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Πρίν ἀπό τρία χρόνια, 200 ἄνθρωποι «πιστεύοντες εἰς 
Χριστόν» –κατά τή διατύπωση τῆς Α΄ Ἐθνικῆς Συνελεύ

σεως τῆς ἀπελευθερωμένης ἀπό τούς Τούρκους Πατρίδος 
μας– ἐμπνευσμένοι ἀπό τήν ἐμπεριστατωμένη θεολογική 
παρουσίαση τῶν θεμάτων «Τά Πολιτικά ὅρια τῆς Ἐκκλησίας» 
καί «Ἐκκλησία καί Πολιτική στήν Ἑλλάδα: ἕνα θέμα πνευμα
τικό», πού ἔγινε δημόσια ἀπό τόν π. Βασίλειον Βολουδάκη, 
ἀποδεχθήκαμε πρόθυμα καί μέ αἴσθημα μεγάλης εὐθύνης –ὄχι 
αὐτόκλητοι, ἀλλά κληθέντες– νά ἱδρύσουμε τήν πολιτική Πα
ράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Πρώτιστος σκοπός μας ἦταν νά διακηρύξουμε, κυρίως 
πρός τούς «πιστεύοντας», τήν κρυμμένη στό σκοτάδι ἀλήθεια 
ὅτι, ἀφ’ ἑνός μέν γιά τόν χριστιανό ἡ πολιτική δέν εἶναι δυ
νατόν νά διαφέρει ἀπό τήν καθημερινή του ζωή, δηλαδή τήν 
πνευματική του ζωή καί, ἀφ’ ἑτέρου, νά διακηρύξουμε πρός 
κάθε κατεύθυνση ὅτι ὁ πραγματικά χριστιανός πολιτικός εἶναι 
ἐκεῖνος πού σέβεται τούς πολίτες ὅλων τῶν ἰδεολογικῶν ἤ θρη
σκευτικῶν ἀποχρώσεων καί τούς ἐξασφαλίζει τήν πραγματι
κή ἀνεξιθρησκεία καί ἐλευθερία, ἀφαιρῶντας συγχρόνως τό 
προσωπεῖο τῶν σημερινῶν κομμάτων τῆς Βουλῆς , τά ὁποῖα, 
μέ τό πρόσχημα τῆς ἰσότητος καί ἀμεροληψίας τῆς Πολιτείας 
ἔναντι τῶν πολιτῶν ἔχουν ἐπιβάλλει τήν ἀθεΐα ὡς ἐπίσημη 
ἔκφραση τοῦ Κράτους.

Γιά νά ἀνταποκριθοῦμε μέχρι σήμερα στήν ἀποστολή μας 
αὐτή, ἀπαιτήθηκαν πολλές θυσίες, ψυχικές καί οἰκονομικές, για
τί δέν θελήσαμε νά ὑποδουλωθοῦμε σέ κανένα ἄνομο ἤ ὕπουλο 
συμφέρον. Προχωρήσαμε μόνοι μας, μέ τό μετρημένο βαλάντιο 
πού συντηρεῖ τήν οἰκογένειά μας καί τίς μικρές ἐνισχύσεις κά
ποιων συμπορευτῶν μας. 

Μιλήσαμε στόμα μέ στόμα γιά νά πληροφορηθοῦν οἱ ἄν
θρωποι ὅτι ὑπάρχει ἡ Παράταξή μας, ἀφοῦ τά Μ.Μ.Ε. τά τόσο 
πρόθυμα νά προβάλλουν ὅσα γελοιοποιοῦν τήν Ἐκκλησία μᾶς 
ἔκλεισαν τίς πόρτες γιατί πολύ νωρίς κατάλαβαν ὅτι ἡ προσπά
θειά μας κάθε ἄλλο παρά γελοιοποιεῖ τήν Ἐκκλησία! Αὐτό τό ἀπέ
δειξαν οἱ τρεῖς ἐκλογικές ἀναμετρήσεις (Εὐρωεκλογές, Ἐθνικές 
καί Δημοτικές ἐκλογές), οἱ ὁποῖες, παρ’ ὅτι ἔγιναν σέ σύντομο 
διάστημα, ἔδειξαν μεγάλη αὐξητική τάση καί προοπτική. 

Ἔκπληξή μας ἦταν ἡ ἀποδοκιμασία ἀλλά καί ὁ πόλεμος 
ἐναντίον τῆς προσπαθείας μας ἀπό ἀρκετούς ἀνθρώπους τῆς 
Ἐκκλησίας, κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι ὑποστηρίζουν τά 
πιό ἀλλοπρόσαλλα πράγματα γιά νά ἀκυρώσουν ἕνα ἀγῶνα 
στόν ὁποῖο αὐτοί ἔπρεπε νά εἶναι οἱ πρωταγωνιστές!

Ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν ἱδρύει κόμμα, σάν νά εἴ
μαστε ἐμεῖς ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας ἤ κληρικοί, ἤ σάν νά 
ἀπαγορεύεται στόν πιστό χριστιανό νά γίνη πολιτικός, δίδο
ντας μέ τήν ἰδιότητά του αὐτή διπλῆ ἐγγύηση στούς ψηφοφό
ρους του μέ τό νά τούς παρέχη τήν εὐχέρεια νά τόν ἐλέγξουν ὄχι 
μόνο μέ τόν Εἰσαγγελέα ἀλλά καί μέ τά πιστεύματά του!

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, οἱ ἴδιοι αὐτοί ἄνθρωποι, κατηγοροῦν 

καί ὑβρίζουν καθημερινά τούς πολιτικούς γιά τήν ἀθεΐα καί τόν 
ἀμοραλισμό τους! Τελικά, ποιόν περιμένουν νά διορθώσει τήν 
πνευματική καί οἰκονομική κατάντια τῆς Πατρίδος μας, ἀφοῦ 
οἱ ὑπάρχοντες πολιτικοί εἶναι ἀμοραλιστές καί οἱ χριστιανοί 
ἀπαγορεύεται νά πολιτευθοῦν; Τί, ἄραγε, ἔχει συμβεῖ; Ποιός θά 
κρατήσει τό μυαλό μας στή θέση του;

Ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή τῆς Παρατάξεώς μας μέ ἐτίμησε ἐκλέ
γοντάς με Πρόεδρο μέ τό σκεπτικό ὅτι, πέραν τοῦ ὅτι ἔχω ἐν
στερνισθεῖ ἀπόλυτα τό πνεῦμα πού δημιούργησε τήν «ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ», ἡ ἰδιότητά μου ὡς υἱοῦ τοῦ π. Βασιλείου θά προσέφερε 
στόν λαό μιά ἐπί πλέον ἐγγύηση ὅτι ἡ πνευματική ἐπιστασία 
τῆς Παρατάξεώς μας θά εἶχε σάν ἀποτέλεσμα νά μείνουν 
ἀμετακίνητα τά πιστεύματα της, ἀφοῦ αὐτά εἶναι ἐκεῖνα πού 
τήν κάνουν νά διαφέρει ἐντελῶς ἀπό ὅλα τά πολιτικά κόμματα 
τῆς Πατρίδος μας, ἀπό τόν Καποδίστρια μέχρι σήμερα.

Θεώρησε ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή ὅτι ἡ ἐκλογή μου ὡς Προέδρου 

θά σάλπιζε τό χρέος κάθε ἀληθινοῦ ἀνθρώπου νά συστρατευθεῖ 
σ’ αὐτόν τόν πνευματικό ἀγῶνα γιά νά «πάρουμε τήν Πατρίδα 
μας πίσω» ἀπό τά χέρια αὐτῶν πού τήν κυβερνοῦν 200 χρόνια 
καί ἀπό ἀγία πού ἦταν, τήν ἔκαναν ἄθλια, θά εὐαισθητοποιοῦσε 
κάθε ἐνορία καί Τοπική Ἐκκλησία καί θά ἀφαιροῦσε τό πρόσχη
μα κάθε κακοθελητοῦ πού θά μποροῦσε νά ἰσχυρισθεῖ: Ἀφοῦ 
εἶναι σύμφωνες μέ τό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας μας οἱ διακηρύξεις 
τῆς Παρατάξεως γιατί δέν πέφτουν πρῶτοι στή μάχη αὐτοί πού 
εἶναι κοντά στόν π. Βασίλειο;

Καί ὅμως! Καί αὐτό τό διέστρεψαν! Συκοφάντησαν χω
ρίς ντροπή, κληρικοί καί λαϊκοί, λέγοντες ὅτι «ὁ π. Βασίλειος 
προωθεῖ τόν γυιό του»(!), σάν νά ἐπρόκειτο γιά μιά εὔκολη 
ὑπόθεση πού εἶχε μόνο δόξα, πλοῦτο, καλοπέραση καί τιμή, 
ἀδιαφοροῦντες γιά τίς στερήσεις καί τούς κόπους πού ἀπαιτεῖ 
μιά τέτοια προσπάθεια ὅταν τήν κάνει κάποιος πού ἐργάζεται 
γιά νά ζήσει, μένει στό ἐνοίκιο, δέν τοῦ μένει λεπτό νά ἀφιερώσει 
στόν ἑαυτό του καί στό σπίτι του καί δέν εἰσπράττει οὔτε ἕνα 
λεπτό ὡς ἀμοιβή ἀλλά μόνο ξοδεύει! Κάποιος πού μέσα σ’ 
αὐτές τίς ἐφιαλτικές συνθῆκες σκεφτόταν ὄχι ἱεραποστολικά 

«ΚΑΘΕΥΔΕΤΕ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΕΣΘΕ»!

 τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

Ὅπως δείχνουν τά πράγματα, φαίνεται πιά καθαρά πώς δέν 
εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξουν λόγια καί ἐπιχειρήματα λογι

κά ἤ θεολογικά πού θά σταθοῦν ἱκανά νά πείσουν τούς δεισι
δαίμονες καί περιδεεῖς θρησκευομένους γιά τό μάταιο ἔργο τοῦ 
Διαβόλου καί τοῦ ἀθλιοτέρου ἀνθρώπου τῆς ἀνθρωπότητος 
πού θά τόν ἐνσαρκώση καί θά τόν ἐμφανίση στόν κόσμο, δηλα
δή τοῦ Ἀντιχρίστου.

Καί δέν θά ἐπαρκέση ὁ ὅποιος λόγος, γιατί ὁ φόβος τῶν 
ἀνθρώπων αὐξάνεται συνεχῶς μέ γεωμετρική πρόοδο, ἀφοῦ «ἡ 
ἀγάπη τῶν πολλῶν ἐψύγη», οἱ καρδιές πέτρωσαν καί ἔγιναν 
σφιχτές σάν τήν χούφτα τοῦ πιό φιλάργυρου ἀνθρώπου, γεμᾶτες 
ἀπό φοβίες, τρόμο καί ἀνασφάλεια.

Ἄν κοιτάξουμε γύρω μας καί θελήσουμε νά μάθουμε γιά τό 
πόσοι ἄνθρωποι καί γιά ποιά πνευματικά θέματα ἐνδιαφέρονται, 
θά διαπιστώσουμε, χωρίς νά κουρασθοῦμε πολύ, ὅτι ἡ συντρι
πτική πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων πού προβληματίζονται καί 
συζητοῦν μεταφυσικά ἤ θρησκευτικά θέματα εἶναι αὐτή πού 
ἀσχολεῖται καί “βασανίζεται” μέ τό θέμα τοῦ Ἀντιχρίστου, μέ τό 
σφράγισμα καί τήν κυριαρχία του.

Ὅμως, τό πρόβλημα δέν εἶναι μόνο αὐτό. Κυριώτερο πρό
βλημα εἶναι πώς αὐτή τήν ἐνασχόληση τῶν ἀνθρώπων μέ τόν 
Ἀντίχριστο καί τή φοβία, μέ ὅλα της τά ὀλέθρια ἐπακόλουθα, 
θεωροῦν πολλοί καί, μάλιστα, κληρικοί, ὡς ὑγιᾶ ἀντίδραση καί 
ἔνδειξη πνευματικῆς ἀντιστάσεως! Τήν θεωροῦν πνευματική 
συσπείρωση καί ἐκκλησιαστική ἐπαγρύπνηση, φρούρηση καί 
προστασία τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν Παγκόσμια Κυβέρνηση πού, 
τάχα, πρόκειται νά κυριαρχήση καί νά ἐπιβληθῆ σέ ὅλες τίς κα
τά τόπους κυβερνήσεις ὥστε νά ἑτοιμασθῆ ὁ δρόμος γιά τήν 
ἔλευση καί τήν βασιλεία τοῦ Ἀντιχρίστου!

Ἔτσι κοιμίζονται οἱ ἄνθρωποι νά μή βλέπουν ὅτι ἐδῶ καί 
ἀρκετές δεκαετίες ἔχουν πάψει νά κυβερνοῦν οἱ κατά τό
πους κυβερνήσεις καί, συνεπῶς, «τό μυστήριον τῆς ἀνομίας 
ἐνεργεῖται ἐν ἡμῖν ἤδη», ἡμῶν κοιμωμένων καί δραστηριοποι
ουμένων ἀποκλειστικά καί μόνον σέ ὅ,τι δέν ἐνοχλεῖ τόν 
Ἀντίχριστο καί τά πολυποίκιλα ὄργανά του!

Ξεσηκώνονται τά πλήθη γιά νά ματαιώσουν τήν δημιουργία 
Παγκόσμιας Κυβερνήσεως σάν νά εἴμαστε ἀπόλυτα εὐχαριστη
μένοι μέ τίς “ἑλληνικές κυβερνήσεις” πού κυβέρνησαν καί 
κυβερνοῦν μέχρι σήμερα καί τό μόνο πού μᾶς φοβίζει εἶναι ἡ 
“τρομερή” Παγκόσμια Κυβέρνηση(!), αὐτός ὁ “σκοτεινός” καί... 
“ἀντιχριστιανικός” “μπαμπούλας”, γιά τόν ὁποῖο μᾶς ἔμαθαν νά 
πιστεύουμε ὅτι θά εἶναι πιό ἐπιζήμιος ἀπό τίς κυβερνήσεις πού 
δοκιμάσαμε μέχρι σήμερα στήν Πατρίδα μας! Δέν καταλαβαί
νουμε ὅτι τό ξένο τό πολεμᾶς σάν ἐχθρό, ἐνῶ τό ὑποτιθέμενο 
δικό σου τό ὑπερασπίζεσαι καί τό ψηφίζεις μέ πάθος, χωρίς νά 
λογαριάζης τή ζημιά πού σοῦ ἔχει κάνει, χωρίς νά ἐξετάζης ὄχι 
μόνο σέ βάθος ἀλλ’ οὔτε κἄν στήν ἐπιφάνεια!

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΓΙΓΑΝΤΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΑΛΛΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  

ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!

Ἡ Παράταξή μας ἐκφράζει τή βαθειά της θλίψη γιά τήν πα
ραίτηση τοῦ Προέδρου μας κ. Ἐμμανουήλ Βολουδάκη. 

Γνωρίζουμε ὅτι μέ τίς συνθῆκες πού δημιούργησαν οἱ ἐξωγενεῖς 
ἐχθρικοί πρός τήν Παράταξή μας παράγοντες, ἡ παραμονή του 
πλέον στήν Προεδρία ἦταν κάτι ἀσυμβίβαστο μέ τήν ἀκεραιό
τητα τοῦ χαρακτῆρα του.

Μιά παραίτηση, ὅπως τοῦ Προέδρου μας, μπορεῖ νά εἶναι 
πράξη ἄγνωστη στήν σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα τοῦ 
τόπου μας ἀλλά σύμφωνη μέ τίς πνευματικές καταβολές και 
βάσεις τῆς Παρατάξεώς μας καί μέ τίς ἀρχές καί Παραδόσεις 
τῆς ἀνόθευτης Πατρίδος μας.

Ἡ ἐξώθηση τοῦ Προέδρου μας σέ παραίτηση ἀπό τούς ἐχ
θρούς τῆς πολιτικῆς ἐξυγίανσης τοῦ Πολιτικοῦ Τοπίου τῆς Χώ
ρας μας ἀντί νά μᾶς πτοήσει μᾶς χαλυβδώνει, παρά τή μεγάλη 
θλίψη μας, καί μᾶς παρακινεῖ σέ πιό ἔντονους ἀγῶνες καί θυσί

ες.  Ἔχουμε τή βεβαιότητα ὅτι οἱ ἐξελίξεις στήν Παράταξή μας θά 
ἐμψυχώσουν ὅλους τούς φίλους καί συναγωνιστές μας καί θά 
πολλαπλασιάσουν τήν ἀγάπη, τό σθένος καί τήν αὐταπάρνησή 
τους.

Προσωρινά τή Διοίκηση τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θά ἀσκεῖ 5μελής 
Ἐπιτροπή, μέχρι τήν ἐκλογή νέου Προέδρου, μέ τήν ψυχική καί 
ἠθική συμπαράσταση ὅλων μας ἀλλά καί τοῦ ἀπελθόντος Προ
έδρου μας, τοῦ ὁποίου δέν δεχθήκαμε την παραίτηση ἀπό τήν 
Κεντρική Ἐπιτροπή καί ἐξακολουθοῦμε νά τόν θεωροῦμε στή 
θέση του, ἀσχέτως τοῦ ἄν παρίσταται στίς συνεδριάσεις ἤ ὄχι.
ΟΛΟΙ ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ μέ τόν ἄσβεστο 
πόθο καί τήν ἀνυποχώρητη ἐπιδίωξη μας: ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Συνέχεια στήν σελ. �)

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ

ἀλλά γιά νά ...προωθήσει τό γυιό του θά ἔμοιαζε σέ ἀφροσύνη 
μέ ἐκεῖνον πού γιά νά ἀγοράσει κοστούμι στό γυιό του ἱδρύει ... 
ἐργοστάσιο ὑφασμάτων! 

Τελευταῖα οἱ συκοφαντίες γιγαντώθηκαν ἀπό αὐτοαποκα
λουμένους χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι διαδίδουν στό διαδίκτυο ὅτι 
ἡ Παράταξή μας δέν μάχεται στούς δρόμους γιά τήν πολυθρύ
λητη «Κάρτα τοῦ Πολίτη» ἐπειδή τάχα εἰσπράττει ἀπό τό Κρά
τος ...ἐπιδότηση (!), κάνοντας πώς δέν γνωρίζουν ὅτι ἡ πρώτη 
μικρή ἐπιδότηση πού δίδεται σέ μιά Παράταξη εἶναι ὅταν αὐτή 
συγκεντρώσει ποσοστό ψήφων τοὐλάχιστον 1,5%! 

Δέν ἀναλογίσθηκαν πώς, ἄν ἡ Παράταξή μας εἶχε ἰδιοτέλεια, 
θά μποροῦσε κάλλιστα, ἀπό πολιτική σκοπιμότητα, νά εἶχε 
ἐκμεταλλευθεῖ τό θέμα τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτη, εὐθυγραμμίζο
ντας τίς ἀπόψεις της μέ τούς πολλούς, μέ στόχο νά πολλαπλα
σιάσει τούς ψηφοφόρους της. Ἐμεῖς, ὅμως, πράξαμε ἀντίθετα 

(Συνέχεια στήν σελ. �)
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ΖΗΤΕiΤΑΙ ΠΑΙΔΕiΑ

Εἶναι ἀπορίας ἄξιο πῶς, σέ 
λίγα μόλις χρόνια, καταφέ

ραμε καί χάσαμε τήν ἱστορική 
μας μνήμη ὡς Ἕλληνες. Ὄχι 
μόνο χάσαμε τήν μνήμη μας, 
ἀλλά προχωρήσαμε καί πιό 
πέρα καί βαλθήκαμε νά ξηλώ
σουμε ὅ,τι ἀπό τήν ἱστορία μας 
δέν ταιριάζει στήν σημερινή 
ἐποχή ἤ δέν μποροῦμε νά τό 
κατανοήσουμε.

Ἀντί νά ἐμβαθύνουμε στά 
νοήματα καί στίς ἰδέες ἐκεῖνες 

στίς ὁποῖες οἱ πρόγονοί μας θεμελίωσαν τό Ἔθνος μας, ἐμεῖς 
προσπαθοῦμε νά τά ξεριζώσουμε ἀπό τήν ζωή μας καί νά τά 
ἀντικαταστήσουμε μέ δῆθεν καινούρια. 

Ὁ  Ἰ. Καποδίστριας ἔδωσε μεγάλο βάρος στή θεμελίωση 

τῆς Παιδείας: «Ἀποτελεῖ θεία τιμή τό νά ἀναθρέψει κάποιος 
Ἑλληνόπαιδες, μέ τίς γνώσεις τῆς ἱερᾶς μας θρησκείας, νά τούς 
ἐκπαιδεύσει στήν πάτριον γλώσσα καί νά τούς προπαρασκευάσει 
γιά ἀνώτερες πανεπιστημιακές σπουδές», ἔγραψε. 

Ἔδωσε προτεραιότητα στή μόρφωση τῶν Ἑλλήνων, γιατί γνώ
ριζε ὅτι: «Ἄν ἡ παροῦσα γενεά δέν ἐνδυναμωθῆ ἀπό ἀνθρώπους 
μεμορφωμένους ἐν καλῆ διδασκαλίᾳ, και μάλιστα πρός τόν κα-
νόνα τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως καί τῶν ἠθῶν μας, ἀμφιβάλλω ὅτι 
θέλει δυνηθῆ νά ἐξισωθῆ πρός τά ἀποκεκληρωμένα εἰς αὐτήν 
ἀγαθά παρά τῆς Προνοίας».

Ἀντίθετα, οἱ σύγχρονοι πολιτικοί ἀποφασίζουν διά στόματος 
τῆς κ. Ὑπουργοῦ Παιδείας ὅτι τά Ελληνόπουλα πρέπει νά μα
θαίνουν τά θρησκευτικά, ἔξω ἀπό ἐκκλησιαστικές ἐπιρροές. Ἔξω 
δηλαδή καί μακριά ἀπό τήν ἐπιρροή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, 
ἔξω καί μακριά ἀπό τήν ζωή καί τά μυστήρια πού ἀνέθρεψαν 
αὐτό τό γένος, σάν νά μήν εἶναι πλέον ἡ Ἑλλάδα Ὀρθόδοξο 
κρᾶτος! 

Ἀπαγορεύθηκε ἡ ἐξομολόγηση τῶν παιδιῶν στά σχολεῖα, ὁ 
ἐκκλησιασμός τους ἔχει περιοριστεῖ σέ δύοτρεῖς φορές ὅλη τή 
σχολική χρονιά καί ἡ πρωϊνή προσευχή τείνει νά καταργηθεῖ. 

Ὁ Ἰ. Καποδίστριας ὄμως, ἤξερε ὅτι χωρίς τό Θεό καί τήν 
Ἐκκλησία Του δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά κάνει τίποτα. Γι’ αὐτό 
καί στίς τραγικές ἐκεῖνες μέρες, κατά τίς ὁποῖες οἱ ἐρειπωμένες 

πόλεις ξανακτίζονταν, ἡ μέριμνά του ἦταν νά οἰκοδομηθοῦν 
πρῶτα ἀπό ὅλα οἱ ἐκκλησίες καί κατόπιν τά υπόλοιπα κτίρια τῆς 
κοινότητας: «Ἐκ τῶν προσωρινῶν ἐπανορθώσεων ἄς προτείνετε 
εἰς ἡμᾶς, ἡ ἐπανόρθωσις τῆς ἐκκλησίας πρέπει νά εἶναι ἡ πρώτη. 
Κατόπιν ἔρχεται τό οἴκημα τῆς κοινότητος, καί τέλος τό μέρος 
τῆς οἰκοδομῆς τῆς χρησιμευσούσης εἰς εἱρκτήν καί στρατῶνα.»

Οἱ σημερινοί πολιτικοί μας ἀντίθετα ἀγωνίζονται ποιός θά 
πρωτοφτιάξει τό μεγαλύτερο τζαμί καί πῶς θά διευκολυνθοῦν 
οἱ μουσουλμᾶνοι τῆς Θράκης νά ἔχουν σέ κάθε χωριό καί τζα
μί, ἀκόμα καί ἐκεῖ πού δέν κατοικοῦν μόνιμα μουσουλμᾶνοι. 
Ἕτοιμη ἡ πολιτεία, λοιπόν, νά χρηματοδοτήσει τήν κατασκευή 
τζαμιοῦ καί Κέντρου Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν ἐνῶ ἀντίθετα δέν 
ἔχει χρηματοδοτήσει ἐδῶ καί 15 χρόνια τήν ἀποκατάσταση τῶν 
φθορῶν πού ἔχει ὑποστεῖ ὁ Μητροπολιτικός Ναός τῶν Ἀθηνῶν, 
μέ ἀποτέλεσμα νά παραμένει κλειστός καί ἀλειτούργητος!

Δυστυχῶς, τό ξήλωμα τῆς Πίστεώς μας πού ξεκίνησε ἀμέσως 
μετά τήν δολοφονία τοῦ Ἰ. Καποδίστρια συνεχίζεται ἔως τίς μέ
ρες μας. Οἱ ραγδαῖες ἐξελίξεις στήν πατρίδας μας ὁδηγοῦν στό 
νά χάνει καί τίς τελευταῖες πλέον ἀναφορές στήν πίστη τῶν πα
τέρων της. 

Νικόλαος Καρζῆς

Ἔχω στήν βιβλιοθήκη μου ἕνα πολύ παλιό περιοδικό μέ τίτλο «ΓΝΩΣΕΙΣ». Τό 
τρίτο τεῦχος του εἶναι ἀφιερωμένο στήν Ἐπανάσταση τοῦ ’21. Γράφουν σ’ αὐτό 

πνευματικά ἀναστήματα ὅπως οἱ: Κόντογλου, Καραντώνης, Περάνθης,  Χάρης, Λά-
πας, Ἀγγελομάτης, Μυριβήλης καί ἄλλοι σημαντικοί. Ξεσηκώνω ἀπό τό ἀφιέρωμα 
ἕνα κείμενο τοῦ Σταύρου Μάνεση, συντάκτη, τότε, τοῦ «Ἱστορικοῦ Λεξικοῦ τῆς 
Ἑλληνικῆς Γλώσσης τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν». (Τοῦ ὁποίου, ἡ συγγραφή, δέν ἔχει 
ἀκόμη ἐπιτευχθεῖ. Στήν Ἑλλάδα τά πράγματα πηγαίνουν «σπρωχνόμενα», ἔλεγε 
χαρακτηριστικά ὁ ὑπασπιστής τοῦ Κολοκοτρώνη, Φωτάκος). Ὁ τίτλος τοῦ ἄρθρου 
εἶναι «Μακεδονικές Ἡμέρες». Ὁ συγγραφέας γύριζε τότε τήν Μακεδονία μέ σκοπό 
νά διασώσει λέξεις, τοπικά ἰδιώματα, ὥστε νά πλουτίσει μ’ αὐτές τό λεξικό. 

Ὅπως γράφει: «Τά καλοκαίρια τοῦ 1952, ’52, ’53 καί ’55 εἶχα τήν ἐξαιρετική τύχη 
καί τιμή νά μοῦ ἀνατεθεῖ ἀπό ἕνα σωματεῖο μέ λαμπρή ἐπιστημονική δράση, τήν ἐν 
Ἀθἠναις Γλωσσικήν Ἑταιρείαν, ἡ μελέτη τοῦ γλωσσικοῦ ἰδιώματος τῆς περιοχῆς 
Γράμμου, μέ ἐπιτόπιο μετάβασή μου. Μέ βασικό μεταφορικό μέσο τό μουλάρι, γύρισα 
πενήντα χωριά, κωμοπόλεις καί πόλεις τοῦ δυτικοῦ μέρους τῶν νομῶν Καστοριᾶς καί 
Κοζάνης σκαρφαλωμένα πάνω στίς κορφές καί τίς πλαγιές τοῦ Γράμμου καί τῆς Πίν-
δου. Ἔτσι, εἶχα τήν εὐκαιρία καί τήν ἄνεση νά γνωρίσω τούς ἀνθρώπους καί τή ζωή 
τούς μέ τίς χαρές καί τίς λύπες, τίς ἀγωνίες καί τίς ἐλπίδες τους». 

Τριγυρνᾶ τά χωριά ὁ γλωσσολόγος καί συζητᾶ κυρίως μέ ὑπερήλικους ἀνθρώπους 
πού εἶχαν ζήσει τήν Τουρκοκρατία στά μέρη ἐκεῖνα. (Μόλις 40 χρόνια εἶχαν περά
σει ἀπό τό 191213, ὅταν ὁ ἔνδοξος στρατός μας ἀπελευθέρωσε τήν Μακεδο-
νία). Οἱ μαρτυρίες (καί τά μαρτύρια) τῶν γερόντων Μακεδόνων εἶναι ἐξαιρετικά 
ἀποκαλυπτικές. 

Γράφει: «Ὁ σεβασμός στήν ἐκκλησία ἔχει παλαιά παράδοση σ’ αὐτούς τούς τόπους 
κι εἶναι σάν μιά πράξη εὐγνωμοσύνης γιά τήν συμπαράστασή τους στόν ἀγώνα. “Ἐδῶ 
διάβασα”, μοῦ δήλωσε μέ περηφάνια ὁ ὀγδοντάρης πρόεδρος τοῦ χωριοῦ Ἁγιά - Σω-
τήρα, Δημήτρης Ζηκόπουλος, δείχνοντάς μου τόν νάρθηκα τῆς Ἁγίας – Παρασκευῆς, 
μιᾶς ἐκκλησιᾶς διακοσίων χρόνων, θέλοντας νά μοῦ πεῖ ὅτι ἐκεῖ ἔμαθε τά γράμματα 
πού ξέρει. Καί συνέχισε: “Οἱ Τοῦρκοι δέν μᾶς ἄφηναν νά μαθαίνωμε γράμματα κι 
ἐρχόμασταν σέ τοῦτο τό κρυφό σχολειό. Τό μόνο πού δέν τούς πολυένοιαζε ἦταν νά 
διαβάζωμε τό χτωήχι καί τό ψαλτήρι, γιά νά μήν παίρνουν τά μυαλά μας ἀέρα μέ 
τ’ ἄλλα διαβάσματα. Θυμᾶμαι μέ τί χαρά καί μέ τί τρομάρα οἰκονόμησε τῷ καιρῶ 
ἐκείνω ὁ παππούλης πού μᾶς διάβαζε - ἅγιο τό χῶμα πού τόν σκεπάζει- μιά Ἰλιάδα 
τοῦ Ὁμήρου. Σάν τελειώναμε τήν ἀνάγνωση, τήν παράχωνε κάτω ἀπό τήν πλάκα πού 
βλέπεις ἐδωγιά». 

Νομίζω ὅτι τό κείμενο, ἡ διήγηση τοῦ ὀγδοντάχρονου γεροπροέδρου εἶναι ἀπό 
τίς λίγες μαρτυρίες, πού ἀποδεικνύουν τήν ὕπαρξη αὐτοῦ πού ἀρνεῖται ἡ ἀφελ
ληνισμένη καί ἐκκλησιομάχος διανόηση καί τά ἀπολειφάδια τῆς ἱστοριογραφικῆς 
τσαρλατανιᾶς, οἱ τηλεϊστορικοί, πού λυμαίνονται τά πανεπιστήμια: τό Κρυφό 
Σχολειό. 

Ἕτερη διήγηση, ἡλικιωμένου ἀγροφύλακα ἀπό τό χωριό Νόστιμο. Ἐξιστορεῖ ἐπι
γραμματικά τή ζωή τῆς σκλαβιᾶς, τήν «θαυμαστή τάξη» τῆς Τουρκοκρατίας: «Τί 
τρόμους καί τί καρδιοχτύπια περάσαμε μέ τούς Τούρκους καί τούς Ἀρβανιτᾶδες, πού 
διαφέντευαν τά μέρη ἐτοῦτα κάναν καιρό. Οἱ πρῶτοι μέ τό χαράτσι καί τό γιαταγάνι 
τους, οἱ δεύτεροι μέ τά κούρσα καί τό πλιάτσικο. Ἀνέβαινε ὁ Ἀγάς, κατέβαινε ὁ λιάπης 
ἀπ’ τά βουνά του, ἔμπαιναν στά σπίτια μας:

- Βάλε μου νά φάω, γκιαούρ! 
Τί νά κάνεις, τοῦ ‘ψηνες ὅ,τι καλύτερο εἶχες, γιά νά τόν μαλακώσεις: καμμιά κότα, 

αὐγά∙ ἔσφαζες κανένα ἀρνί, τοῦ ‘δινες παχύ τυρί, τοῦ ‘φτιανες καί τήν καλύτερη 
πίτα στή γάστρα νά περιδρομιάσει. Δῶσε μου κι ἄσπρα (= χρήματα) γιά τόν κόπο πού 
‘καμα νάρθω στό ρημάδι σου καί γιά τά δόντια μου πού χάλασα μέ τά παλιόφαγά σου, 
μούγκριζε στό τέλος μουδιασμένος ἀπό τό φαΐ ὁ ληστής. Μποροῦσες νά τοῦ πεῖς ὄχι; 
Τοῦ ‘δινες κι ἄσπρα… Τί νά πρωτοθυμηθεῖς! Ἄν τόν ἀπαντοῦσες στό δρόμο, ἔπρεπε 

νά τοῦ κάνεις μετάνοια τοῦ Τούρκου, νά κατέβης ἀπ’ τό ζῶο ν’ ἀνέβη αὐτός. Τά ροῦχα 
σου νά μήν εἶναι καινούργια καί τό φέσι σου νάναι τρύπιο καί πλαγιαστό. Ἄν τό ‘βλεπε 
ὀρθό, σήκωσες κεφάλι, Γιουνάν, σοῦ ‘λεγε, καί στό ἔκοβε! Οἱ κοπέλες ἔβαζαν τά πιό 
παλιά τους φουστάνια καί κουκουλώνονταν καί καταχώνουνταν νά μήν τίς δεῖ τό μάτι 
τό πόρνο… πώς ζήσαμεν ἕνας Θεός τό ξέρει, ὥσπου νάρθει τό ἑλληνικό». 

(Ἀναφέρει ἡ Πηνελόπη Δέλτα στά «Μυστικά του Βάλτου» πώς ὅταν ὁ ἥρωας κα-
πετάν Ἄγρας πῆγε σέ τουρκοσκλαβωμένο χωριό τῆς Μακεδονίας, οἱ κάτοικοι τόν 
ἐκλιπαροῦσαν νά μήν βαδίζει καμαρωτός, γιατί θά προδοθεῖ ἀπό τήν περπατησιά 
του. Ἔπρεπε νά βαδίζει σκυφτός). 

Παρενθέτω στό σημεῖο αὐτό καί μιά ἄλλη μαρτυρία, πού περιγράφει τά ἀνή
κουστα δεινά πού βίωσε ὁ λαός μας κατά τήν «λαμπρή» γιά τούς τουρκολάτρες τῆς 
σήμερον, περίοδο τῆς αἰχμαλωσίας στούς Ἀγαρηνούς. Περιέχεται στό βιβλίο «τό 
Εἰκοσιένα», ἔκδοση τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Στό βιβλίο καταγράφονται οἱ πανηγυ-
ρικοί λόγοι τῶν Ἀκαδημαϊκῶν. Τόν Μάρτιο τοῦ 1967, ὁμιλητής εἶναι ὁ ἀείμνηστος 
καθηγητής Σπ. Μαρινάτος. Παραθέτει ἄδεια ταφῆς χριστιανοῦ, τήν ὁποία ἔδιναν 
οἱ Τοῦρκοι: 

«Σύ ὁ παπάς, τοῦ ὁποίου τό μέν ἔνδυμα εἶναι μαῦρον ὡς πίσσα, τό δέ πρόσωπον 
ὡς τοῦ σατανᾶ, σύ ὁ ἱερεύς τῶν μιαρῶν, σύ ὁ ἕλκων τήν καταγωγήν ἀπό τόν ἄπιστον 
Ἰησοῦν, διατάσσεσαι: Τόν εἰς τό ἔθνος σου ἀνήκοντα ἄπιστον Γρηγόριον, ὁ ὁποῖος ἐψό-
φησε σήμερον ἄν καί τήν μέν ψυχήν του παρέδωκεν εἰς τόν σατανᾶν, τό δέ βρωμερόν 
πτῶμα του δέν τό δέχεται τό χῶμα, ἔξω καί μακράν τῆς πόλεως ἀνοίξατε λάκκον καί 
διά λακτισμάτων ρίψατε αὐτόν ἐντός τούτου». (σελ. 774). 

Τό κείμενο ἀποτελεῖ μνημεῖο καί ἀδιαφιλονίκητη ἀπόδειξη τῆς ἁρμονικῆς, ἕως 
ἔρωτος, συνοίκησης σκλάβων καί δυναστῶν. Ἀκόμη καί οἱ νεκροί διαπομπεύονταν. 
Ἐπανέρχομαι στά ἱερά χώματα τῆς Μακεδονίας, στήν ὁποία, πρίν αὐτοεφευρηθοῦν 
οἱ Σκοπιανοί, δοκίμασαν οἱ Ἕλληνες τά πάθη τοῦ Χριστοῦ. Γράφει ὁ Φιλήμων στό 
«Δοκίμιον τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως». 

«Ὅπου ἡ βαρβαρότης τῶν Τούρκων ἦτο παχυτέρα, ἐκεῖ ἡ κατά τῶν χριστιανῶν τυ-
ραννία ἦτο τραχυτέρα. Τοιοῦτοι ἦσαν οἱ χονδροί καί ἡμιάγριοι Τοῦρκοι τῆς Μακεδο-
νίας. Ἐνώπιον δέ αὐτῶν καί αὐτοί ἔτι οἱ Τοῦρκοι τῆς Κρήτης, οἱ τόσον διαβόητοι ἐπί 
φυσική κακουργία καί κακεντρεχεία, ἐθεωροῦντο ἐξηυγενισμένοι… Οὕτω τά παθή-
ματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Μακεδονίας καταντῶσιν ἀπερίγραπτα καί δύσληπτα, ὡς 
ὑπερβαίνοντα πᾶσαν ἀνθρωπίνην κακίαν καί πᾶσαν ὑπομονήν ἀνθρώπου. Ἐν τῷ τόπῳ 
αὐτῷ αἱ πολυειδεῖς καταδυναστεύσεις καί αἱ ἀτελεύτητοι ἀπαιτήσεις, αἱ αὐθαίρετοι 
ἰδιοποιήσεις τῶν κτημάτων, οἱ φόνοι καί ἐπί πᾶσιν αἱ ἁρπαγαί καί αἱ βίαι ἀπαγωγαί 
νεανίδων καί νέων, ὑπερεῖχον ἀπολύτως». (τομ. 3, σελ. 144). 

Καί κλείνω μέ τόν ἐπίλογο τοῦ κειμένου τοῦ Στ. Μάνεση, πού ἴσως, συνεχίζει 
τό κείμενο τοῦ Φιλήμονα: «Πόσο ἀκλόνητη ἦταν ἡ πεποίθηση τῶν Μακεδόνων πώς 
κάποια μέρα θάρθει τό ἑλληνικό, φαίνεται κι ἀπό τήν ἀφελῆ διαβεβαίωση ἑνός γέρου 
ἑκατοχρονίτη, τοῦ Δημήτρη Σιμόπουλου, ἀπό τό Τσοτύλι: Δέν μπορούσαμεν, μοῦ εἶπε, 
νά ζήσωμε σκλάβοι σέ ξένα χέρια ἀπ’ ἄπειρον∙ τό γραφτό ἔλεγε πώς θά ἑνωθοῦμε μέ 
τήν Ἑλλάδα, γιατί Ἑλλάς θά πεῖ…ἔλα»! 

Δέν βρῆκα ὡραιότερη καί συγκινητικότερη ἐτυμολογική ἑρμηνεία τοῦ ἐθνικοῦ 
μας ὀνόματος…

Δημήτρης Νατσιός (*)
Δάσκαλος- Κιλκίς

(*) Τό κείμενο αὐτό τοῦ σπουδαίου ἐκπαιδευτικοῦ καί γνήσιου Ὀρθόδοξου Πατριώ-
τη κ. Δημήτρη Νατσιοῡ γράφτηκε εἰδικά γιά τήν ἐφημερίδα μας.

Μαρτυρίες καί μαρτύρια τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων τῆς Μακεδονίας

Ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΑ κατά τό τρίμηνο πού πέρασε
Τά μέλη καί οἱ φίλοι τοῦ Συνδέσμου Ἑλλήνων Χριστιανῶν Ἁγίων Τόπων ἔκοψαν την πρωτο
χρονιάτικη πίτα τους τό Σάββατο στίς 12 Φεβρουαρίου  2011. Στήν ἐκδήλωση αὐτή ἐκλήθη 
καί ἡ παραταξή μας. Ὁ Πρόεδρος κ. Ἐμ. Β. Βολουδάκης μέ τά μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς 
κ. Β. Μακρῆ καί κ. Σ. Νίνο κατά τήν διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συζη
τήσουν μέ τά μέλη τοῦ Συνδέσμου καί νά ἀνταλλάξουν σκέψεις καί προβληματισμούς γιά 
τά φλέγοντα γεγονότα πού διαδραματίζονται στήν εὑρύτερη περιοχή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς 
καθώς καί γιά τήν Ἑλληνική Παροικία τῶν Ἁγίων Τόπων.

• Τήν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Τριωδίου ὁ Πρόεδρος καί τά μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς 
Παράταξής μας ἔκοψαν τήν πρωτοχρονιάτικη πίτα, κατά τήν διάρκεια ἔκτακτης συνέλευ
σης. Ὁ Πρόεδρος, πέρα ἀπό τίς καθιερωμένες εὐχές γιά Καλή Χρονιά, εὐχήθηκε ἡ Παράτα
ξή μας νά ἀνδρωθεῖ, νά φθάσει σέ κάθε γωνιά τῆς Πατρίδος μας καί νά ἐκμεταλλευτοῦμε οἱ 
Ἑλληνες τήν εὐκαιρία πού μᾶς δίνεται νά ξανακάνουμε τήν Ἑλλάδα ἔνδοξη.

•



ΚΟΙΝΩΝΙΑἸανουάριος- Μάρτιος 2011
www.koinwnia.com �

Κάνουμε σάν νά μή βλέπουμε τόν Ἀντίχριστο νά κυβερνᾶ. 
Σάν νά μήν ἔχη σημασία τό ποιός καί πῶς κυβερνᾶ, ποιά εἶναι 
ἡ ἱστορία καί προϊστορία του, τό πῶς καί τό τί νομοθετεῖ, ἀλλά 
μᾶς “ζώνουν τά φίδια” μόνο ὅταν ἐκδίδη Κάρτες, Ταυτότητες 
καί πιστοποιητικά πού δημιουργοῦν τήν ὑποψία πώς ἀναφέ
ρονται στό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου! Ἐδῶ πού τά λέμε, μέ τά 
“ἀστεῖα” κριτήρια πού διαθέτουμε, ἄν ἀποφασίση ὁ Ἀντίχριστος 
νά ἀλλάξη ὄνομα, οὔτε πού θά τόν “πάρουμε εἴδηση”!

Μοῦ ἔρχεται αὐθόρμητα στό νοῦ ἡ γνωστή παροιμία τοῦ 
Πηγαδιοῦ καί τοῦ Γαϊδάρου: Κάποτε ἔπεσε ἕνας γάϊδαρος στό 
πηγάδι. Ἔτρεξαν οἱ χωριανοί νά τόν βγάλουν ἔξω καί τόν ἀκού
μπησαν προσωρινά πάνω στό πεζούλι τοῦ πηγαδιοῦ, ἡ οὐρά του 
ὅμως ἔμεινε στό στόμιο τοῦ πηγαδιοῦ. Τότε πετάχτηκε ἐπάνω 
πανικόβλητος ἕνας συγχωριανός τους, βέβαιος ὅτι μέ τήν πα
ρέμβασή του θά ...προλάβαινε(!) τή μόλυνση τοῦ πηγαδιοῦ καί 
τούς εἶπε οὐρλιάζοντας: «Σύρετέ τονε, μωρέ, τό γάϊδαρο νά μή 
στάξη ἡ οὐρά του στό πηγάδι»!

* * *
Τό θέμα μας, ὅμως, δέν εἶναι γιά γέλια ἀλλά γιά κλάματα καί, 

μάλιστα, γοερά. 
Εἶναι, ἀλήθεια, δυνατόν, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, πού πρέπει νά 

εἴμαστε περισσότερο νοήμονες ἀπό τούς ἀνθρώπους τοῦ κό
σμου, νά μήν ἐνδιαφερόμαστε νά διαλύσουμε τό ἐργοστάσιο 
πού παράγει ἐπικίνδυνα καί βλαβερά προϊόντα, ἀλλά νά θεω
ροῦμε ἀπόλυτα σημαντικό καί ρεαλιστικό τό νά ἀφήνουμε τό 
ἐργοστάσιο νά λειτουργῆ καί νά ἐργαζόμαστε μέ ὅλες μας τίς 
δυνάμεις γιά νά μή σταματήση ποτέ ἡ λειτουργία του, καί, πα
ράλληλα, νά σπεύδουμε ἀλαφιασμένοι νά ματαιώνουμε(!) τήν 
παραγωγή τῶν ὀλεθρίων προϊόντων του, χωρίς νά μᾶς “κόβη 
τό μυαλό” ὅτι τό ἐργοστάσιο πού συντηροῦμε ὑπάρχει μόνο καί 
μόνο γιά τήν παραγωγή αὐτῶν τῶν προϊόντων καί γιά τίποτε 
ἄλλο;

Εἶναι αὐτό συκοφαντία γιά τό ἐργοστάσιο πού λέγεται «Ἑλ
ληνικές Κυβερνήσεις»; Ἄς τό ἐξετάσουμε.

Ἐδῶ καί 40 χρόνια τό ἐργοστάσιο πού συζητοῦμε (δηλαδή 
οἱ λεγόμενες κατ’ εὐφημισμόν “Ἑλληνικές” κυβερνήσεις) παρή
γαγε τά ἑξῆς προϊόντα, ἄν τά παραθέσουμε χρονολογικά:
∗ ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας.
∗ αὐτόματο διαζύγιο.
∗ ὑποβιβασμό τῆς Πίστεως καί τῶν Παραδόσεων τοῦ Γένους 

μας στό Σύνταγμα τῆς Πατρίδος μας.
∗ ἐνταφιασμό τῆς ἀρχαίας καί τῆς καθαρᾶς Ἑλληνικῆς γλώσ

σας, πού εἶναι φορέας ζωῆς καί προϋπόθεση βαθειᾶς καλλιέ
ργειας τοῦ ἀνθρώπου. 

∗ θέσπιση πολιτικοῦ γάμου καί γιά ὀρθοδόξους χριστιανούς 
καί ἀναγκαστική ἐπιβολή δύο ἐπιθέτων στούς συζύγους, χω
ρίζοντας τή γυναίκα ἀπό τήν ὑπόλοιπη οἰκογένεια.

∗ κατάργηση τοῦ Σταυροῦ ἀπό τή σημαία.
∗ ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες.
∗ κατάργηση τῆς προσευχῆς καί τῆς ἐπάρσεως τῆς Σημαίας 

στά σχολεῖα.
∗ θεσμοθέτηση μιᾶς ἀναρχικῆς μορφῆς “ἀσύλου” στά ἐκπαι

δευτήρια, ὅπου οἱ εἰρηνικοί σπουδαστές δέν προστατεύονται 
οὔτε ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς τους, οὔτε ἀπό τήν Πολιτεία 
στό νά ἐπιτελέσουν ἀπρόσκοπτα τή μαθητική ἤ τήν φοιτη
τική ἀποστολή τους ἀλλά μένουν ἐντελῶς ἀπροστάτευτοι, 
ὑποχρεούμενοι νά ὑποτάσσονται –ἑκόντες ἄκοντες– στίς 
θελήσεις καί στή φασιστική συμπεριφορά ὀλιγαρίθμων ἀλλά 
δυναμικῶν μειοψηφιῶν, μέ ἀποτέλεσμα, αὐτοῦ τοῦ εἴδους τό 
ἄσυλο νά ματαιώνη οὐσιαστικά τό ἔργο τῆς ἐκπαιδεύσεως.

∗ ἀνοχή ἀλλά καί διευκόλυνση τῆς παραλύσεως τῆς δημόσιας 
ζωῆς μέ ἀπεργίες καί πορεῖες πού κρατοῦν ὁμήρους ὄχι τούς 
κυβερνῶντες ἀλλά τήν πλειοψηφία τοῦ ταλαίπωρου λαοῦ 
μας.

∗ ἐπινόηση ἐγκληματικοῦ νόμου γιά τήν ἐκλογή τῶν Πρυτα

νικῶν Ἀρχῶν ἀπό τούς φοιτητές, δίνοντας ἔτσι τήν “χαριστι
κή βολή” στό ἤδη σάπιο ἐκπαιδευτικό σύστημα. 

∗ κατάργηση τῆς ὁρκωμοσίας τῶν βουλευτῶν καί τῶν δημοτι
κῶν ἀρχόντων. 

∗ ἀπαγόρευση τῆς ἐξομολογήσεως στά σχολεῖα.
∗ κατάργηση τοῦ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος 

τῶν Θρησκευτικῶν.
∗ θέσπιση –ἐκ πλαγίου– πολιτικοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων καί 

καθημερινή “πλύση ἐγκεφάλου” ἀπό τά Μ.Μ.Ε. γιά τό ὅτι 
εἶναι ἀπόλυτα φυσιολογική ἡ ὁμοφυλοφιλία καί ρατσισμός 
ὁποιαδήποτε στηλίτευσή της, ἀκόμη καί μέ τό Εὐαγγέλιο.

∗ φορολόγηση τῆς κοινωφελοῦς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, 
σάν νά εἶναι προσωπική περιουσία τῶν κληρικῶν.

∗ θέσπιση πολιτικῆς κηδείας καί καύσεως σωμάτων βαπτισμέ
νων χριστιανῶν.

∗ κατάργηση τῆς σχολικῆς ποδιᾶς, πού μετέτρεψε τά σχολεῖα 
σέ χάος ἐξαγριωμένων ἐνστίκτων καί τίς νέες κοπέλες σέ θῦ
τες–θύματα, ὄργανα προκλήσεως καί ἐξυπηρετήσεως αὐτῶν 
τῶν ἐνστίκτων.

∗ ἀτιμωρησία τῆς ἐλεύθερης διακίνησης ναρκωτικῶν στά σχο
λεῖα καί στούς δρόμους.

∗ ἀτέλειωτη αὔξηση φόρων καί τιμῶν πρώτης καί δευτέρας 
ἀνάγκης.

∗ ἀνύπαρκτη ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη καί ἀνάγκη ὑπέ
ρογκων χρηματικῶν ποσῶν γιά στοιχειώδη ἐξασφάλιση τῆς 
ὑγείας.

∗ ἀσταμάτητη μείωση μισθῶν καί εἰσοδημάτων, ὥστε νά ἀναγ
κάζονται οἱ ἄνθρωποι νά πωλήσουν ἀκόμη καί τά οἰκογε
νειακά τους κειμήλια γιά νά ἐπιβιώσουν.

∗ διαπλεκόμενη δικαιοσύνη, μέ τέτοιων διαστάσεων διαπλο
κή, ὥστε νά συμπεριλαμβάνονται σ’ αὐτήν καί κατά τόπους 
ἐκκλησιαστικές διοικήσεις!

∗ ἀτιμωρησία καί μή ἐφαρμογή νόμων, μέ ἀποτέλεσμα τήν αὔξη
ση τῆς τρομοκρατίας καί κάθε λογῆς παραβατικῆς πράξεως.

∗ ἀσύδοτη εἰσρροή λαθρομεταναστῶν μέ ἀποτέλεσμα τήν 
ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ καί τοῦ ἤθους τοῦ λαοῦ τῆς Πα
τρίδος μας.

∗ ἀπροκάλυπτη μειοδοσία στά ἐθνικά καί τά κυριαρχικά δι
καιώματα τοῦ τόπου μας γιά νά διευκολύνονται οἱ ἐπιχειρή
σεις βουλευτικῶν ἑταιρειῶν στά Σκόπια.

∗ παντελής παραμέληση τῆς ὑπαίθρου καί τῶν συνοριακῶν 
πόλεών μας.

∗ ἀπόλυτη κυριαρχία καί προβολή τῆς χρυσοπληρωμένης 
τηλεοπτικῆς ἀλητείας.

∗ προώθηση στά ὕπατα ἀξιώματα ἀναξίων καί περιθωριακῶν 
προσώπων.

∗ διάλυση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καί τῆς Δημοσίας 
Ἐκπαιδεύσεως.

∗ καθαίρεση τῶν εἰκόνων καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν συμβόλων 
ἀπό τά δημόσια κτίρια.

∗ ἀλλοίωση καί παραχάραξη τῆς Ἱστορίας τοῦ Γένους μας 
ἀλλά καί τῆς Παγκόσμιας Ἱστορίας.

∗ σύνταξη νόμου γιά μείωση χειροτονιῶν κληρικῶν, ὥστε νά 
μή μποροῦν νά καλυφθοῦν στοιχειωδῶς τά ἐπαρχιακά καί 
ἀκριτικά ἐφημεριακά κενά.

∗ σπουδή γιά ἀνέγερση Τζαμιῶν καί Κέντρου Ἰσλαμικῶν Σπου
δῶν στήν Πατρίδα μας μέ χρήματα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων 
Χριστιανῶν, σάν νά ἔχη ποτέ χρηματοδοτηθῆ ἀπό κάποιο 
Κράτος, Μουσουλμανικό ἤ μή, ἡ ἀνέγερση Ὀρθοδόξου Ναοῦ 
στήν ἡμεδαπή ἤ στήν ἀλλοδαπή. Νά ὑπενθυμίσουμε ὅτι τό 
Ἑλληνικό Κράτος δέν χρηματοδοτεῖ ἐδῶ καί 15 χρόνια(!) τήν 
ἐπισκευή τῶν ζημιῶν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν, 
μέ ἀποτέλεσμα νά παραμένη κλειστός καί ἀλειτούργητος!

∗ καλπάζουσα καταδίωξη τοῦ Χριστοῦ ὥστε νά ἀπελαθῆ 
ὁριστικά καί ὅσο τό δυνατόν ταχύτερα ἀπό τήν Πατρίδα 

μας!
Μετά ἀπό αὐτή τήν περιληπτική παράθεση, κάποιων –ὄχι 

ὅλων– ἀπό τά «ἔργα καί ἡμέρες» τῆς λειτουργίας τοῦ ἐπικίνδυ
νου ἐργοστασίου «Ἑλληνικές Κυβερνήσεις», ἔχω τήν περιέρ
γεια νά μάθω τί εἶναι αὐτό πού κρατάει ἀκόμα κλειστά τά μάτια 
τῶν ἀνθρώπων ὥστε νά βλέπουν φόβο ἐκεῖ ὅπου «οὔκ ἔστι φό
βος» καί νά μή φοβοῦνται ἐκεῖ πού ἐνεργεῖται τό μυστήριο τῆς 
ἀνομίας σέ ὅλη τή φρικιαστική του “μεγαλοπρέπεια”!

Ἀλήθεια, ποιός ἔχει ἀκόμα τό “κουράγιο” νά πιστεύη ὅτι 
ἔχει μείνει τίποτα ὄρθιο στή Χώρα μας ὥστε νά κινδυνεύη νά 
γκρεμισθῆ ἀπό τήν “περιβόητη” Παγκόσμια Κυβέρνηση; Ἔχει 
ἀπομείνει πιά τίποτα ἀπό τόν θεοΰφαντο χιτῶνα τῆς Μαρτυρι
κῆς μας Ἑλλάδος πού νά μήν τό ἔχουν ξεφτίσει οἱ δικές μας 
ἀσύνετοι ψῆφοι, μέ τίς ὁποῖες ἀνεβάζουμε στήν ἐξουσία τούς 
ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ, γιά νά μᾶς καταντήσουν πνευματικά καί 
ὑλικά «γυμνότερους ὑπέρου»;

Καταφέραμε νά κάνουμε τόν Ἀντίχριστο νά γελάη καί νά χαί
ρεται, γιατί, ἀλλοῦ αὐτός βρίσκεται καί ἐμεῖς τόν καταδιώκουμε 
ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει καί ἐκεῖ πού δέν τοῦ “καίγεται καρφί” ἄν 
τόν πολεμᾶμε. Μάλιστα, ὠφελεῖται κι’ ὅλας ἀπ’ αὐτή τήν ἄσκοπη 
γιά μᾶς καταδίωξή του, γιατί κατορθώνει νά κάνη αἰσθητή τήν 
παρουσία του στούς ἀνθρώπους καί νά βρίσκη τή χαρά, αὐτός ὁ 
κατ’ ἐξοχήν χαιρέκακος καί μισάνθρωπος, ὅτι τούς τρομοκρατεῖ 
καί τούς ἐλέγχει μέ τόν τρόμο τους!

Ὁ Ἀντίχριστος δέν κρύβεται στίς Κάρτες, οὔτε στά κομπιοῦ
τερς. Κρύβεται στίς ψυχές αὐτῶν πού ἔχουν καί διαχειρίζονται 
τήν πολυποίκιλη ἐξουσία –ἐκκλησιαστική καί πολιτική– ὅταν 
αὐτοί εἶναι ἐνσυνείδητα χωρισμένοι ἀπό τόν Χριστό καί τήν 
Ἑκκλησία Του! Αὐτοί εἶναι τά μεγάλα του “ἀτού”, τά ἀκαταμά
χητα ὅπλα του! Μέ αὐτούς γκρεμίζει ψυχές καί χτίζει τόν θρόνο 
του!

Ὁ Διάβολος δέν ἔχει ἀνάγκη τά μικροτσίπς καί τά ἠλε
κτρονικά συστήματα γιά νά μᾶς κάνη “πιόνια” του. Αὐτό, τό 
νά μᾶς παραπλανᾶ καί νά μᾶς κάνη “διαβολοπαίδια” του, τό 
ἔχει κατάφέρει ἀπό πολύ παλιά, ἀπό τότε πού εἴμαστε ἀκόμη 
στόν Παράδεισο! Δέν περιμένει νά μάθη ἀπολύτως τίποτα μέ 
τά τεχνητά μας μέσα, ὅσο κι ἄν ἐξελιχθοῦν. Τά γνωρίζει ὅλα 
ὅσα ἔχουν γίνει καί, σάν πολύπειρος ψυχολόγος, μᾶς ἔχει ὅλους 
“ψυχολογήσει”. Τά δαιμόνια δέν ἔχουν ἀνάγκη τά ὑλικά μέσα 
γιά νά αὐξήσουν τίς γνώσεις τους. Πῶς, ἄλλωστε, ἀφοῦ οὔτε οἱ 
ὑπηρέτες τους, τά μέντιουμ, οἱ ἀστρολόγοι καί οἱ χαρτορίχτρες 
δέν τά χρειάζονται, ἁπλῶς τά ἔχουν μπροστά τους γιά “τά μά
τια τοῦ κόσμου”, ἀλλά “ἀποφαίνονται” μέ τίς πληροφορίες πού 
παίρνουν ἀποκλειστικά ἀπό τά δαιμόνια.

Ἄς καταλάβουμε, ἐπί τέλους, ἔστω καί ἀργά, πώς ἄν ὁ Ἀντίχρι
στος περίμενε τήν Κάρτα τοῦ Πολίτη γιά νά διαφεντέψη τόν 
κόσμο, θά κοιμόταν μακάρια, ὅπως ἀκριβῶς κοιμόμαστε ἐμεῖς!

Ἐμεῖς κοιμόμαστε καί ὁ Χριστός προσεύχεται γιά μᾶς, γιά 
τήν Πατρίδα μας καί «ὁ ἱδρώς Αὐτοῦ ὡσεί θρόμβοι αἵματος 
καταβαίνοντες ἐπί τήν γῆν»!

Ἔρχεται, καί ἐπανέρχεται, φανερά ὁ Χριστός, καθ’ ὅλη τήν 
ἐπίγεια Ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας. Ἔρχεται καί πάλι στίς μέρες μας 
καί μᾶς βρίσκει βαρειά κοιμωμένους. 

Ἡ ἀπάντησή Του στόν ὕπνο μας εἶναι συγκλονιστική: «Κα
θεύδετε τό λοιπόν καί ἀναπαύεσθε! Ἰδού ἤγγικεν ὁ παρα
διδούς με»! 

Ἀπό τό περιοδικό «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ»
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Σημ.: Στήν εἰδική θεολογική μελέτη τοῦ π. Βασιλείου Ἐ. Βο
λουδάκη, με τίτλο «Ὁ Ἀντίχριστος, ὁ ἀριθμός 666 και 
ἡ ἀνησυχία τῶν χριστιανῶν» (3η ἔκδοση) ἐξαντλεῖται 
ἀπολύτως το θέμα.

Εἶναι γεγονός ὅτι τό ἔτος 2011 ἀποτελεῖ ἕνα 
κρίσιμο ἔτος καί γιά τήν Ἑλλάδα ἀλλά καί 

παγκοσμίως.
Τό ἔτος αὐτό καί γιά τήν Παράταξή μας θά 

πρέπει νά ἀποτελεῖ ὁρόσημο γιά τήν παρουσία 
της στήν πολιτική σκηνή τοῦ τόπου, καθώς θά 
πρέπει νά ἐνταθοῦν οἱ προσπάθειες διάδοσης 
τῶν ἰδεῶν της σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, μέσα στίς 
δύσκολες συγκυρίες καί στό ὑπάρχον κλίμα πο
λιτικῆς ἀβεβαιότητας καί ἀστάθειας.

Ἡ Παράταξή μας φιλοδοξεῖ νά κάνει αἰσθητή 
τήν παρουσία της σέ ὅλη τή χώρα, προσεγγίζο
ντας καί τήν πιό ἀπομακρυσμένη περιοχή τῆς 
Πατρίδας μας, ὄχι ἐπιδεικτικά ὅπως παρουσιά
ζονται τά ὑπάρχοντα πολιτικά κόμματα ἀλλά 
χαρτογραφῶντας τά προβλήματα τῆς χώρας 
καί ἀναζητῶντας ἀποτελεσματικές λύσεις. 

Τό δύσκολο αὐτό ἔργο ὅμως ἀπαιτεῖ πολλά 
ψυχικά ἀλλά καί ὑλικά ἐφόδια. 

Ἀπό τῆς ἱδρύσεως της μέχρι σήμερα ἡ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ δέν ἔχει ἐνισχυθεῖ οἰκονομικά ἀπό 
κανένα ἐξωγενή παράγοντα. Ὅλα τά ἔξοδα 

ἔχουν μέχρι σήμερα καλυφθεῖ ἀπό τά μέλη τῆς 
Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, τά ὁποία ἀκολουθῶντας 
τό παράδειγμα τοῦ  Ἰ. Καποδίστρια ἔχουν θέσει 
στήν ὑπηρεσία τῆς πατρίδας μας μέρος τῶν πε
ριορισμένων οἰκογενειακῶν τους ἐσόδων καί 
ἀπό προσφορές τῶν μελῶν καί φίλων τῆς Πα
ράταξης, οἱ ὁποῖοι προθυμοποιήθηκαν χωρίς 
καμία ὑποχρέωση, νά προσφέρουν στόν κοι
νό ἀγώνα. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι δέν ἔχει 
καθιερωθεῖ οὔτε κἄν ἐτήσια συνδρομή μελῶν 
ὅπως ἔχουμε συνηθίσει νά βλέπουμε ἀκόμα καί 
στόν πιό ὀλιγομελή σύλλογο.

Ἐπειδή ἡ Παράταξή μας δέν ζήτησε ποτέ 
χρήματα, ἔφθασαν πολλοί νά θεωροῦν ὅτι ὑπά
ρχουν κρυφοί καί ἄδηλοι πόροι, ἀφανείς χρημα
τοδότες καί «μυστικές» συμφωνίες. Δέν μπορεῖ 
ὁ ἑλληνικός λαός νά πιστέψει ὅτι παρουσιά
στηκαν κάποιοι ἀνιδιοτελεῖς καί χωρίς προσω
πικές φιλοδοξίες ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἔθεσαν 
τό προσωπικό καί οἰκογενειακό τους εἰσόδημα 
γιά νά ὑλοποιηθεῖ ἕνα μεγάλο ἔργο. Δέν μπορεῖ 
νά τό πιστέψει διότι ἀφ’ ἑνός θεωρεῖ ὅτι ὅποιος 

ἐμπλέκεται στήν πολιτική δρᾶ μέσω ἀφανῶν 
ὑποστηρικτῶν καί διαπλεκομένων συμφερό
ντων καί ἀφ’ ἑτέρου ἐπειδή ὁ ἴδιος ὁ λαός δύ
σκολα θά ἄφηνε τό προσωπικό του βόλεμα 
γιά τό κοινό συμφέρον. Κι ὅμως! Ἡ ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ κάνει τήν οὐσιαστική διαφορά στόν πολι
τικό χῶρο! Μπορεῖ ὁ καθένας νά ἐλέγξει εὐρώ 
πρός εὐρώ τά οἰκονομικά δεδομένα της καί 
προκαλοῦμε νά κατονομαστοῦν αὐτοί οἱ «ἀφα
νείς χρηματοδότες» ὥστε νά τούς γνωρίσουμε 
κι ἐμεῖς! 

Ἕως τότε, προσκαλοῦμε ὅλους ὅσοι πιστεύ
ουν καί ἐλπίζουν ὅτι ἡ Παράταξη ἔχει μέλλον 
στήν Ἑλλάδα καί ὅτι μπορεῖ νά ὑλοποιήσει τό 
πρόγραμμά της, νά συνδράσουν μαζί μας καί 
ὑλικά καί ψυχικά ὥστε νά καταφέρει καί νά 
συντηρεῖ τήν παρουσία της στήν κοινωνία ἀλ
λά καί νά ἐξαπλωθεῖ σέ ὅλη τήν Πατρίδα μας 
συσπειρώνοντας τούς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους 
Ἕλληνες. Εἶναι γεγονός ὅτι χωρίς τά ὑλικά μέσα 
δέν θά μπορέσει ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΑ νά συμμετά
σχει σέ ἐνδεχόμενες ἐκλογές, πρᾶγμα τό ὁποῖο 

ἀπευχόμαστε ὅλοι ἀλλά καί εἶναι στό χέρι μας 
νά ἀποφευχθεῖ. 

Ξεκινήσαμε ὅλοι μαζί ἕναν δύσκολο καί 
ἄνισο ἀγώνα ἀπελευθέρωσης τῆς Πατρίδας μας 
ἀπό τά δεσμά τοῦ πολιτικοῦ συστήματος πού 
τήν ἔχουν καθηλώσει τίς τελευταῖες δεκαετίες. 

Δέν ὑπολογίζουμε οὔτε τό ψυχικό ἀλλά οὔτε 
τό ὑλικό κόστος πού ἀπαιτεῖται γι' αὐτήν τήν 
προσπάθεια, τό ὁποῖο ὁμολογουμένως εἶναι 
τεράστιο. 

Ὅποιος πιστεύει ὅτι ὁ ἀγώνας μας θά πρέπει 
νά συνεχισθεῖ, μπορεῖ νά τόν ἐνισχύσει κατα
θέτοντας ὅ,τι ἐπιθυμεῖ, στούς ἀκόλουθους 
τραπεζικούς λογαριασμούς:

ALPHA ΒΑΝΚ: 353 00 2002 003780
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο:  888114877
Ἀγροτική Τράπεζα: 003 04 003132 66
Μήν λησμονεῖτε νά ἀναγράφετε τό ὀνοματε

πώνυμό σας στά σχόλια τοῦ καταθετηρίου, καί 
νά ζητεῖτε τήν ἀπόδειξη τῆς δωρεᾶς σας ἀπό τά 
Γραφεῖα τῆς Παράταξής μας.

1.
2.
3.

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)
«ΚΑΘΕΥΔΕΤΕ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΕΣΘΕ»!

Ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΑ δέν ἐπιχορηγεῖται οὔτε ἐλέγχεται ἀπό οἰκονομικά συμφέροντα.  
Στηρίζεται ἀποκλειστικά σέ ἐκείνους πού συμμερίζονται τίς ἀρχές καί τίς ἐπιδιώξεις της.
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Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά ἐνισχύσει τόν ἀγώνα μας, μπορεῖ 
νά καταθέσει ὅ,τι ἐπιθυμεῖ στούς ἀκόλουθους τραπε
ζικούς λογαριασμούς:
Alpha Bank: ...................................353 00 2002 003780
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: ........................ 888114877
Ἀγροτική Τράπεζα: ............................ 003 04 003132 66

Ἡ οἰκονομική κρίση πού κορυφώθηκε στή χώρα μας τό 2009 
καί ἡ εἴσοδός μας τό 2010, στόν μηχανισμό στήριξης ὑπό 

τήν ἐπιτήρηση τοῦ ΔΝΤ καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ἦταν τό 
«λογικό» ἐπακόλουθο τῆς πολιτικῆς πού ἐφαρμόζεται στήν 
Ἑλλάδα ἀπό τήν μεταπολίτευση μέχρι καί σήμερα. Τά πολιτικά 
συστήματα πού ἔχουν ἐφαρμοστεῖ στήν Ἑλλάδα ἔχουν ἀποδεδει
γμένα ἀποτύχει καί αὐτό δέν εἶναι συμπέρασμα τῶν τελευταί
ων δύο χρόνων. Ἄρχισε νά γίνεται φανερό ἐδῶ καί εἴκοσι του
λάχιστον χρόνια. Μία χῶρα δέν φθάνει στην χρεωκοπία ἀπό 
τόν ἕνα χρόνο στόν ἄλλο. Αὐτό πού γίνεται τώρα, εἶναι ὅτι ὁ 
Ἑλληνικός λαός ἀρχίζει νά συνειδητοποιεῖ τό παιχνίδι πού παι
ζόταν σέ βάρος του τόσα χρόνια, γιατί τώρα ἀρχίζουν νά τοῦ 
ἀφαιροῦν ὅλα ὄσα τοῦ ἔδιναν γιά νά μένει εὐχαριστημένος καί 
νά μήν παρακολουθεῖ τήν κατρακύλα τῆς πατρίδας μας. Χρειά
στηκε νά τοῦ πάρουν τό ψωμί ἀπό τό τραπέζι του γιά νά ξυπνή
σει καί νά δεῖ σέ τί κατάσταση ἔχουν φθάσει οἱ κυβερνῶντες 
τήν Ἑλλάδα. 

Ξύπνησε ὁ Ἑλληνικός λαός ἀπό τίς φωνές πού ἀκούγονται 
διαρκώς:  Ἡ Ἑλλάδα θά χρεωκοπήσει, ἡ Ἑλλάδα θά κηρύξει πτώ
χευση, ἡ Ἑλλάδα θά γυρίσει στή δραχμή, ἡ Ἑλλάδα χρωστάει σέ 
ὅλο τόν κόσμο, ἡ Ἑλλάδα θά βγεῖ ἀπό τήν Ε.Ε....

Ἄρχισε νά αἰσθάνεται ἀνασφαλής καί μετέωρος. Ὅταν ὄμως 
τοῦ δίνεται ὁ λόγος νά μιλήσει, τήν ὥρα τῆς κάλπης, ἐκείνη 
τήν ὥρα πού ὁ κάθε Ἕλληνας ψηφοφόρος ἔχει εὐκαιρία νά πεῖ 
τήν γνώμη του ξεκάθαρα καί δυνατά, τότε λουφάζει καί ξανα
ψηφίζει τίς ἴδιες καί τίς ἴδιες πολιτικές «μαριονέτες», οἱ ὁποῖες 
κινοῦνται ἀπό ξένα «καλλιτεχνικά χέρια»! Γιά ποιό λόγο; Τί 
φοβᾶται ὁ λαός καί δέν θέλει νά ἀνατρέψει τό πολιτικό σκηνι
κό τῆς Ἑλλάδας; Συμφωνεῖ μέ τήν πνευματική καί οἰκονομική 
ἐξαθλίωση πού ὑφίσταται; Θεωρεῖ ὅτι ὁδηγεῖται ἀπό τούς κυβε
ρνῶντες μας στίς «προοδευτικές» κοινωνίες πού βρίσκονται οἱ 
Εὐρωπαῖοι; 

Ὁ σκοπός τῶν κυβερνώντων σήμερα, ὅλων ἀνεξαιρέτως 
τῶν κοινοβουλευτικῶν κομμάτων, εἶναι ὁ ἀποχρωματισμός 
τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἐξάλειψη τῆς Ἑλληνικῆς ταυτότητας καί ἡ ἐπι
κράτηση τῆς «ἀνεξιθρησκείας». Ἡ οἰκονομική ἐξαθλίωση στήν 

ὁποία ἔχει βυθιστεῖ ὁ ἑλληνικός λαός εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς 
πνευματικῆς ἐξαθλίωσης, πού ἔχει ξεκινήσει χρόνια τώρα καί 
ἁπλῶς σήμερα ἔχει πάρει καί οἰκονομική μορφή. 

Ἡ Ἑλληνορθόδοξη παιδεία τοῦ λαοῦ εἶναι αὐτή πού τόν μετα
μορφώνει ἀπό ἕναν ἁπλό πολίτη ἑνός ὁποιουδήποτε κράτους, 
σέ ἄνθρωπο ἐπιπέδου, σκεπτόμενο καί ἐλεύθερο. 

Αὐτό τό ἦθος καί τό πνευματικό ἐπίπεδο φθόνησε ἡ Εὐρώπη 
ἐδώ καί πάνω ἀπό χίλια χρόνια καί, για νά τό ἀφανίσει, μεθο
δεύει μέ τέχνη τόν ἀποπροσανατολισμό τοῦ σύγχρονου Ἕλληνα, 
προσπαθῶντας νά τόν πείσει ὅτι ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Ἑλληνική 
Παράδοση τόν κρατάει πίσω καί ἐμποδίζει τήν πρόοδό του. 

Μέ τό πρόσχημα τῆς προόδου καί τῆς παγκοσμιοποίησης ἐπι
τυγχάνεται ἡ ἀλλοίωση τοῦ ἤθους τοῦ Ἕλληνα καί ἡ ανατρο
πή ὅλων τῶν ἀξιών του. Οἰ ἐντολοδόχοι πολιτικοί μας λοιπόν, 
ἔθεσαν τό σχέδιο σέ ἐφαρμογή: Κλείνουν ἑλληνικές βιβλιοθῆκες 
ἀκριτικῶν περιοχῶν τάχα γιά ἐξοικονόμηση πόρων. Διδάσκουν 
στά ἑλληνόπουλα τήν ἑλληνική ἱστορία μέ «ἄλλο μάτι», μοντέρ
νο καί προοδευτικό, ἀπελευθερωμένο ἀπό τίς προκαταλήψεις 
τῶν πατέρων μας. Κρύβουν τήν ταυτότητα τοῦ Χριστιανοῦ ἐν 
ὀνόματι τῆς προστασίας τῶν προσωπικῶν δεδομένων καί, γε
νικά, ἀναζητοῦν διαρκῶς τρόπους γιά νά «χτυπήσουν» τά δύο 
πιό δυνατά σημεῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, αὐτά πού τόν κάνουν 
νά ξεχωρίζει: στήν Ὀρθόδοξη Παράδοσή του καί στήν Ἱστορία 
του.

 Θαυμᾶστε, λοιπόν, Ἕλληνες τό επίπεδο πού μᾶς διαμόρφω
σαν αὐτοί στούς ὁποίους ἐμπιστευτήκαμε ὅλη τήν πολιτιστι
κή κληρονομιά μας! Μᾶς κατάντησαν φτωχότερους ἀπό κάθε 
ἄλλο Κρᾶτος καί πνευματικά καί ὑλικά. Ἡ χρεωκοπία τῆς 
Ἑλλάδος εἶναι κυρίως πνευματική! Ρευστοποίησε «γιά ἕνα κομ
μάτι ψωμί» ὅλο τόν πνευματικό της πλούτο. Διασπάθισε κάθε 
ἠθική αξία καί διαμόρφωσε τή νέα Ἑλλάδα τῆς διαφθορᾶς, τῆς 
τεμπελιᾶς καί τῆς καλοπέρασης. 

Γιατί διαμαρτύρεται καί ἀγανακτεῖ σήμερα ὁ λαός; Μόνοι μας 
δέν ἐπιλέξαμε τήν «πρόοδό» μας; Ἐμεῖς δέν διαλέξαμε καί δέν 
ἐξακολουθοῦμε νά διαλέγουμε ἐδῶ καί τριάντα χρόνια σχεδόν 
ἀποκλειστικά ὄλους τούς πολιτικούς ἐκείνους πού ἔχουν τήν 

ἱκανότητα νά γκρεμίζουν ὅ,τι γνήσια Ἑλληνικό καί Ὀρθόδοξο! 
Ποιός ἀπό τούς κυβερνῶντες μετά τόν Καποδίστρια ἔχει δη
λώσει δημόσια καί ἔχει δείξει ἔμπρακτα ὅτι ἀγωνίζεται γιά «τοῦ 
Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία;» 
Ὁ Καποδίστριας παρέλαβε στάχτες καί ἀνοικοδόμησε Κρᾶτος 
βασιζόμενος στήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση. Ἀλλά ἐμεῖς οἱ 
Ἕλληνες φροντίσαμε νά τόν δολοφονήσουμε καί νά μήν ξα
ναδώσουμε τήν ἐξουσία σέ κανέναν ὁ ὁποῖος νά πιστεύει ὅτι 
ὁ Χριστιανισμός μόνο λύνει τά προβλήματα τοῦ κόσμου, καί 
τά βιοτικά καί τά πνευματικά. Μετά τόν Καποδίστρια, οἱ πο
λιτικοί πού τόν διαδέχτηκαν, προσπαθοῦν μέ κάθε μέσο νά 
ξεριζώσουν τά χαρακτηριστικά ἐκεῖνα πού ἐξασφαλίζουν στόν 
Ἕλληνα τήν ἰδιοπροσωπία του. Καί τό ἔχουν σχεδόν καταφέρει! 
Ὁ Ἕλληνας σήμερα ντρέπεται πού εἶναι Ὀρθόδοξος. Τό θεωρεῖ 
ὀπισθοδρομικό. Γι’ αὐτό θέλει νά διαγράψει καί ἀπό τό Σύνταγ
μα ἀκόμα κάθε ἀναφορά στήν Ὀρθοδοξία. 

Τόσα χρόνια ὁ Ἑλληνικός λαός ἄφηνε ἄβουλα τούς πολιτι
κούς του νά τόν καθοδηγοῦν. Καί τώρα, πού βρέθηκε στά ὅρια 
τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλίωσης, ἀρχίζει νά συνειδητοποιεῖ ὅτι κάτι 
δέν πάει καλά μέ τήν πολιτική σκηνή τοῦ τόπου μας. Δέν πειρά
ζει ὄμως, ἔστω καί τώρα, δέν εἶναι πολύ αργά.

Ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ἀπό τότε πού ἱδρύθηκε, τό 2008, προσπαθεῖ 
νά ἀφυπνίσει κάθε ἄκρη τῆς Ἑλλάδας. Προσφέρει λύση ἴσως 
τή μόνη μέ τά σημερινά δεδομένα στό ἀδιέξοδο τοῦ λαοῦ, δί
νοντάς του τήν δυνατότητα νά ἀλλάξει τό πολιτικό τοπίο τῆς 
πατρίδας μας. Μέ τά πενιχρά της μέσα, χωρίς στήριξη καί βοή
θεια ἀπό πουθενά, ἀποκομμένη ἀπό κάθε ραδιοτηλεοπτική κά
λυψη, προσπαθεῖ νά προσεγγίσει κάθε γωνιά τῆς πατρίδας μας 
καί νά βρεῖ ὅσους Ἕλληνες ἔχουν ἀκόμη ἀπομείνει Ἕλληνες καί 
νά τούς συσπειρώσει σέ ἕνα κοινό ἀγώνα, προειδοποιῶντας:

Παιδιά, ἄν δέν πάρουμε ἔγκαιρα τήν πατρίδα μας πίσω, σέ 
λίγο ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΤΡΙΔΑ γιά νά διεκδικήσουμε. 

Μαρίνα Διαμαντῆ

Διαβάζουμε τόν ξένο τύπο – ὁ ἐγχώριος εἶναι κάπως πιό 
συντηρητικός –νά ἐπιτίθεται μέ λύσσα ἐναντίον τοῦ Κα

ντάφι καί τοῦ καθεστῶτος του. Ἡ Βρετανία (ὁ Κάμερον) δη
λώνει πρόθεση νά στείλει στρατό «νά ἀπελευθερώσει το λαό 
τῆς Λιβύης», ὅπως γράφουν οἱ Times. Τό London School of 
Economics διενεργεῖ ἀνακρίσεις γιά τό πῶς πήρε τό PhD του 
ὁ γιός τοῦ Καντάφι καί γιατί ἔκανε μιά τεράστια δωρεά (1,5 ἑκ. 
λιρῶν) ἀμέσως μετά!

Και ἐμεῖς ρωτοῦμε: Ποιός εἶναι αὐτός πού ἔχει γράψει αὐτό 
τό θέατρο τοῦ παραλόγου τῆς κατάστασης τοῦ κόσμου; Καί 
πῶς μπορεῖ νά μή μᾶς προβληματίζει αὐτό τό παράλογο; Τόσα 
χρόνια στήν ἐξουσία ὁ Καντάφι δέν εἶχε διπλωματικές ἐπαφές 
μἐ ὁλη τήν Εὐρώπη καί τήν Ἀμερική; Δέν πηγαινοερχόταν κα
μαρωτόςκαμαρωτός καί δέν κοψομεσιάζονταν νά τοῦ κάνουν 
ὑποκλίσεις; Δέν ὑπάρχει φωτογραφικό καί εἰκονοληπτικό ὑλικό 
πού δείχνει τίς «ἔνδοξες» στιγμές του; Τά παιδιά του δέν τά δέ
χονταν μέ δόξες καί τιμές σέ ὅποιο πανεπιστήμιο ἤθελε ἡ ψυχή 
τους; Ὁ Παπανδρέουπατήρ δέν μᾶς τόν ἔφερε ἐδῶ καί δέν καυ
χιόταν ὅτι εἶναι φίλος μέ τόν «μεγάλο σοσιαλιστή» Καντάφι;

Πῶς ἀπό σοσιαλιστής τώρα εἶναι τύραννος; Πῶς οἱ ἴδιες 
χῶρες πού τόν στήριζαν καί τόν ἐπαινοῦσαν, τώρα θά στείλουν 
στρατό ἐναντίον του;

Συζητεῖται τώρα ὅτι ἔχει σειρά ἡ Κούβα. Ὁ Κάστρο; Ὁ 

ἐπαναστάτης; Ὁ ἀπελευθερωτής; Τώρα ἔγινε κακός καί καταπι
εστής; Ὁ Τσέ Γκεβάρα – ἄν ζούσε – θά ἧταν κι αὐτός συνεργός 
τοῦ «τύραννου» Φιντέλ Κάστρο;

Μήν παρεξηγηθῶ, δέν ὑποστηρίζω οὔτε τόν Καντάφι, οὔτε 
τόν Κάστρο, οὔτε κανέναν. Ἀλλά δέν μπορῶ νά μήν ἀγανακτήσω 
μέ τό παιχνίδι πού παίζεται σέ βάρος μας. Δέν μπορῶ νά μή θυ
μώσω διαπιστώνοντας ὅτι μᾶς θεωροῦν ὄχλο, πρόβατα, βλάκες, 
πού θά καταπιοῦμε ὅ,τι μᾶς ταΐζουν.

Δέν μπορῶ –άκόμη κι ἄν χάρηκα γιά τήν πτώση τοῦ Τείχους 
τοῦ Βερολίνου– νά μή θρηνήσω γι’ αὐτούς πού εἶχαν χάσει τή 
ζωή τους σ’ αὐτό τό Τεῖχος. Καί να μήν ὀργιστῶ μ’αὐτούς πού 
θεωρούν ἕνα τίποτα τήν ἀνθρώπινη ζωή καί τήν ποδοπατοῦν 
σά να εἶναι μυρμῆγκι. Καί μετά ἔχουν τό θρᾶσος νά ποζάρουν 
σάν ἀπελευθερωτές, σάν δίκαιοι καί ἀμερόληπτοι δικαστές πού 
θά κρίνουν ὅλο τόν πλανήτη!

Ἕλληνες, εἴμαστε παιδιά τῶν ἀνθρώπων πού, σέ μιά οἰκουμένη 
σατράπηδων, ἔνοιωθαν τήν ἀξία τῆς προσωπικότητας τοῦ κάθε 
ἀνθρώπου. Μή χάσουμε τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν περηφάνεια 
μας. Νά χρησιμοποιοῦμε τήν κρίση μας. Νά ἐπιβάλλουμε τίς 
ἀξίες μας. Νά δείξουμε τή νοημοσύνη μας.

Ἕλληνες, μήν ἀφήνετε νά σᾶς ἀποβλακώνουν. Ζητεῖστε τό 
χαμένο ἑαυτό σας πίσω!…

O ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΠΟΣΗ ΤΡΕΛΛΑ ΣΗΚΩΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ;

Ὅλοι οἱ πολῖτες αἰσθανόμαστε μεγάλη ἀγανάκτηση καί 
καταφερόμαστε ἐναντίον τῶν πολιτικῶν οἱ ὁποῖοι δια

σπάθησαν τό δημόσιο χρῆμα, μόνοι τους κι ὄχι μαζί μας ὅπως 
διατείνονται. 

Γιατί ὅμως ἀγανακτήσαμε τώρα; Μήπως γιά πρώτη φορά, 
ἔρχονται στό φῶς σκάνδαλα πού αποκαλύπτουν κατασπατάλη
ση τοῦ δημοσίου χρήματος; Ὄχι βέβαια. Τέτοια ἀκοῦμε χρόνια! 
Βέβαια, δέν μᾶς ἀπασχόλησε ποτέ νά μάθουμε ἄν οἱ ὑπεύθυνοι 
γι’ αὐτά τά σκάνδαλα ὁδηγήθηκαν στή δικαιοσύνη. Καί αὐτό 
γιατί αὐτή ἡ κατασπατάληση τοῦ δημοσίου χρήματος δέν πεί
ραζε τή δική μας τσέπη. Καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά τό βρίσκαμε 
καί σάν δικαιολογία πρός τόν ἑαυτό μας, νά μᾶς ἀφήσει νά κά
νουμε καί ἐμεῖς μιά μικρή «παγαποντιά» στή θέση ὅπου βρισκό
μαστε γιά δικό μας ὄφελος ἤ τῆς οἰκογενείας μας. 

Τώρα ὅμως πού τά ταμεῖα τοῦ Κράτους εἶναι ἄδεια καί οἱ 
ὑποχρεώσεις πρέπει να πληρωθοῦν, ἔρχονται οἱ κυβερνῶντες 
καί ζητᾶνε ἀπό ἐμᾶς νά τά γεμίσουμε. Τώρα βλέπουμε καί 
αἰσθανόμαστε τό «χέρι» τοῦ Κράτους νά μπαίνει στίς δικές μας, 
προσωπικές τσέπες.

Αὐτό εἶναι πού μᾶς ἐξαγριώνει καί μᾶς κάνει νά θέλουμε νά 
πληρώσουν αὐτοί πού τά πήρανε ἀπό τά ταμεῖα.

Δέν μᾶς ἐνδιαφέρει νά κυβερνοῦν ἄνθρωποι τίμιοι καί 
εἰλικρινεῖς καί μέ συνέπεια, γιατί τότε καί ἐμεῖς ἔτσι θά πρέπει 
νά λειτουργοῦμε. Θέλουμε κυβερνῆτες πού μέ τή συμπεριφορά 

τους νά κοιμίζουν τή συνείδησή μας. Τούς ἄλλους, εἴτε δέν τούς 
ἀνεβάζουμε κἄν στήν ἐξουσία, ἔστω καί ἄν ἀναγνωρίζουμε τήν 
ἀξία τους, εἴτε, ἄν τούς δώσουμε τήν ἐξουσία, φροντίζουμε νά 
τούς βγάζουμε ἀπό τή μέση σκοτώνοντάς τους. Ἀπό τήν πρώτη 
στιγμή τῆς ἱδρύσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους τό κάναμε αὐτό. 
Τόν πρῶτο Κυβερνήτη, τόν Ἰωάννη Καποδίστρια, τόν δολοφο
νήσαμε. Τώρα βέβαια ἀναπολοῦμε τή σύντομη διακυβέρνησή 
του καί ἀναρωτιόμαστε πῶς θά ἦταν ἡ Ἑλλάδα ἐάν δέν εἶχε 
δολοφονηθεῖ. 

Ὅταν ὅμως ἔρχονται ἄνθρωποι πού μᾶς λένε ὅτι ἔχουν σάν 
πρότυπο αὐτόν τόν Μαρτυρικό Κυβερνήτη, ὅτι θέλουν νά βα
δίσουν σύμφωνα μέ τά δικά του πιστεύω, κοιτάζουμε ἀλλοῦ καί 
ἀναρωτιόμαστε πῶς θά ἀναγνωρίσουμε ἕναν νέο Καποδίστρια.

Δέν τόν ψάχνουμε ἐκεῖ ὅπου τόν ἔχουν σάν πρότυπο, ἀλλά 
περιμένουμε νά δοῦμε κάποιον νά μᾶς λέει: «Ἐγώ εἶμαι ὁ νέος 
Καποδίστριας», ἔστω καί ἄν οἱ πράξεις του καί τά πιστεύω του 
εἶναι ἄσχετα μέ τοῦ πρώτου μας Κυβερνήτη.

Τελικά, θέλουμε τήν ἀλήθεια, ἤ θέλουμε νά βαπτίσουμε 
ἀλήθεια τό συμφέρον μας;

Θέλουμε νά βαδίσουμε στά χνάρια τῶν Πατέρων μας καί νά 
γίνουμε πάλι ἕνα ἔνδοξο ἔθνος, ἤ θέλουμε νά γίνεται αὐτό πού 
εἶναι συμφέρον πρῶτα γιά την τσέπη μας καί κατόπιν γιά τήν 
κοιμισμένη συνείδησή μας;

Δέσποινα Καρζῆ

Ποῦ πῆγε τό Δημόσιο χρῆμα;

ἀπό τό ψηφοθηρικό μας συμφέρον, γιατί ἔχουμε ἀμετακίνητες 
πνευματικές ἀρχές!

Ἀντί νά ἐκτιμήσουν αὐτή τή στάση μας, ἐνέπλεξαν σκόπιμα 
στίς ἰστοσελίδες τους καί τά σχετικά κείμενα τοῦ π. Βασιλείου 
“περί Ἀντιχρίστου καί Κάρτας” γιά νά διασύρουν καί ἐκεῖνον, 
“κοσμοῦντες” αὐτόν μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς καί συκοφα
ντικά αὐθαίρετα συμπεράσματα, δημιουργοῦντες μέ αὐτόν τους 
τόν τρόπο σύγχυση καί ἐκπέμποντες φανατισμό καί ἐμπάθεια.

Κατόπιν αὐτῶν, ἐπειδή εἶμαι πλέον πεπεισμένος ὅτι ἡ πα
ραμονή μου στή θέση τοῦ Προέδρου τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ», ὄχι μόνο δέν ὠφελεῖ, «ἀλλά μᾶλλον θόρυβος γίνε
ται», κατέθεσα σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2011 τήν ἀμετάκλητη 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ μου στήν Κεντρική Ἐπιτροπή, ἀποσυρόμενος 
ταυτόχρονα ἀπό ὅλα τά θεσμικά ὄργανα τῆς Παρατάξε
ως καί παραμένοντας ἁπλό μέλος της καί ἔνθερμος μαχητής 
καί ὑποστηρικτής τῶν διακηρύξεων, τῶν ἐπιδιώξεων καί τοῦ 
σκοποῦ της, περιμένοντας μέ πόθο καί προσμονή τήν ἡμέρα 
πού ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!

Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ σέ ὅλους πού συμπορεύθηκαν καί 
συμπορεύονται μαζί μας!

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΟΥ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ


