρησε ὁ ἱερέ-
ας– «ἰδιαίτερα αὐτὸ τὸ διάστημα, ποὺ ἦταν ἀσθενὴς 
καὶ εἶχε περισσότερα ἔξοδα, ἀλλὰ δὲν εἶχε ἀποτέλεσμα 
ἡ προσπάθειά μας».

Δὲν εἶχε ἀποτέλεσμα γιατί ἡ λεβέντισσα αὐτὴ 
γιαγιὰ ἔχει τὰ δικά της ἐπιχειρήματα, ἢ μᾶλλον μιὰ 
σφοδρὴ ἐπιθυμία: «Ἐγὼ μεγάλωσα, δὲν ξέρω πόσο θὰ 
ζήσω ἀκόμα» –ὁμολογεῖ– «ὅμως θέλω ἡ Πατρίδα μου 
νὰ μείνει Ὀρθόδοξη καὶ Ἑλληνική»!... 

Αὐτὴ ἦταν πάντα ἡ Ἑλληνικὴ ψυχὴ καὶ εὐχαρι-
στοῦμε τὴν ἄγνωστη σὲ μᾶς γερόντισσα καὶ τὸν 
ἀγωνιστὴ ἱερέα ποὺ μᾶς τὸ θύμισαν. Καιρὸς νὰ κά-
νουμε ἀρχή, μεγάλοι καὶ μικροί, νὰ ἀποκτήσουμε 
τὸ φρόνημα αὐτὸ τὸ ἀδούλωτο, ἀλλὰ καὶ πνεῦμα 
θυσίας. Καὶ νὰ ἀγωνιστοῦμε μέσα ἀπὸ τὴν Παράταξή 
μας νὰ πάρουμε τὴν Πατρίδα μας πίσω ἀπὸ αὐτοὺς 
ποὺ τὴν καταστρέφουν συστηματικὰ γιὰ νὰ «μείνει 
Ὀρθόδοξη καὶ Ἑλληνική»!

Ευανθία Κωλέττη-Μπρανγκ 

Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει ἄλλωστε, ὁ 
καθ’ ὕλην ἁρμόδιος ὀργανισμός, ἡ 
Διεθνὴς  Ἕνωση Μελετητῶν Γενο-
κτονιῶν (Ι.Α.G.S.). Μὲ ψήφισμά της 
(12ος 2007) ἡ I.A.G.S. ἀναγνωρίζει 
ὅτι ὑπῆρξε γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων 
τοῦ Πόντου ἀπὸ τοὺς Τούρκους τὴν 
περίοδο 1914- 1923 καὶ μάλιστα ζη-
τάει ἀπὸ τὴν Τουρκία «νὰ ἀναγνω-
ρίσει τὴ γενοκτονία, νὰ ἐκδώσει μιὰ 
ἐπίσημη ἀπολογία καὶ νὰ προχωρή-
σει σὲ ἄμεσα καὶ σημαντικὰ βήματα 
γιὰ ἀποκατάσταση.»

Ἡ γενοκτονία τοῦ Πόντου ἀνα-
γνωρίστηκε ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κοινο-
βούλιο τὸ 1994, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἄλλες 
χῶρες, ἀπὸ πολιτεῖες τῶν Η.Π.Α., 
ἐνῶ ἀναγνωρίστηκε τὸ 2006 καὶ ἀπὸ 
τὸ Εὐρωκοινοβούλιο.

Ἀπεναντίας ὁ ὅρος «ἐθνοκάθαρ-
ση», τὸν ὁποῖο ὁ ὑπουργὸς ἀρχικὰ 
χρησιμοποίησε, δὲν ἔχει νομικὴ ἰσχὺ 
καὶ δὲν σημαίνει κάτι συγκεκριμέ-
νο. Προφανῶς, περιγράφει μία βί-
αιη συμπεριφορὰ ἐναντίον κάποιου 
τοπικοῦ πληθυσμοῦ, ὁρμώμενη ἀπὸ 
φυλετικὰ ἢ ἐθνικὰ κριτήρια.

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, ποῦ βρῆκε 
τὶς «ἐπιστημονικὲς» ἀπόψεις περὶ 
τοῦ ἀντιθέτου ὁ κ. Φίλης; Ἡ ἐξή-
γηση εἶναι ὅτι ὑπάρχει ἕνα «ἀντιε-
θνιστικὸ» ἀπωθημένο σὲ κάποιους 
στὴν Ἑλλάδα. Ὁ «ἐθνομηδενισμὸς» 
στὰ πλαίσια τοῦ «προοδευτισμοῦ» 
δυστυχῶς εἶναι γνώρισμα ποὺ συ-
ναντᾶμε σὲ πολιτικοὺς τόσο τῆς 
ἀριστερᾶς, ὅσο καὶ τῆς δεξιᾶς (νε-
οφιλελεύθεροι) ἢ τοῦ κέντρου καὶ 
ὑπηρετεῖ τὶς πολιτικὲς σκοπιμότητες 
τῆς παγκοσμιοποίησης. Ἐπὶ ὑπουρ-
γίας τῆς κ. Γιαννάκου, ἡ ὁποία εἶναι 
καὶ σήμερα προβεβλημένο στέλεχος 
τῆς Ν.Δ., τὸ βιβλίο τῆς κ. Ρεπούση 
μὲ τὸν «συνωστισμὸ στὴν παραλία 
τῆς Σμύρνης», ἑτοιμάστηκε γιὰ τὰ 
σχολεῖα μας. Οἱ «ἐθνομηδενιστὲς» 
ἀρνοῦνται τὴν ἱστορικὴ συνέχεια 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τὸν ἐθνικὸ 
καὶ ἱστορικὸ ρόλο τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἐκκλησίας. Θεωροῦν τὸ Ἑλληνικὸ 
ἔθνος δημιούργημα τοῦ δυτικοῦ Δι-
αφωτισμοῦ καὶ κατασκεύασμα τοῦ 
Ἑλληνικοῦ κράτους, ἐνῶ ὀνειρεύο-
νται πολυεθνική, πολυπολιτισμικὴ 
καὶ πολυθρησκευτικὴ τὴν Ἑλλάδα. 
Ἡ ἰδεολογικὴ συνέπεια στὶς ἀπόψεις 
τοῦ «ἐθνομηδενισμοῦ» ἔχει ὁδηγή-
σει στὴ διαστρέβλωση τῆς ἱστορίας, 
στὴν ἄρνηση ὕπαρξης τῶν Κρυφῶν 

Ὑπενθυμίζουμε πὼς τὰ ἔξοδα τῆς ἐφημερίδος καλύπτονται ἀπὸ τὶς συνδρομὲς τῶν ἀναγνωστῶν της. Ἡ 
παροῦσα ἀνακοίνωση ἀποτελεῖ εὐγενικὴ ὑπενθύμιση στοὺς συνδρομητές, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀνανεώσουν 
γιὰ τὸ 2016.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν διαθέτει χορηγοὺς καὶ βασίζεται ἀποκλειστικὰ στὶς δωρεὲς καὶ συν-
δρομὲς τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων της.

Μὲ 2€ συμβάλετε στὴν ἐξόφληση τῶν καθημερινῶν ἐξόδων τῶν Γραφείων
Μὲ 5€ συμβάλετε στὴν ἐκτύπωση τῆς νέας ἐφημερίδας
Μὲ 10€ ἡ φωνὴ σᾶς φθάνει σὲ ὅλες τὶς περιφέρειες τῆς Πατρίδος μας
Μὲ 20€ συμβάλετε στὴν ἐξόφληση μέρους τῶν ὀφειλῶν στὴν μεταφορικὴ ἑταιρεία
Μὲ 50€ συμβάλετε στὶς ἐκδηλώσεις καὶ στὶς δράσεις τῆς Παράταξης
Μὲ 100€ θὰ μπορέσουν νὰ ἐξοφληθοῦν οἱ ὀφειλὲς ἀπὸ τὴν ἐκτύπωση τῶν ψηφοδελτίων
Μὲ 500€ κάνετε μιὰ ἐπένδυση Ζωῆς!

Ὅποιος πιστεύει ὅτι ὁ ἀγώνας μας θὰ πρέπει νὰ συνεχιστεῖ, μπορεῖ νὰ τὸν ἐνισχύσει καταθέτοντας ὅ,τι 
ἐπιθυμεῖ, στοὺς ἀκόλουθους τραπεζικοὺς λογαριασμούς:

Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού IBAN1
ALPHA BANK 353 00 2002 003780 GR22 0140 3530 3530 0200 2003 780
Τράπεζα Πειραιώς 600 30 400 31325 GR88 0171 0030 0060 0304 0031 325
Eurobank - Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 0026 0630 00 0200423512 GR13 0260 6300 0000 0020 0423 512

Μὴν λησμονεῖτε νὰ ἀναγράφετε τὸ Ὀνοματεπώνυμό σας στὰ σχόλια τοῦ καταθετηρίου, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ 
τὴν ἀπόδειξη τῆς δωρεᾶς σας στὴν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Ἡ ἰδεοληψία ὡς πολιτικὴ
Σχολειῶν, τὴν ἄρνηση τῶν γεγονότων στὸ Ζάλογγο, 
τὴν ἄρνηση τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων,… Ἀναγνω-
ρίζουν ὅμως οἱ κύκλοι αὐτοὶ τὴν γενοκτονία τῶν Ἀρμε-
νίων! Δηλαδὴ ὅτι ὑπῆρξε γι’ αὐτοὺς τοὺς Χριστιανοὺς 
ὀργανωμένο σχέδιο ἐξόντωσης καὶ ἀφανισμοῦ, ἀλλὰ 
αὐτὸ τὸ σχέδιο δὲν περιλαμβάνει τοὺς Ποντίους! Ἡ 
ἐπιστημοσύνη στὸ ἀπόγειό της…

Πρόσφατα ὁ κ. Ἀ. Λιάκος, τῆς ἴδιας ὁμάδας τῶν 
«ἐθνομηδενιστῶν», ἀνέλαβε τὴ θέση τοῦ προέδρου 
τῆς ἐπιτροπῆς ἐθνικοῦ καὶ κοινωνικοῦ διαλόγου γιὰ 
τὴν Παιδεία καὶ ἐπικεφαλῆς, τῆς ἀναθεώρησης τοῦ προ-
γράμματος τῶν σχολικῶν βιβλίων Ἱστορίας. Δυστυχῶς 
μὲ αὐτὸ τὸ διευθυντικὸ προσωπικό, ἡ Παιδεία μας ὄχι 
μόνο δὲν μπορεῖ νὰ μεταδώσει στὰ Ἑλληνόπουλα τὶς 
ἀρχὲς καὶ τὶς ἀξίες τῶν πατέρων μας, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὶς 
ἱστορικὲς ἀλήθειες τῆς πορείας τοῦ Ἑλληνισμοῦ στοὺς 

αἰῶνες. Ἡ λοβοτομὴ τῆς ἱστορικῆς μνήμης, μαζὶ μὲ τὴν 
πολεμικὴ ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς 
γλῶσσας χτυποῦν καίρια τὴν ἰδιοπροσωπία τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ. Στόχος τους, πέρα ἀπὸ τὰ προσχήματα, 
εἶναι νὰ μετατραποῦν τὰ Ἑλληνόπουλα σὲ ἀγελαίους 
καταναλωτὲς καὶ ἡδονοθῆρες, χωρὶς ἀξίες, χωρὶς συλ-
λογικὴ συνείδηση σύμφωνα μὲ τὰ ἀρρωστημένα Δυτικὰ 
πρότυπα, δηλαδὴ τελικὰ σὲ γιουσουφάκια τῆς ἐπερχό-
μενης παγκόσμιας διακυβέρνησης. 

Ὅσο συνεχίζουμε νὰ ψηφίζουμε, παρασυρόμενοι ἀπὸ 
τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπάτησης, τὰ κόμματα ποὺ διέλυ-
σαν τὴν Πατρίδα μας ἢ αὐτὰ ποὺ σήμερα συνεχίζουν τὸ 
«θεάρεστο» αὐτὸ ἔργο, δὲν πρόκειται νὰ δοῦμε Θεοῦ 
πρόσωπο. 

Ὁ Πρόεδρος
Μιχαὴλ Ε. Ἠλιάδης

ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Πρὶν ξεκινήσει ἡ ἐπεξεργασία τοῦ θέματος, κρίνεται ἀπαραίτητο νὰ 
τονισθοῦν κάποια σημεῖα ποὺ κατὰ τὴν ταπεινὴ γνώμη μου εἶναι ἀνα-

γκαῖα. Τί ἐννοεῖ κανείς σήμερα λέγοντας ὅτι ἕνας συγκεκριμένος ἄνθρωπος 
εἶναι “ἀριστερός”, “δεξιός”; Κατὰ τὴν γνώμη μου ὑποδηλώνει τρία στοιχεῖα 
καὶ μόνον: τὴν ἐκλογική του προτίμηση σὲ ἕνα κόμμα ποὺ αὐτοκατατάσ-
σεται στὸν λεγόμενο χῶρο τῆς Ἀριστερᾶς, τὴν συγκεκριμένη υἱοθέτηση 
τοῦ κοσμοθεωρητικοῦ πλαισίου τοῦ ριζοσπαστικοῦ διαφωτισμοῦ καὶ τέλος 
τὴν μονομερῆ ἀνάγνωση-μεθερμηνεία τοῦ πρόσφατου ἱστορικοῦ παρελ-
θόντος τῆς Πατρίδας μας. Αὐτὰ εἶναι τὰ ἁδρὰ χαρακτηριστικὰ κάποιου 
ποὺ ὀνομάζει τὸν ἑαυτὸ τοὺ “ἀριστερό”. Πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε ὅμως, 
ὅτι μέχρι τὸ 1974 ὁ ἀντίστοιχος χαρακτηρισμὸς ὑποδήλωνε καὶ μιὰ σαφῆ 
ἐσωτερικὴ διάθεση γιὰ συνειδησιακὴ στράτευση καὶ συλλογικὴ ἀγωνιστι-
κότητα, κάτι ποὺ σήμερα σαφῶς ἀπουσιάζει καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖο. Ἡ 
ἀνάληψη κυβερνητικῶν εὐθυνῶν ἀπὸ πολιτικὰ σχήματα τῆς Ἀριστερᾶς, 
ποὺ ὑπόσχονταν τὴν πραγματοποί-
ηση προγραμμάτων κοινωνικῆς καὶ 
οἰκονομικῆς ἀνακούφισης, ἔδειξε τὸ 
πραγματικό τους πρόσωπο. Ὄχι μόνο 
διαψεύστηκαν καὶ οἱ πλέον αἰσιό-
δοξοι “προοδευτικοί”, ἀλλὰ ὅλοι 
βλέπουν πιὰ νὰ ἐφαρμόζονται μὲ 
ἀπροκάλυπτο κυνισμὸ τὰ πιὸ εἰδεχθῆ 
μέτρα εἰς βάρος τῶν ἐργαζομένων 
ἀπὸ μιὰ κυβέρνηση τῆς Ἀριστερᾶς. 
Μάλιστα θὰ ἔλεγε κανεὶς ὅτι οἱ νέοι 
κρατοῦντες στὸν τομέα αὐτὸ διδά-
σκουν καὶ χαράσσουν πολιτικὲς μο-
νεταρισμοῦ καὶ νεοφιλελευθερισμοῦ, 
ποὺ ἀκόμη καὶ οἱ πλέον παραδοσι-
ακοὶ νεοφιλελεύθεροι δὲν εἶχαν δι-
ανοηθεῖ νὰ ἀσκήσουν.

Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ μπλέκονται μὲ καιροσκοπικὴ σκοπιμότητα οἱ 
ἔννοιες, διαψεύδονται παταγωδῶς τὰ ὁράματα, οἱ λέξεις χάνουν τὸ νόημά 
τους, τὸ ἀληθινὸ βάθος τῶν πραγμάτων ὑποκρύπτεται ἐπιμελῶς, καὶ ὅλα 
καθίστανται παίγνιο μιᾶς καλοστημένης κοινωνικῆς μασκαράτας. Ἔτσι ἡ 
Τρόϊκα χαρακτηρίζεται “θεσμοί”, ἡ ἀπόλυτη ὑποδούλωση τῆς χώρας μας 
στὰ εἰδεχθῆ κελεύσματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης ὀνομάζεται προσήλω-
ση στὸ ὅραμα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ ἰδεώδους, τὸ ἀπόλυτο ξεχαρβάλωμα τῶν 
συνόρων μας ἀπὸ τὴν διεισδυτικὴ ἀσυδοσία τῶν λαθρομεταναστῶν ὀνο-
μάζεται πολιτικὴ τῶν ἀνοικτῶν συνόρων ἀλλὰ καὶ πίστη στὰ προτάγμα-
τα τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τοῦ νέου ἀνθρωπισμοῦ. Κάθε μιὰ συγκεκριμένη 
πολιτικὴ ἀπόφαση ποὺ λαμβάνει ἡ κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, ἐνῶ 
στὴν πραγματικότητα ἐνταφιάζει τὸ παρὸν ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων καὶ 
ὑποθηκεύει τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν μας ἔχει τὸ θράσος νὰ παρουσιάζεται 
ὡς μονόδρομος σωτηρίας καὶ ἐλπίδας. Οἱ κρατοῦντες ἔφθασαν μάλιστα 
στὸ σημεῖο νὰ ἐκχωρήσουν τὶς εὐθῦνες τῆς ἐπιχειρησιακῆς ἐποπτείας καὶ 
τῆς ὑπεράσπισης τοῦ ζωτικοῦ θαλασσίου Ἐθνικοῦ χώρου, στὸ ΝΑΤΟ ἀλλὰ 
καὶ στὴν Τουρκία. Αὐτὸ τὸ αἶσχος τὸ ὀνόμασαν πρακτικὴ ἀναγκαιότητα, 
ποὺ θὰ σταματοῦσε -δῆθεν-τὸ ἀκατάσχετο κῦμα τῶν διεισδύσεων τῶν 
λαθρομεταναστῶν στὴν πατρίδα μας.

Ἀναφέραμε μερικὰ μόνον ἀπὸ τὰ δείγματα γραφῆς ἀλλὰ καὶ τὰ δήγματα 
συμπεριφορᾶς τῶν “προοδευτικῶν” κρατούντων. Καὶ δικαίως θὰ μποροῦσε 
νὰ ἀναρωτηθεῖ κανείς: “Καλά! Αὐτοὶ τί στὸ καλὸ ἦλθαν νὰ ἐφαρμόσουν;” 
“Ποῦ πῆγαν ὅλες οἱ ἐξαγγελίες, οἱ προγραμματικὲς προθέσεις;” Βλέπει 
κανεὶς λοιπὸν ὅτι οἱ χαρακτηρισμοὶ “ἀριστερός”, “δεξιός” χάνουν τὸ νόημά 
τους. Ἡ ἐμμονὴ μάλιστα στὴν χρήση τῶν χαρακτηρισμῶν αὐτῶν φανερώ-
νει σαφῆ ἀδυναμία νὰ καταστεῖ ἀντιληπτὴ ἡ πραγματικότητα, πνευματικὴ 
ἀνεπάρκεια νὰ συνειδητοποιηθεῖ ἡ κρισιμότητα τῆς ἐθνικῆς κατάστασης, 
ἀπουσία ἑδραίου καὶ θαρραλέου φρονήματος νὰ ἀναληφθεῖ μιὰ πολιτικὴ 
δραστηριότητα ποὺ θὰ ἀνασχέσει τὴν καταστροφικὴ πορεία τῆς χώρας μας.

Ἂν ὅμως οἱ “φερέλπιδες” κρατοῦντες ἀποτυγχάνουν διαρκῶς καὶ στὰ 
πιὸ ἐπουσιώδη ζητήματα ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας, ἐντούτοις ση-
μειώνουν ἄριστες ἐπιδόσεις στὴν ἀποσάθρωση καὶ στὴν ἐκρίζωση κάθε 
πνευματικῆς παράδοσης ποὺ δίδει ὑπόσταση καὶ ζωὴ στὴν Πατρίδα μας. 
Ὄχημα αὐτῶν τῶν ἐπιδόσεών τους εἶναι ἡ ἀπύθμενη ἀντίθεσή τους πρὸς 
τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ποὺ τὴν θεωροῦν μάλιστα ὡς παράγοντα ὀπι-
σθοδρομικοῦ ἀναχρονισμοῦ καὶ ὑπεύθυνο φορέα ἀπόλυτου σκοταδισμοῦ. 
Ἔτσι ἡ χρόνια ἀντίθεση καὶ ἡ πείσμων ἀντιπαλότητα πρὸς τὴ Ὀρθόδοξη 
Πίστη, λαμβάνει νέα ἔνταση καὶ δὲν κρύβει τὸ πρόσωπό της. Ἐκδηλώσεις 

σαφεῖς ὑπάρχουν καὶ προθέσεις ξεχειλίζουν ἀπὸ μιὰ ψυχὴ ποὺ δὲν εἶναι 
σὲ θέση οὔτε κἂν νὰ ὑποκριθεῖ. Ψηφίστηκαν στὴν Βο(υ)λὴ τὸ σύμφωνο 
συμβίωσης τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἡ ἔγκριση τῆς καύσης τῶν νεκρῶν, 
τὸ “ἀντιρατσιστικὸ” νομοσχέδιο, τὸ προσφυγικὸ νομοσχέδιο. Ἡ ἐξόντω-
ση τῶν Ποντίων δὲν θεωρεῖται ὡς γενοκτονία τέτοια ἀπὸ τὸν ὑπουργὸ 
Παιδείας, ἀλλὰ ὡς ἐθνοκάθαρση. Ὁ ἴδιος μάλιστα φθάνει στὸ σημεῖο νὰ 
ἐφαρμόζει μὲ ἄριστη μεθόδευση μιὰ πολιτικὴ ἀποκλεισμοῦ τῆς Ὀρθόδοξης 
παρουσίας στὰ σχολεῖα τῆς πρωτοβάθμιας καὶ δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευ-
σης. Μετὰ τὴν μεθοδευμένη ὑποβάθμιση καὶ ἀπαξίωση τοῦ μαθήματος τῶν 
Θρησκευτικῶν, ἀκολούθησε ἡ ἀπαγόρευση ὁμιλιῶν Ἱεραρχῶν στὰ σχολεῖα.

Παραλλήλως οἱ κρατοῦντες δὲν σταματοῦν οὔτε δευτερόλεπτο νὰ δροῦν 
γιὰ τὴν ἀποσύνθεση τοῦ δημόσιου βίου καὶ γιὰ τὴν ἐκφυλιστική ἐξαλλοί-
ωση τῆς κοινωνίας καὶ τοῦ Ἔθνους, μὲ τὸ νὰ ἀφήνουν τὴν χώρα νὰ γίνε-
ται ἕρμαιο ἀσυδοσίας ὅλων ὅσων θεωροῦν τὴν Ἑλλάδα “ξέφραγο ἀμπέ-

λι”. Τὸ ἐκρηκτικὸ μίγμα “ἀπουσία 
ἱκανότητας – ἐμπαθὴς ἰδεοληψία” 
ἔχει ὁδηγήσει τους κρατοῦντες στὸ 
σημεῖο νὰ καταστοῦν διαχειριστὲς 
τῆς ἀσυδοσίας καὶ τροχονόμοι τοῦ 
χάους. Ὅσα συμβαίνουν καὶ λαμβά-
νουν χώρα στοὺς λιμένες τῆς χώρας 
μὲ τοὺς λαθρομετανάστες-οἰκονο-
μικοὺς μετανάστες-παράτυπους με-
τανάστες-πρόσφυγες εἶναι ξεκάθα-
ρο ὅτι εἶναι μιὰ εἰκόνα μόνον τοῦ 
τί πρόκειται νὰ συμβεῖ στὸ ἐγγὺς 
μέλλον. Καὶ ἐπειδὴ εἶναι χαρακτη-
ριστικὴ στὴν χώρα μας ἡ κραυγαλέα 
ἔλλειψη δεξιοτήτων ἐπίλυσης ὅλων 
τῶν καίριων ζωτικῆς σημασίας προ-
βλημάτων, εἶναι ἑπόμενο νὰ δοῦμε 

νὰ σχηματίζονται μουσουλμανικὲς πόλεις – γκέτο σὲ ὅλη τὴν Ἑλληνικὴ 
ἐπικράτεια. Οἱ δηλώσεις Μουζάλα γιὰ τὸ δημογραφικὸ φανερώνουν τὴν 
βασικὴ “ἀλήθεια” τῶν κυβερνώντων. Ὅσες δηλώσεις ἀνασκευῆς καὶ ἂν 
ἔκανε μετά, ἕνα εἶναι φανερό: Οἱ πρῶτες σκέψεις ποὺ ἐκφράζονται φα-
νερώνουν καὶ αὐτὸ ποὺ πιστεύει κανείς. Ὅλοι οἱ μετέπειτα χειρισμοὶ εἶναι 
ἐπικοινωνιακὰ παίγνια πρὸς ἐξαπάτηση καὶ ἠθελημένη κοροϊδία.

Ἡ Ἀριστερὰ καὶ μάλιστα τὸ τμῆμα της ποὺ ἔχει ἀναλάβει κυβερνητικὲς 
εὐθῦνες ἔχει πολὺ συγκεκριμένες θέσεις πάνω στὰ ζητήματα ποὺ ἔχουν 
νὰ κάνουν μὲ τὴν συγκρότηση τῆς ταυτότητας τοῦ ἔθνους τῶν Ἑλλήνων 
ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν πνευματικὸ πυρήνα ποὺ ὑποστασιοποιεῖ τὴν ζωή μας. Ὁ 
χῶρος αὐτοῦ του μικροῦ κειμένου δὲν μπορεῖ πρὸς τὸ παρὸν νὰ συμπερι-
λάβει μίαν ἀντίστοιχη ἀνάπτυξη τῶν ζητημάτων αὐτῶν Ἕνα μόνον εἶναι 
βέβαιο. Ἡ ἀνθρωπολογία τῆς Ἀριστερᾶς (ποὺ εἶναι ὁ πυρήνας ριζοσπαστι-
κοῦ διαφωτισμοῦ ἀλλὰ ταὐτοχρόνως ἐμπνέει τοὺς κυβερνῶντες) εἶναι μιὰ 
ἀνθρωπολογία τελείως ἀντίθετη πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία. Ἡ 
πρώτη ἀποδομεῖ καὶ ἀποσυνθέτει. Ἡ δεύτερη οἰκοδομεῖ καὶ συνθέτει. Γιὰ 
τοὺς προκεχωρημένους “ἀριστερούς” ὁ ἄνθρωπος δὲν χαρακτηρίζεται οὔτε 
ἀπὸ τὴν πνευματική του ταυτότητα οὔτε ἀπὸ τὶς ἱστορικές του καταβολές. 
Εἶναι ἕνα στοιχεῖο ποὺ πρέπει νὰ ἀφεθεῖ στὸν πολτὸ τῆς ρευστότητoς ἑνὸς 
διαρκοῦς “γίγνεσθαι” καὶ “ἀπογίγνεσθαι”. Ὁ ἄνθρωπος γι’ αὐτοὺς εἶναι 
ἕνα “συμβεβηκός” ποὺ οὕτως ἢ ἄλλως πρέπει νὰ προσαρμοσθεῖ ἀλλὰ καὶ 
νὰ προσομοιωθεῖ σὲ κατασκευάσιμες καταστάσεις ποὺ σχεδιάζουν καὶ 
ἀποφασίζουν ταγοὶ αὐτοῦ τοῦ ἀλλοτριωμένου κόσμου. Ἐννοεῖται ὅτι καὶ ὁ 
ἰδεολογικὸς κόσμος τῆς “ἀντίπαλης” πλευρᾶς μᾶς εἶναι τελείως ξένος καὶ 
ἀπόμακρος, ἀφοῦ οὔτε κι αὐτὸς μπορεῖ νὰ νοηματοδοτεῖ καὶ νὰ προσδίδει 
ἀξίες στὸν σύγχρονο ἄνθρωπο. Εἶναι δυὸ πόλοι ποὺ ἀνταγωνίζονται στὸ 
ποιὸς ἐπιτελεῖ πιὸ ἀποτελεσματικὰ τὴν ἀπανθρωποποίηση τῆς κοινωνίας.

Ἡ συμπαράταξή μας μὲ τὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἂν πρὸ ὀκτὼ ἐτῶν εἶχε τὸ 
νόημα μιᾶς σαφοῦς διάθεσης νὰ ἀγωνιστοῦμε γιὰ τὴν ἀνάσχεση τοῦ κα-
τηφοῦς κατηφόρου στὸν ὁποῖο ὁδεύει ἡ χώρα μας, τώρα καθίσταται ἐπι-
τακτικὴ ἀναγκαιότητα. Μόνον ἔτσι θὰ καταστεῖ δυνατὸν νὰ ζήσουμε, νὰ 
ὑπάρξουμε καὶ νὰ προσδοθεῖ οὐσιῶδες νόημα στὸν βίο μας.

 Βασίλης Π. Μακρῆς
Μέλος Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς
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Ἐπίκαιρος σχολιασμός
Εἶναι δύσκολο γιά τόν κόσμο νά καταλάβει τήν ληστεία πού γίνεται: 
Παίρνεις ἕνα δάνειο 200.000 € ἀπό τήν τράπεζα. Αὐτή τή στιγμή λόγῳ τῆς 

ἀνεργίας ἤ ἐπειδή ἔχουν πέσει οἱ μισθοί κτλ. δέ μπορεῖς νά ἀποπληρώσεις. 
Ἡ ἐμπορική ἀξία τοῦ ὑποθηκευμένου ἀκινήτου, ἔχει πέσει στίς 40.000€. 
Ἔρχονται funds καί ἀγοράζουν αὐτό τό δάνειο γιά 10.000€ ἤ γιά 5.000€. Δέ 
θά τό πουλήσουν 20.000€; Ἄν πουλήσουν τό σπίτι σέ τιμή 40.000€, ἔχουν 
βγάλει 100% τά χρήματά τους χωρίς νά κάνουν ἀπολύτως τίποτα.

Θά πεῖ κανείς «οἱ τράπεζες δέ χάνουν;» Ὄχι, γιατί τίς τράπεζες τίς ἔχουμε 
πληρώσει ἐμεῖς μέ τήν ἀνακεφαλαιοποίηση. Ἔχουν γίνει τρεῖς ἀνακεφαλαι-
οποιήσεις τραπεζῶν. Κάθε φορᾶ, λένε, ὅτι μετά τήν ἀνακεφαλαιοποίηση 
θά πάρει μπροστά ἡ οἰκονομία. Τώρα θά κάνουν καί τέταρτη ἀνακεφα-
λαιοποίηση.

Χρεώθηκε ὁ Ἑλληνικός λαός γιά νά πάρουν οἱ τράπεζες τά χρήματά 
τους καί τώρα τοῦ παίρνουν καί τά σπίτια. Καί ὅταν τά πάρουν τί κάνουν; 
Τά ἐνοικιάζουν ἤ τά πουλᾶνε σέ μεγαλύτερες τιμές ἤ τά κρατᾶνε. Γιά νά 
μπορέσουν νά τά κρατήσουν, ὅμως, θά ὁριστεῖ νά μήν πληρώνουν ΕΝΦΙΑ, 
φόρο μεταβίβασης, ὁπότε δέ θά ἔχουν πρόβλημα (σ.σ.: τό παρόν ἀποτελεῖ 
πρόβλεψη τοῦ σχολιαστῆ, ἐνῶ δέν ἰσχύει σήμερα). Καί σέ ὅλη τήν ἐνορ-
χήστρωση αὐτή, χρησιμοποιοῦν τίς κυβερνήσεις. Αὐτές εἶναι οἱ ἀλλαγές 
νόμων πού ἔχουν γίνει μέχρι τώρα, ὑπό τόν ἔλεγχο τῆς Τρόϊκα. Ἔχουν 
συνεργαστεῖ καί αὐτοί πού ἐλέγχουν τά media. Ἔχουμε ἀναρωτηθεῖ ποτέ 
γιατί ἐπιχειρηματίες ἀγοράζουν ἐφημερίδες καί ΜΜΕ πού ἔχουν ζημιές, 
ἐνῶ κανονικά κάποιος θά ἀγόραζε μιά ἐπιχείρηση πού ἔχει κέρδος; Γιατί 
κερδίζουν ἀπό ἀλλοῦ καί κυρίως, γιατί κατευθύνουν τήν κοινή γνώμη.

Καί προσοχή! Ποτέ δέν τά παίρνουν μόνοι τους. Τούς δανείζουν οἱ τρά-
πεζες. Ἀκόμη καί σ’ αὐτά τά funds δανείζουν οἱ τράπεζες.

Κάτι ἀνάλογο γίνεται καί στήν Ἱσπανία: ἕνα fund μέ ἕνα συμβόλαιο πῆρε 
94.000 σπίτια, ἔγιναν 94.000 ἐξώσεις.

Κομνηνός Καμάμης
Μέλος Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς

Πολιτικῆς Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Οἱ δράσεις τῶν μελῶν τῆς  
Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ὁ Μιχάλης Κολοκοτρώνης, μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Παρα-
τάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», πρωτοστάτησε στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν μετάθεση τῆς 
τελετῆς παράδοσης τῆς Ὀλυμπιακῆς Φλόγας στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ 
τοῦ «Ρίο 2016», τὴν Μεγάλη Τετάρτη  27 Ἀπριλίου στὸ Παναθηναϊκὸ Στάδιο.

Δυστυχῶς μέχρι τὴν στιγμή, ποὺ ἡ ἐφημερίδα μας βρισκόταν στὸ τυπο-
γραφεῖο γιὰ ἐκτύπωση, ἡ ἡμερομηνία δὲν ἄλλαξε ἀφοῦ ὁ ἀγώνας τῶν μου-
σικῶν τῆς Ὀρχήστρας τῆς Ἐθνικῆς Λυρικῆς Σκηνῆς δὲν ἔτυχε τῆς δέουσας 
συμπαράστασης τόσο τῆς Ἑλληνικῆς Προεδρίας (ἀναμενόμενο), ὅσο καὶ 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Τὸ ΨΗΦΙΣΜΑ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ τῶν μουσικῶν ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Οἱ κάτωθι ὑπογεγραμμένοι μουσικοὶ τῆς Ὀρχήστρας τῆς Ἐθνικῆς Λυρικῆς 

Σκηνῆς διὰ τοῦ παρόντος ψηφίσματος ἐκφράζουμε τὴν κάθετη διαφωνία 
μας ὅσον ἀφορᾶ στὴν συμμετοχή μας στὴν σχεδιαζόμενη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ 
Ὀλυμπιακὴ Ἐπιτροπὴ τελετὴ παράδοσης τῆς Ὀλυμπιακῆς Φλόγας στὴν 
Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ «Ρίο 2016» τὴν Μεγάλη Τετάρτη 27 Ἀπριλίου 
στὸ Παναθηναϊκὸ Στάδιο.

Ἡ ἀντίθεσή μας αὐτή, σὲ μιὰ συμμετοχὴ ποὺ, ὑπὸ ἄλλες συνθῆκες, θὰ 
θεωρούσαμε εὐπρόσδεκτη καὶ τιμητική, ὀφείλεται προφανῶς στὴν ἀτυχέ-
στατη καὶ ἀπαράδεκτη πάντως ἐπιλογὴ ἀπὸ τὴν Ε.Ο.Ε. τῆς συγκεκριμένης  
ἡμέρας, στὸ μέσο τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος τῶν Ὀρθοδόξων 
καὶ σὲ ὥρα μάλιστα κατὰ τὴν ὁποία ὁ εὐσεβὴς λαός μας προσέρχεται 
ἀθρόα στὶς ἐκκλησίες ὅπου ἐπιτελεῖται τὸ ἀπόγευμα ἡ ἀκολουθία τοῦ 
Ἱεροῦ Εὐχελαίου καὶ ἀκολούθως ἡ βραδινὴ ἀκολουθία ἀφιερωμένη στὴν 
παράδοση τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Ἔτσι ἀπὸ τὴν κατάφωρα λανθασμένη ἐπιλογὴ τῆς Ε.Ο.Ε. προκαλεῖται 
ὄχι μόνο σὲ ἐμᾶς τοὺς μουσικοὺς τῆς Λυρικῆς σοβαρότατο συνειδησιακὸ 
πρόβλημα, ἀλλὰ καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ μας ἀποκλείεται 
ἀπὸ τὴν παρακολούθηση τῆς συγκεκριμένης τελετῆς παράδοσης τῆς φλό-
γας ἀποδυναμώνοντας τὸ νόημά της,  ἐνῶ προσβάλλεται καὶ ἡ Ἀνώτατη 
Ἐκκλησιαστικὴ Ἀρχὴ τῆς Χώρας μας ἀφοῦ ὄχι μόνο ὁ ἴδιος Ἀρχιεπίσκο-
πος θὰ ἀδυνατεῖ νὰ προσέλθει, ἀλλὰ οὔτε κἂν ἐκπρόσωπο δὲν θὰ μπορεῖ 
νὰ ἀποστείλει.

Καλοῦμε τὴν Ε.Ο.Ε. νὰ μεταβάλει στάση καὶ νὰ ἐπιλέξει μεταγενέστερη 
καὶ ὁπωσδήποτε ἐκτός τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἡμερομηνία γιὰ τὴν ἐν 
λόγῳ τελετή.

Σὲ ἀντίθετη περίπτωση ζητοῦμε τὴν παρέμβαση τῆς Προεδρίας τῆς Ἑλλη-
νικῆς Δημοκρατίας καὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.»

«Ὡς πότε παλληκάρια…»

Ἡ Ἑλλάδα βουλιάζει καθημερινά. Τὸ πολιτικὸ σύστημα παρέδωσε τὴ 
Χώρα βορὰ στὶς ὀρέξεις τῶν Εὐρωπαίων «ἑταίρων», στοὺς σχεδια-

σμοὺς τῆς Νέας Τάξης. Ὅλα καταρρέουν. Ἡ κοινωνία μας μέρα μὲ τὴ μέρα 
μετατρέπεται σὲ μιὰ ζούγκλα χωρὶς κανόνες, μιᾶς καὶ τὸ ἦθος σπανίζει. 
Οἱ ἰσχυροὶ ἐκμεταλλεύονται τὴν συγκυρία καὶ κερδοσκοποῦν σὲ βάρος 
τῶν ἀδυνάτων. 

Ἡ δραματικὴ οἰκονομικὴ κατάσταση ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῶν 
ἰσολογισμῶν γιὰ τὸ 2015, τῶν εἰσηγμένων ἑταιρειῶν, καθὼς ἡ συντριπτική 
τους πλειοψηφία καταγράφει μεγάλες ζημιές. Τὸ ξεπούλημα τῆς δημόσιας 
περιουσίας συνεχίζεται μὲ ἐντατικοὺς πλέον ρυθμούς, καθὼς ἐπικυρώθηκε ἡ 
ἀποικιοκρατικὴ σύμβαση πώλησης τῶν 14 ἀεροδρομίων στὴ FRAPPORT, 
ἐνῶ τὸ 67% τοῦ ΟΛΠ μεταβιβάστηκε. Σειρὰ παίρνουν οἱ ὑπόλοιπες δημόσιες 
ἐπιχειρήσεις, μιᾶς καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ διακαὴς πόθος τῶν δανειστῶν. 

Τὰ νοσοκομεῖα ὑπολειτουργοῦν. Ἐπίσημη ἀνεργία εἶναι στὰ ὕψη παρὰ τὰ 
χαλκευμένα στοιχεῖα, ἐνῶ ἀπὸ τοὺς 1.250.000 ἐπίσημα καταγεγραμμένους 
ἀνέργους, ἐπίδομα ἀνεργίας παίρνουν οἱ 115.000 μόνο! Ἄραγε γιὰ τοὺς 
ἄλλους τί προβλέπεται; Θὰ γίνουν κλέφτες ἢ θὰ πεθάνουν; Οὐσιαστικὰ 
γυρίζουμε πίσω στὴ δεκαετία τοῦ 1930, ὅπου δὲν ὑπῆρχε κοινωνικὴ πρόνοια. 

Ἡ ἀσφάλεια τῆς Ἑλλάδος τίθεται ἐν ἀμφιβόλῳ, καθὼς ὅλο καὶ περισ-
σότεροι Μωαμεθανοὶ καταφθάνουν. Ἤδη ἔχουν ξεκινήσει διάφορα ἐπει-
σόδια μὲ τοὺς μετανάστες, ἐνῶ ἀνάμεσά τους σίγουρα ὑπάρχουν ὀπαδοὶ 
τοῦ τζιχάντ. 

Τὰ ΜΜέ σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία ἀποπροσανατολίζουν στοχευμένα τοὺς  
Ἕλληνες, ἐνῶ προωθοῦν συνεχῶς νέους «σωτῆρες», ἀνακυκλώνοντας 
οὐσιαστικὰ τὶς ἀκαθαρσίες τοῦ πολιτικοῦ συστήματος.

Οἱ περισσότεροι ἀνάμεσά μας, παραμένουν μὲ παραδομένο τὸν ψυχισμό 
τους, ἄλλοι φοβισμένοι καὶ ὑποταγμένοι, ἄλλοι ἀπαθεῖς. Μὲ μιὰ ματιὰ 
πίσω στὴν ἀρχαία Ἀθήνα, διακρίνει κανεὶς τὸν εἰδικὸ νόμο ποὺ θέσπισε ὁ 
Σόλων καὶ ὅριζε ὅτι ἡ πολιτικὴ οὐδετερότητα καὶ ἡ ἀπάθεια σὲ περίπτωση 
ἔκρυθμης κοινωνικῆς ἀναταραχῆς, ἀποτελεῖ αἰτία ἀπώλειας τῶν πολιτικῶν 
δικαιωμάτων. 

Ξυπνῆστε Ἕλληνες!! Ὁ θούριος του Ρήγα Φεραίου, αὐτοῦ τοῦ Ὀρθόδοξου 
Ἕλληνα πατριώτη, αὐτοῦ τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα κηλίδωσαν οἱ σημερινοὶ 
κυβερνῶντες,  καλεῖ σὲ Ἐπανάσταση:

Ὡς πότε παλληκάρια θὰ ζοῦμε στὰ στενὰ [...]
Νὰ χάνωμεν ἀδέρφια, πατρίδα καὶ γονεῖς,
Τοὺς φίλους, τὰ παιδιά μας κι ὅλους τοὺς συγγενεῖς [...]
Δουλεύεις ὅλη μέρα σὲ ὅ,τι καὶ ἂν σὲ πεῖ
κι αὐτὸς πασχίζει πάλι τὸ αἷμα σου νὰ πιεῖ […]
Ἐλᾶτε μὲ ἕνα ζῆλο σὲ τοῦτον τὸν καιρὸν
Νὰ κάμωμεν τὸν ὅρκο ἐπάνω στὸ Σταυρὸν […].

Η Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καλεῖ σὲ μιὰ εἰρηνικὴ ἐπανάσταση, μιὰ 
ἐπανάσταση συνειδήσεων, γιὰ νὰ ἀπελευθερωθοῦμε ἀπὸ τὸ πολιτικὸ 
σύστημα ποὺ μᾶς δυναστεύει, αὐτοὺς τοὺς σύγχρονους κοτζαμπάσηδες 
καὶ μετὰ ὅλοι μαζί, εὔκολα, θὰ λευτερώσουμε τὴν Πατρίδα ἀπὸ τοὺς 
ξένους δυνάστες.

Ὁ Πρόεδρος
Μιχαὴλ Ε. Ἠλιάδης

Παράλληλα ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως φαίνεται πὼς θὰ ἐπι-
σκεφθεῖ τὴν Λέσβο μαζὶ μὲ τὸν πάπα, ἀποκαλύπτοντας γιὰ ἀκόμα μιὰ φορὰ 
τὸ πόσο ἐπικίνδυνοι καὶ ἀνθελληνικοὶ εἶναι οἱ οἰκουμενιστικοὶ χειρισμοί 
του καὶ ὅτι εἶναι «ἄξιος», ἂν ὄχι χειρότερος, συνεχιστὴς τῆς πορείας τοῦ 
οἰκουμενιστῆ καὶ μασώνου προκατόχου του, Πατριάρχου Ἀθηναγόρα.

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πάπα στὴν Λέσβο δὲν πρέπει νὰ ἐπιτραπεῖ καὶ κυρίως 
δὲν πρέπει νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἀπὸ τοὺς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες. Ποῦ εἶναι οἱ 
κληρικοὶ καὶ οἱ χριστιανοί, ποὺ κυνηγοῦν κάρτες καὶ κρυμμένα σύμβολα; 
Ἐδῶ ὁ ἀντίχριστος, ποῦ ψάχνουν μετὰ μανίας, ἔρχεται μπροστὰ στὰ μάτια 
τους! Ποιὰ εἶναι ἡ ἀντίδρασή τους; Ποῦ εἶναι κρυμμένοι ὅλοι οἱ ὑπέρμαχοι 
τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος;

Οὔτε ὁ πάπας, οὔτε ὁ Πατριάρχης εἶναι δεκτοὶ στὸν τόπο ὅπου ἔζησε 
ὁ Πατέρας μας, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ποὺ μᾶς ἄφησε ἱερὴ παρακα-
ταθήκη «τὸν Πάπα νὰ καταράσθε γιατί αὐτὸς εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ»!

Ἀφήνοντας στὸ περιθώριο τὸν πάπα θὰ πρέπει νὰ διαμηνύσουμε στὸν 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως πὼς στὴν Ὀρθοδοξία ὁδηγὸς εἶναι ὁ 
Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ ὄχι ὁ Ἄρειος καὶ συνεπῶς, ἂν δὲν ἀλλάξει 
ἀμέσως τακτικὴ θὰ εἶναι γιὰ μᾶς ὅπως ὁ «ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης».

http://bit.ly/1UUZkdR

Προδότες τῆς Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος!


