
ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ

ΕΤΟΣ Ε΄
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
2013

ΤΙΜΗ: 0.50 €
www.koinwnia.com

Σέ κάθε κοινωνία ὑπάρχουν ἄνθρωποι μέ ἀκραῖες 
ἀντιλήψεις. Ἄνθρωποι ὑπέρμαχοι τῆς βίας, τήν 

ὁποία ἀσκοῦν γιά νά ἐπιβάλλουν τίς ἀπόψεις τους 
ἢ ἁπλᾶ γιά νά ἐκτονωθοῦν. Μία πολιτισμένη κοι
νωνία καταδικάζει κάθε μορφή βίας, ἀπό ὅπου κι ἄν 
προέ ρχεται. Εἴτε αὐτή ἔχει σάν ἀφετηρία ἀκροδεξιές 
ρατσιστικές ἀντιλήψεις, εἴτε φοράει τό προσωπεῖο 
τοῦ προοδευτικοῦ καί τοῦ ἀντιρατσιστῆ.

Τό πρόβλημα ὅμως δέν εἶναι μόνο ἡ ὕπαρξη τέ
τοιων ἀντιλήψεων, τήν ὁποία ἄλλωστε δέν κατάφερε 
καμία κοινωνία νά ἀποτρέψει, ἀλλά τό γεγονός ὅτι 
ὑπάρχουν πολλοί πλέον ἄνθρωποι στήν  Ἑλλάδα, 
οἱ ὁποῖοι στηρίζουν μέ τήν ψῆφο τους μορφώμα
τα τέτοιων ἰδεολογιῶν. Τό κύριο, λοιπόν, ἐρώ τημα 
εἶναι ποιοί ἐκτρέφουν τέτοια φαινόμενα καί γιατί 
τέτοιες ἀπόψεις βρίσκουν ἀπήχηση στήν Ἑλληνική 
κοινωνία; Οἱ σημαντικότεροι λόγοι εἶναι:

Α. Ἡ πολύπλευρη οἰκονομική καί κοινωνική κρίση, 
ἡ ὁποία ἔχει ρίξει στόν Καιάδα τῆς ἐξαθλίωσης, τῆς 
ἀνασφάλειας καί τοῦ φόβου γιά τό αὔριο πάρα πολ
λούς ἀνθρώπους πλέον, μιᾶς καί ἡ ἀνεργία βρίσκεται 
σχεδόν στό 30% τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ. 

Β. Ἡ ἔλλειψη οὐσιαστικῆς παιδείας στά σχολεῖα 
μας. Ἡ Παιδεία πρέπει πρωτίστως νά διδάσκει ἦθος. 
Ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ Ὀρθόδοξου φρονήματος, πού 
δια μορ φώνει ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες, μέ 
βαθειά πνευματικότητα, ὑπευ θυνότητα καί συνέπεια 
καί  προτάσσει τήν ἀνεκτικότητα καί τήν ἀλληλεγ
γύη, ἔχει σάν ἀποτέλεσμα, τόσο τήν ἔλλειψη ἀρχῶν 
καί ἀξιῶν ἀπό ἀρκετούς Ἕλληνες σήμερα, ὅσο καί 
τή στρέβλωσή τους καί τήν πίστη σέ ἄλλες «ἀξίες». 
Στήν Πατρίδα μας ἐπεκράτησε τό Δυτικό πνεῦμα 
τοῦ ἀτομικισμοῦ, τῆς κατανάλωσης καί τοῦ ἄκρα
του εὐδαιμονισμοῦ, τά ὁποῖα ἔγιναν «προτεραιότη
τες» στήν συνείδηση πολ λῶν Νεοελλήνων.  Ὅταν 
οἱ «προτεραιότητες» αὐτές ἀπειλοῦνται, τότε ὁδη
γοῦνται οἱ ἄνθρωποι σέ βαθύτατη σύγχυση, μιᾶς καί 
δέν ἔχουν ἠθικά ἐρείσματα νά στηριχθοῦν. 

Γ. Ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ στούς θεσμούς καί στούς 
νόμους, πρωτίστως ἀπό τό ἴδιο τό πολιτικό σύστημα. 
Ἡ ἐπακόλουθη ἀναξιοκρατία, ἡ ἔλλειψη δικαιοσύνης 
καί ἡ ἀτιμωρησία, ἡ διαπλοκή καί ἡ διαφθορά τά 
ὁποῖα ἀνέχεται καί συντηρεῖ τό πολιτικό σύστημα, 
ἔχουν ὁδηγήσει στήν ἀπονομιμοποίησή του.

Δ. Ὁ ρόλος τῶν Μ.Μ.Ε., τά ὁποῖα σέ συνεργασία 

– διαπλοκή μέ τούς πολιτικούς, ἡρωοποιοῦν τή βία, 
καί ταυτόχρονα, «καταδικάζοντας» κόμματα βίας 
πού, αὐτά τά Μ.Μ.Ε. δημιούργησαν, οὐσιαστικά τά 
προβάλλουν καί τά διαφημίζουν,  γιατί ἴσως καί αὐτά 
ἀποτελοῦν μέρος τοῦ πολιτικοῦ συστήματος καί κά
ποια στιγμή θά κληθοῦν νά παίξουν τόν ρόλο τους 
στό ἐμφυλιοπολεμικό κλίμα πού καλλιεργεῖται. 

Εἶναι φανερό λοιπόν, ὅτι ὁ ἠθικός αὐτουργός 
ὅσων ζήσαμε καί, δυστυχῶς, ὅσων πρόκειται νά 
ζήσουμε, εἶναι τό διεφθαρμένο Ἑλληνικό πολιτικό 
σύστημα. Αὐτοί ὁδηγοῦν τήν Ἑλλάδα στήν οἰκονο
μική καταστροφή καί τίς διαλυτικές της συνέπει

ες, ἀποδυναμώνουν τήν κοινωνική συνοχή, μέ τίς 
πανθομολογούμενες πλέον ὀλέθριες ἐπιλογές τους, 
δηλαδή αὐτές τῶν ἐντολέων τους καί δανειστῶν 
τῆς Χώρας.

Αὐτοί ξηλώνουν ἀνελλιπῶς, κυρίως μετά τήν Με
ταπολίτευση, τό Ὀρθόδοξο φρόνημα τοῦ λαοῦ μας 
στά σχολεῖα καί σέ ὄλη τήν κοινωνία. 

Αὐτοί, διαπλεκόμενοι μέ τούς βαρόνους τῶν 
Μ.Μ.Ε. ἔχουν ἐπιτρέψει στήν τηλεόραση νά παι
δαγωγεῖ ὁλόκληρη τήν κοινωνία μέ τή βία, μέ ἀπί
στευτες χαζομάρες, τουρκοσήριαλ καί ἀνηθικό
τητες, ὑποβιβάζοντας τό πνευματικό ἐπίπεδο τοῦ 
λαοῦ μας.

 Αὐτοί ὑπακούοντας στό δόγμα τοῦ Νεοφιλελευ
θερισμοῦ, περί ἐλεύθερης διακίνησης τοῦ ἐργατικοῦ 
δυναμικοῦ, ἐπέτρεψαν νά γεμίσει ἡ Χώρα μας ἐξα
θλιωμένους λαθρομετανάστες. Τά τεράστια κέρδη 
τῶν μεγαλοεργολάβων ἀπό τήν ἐκμετάλλευση τῆς 
«μαύρης» ἐργασίας τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, ἦταν τό 
δῶρο τους στούς ἰσχυρούς τοῦ χρήματος. Ἡ συνέ
πεια ὅμως τῆς πολιτικῆς τῶν ἀνοικτῶν συνόρων – 
ἀλλά καί τοῦ Δουβλίνο ΙΙ πού ὑπέγραψαν – ἦταν ἡ 
αὔξηση τῆς ἀνεργίας καί ἡ κατακόρυφη αὔξηση τῆς 
ἐγκληματικότητας. Δέν πρέπει δέ νά ὑποτιμηθεῖ ὅτι 
ἡ συσσώρευση ἑκατοντάδων χιλιάδων μουσουλμά
νων λαθρομεταναστῶν, θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει 
σέ ἀκραῖες καταστάσεις, σάν αὐτές πού δυστυχῶς 

βλέπουμε στήν εὐρύτερη γειτονιά μας. Ἡ Ἑλλη
νική Ἀριστερά ἀγκιστρωμένη στίς ἰδεοληψίες τῆς 
πολυπολιτισμικότητας, μπροστά σέ ὅλα τά ἀνωτέ
ρω, μένει μέ τά μάτια ἑρμητικά κλειστά. Οἱ εὐθύνες 
τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ὅμως, δέν μποροῦν νά 
ἀποτελοῦν ἄλλοθι γιά τούς ψηφοφόρους, οἱ ὁποῖοι 
ἔχουν τήν εὐθύνη τῶν ἐπιλογῶν τους.

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἱδρύθηκε τό 2008 γιά νά δώσει 
στήν πολιτική ζωή τοῦ τόπου μία διαφορετική πρό
ταση. Εἶναι κοινῶς ἀποδεκτό ὅτι ὅλες οἱ ἰδεολογίες 
πού ἐφαρμόστηκαν ἔχουν ἀποτύχει. Γιά ἐμᾶς δέν 
νοοῦνται τά ξενόφερτα Δεξιά καί Ἀριστερά κόμμα
τα, τά ὁποῖα μονάχα διχάζουν τήν κοινωνία. Αὐτά 
δέν εἶναι Ἑλληνικά, δέν μποροῦν νά ἐκφράσουν τήν 
ἰδιοσυγκρασία τοῦ Ἕλληνα γιατί δέν ἀκουμποῦν 
στίς ρίζες καί στίς Παραδόσεις τοῦ λαοῦ μας. Εἶναι 
σίγουρο ὅτι μία Ὀρθόδοξη συνείδηση δέν θά μπο
ροῦσε ποτέ νά ἑλκυσθεῖ ἀπό τόν φραστικό φασισμό, 
τό νταηλίκι καί τή βία ἀκραίων μορφωμάτων. 

Γιά ἐμᾶς ἡ πολιτική εἶναι Παιδεία, Ἦθος καί Πο-
λιτισμός.

Τό πολιτικό σύστημα πρέπει νά καταρρεύσει. Νά 
δημιουργηθεῖ μία νέα Ἑλλάδα μέ ἕνα νέο Ὅραμα. 
Μία Ἑλλάδα περήφανη καί ἀνεξάρτητη. Μία Ἑλλάδα 
πού θά ἐμπνέει τούς πολῖτες της μέ τόν πνευματικό 
Πολιτισμό καί θά τούς ἐξασφαλίζει τίς συνθῆκες 
ἀξιοπρεποῦς διαβίωσης. 

Ἡ μόνη ὑπηρεσία πού μποροῦν νά προσφέρουν 
οἱ πολιτικοί πού δημιούργησαν ὅλα τά δεινά στήν 
Πατρίδα μας, αὐτοί πού κατάντησαν νεκρό γράμμα 
τούς πυλῶνες τῆς ἀστικῆς δημοκρατίας γιά ἰσό
τητα καί ἀδελφοσύνη, εἶναι νά ἀποχωρήσουν ἀπό 
τήν πολιτική. Μέχρι ὁ λαός μας νά τούς δείξει αὐτό 
τόν δρόμο θά προσπαθοῦν ματαίως νά λύσουν τά 
προβλήματα πού ἡ παρουσία τους διαχρονικά δη
μιούργησε. 

Ἄς μήν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται, 
εἴτε ὡς φάρσα, εἴτε ὡς τραγωδία. 

Ἄς μήν ξεχνοῦμε ἐπίσης, ὅτι δέν διώκονται οἱ ἰδέ
ες, ἄλλως θά ἔχουμε ὁλοκληρωτισμό, ἀλλά οἱ ἐγκλη
ματικές πράξεις ἀπό ὅπου κι ἄν προέρχονται.

Γιά νά ὀρθοποδήσει ἡ Ἑλλάδα μας, πρέπει νά πά
ψει νά εἶναι οὐραγός τῶν Ξένων, μικρῶν ἢ μεγάλων. 
Πρέπει νά ξαναγίνει πρωτοπόρος, ἀδιαφορῶντας 
γιά τό «πολιτικά ὀρθό» τῆς ξεπεσμένης παγκόσμιας 
πολιτικῆς, πού καταδυναστεύει ἐπί 200 χρόνια τόν 
Πλανήτη μας!

Η ΝΗΣΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 
ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΟΖ

Ἡ πολιτική, οἰκονομική καί ἐθνική διάσταση τοῦ 
θέματος τῆς νήσου Στρογγύλης, πού ἀποκάλυψε ἡ 
Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀποσόβησε τά χειρότερα 
γιά τήν Πατρίδα μας.

Μεῖζον πολιτικό καί ἐθνικό θέμα ἀποκάλυψε ἡ Πα
ράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στό βραδυνό δελτίο εἰδήσεων 
τῆς τηλεόρασης TVKOSMOS.gr, τήν Δευτέρα 30 Σε
πτεμβρίου 2013. Ὁ πρώην Πρόεδρος τῆς Παρατάξεως 
κ. Ἐμμανουήλ Βολουδάκης, σέ μιά χειμαρρώδη συνέ
ντευξη στούς δημοσιογράφους κ. Λ. Λοΐζο καί κ. Τ. 
Χατζηϊωάννου, μεταξύ ἄλλων, κάλεσε τήν Κυβέρνηση 
νά διαψεύσει τά δημοσιεύματα τοῦ ξένου τύπου ἀλλά 
καί τοῦ Ἑλληνικοῦ ἰστοχώρου, περί χαρακτηρισμοῦ 
τῆς νήσου Στρογγύλης ὡς ἀρχαιολογικοῦ χώρου μέ 
ἀποτέλεσμα τήν μετατόπιση-συρρίκνωση τῆς Ἑλλη-
νικῆς ΑΟΖ καί νά ἀποκαλύψει ἐάν πραγματοποιεῖται 
σχετικός διάλογος.

Ὁ κ. Βολουδάκης ἐπεσήμανε τήν ὕποπτη σιγή τῆς 
Κυβέρνησης γιά τό θέμα καί ἐξέφρασε τήν πεποίθηση 
ὅτι ἡ σύλληψη τοῦ Προέδρου καί τῶν Βουλευτῶν τῆς 
Χρυσῆς Αὐγῆς ἔγινε ὄχι τυχαία τήν συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο, μέ σκοπό τόν ἀποπροσανατολισμό 
τῆς κοινῆς γνώμης. 

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, ὁ Δήμαρχος τῆς Μεγίστης, κ. 
Γεώργιος Ἀχλαδιώτης, διέψευσε τήν εἴδηση ὅτι ἔχει 
χαρακτηριστεῖ ἡ Στρογγύλη Ἀρχαιολογικός χῶρος καί 
ὅτι ἀπομακρύνθηκαν ἀπό τή Στρογγύλη οἱ Ἕλληνες 
στρατιῶτες.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» κάλεσε ἀνοιχτά τήν 
Κυβέρνηση νά διαψεύσει ἐπισήμως ὅτι ἐξετάζει τό 
θέμα χαρακτηρισμοῦ τοῦ νησιοῦ ὡς ἀρχαιολογικοῦ 
χώρου μέ συνέπεια τήν μετατόπιση τῆς Ἑλληνικῆς 
ΑΟΖ καί ὅτι οὐδέποτε δόθηκε ἐντολή νά ἀπομα
κρυνθεῖ ἀπό τό νησί τό Ἑλληνικό στράτευμα οὔτε 
ἐξετάζεται τέτοια περίπτωση. Ἡ ἀπάντηση ἦρθε λίγες 
μέρες μετά, ἀπό τούς ἁρμόδιους Ὑπουργούς οἱ ὁποῖοι 
διαβεβαίωσαν ὅτι δέν πρόκειται νά χαρακτηριστεῖ τό 
νησί ἀρχαιολογικός χῶρος.

Ἐλπίζουμε νά μήν διαψευσθοῦν! 

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ὑπερψηφίστηκε τό καλοκαίρι ἀπό τήν Βουλή τό νομοσχέδιο ὑπό τόν τίτλο 
«Κανόνες ρύθμισης τῆς ἀγορᾶς προϊόντων καί τῆς παροχῆς ὑπηρεσιῶν». Μέ 

τόν ἐπαίσχυντο αὐτό νόμο ἐπιτρέπεται ἡ λειτουργία τῶν ἐμπορικῶν καταστη
μάτων μέ συνολική ἐπιφάνεια μέχρι 250 τ.μ., ἐφ’ ὅσον δέν ἀνήκουν σέ ἁλυσί
δες καταστημάτων καί δέν βρίσκονται σέ ἐκπτωτικά  καταστήματα, ἐμπορικά 
κέντρα ἢ ἐκπτωτικά χωριά, ὅλες τίς Κυριακές τοῦ ἔτους. 

Ὀφείλουμε νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς καθιερώθηκε τό 
321 ἀπό τόν Μέγα Κωνσταντῖνο καί τήν σεβάστηκαν ἀκόμα καί οἱ Τοῦρκοι 
κατακτητές. Ἐξ ἀντικειμένου διαμορφώνεται ἡ ἑξῆς κατάσταση στήν Πατρίδα 
μας.

Πλήττεται ἡ Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία τῶν Ἑλλήνων, μιᾶς καί ἡ Κυριακή 
εἶναι ἡμέρα τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ μας, ἡμέρα Ἀναστάσιμη, ἡμέρα ἐκκλησιασμοῦ 
καί ἀνάπαυσης.

Ἐνισχύεται ἡ κυριαρχία τῶν μεγάλων, κυρίως πολυεθνικῶν ἐμπορικῶν 
ἐπιχειρήσεων, ἐπί τῶν μικρομεσαίων Ἑλληνικῶν, μιᾶς καί οἱ τελευταῖες δέ θά 
μποροῦν νά ἀνταγωνιστοῦν πλέον τίς πρῶτες. 

Τό κόστος γιά τούς μικρούς ἐπιχειρηματίες γίνεται δυσβάσταχτο καί εἶναι 
κόστος προσωπικό, ἀπό τήν ἔλλειψη ξεκούρασης, οἰκονομικό, γιατί αὐξάνουν 
τά λειτουργικά ἔξοδα, ἀλλά καί ψυχολογικό, θέματα τά ὁποῖα καί οἱ ἴδιες οἱ 
ἐμπορικές ἑνώσεις ἀναδεικνύουν.

Ὁ ἀπαράδεκτος αὐτός νόμος δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιφέρει καμιά ὠφέ
λεια γιά τό κοινωνικό σύνολο ἀκόμη καί οἰκονομικά, γιατί ἡ καταβύθιση τῆς 
Ἑλληνικῆς οἰκονομίας ὀφείλεται στήν ἔλλειψη ρευστότητας, στήν ἀδυναμία 
τῶν ἀνθρώπων νά καταναλώνουν καί ὄχι στό δῆθεν «περιορισμένο ὡράριο» 
λειτουργίας τῶν καταστημάτων.

Ἡ καθιέρωση τῆς Κυριακῆς ὡς ἡμέρας ἀργίας, δίνει τήν εὐκαιρία στούς πι
στούς νά ἀφιερώνουν ἀποκλειστικά μία ἡμέρα τῆς ἑβδομάδας στόν Θεό καί 
νά μετέχουν ἐλεύθερα στήν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς. Ἡ Κυβέρνηση δέν 
ἀποσκοπεῖ μόνο στήν κατάργηση τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς,  ἀλλά στοχεύει στήν 
προβολή καί προώθηση τῆς ἀθεΐας καθὼς καί στήν ἀποκοπή τοῦ Ἑλληνικοῦ 
λαοῦ ἀπό τήν ζῶσα παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Ἡ προσπάθεια αὐτή τοῦ κυβερνητικοῦ ἐπιτελείου καλύπτεται κάτω ἀπό τόν 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Τοῦ Προέδρου τῆς 
 «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  
κ. Μιχ. Ἠλιάδη

μανδύα τοῦ ψευδοεκσυγχρονισμοῦ καί τῆς ἐναρμό
νισης τῆς νομοθεσίας σύμφωνα μέ τά εὐρωπαϊκά 
δεδομένα. Στήν πραγματικότητα ὅμως εἶναι ἄλλος 
κρίκος στήν ἁλυσίδα τῆς 
ἀποϊεροποίησης τῆς Κυ
ριακῆς ὡς ἡμέρας ἀφιε
ρωμένης στήν λατρεία 
τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. 

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ 
Αἰτωλός ἔλεγε «ἐκεῖνο 
τό κέρδος ὁποῦ γίνεται 
τήν Κυριακή εἶναι ἀφω-
ρισμένο καί κατηραμένο, 
καί βάνετε φωτιά καί κα-
τάρα εἰς τό σπίτι σας καί 
ὄχι εὐλογίαν».

Λέμε ρητά καί κατηγορηματικά: 

ΟΧΙ στήν κατάργηση τῆς  
Κυριακάτικης ἀργίας.

Ὀφείλουμε νά ἀπορρίψουμε ἔμπρακτα τόν ἀντι
συνταγματικό αὐτό νόμο.

Νά ἀντιδράσουμε δυναμικά μέ τό νά μήν ψωνίζει 
κανείς τήν Κυριακή καί νά προβάλλουμε σθεναρά 
τό ἀντιστασιακό ἦθος μας, γιά νά μήν περάσει ἡ 
ἀποχριστιανοποίηση τῆς Πατρίδας μας.
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Ὅλο καί ξανά τά τελευταῖα χρόνια γίνονται 
συζητήσεις ἐπί συζητήσεων γιά τό Μάθημα 

τῶν Θρησκευτικῶν (ΜτΘ). Οἱ μέν τάσσονται ὑπέρ 
τῆς καταργήσεως τοῦ μαθήματος, ἄλλοι ὑπέρ τῆς 
ἀλλαγῆς τοῦ χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος, δηλ. τῆς 
μεταβολῆς του σέ θρησκειολογία, ἄλλοι πάλι ὑπέρ 
τῆς καθιερωμένης του μορφῆς. Τελευταία ἀναθερ
μάνθηκε πάλι ἡ συζήτηση αὐτή μέ ἀφορμή τόν νέο 
νόμο (4186, ΦΕΚ 193/1792013) γιά τά Γενικά καί 
Ἐπαγγελματικά Λύκεια. Κυρίως ἀπό τόν ἀριστερό 
χῶρο καί μέ βασικό ἐκπρόσωπο τήν κ. Ρεπούση 
ἀκούστηκαν πάλι ἀπόψεις ὅπως: «Ὅλη ἡ σύγχρονη 
ἐκπαίδευση δέν πιστεύει πιά στήν θρησκευτική κατή-
χηση, παρά στήν ἐπαφή τῶν παιδιῶν μέ τίς θρησκεῖες 
μέσα ἀπό ἕνα μάθημα ἱστορικό, κοινωνιολογικό, γιά 
τό ρόλο πού ἔπαιξαν στήν πορεία τῆς ἀνθρωπότη-
τας». Τέθηκε, λοιπόν, ἐκ νέου στή Βουλή ἡ ἀπαίτησή 
της γιά τήν κατάργηση τοῦ μαθήματος, ὅπως ἔχει, 
καί τή μεταβολή του σέ θρησκειολογία, θέση, μέ 
τήν ὁποία συμφωνεῖ ἀπόλυτα καί τό κόμμα της.

Ἡ μεγάλη ἔκταση τῆς συζήτησης αὐτῆς ὀφεί
λεται ἐν πολλοῖς στίς  Ἐγκυκλίους τοῦ Ὑπουργεί
ου Παιδείας καί Θρησκευμάτων τοῦ 2008 (μέ ἀρ. 
πρωτ. 91109/Γ2/100708, 104071/Γ2/040808 καί 
Φ12/977/109744/Γ1/260808) πού ἔφεραν μεγάλη 
σύγχυση ὡς πρός τό ζήτημα τοῦ δικαιώματος ἀπαλ
λαγῆς ἀπό τό ΜτΘ. Ἰδίως μέ τήν πρώτη ἐγκύκλιο 
δημιου ργήθηκε ἡ ἐντύπωση ὅτι πλέον καί οἱ Ὀρθό
δοξοι μαθητές μποροῦν νά ζητήσουν ἀπαλλαγή ἀπό 
τό μάθημα. Ἡ ἐντύπωση αὐτή παγιώθηκε μέ τήν 
δεύτερη ἐγκύκλιο, ἐνῷ ἀντίθετα στήν τρίτη ἐγκύ
κλιο ἀναφέρεται ἔστω ἔμμεσα, ὅτι τό ΜτΘ εἶναι 
ὑποχρεω τικό γιά τούς Ὀρθόδοξους μαθητές. 

Γεγονός εἶναι ὅτι δημιουργήθηκε μιά μεγάλη ἀνα
στάτωση, μέ συνέπεια σέ πολλά σχολεῖα νά γίνεται 
κατά κόρον κατάχρηση τοῦ δικαιώματος τῆς ἀπαλ
λαγῆς ἀπό Ὀρθόδοξους μαθητές, ἐνώ σύμφωνα μέ 
τή νομοθεσία καί τίς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς 
Ἐπικρατείας τό δικαίωμα αὐτό ἰσχύει ἀποκλειστικά 
καί μόνο γιά ἄθεους, ἀλλόδοξους καί ἑτερόδοξους, 
πρᾶγμα πού ἐπισημαίνει καί στιγματίζει ἡ ἀπάντηση 
τῆς κ. Ὑφυπουργοῦ Χριστοφιλοπούλου στήν Βουλή 
σέ ἐπερώτηση τοῦ κ. Κουβέλη (μέ ἀριθ. 10109/14
52010). Μάλιστα, θέτει τό θέμα τῆς δημιουργίας 
δύο κατηγοριῶν Ὀρθόδοξων μαθητῶν: Ἀπό τήν μία 
πλευρά βρίσκονται ὅλοι ἐκεῖνοι πού εὐνοοῦνται 
καί ἐκμεταλλεύονται τή χαλαρότητα, μέ τήν ὁποία 
γίνεται ὁ χειρισμός τῶν ἀπαλλαγῶν ἀπό τούς Διευ
θυντές τῶν σχολείων τους, εἴτε ἐπικαλούμενοι λό
γους θρησκευτικῆς συνείδησης, εἴτε ὑποβάλοντας 
μιά ἁπλή δήλωση χωρίς καμμία αἰτιολόγηση. Ἀπό 
τήν ἄλλη πλευρά βρίσκονται οἱ μαθητές ἐκεῖνοι 

πού ἡ συνείδησή τους δέν τούς ἐπιτρέπει μέ ψευ
δεῖς ὑπεύθυνες δηλώσεις νά κοροϊδεύουν τόσο τόν 
ἑαυτό τούς ὅσο καί τίς Ἀρχές τῆς χώρας ἤ πού οἱ 
Διευθυντές τῶν σχολείων τους δέν τούς ἐπιτρέπουν 
αὐτή τήν ἐξαπάτηση.

Ὅταν τό 2010 καταρτίστηκαν νέα Προγράμματα 
Σπουδῶν (ΠΣ) γιά τήν Πρωτοβάθμια καί Δευτερο
βάθμια Ἐκπαίδευση, μιά μερίδα νεωτεριστῶν Θεο
λόγων, ἐπικαλούμενη μεταξύ τῶν ἄλλων καί τήν 
παραπάνω σύγχυση, σέ συνεργασία μέ τό Ὑπουρ
γεῖο καί τό Παιδαγωγικό Ἰνστιτοῦτο προέβη στήν 
κατάρτιση τοῦ νέου ΠΣ γιά τό ΜτΘ στό Δημοτικό 
καί στό Γυμνάσιο (ΦΕΚ τ. Β/ 2335/17102011). 
Αὐτό τό ΠΣ ἤδη ἐφαρμόζεται πιλοτικά στό Δημοτι
κό καί στό Γυμνάσιο), μεταβάλλοντάς το στήν οὐσία 
σέ πολυθρησκειακό μάθημα. Διδάσκονται παράλ-
ληλα ὀκτώ διαφορετικές θρησκευτικές ἐκδοχές. 
Ἡ δέ βαρύτητα στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση ἰσχύει 
μόνο φαινομενικά, ἀφοῦ στόχος τοῦ νέου ΠΣ εἶναι 
σύμφωνα μέ τούς ὑποστηρικτές του ἡ «ὑπέρβαση 

τῆς θρησκευτικῆς ἀπολυτότητας» (δηλαδή τῆς 
Ὀρθοδοξίας) (Ὁδηγός γιά τόν Ἐκπαιδευτικό, σ.92), 
γιά νά ἀποφεύγεται «ὁ ἰδεολογικός ἐγκλωβισμός 
τοῦ (μαθητῆ) σέ ἀπολυτοποιημένες ἑρμηνεῖες καί 
στάσεις ζωῆς» (Πρόγραμμα Σπουδῶν στά Θρη
σκευτικά Γυμνασίου, σ.16), ἀφοῦ «στίς περισσότερες 
θρησκεῖες ὑπάρχουν “πηγές” θεραπείας καί συμφι
λίωσης» (Πρόγραμμα Σπουδῶν στά Θρησκευτικά 
Γυμνασίου, σ.11).

Πέρα ἀπό τή μυθοπλασία τοῦ πολυπολιτισμικοῦ 
χαρακτῆρα τῆς Ἑλλάδος καί τῆς ἀνάγκης καταπο
λέμησης τοῦ ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας, ἕνα ἀπό 
τά ἐπίσης βασικά ἐπιχειρήματα γιά τή νέα μορφή 
τοῦ ΜτΘ ἦταν: Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη εὐκαιρία γιά 
τήν ἀναβάθμιση τοῦ ΜτΘ.  Ἔτσι θά ἀφαιρεθοῦν 
ἀπό τούς ἀμφισβητίες τά ἐπιχειρήματα ὑπέρ τῆς 
ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα. Θά εἶναι ἕνα μάθημα 
ὑποχρεωτικό γιά ὅλους καί δέν θά ὑπάρχει καθόλου 
δυνατότητα ἀπαλλαγῆς, ἀφοῦ θά διδάσκονται οἱ 
βασικές θρησκεῖες μέ βαρύτητα στή θρησκεία τοῦ 
τόπου, πού εἶναι ἀπόλυτα λογικό καί θεμιτό (πρᾶγμα 
πού καί αὐτό μεθαύριο ἐνδέχεται νά ἀμφισβητηθεῖ, 
ἀφοῦ θά ἐπιβάλλεται ἐκ μέρους τοῦ κράτους ἡ ἴση 
ἀπόσταση πρός ὅλες τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις). 
Ἡ πραγματική κατάρτηση τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν 
στήν ὀρθόδοξη διδασκαλία καί ἡ μύησή τους στή 
λυτρωτική σχέση μέ τόν Χριστό, φυσικά, δέν μπορεῖ 
νά ἔχει θέση στό νεό αὐτό ΠΣ, στή νέα προσέγγιση 
τοῦ μαθήματος. Ἐκεῖνο πού ἀπουσιάζει κυρίως ἀπό 
αὐτό τό ΠΣ, ὅπως ἐπισημαίνει χαρακτηριστικά ὁ 
κ. Ἡρακλῆς Ρεράκης στό σπουδαῖο του Ὑπόμνημα 
πρός τήν Ἱερά Σύνοδο (472012), εἶναι «ὁ Χριστός, 
ὄχι ὡς ὄνομα, ἀλλά ὡς Θεάνθρωπος, Σωτῆρας καί 
Λυτρωτής τοῦ κόσμου». «Ἀπουσιάζει ἡ οὐσία τῆς 
Θεολογίας τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι τό διά τῆς Σαρ
κώσεως, Σταυρώσεως, Ἀναστάσεως, Ἀναλήψεως καί 
Πεντηκοστῆς μήνυμα τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου. 
Απουσιάζει ἡ κλήση τῶν μαθητῶν νά συμμετέχουν 
στό λυτρωτικό ἔργο τοῦ Χριστοῦ. Τήν ἴδια στιγμή, 
ἀντ’ αὐτοῦ, προβάλλεται ὁ συμφιλιωτικός, θερα
πευτικός, κοινωνικός καί νοηματοδοτικός ρόλος 

ὅλων των θρησκειῶν!».
Αὐτό, ἀναμφίβολα, γιά τούς μαθητές τοῦ Δημοτι

κοῦ κυρίως, ἀλλά καί τοῦ Γυμνασίου κατ’ ἐπέκταση, 
ἐπιφέρει μιά τεράστια σύγχυση. Ἐνδεικτικά ἀναφέρω 
τρία παραδείγματα: Ὁ μαθητής λ.χ. τῶν 8 ἐτῶν, τῆς 
Γ΄ Δημοτικοῦ, καλεῖται νά ἀφομοιώσει παράλληλα 
μέ τή Κυριακή (χωρίς καμία ἀναφορά στήν Ἀνά-
σταση τοῦ Κυρίου) τό Σάββατο τῶν Ἑβραίων, τή 
Παρασκευή τῶν Μουσουλμάνων καί φυσικά ὅσα 
τελοῦνται τίς μέρες αὐτές στούς χώρους λατρείας 
αὐτῶν τῶν θρησκειῶν. Καλεῖται νά ἀφομοιώσει 

παράλληλα μέ τά χριστιανικά σύμβολα τοῦ Σταυ-
ροῦ, τοῦ ἰχθύος, τῆς ἀμπέλου, τοῦ πελέκεως, τό 
ἄστρο τοῦ Δαβίδ, τή Μενορά, τήν ἡμισέληνο, τό 
ὄνομα τοῦ Ἀλλάχ, τή Σβάστικα (Ἰνδουϊσμός - Τζα-
ϊνισμός), τό γίν καί τό γιάνγκ, τό ὤμ, τόν τροχό 
τῆς διδασκαλίας τοῦ Βούδα (ντάρμα), τό λωτό, τό 
σύμβολο τῆς μή βίας (ἀχίμζα). Ὁ μαθητής τῶν 12 
ἐτῶν, τῆς ΣΤ’ Δημοτικοῦ, καλεῖται νά ἐντρυφήσει 
στήν ἁγιότητα τόσο Χριστιανῶν Ἁγίων: Προφήτης 
Ἠλίας, Ἄγ. Βερονίκη  αἱμορροοῦσα, ἑκατόνταρχος,  
Ἀββᾶς Πινούφριος, Νεομάρτυς Ἀχμέτ Κάλφας ἐξ 
Ἀγαρηνῶν, Ἁγία Φιλοθέη, Μαρία Σκόπτσοβα ὅσο 
καί «Ἁγίων ἀνθρώπων στίς θρησκεῖες τοῦ κόσμου: 
Βούδας, Κομφούκιος, Μωάμεθ, Βισνού (Κρίσνα), 
Δαλάι Λάμα, Γκάντι καί πολλά ἄλλα πρόσωπα, ἱστο
ρικά ἤ μυθικά»(!), τά ὁποῖα, ἀπ’ ὅτι φαίνεται, σέ τί
ποτα δέν διαφέρουν ἀπό τούς Χριστιανούς Ἁγίους 
πού στή ζωή τους ἔχουν μοιάσει στόν Χριστό. Τό 
ἁπλό συμπέρασμα: Σωτηρία, δυνατότητα τελείω-
σης καί ὁλοκλήρωσης τοῦ ἀνθρώπου, ἁγιότητα 
ὑπάρχει σέ ὅλες τίς θρησκεῖες (!!!). Καί τέλος ὁ 
Μαθητής τῆς Γ’ Γυμνασίου μέσα σέ 5 δίωρα ἔχει νά 
κατανοήσει τίς διαστάσεις, τήν βαθύτερη ἔννοια 
καί τήν προέλευση τοῦ κακοῦ ὅπως καί νόημα τῆς 
σωτηρίας τόσο στόν Χριστιανισμό ὅσο καί στό 
Ἰσλάμ, τόν Ἰνδοϊσμό (κάρμα, γιόγκα, μόξα) καί τό 
Βουδισμό (4 εὐγενικές ἀλήθειες, ὀκταπλή ἀτραπός, 
νιρβάνα). 

Μόνο πολυθρησκευτικό συνοθύλευμα μπορεῖ 
νά γεννηθεῖ ἀπό τίς παραπάνω προσπάθειες, πού 
προφανῶς εἶναι καί ἡ βασική στόχευση (γιά περισ
σότερες πληροφορίες βλ. τό παραπάνω  Ὑπόμνημα 
του Η. Ρεράκη πρός τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Ἑλλάδος). Τό  Ὑπουργεῖο, φυσικά, στηρίζει καί 
προωθεῖ αὐτή τή στόχευση, ὅπως φαίνεται καθαρά 
ἀπό τήν ἀπάντηση τοῦ Ὑφυπουργοῦ Συμεών Κεδί
κογλου σέ Ἐρώτηση μέ ἀριθμό 12364/2862013, τήν 
ὁποία κατέθεσε ὁ Βουλευτής κ. Νίκος Νικολόπουλος 
σχετικά μέ τό Πρόγραμμα Σπουδῶν τοῦ μαθήματος 
τῶν Θρησκευτικῶν. Ὁ κ. Ὑφυπουργός θέλει νά μᾶς 
κάνει νά πιστέψουμε ὅτι δέν ὑπάρχει οὐσιαστική 
διαφορά ἀπό τά προηγούμενα Ἀναλυτικά Προγράμ
ματα Σπουδῶν. Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη καί ζωή, ὅπως 
ἐπισημαίνει, ἔχει μείνει «ὡς κέντρο, ἀφετηρία καί 
πρωταρχικό μέλημα» τοῦ ΜτΘ. Ἁπλῶς τό μάθημα, 
προκειμένου νά ἀποκτήσει ἕνα περισσότερο ἀνοιχτό 
καί πλουραλιστικό χαρακτήρα, ἔχει «ἐμπλουτιστεῖ» 
μέ περισσότερα στοιχεῖα ἄλλων χριστιανικῶν ὁμο
λογιῶν καί ἄλλων θρησκειῶν!

Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ τό γεγονός, ὅτι 
ἡ κατάρτιση αὐτοῦ του νέου ΠΣ ξεκίνησε ἀπό τό 
Δημοτικό καί τό Γυμνάσιο. Δέν θά ἔπρεπε, δέν θά 
ἦταν λογικό σύμφωνα μέ τά προβλήματα πού εἶχαν 
δημιουργηθεῖ νά ξεκινήσει ἀπό τό Λύκειο;  Ἐκεῖ στήν 
πράξη –ἔστω παράνομα, μέ ἀνήθικο τρόπο, σκηνο
θετημένα ἀπό τό ἴδιο τό Ὑπουργεῖο μέ τίς παραπάνω 
ἐγκυκλίους– ὑπῆρξαν τά μεγάλα προβλήματα. Ἐκεῖ 
δέν θά ἔπρεπε σύμφωνα μέ τούς ἐμπνευστές τοῦ 
νέου ΠΣ πρωτίστως νά ἐντοπιστεῖ ἡ ἀνάγκη τῆς 
κατ’ αὐτούς ἀναβάθμισης τοῦ μαθήματος, ὥστε νά 
σταματήσει ἐπί τέλους κάθε συζήτηση ἀμφισβήτη
σης τοῦ ΜτΘ; Ἄλλωστε, οἱ μαθητές τοῦ Λυκείου 
λόγω τῆς ἡλικίας τους εἶναι καί πολύ πιό ὥριμοι 
γιά μιά κριτική προσέγγιση ἄλλων θρησκειῶν καί 
ἄλλων χριστιανικῶν ὁμολογιῶν. Οἱ παραπάνω σκέ
ψεις δέν ὁδηγοῦν στό αὐτονόητο συμπέρασμα, ὅτι 
ὁ τελικός στόχος εἶναι ἡ κατάργηση τοῦ μαθήμα
τος στήν πράξη ἀπό τά Λύκεια καί ἡ προοδευτική 
μεταβολή του σέ θρησκειολογία στό Δημοτικό καί 
στό Γυμνάσιο, ἀφοῦ μέ τό νέο ΠΣ ἔχει γίνει ἤδη 
πολυθρησκειακό;

Τήν, ὅπως φαίνεται, παγιωμένη ἀπόφαση τοῦ 
Ὑπου ργείου κυρίως γιά τό Λύκειο, ἐπειδή ἐκεῖ τί
θεται ἔντονα τό θέμα τῶν ἀπαλλαγῶν, μᾶς τήν 
ἔδω σε μέ τήν ὑπογραφή του ὁ κ. Ὑπουργός μέ νέα 
ἐγκύ κλιο γιά τίς ἀπαλλαγές ἀπό τό ΜτΘ (13309/
Γ2 τῆς 19/09/2013). Καταστρατηγῶντας γιά ἄλλη 
μιά φορά τό Σύνταγμα καί τή σχετική νομολογία 
τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί τῶν δικα-
στηρίων (ΣτΕ Ολ. 2281/2001, ΣτΕ 3356/1995, ΣτΕ 
582/2011, ΣτΕ 2176/1998), ὁ ἴδιος ὁ Ὑπουργός, ἐνῷ 
ἀρχικά μιλάει γιά τόν ὑποχρεωτικό χαρακτῆρα 
τοῦ μαθήματος στή συνέχεια δίνει σέ ὅλους τή 
δυνατότητα ἀπαλλαγῆς, ἀρκεῖ νά ἐπικαλοῦνται 

λόγους θρησκευτικῆς συνείδησης. Καί γνωρίζει, 
βέβαια, πολύ καλά τί κάνει καί τί προκαλεῖ. Καί 
αὐτά συμβαίνουν, παρ’ ὅτι τό Ὑπουργείο Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων μόλις τό Δεκέμβριο τοῦ 2012 εἶχε 
καταδικαστεῖ ἀκριβῶς γιά τό θέμα αὐτό τελεσίδικα 
ἀπό τό Ἐφετεῖο τῶν Χανίων (115/2012), τό ὁποῖο μέ 
τήν ἀπόφασή του κατοχυρώνει ἀπόλυτα τό ΜτΘ.

Ἔτσι μποροῦμε νά θαυμάζουμε στή πολιτική 
σκηνή τῆς χώρας ἕνα ἐξαίσιο, μέ ἀληθινή δεξιοτε-
χνία στημένο θέαμα, βλέπουμε τή μέν ἀριστερά νά 
κόβει, τή δέ δεξιά νά ράβει, τή κ. Ρεπούση νά ζητά-
ει τήν κατάργηση τοῦ μαθήματος, τόν κ. Ὑπουργό 
νά καθιερώνει τήν κατάργηση στήν πράξη. Εἶναι 
ὄντως θαυμάσια ἡ συνεργασία τους, ἡ ἐναρμόνισή 
τους στούς στόχους, τό κοινό τους ἦθος, καί ἡ διο
χέτευση αὐτοῦ τοῦ ἤθους στούς Ἕλληνες πολῖτες 

καί κυρίως στούς μαθητές. Χωρίς τήν παραμικρή 
συστολή καί ντροπή ζητοῦν (ἡ ἀριστερά) καί ἐπι
βάλλουν (ἡ κυβέρνηση) στήν πράξη τήν καταπά-
τηση τοῦ Συντάγματος καί τῶν ἀποφάσεων τῆς 
Δικαιοσύνης. Ἡ δικαστική ἐξουσία, ὅπως φαίνεται, 
στά μάτια τους ἔχει γίνει πλέον ἕνα διακοσμητικό 
στοιχεῖο. 

Καί εἶναι τόσο αὐτονόητα λογικά δομημένο τό 
ὅλο θέμα: Τό Σύνταγμα μέ τό ἄρθρο 16 παρ. 2 
ὁρίζει, ὅτι σκοπός τῆς παιδείας εἶναι μεταξύ τῶν 
ἄλλων ἡ ἀνάπτυξη τῆς θρησκευτικῆς συνείδησης. 
Καί ἡ συνταγματική αὐτή ἐπιταγή βασίζεται στό 
δικαίωμα τῆς πλειοψηφίας (βλ. τήν ἐπίκληση τῆς 
Ἁγίας Τριάδος στήν κεφαλίδα τοῦ Συντάγματος σέ 
συνδυασμό μέ τό ἄρθρο 3, ὅπου τό Ὀρθόδοξο Χρι-
στιανικό Δόγμα χαρακτηρίζεται ὡς «Ἐπικρατοῦσα 
θρησκεία στήν Ἑλλάδα» γιά τήν διαμόρφωση τῆς 
θρησκευτικῆς συνείδησης τῶν παιδιῶν τους σύμ
φωνα μέ τίς θρησκευτικές πεποιθήσεις πού ἔχουν 
οἱ ἴδιοι. Ἑπομένως τό ΜτΘ «πρέπει νά διδάσκεται 
προεχόντως σύμφωνα μέ τίς ἀρχές τῆς Ὀρθόδο-
ξης θρησκείας» (βλ. ΣτΕ 3356/1995, 2176/1998). 
Τό σκεπτικό αὐτό διαπραγματεύεται ἐπί μακρόν 
στήν ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων 
(115/2012, σ. 1924). Θεμελιώνεται τόσο στίς παρα
πάνω ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας 
ὅσο καί στόν ἰσχύοντα Ν. 1566/1985 ἄρθ. 1, 6 πάρ.2 
καί 16 πάρ.3, στό  Ἑνιαῖο Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδῶν στά Θρησκευτικά τοῦ 1998, στό Διαθεμα
τικό Ἑνιαῖο Πλαίσιο Σπουδῶν ὅπως καί τά Ἀναλυ
τικά Προγράμματα Σπουδῶν. Ἑπομένως ὄχι μόνο ἡ 
κατάργηση τοῦ ΜτΘ γιά τούς Ὀρθόδοξους μαθητές, 
ὅπως ἐπιχειρεῖται στήν πράξη μέσῳ τῆς νέας ἐγκυ
κλίου τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, 
ἀλλά καί ἡ μετατροπή του σέ μάθημα πολυθρησκει
ακό ἤ θρησκειολογικό ὑποδηλώνει περιφρόνηση 
τοῦ Συντάγματος καί τῆς Δικαιοσύνης. 

Πέρα, ὅμως, ἀπό τήν νομική πλευρά, ἐκεῖνο πού 
προκαλεῖ βαθύτατη θλίψη εἶναι ἡ ἀπώλεια τῆς λο
γικῆς στήν ἀντιμετώπιση τῶν θεμάτων, τόσο ἀπό 
πλευρᾶς κυβερνώντων ὅσο καί ἀπό πλευρᾶς πο
λιτῶν. Τήν κύρια εὐθύνη, βέβαια, φέρουν οἱ πολι
τικοί πού κυριολεκτικά διασαλεύουν τούς πολῖτες 
καί κυρίως τή νεολαία. Καί ὅπου χάνεται ἡ λογική 
εἶναι πιά ὀρθάνοιχτες οἱ πύλες τῆς χρησιμοθηρικῆς 
ἰδιοτέλειας, τῆς διαφθορᾶς καί διαστροφῆς τῶν πά
ντων.

Λέων Μπράνγκ
Διδάκτωρ Θεολογίας, Ἐκπαιδευτικός

ΟΙ ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΑθΗΜΑΤΟΣ ΤῶΝ θΡΗΣΚΕΥΤΙΚῶΝ

Ἀπό τήν μία πλευρά βρίσκονται ὅλοι ἐκεῖνοι 
πού εὐνοοῦνται καί ἐκμεταλλεύονται τή χαλα-
ρότητα, μέ τήν ὁποία γίνεται ὁ χειρισμός τῶν 
ἀπαλλαγῶν ἀπό τούς Διευ θυντές τῶν σχολείων 
τους, εἴτε ἐπικαλούμενοι λόγους θρησκευτικῆς 
συνείδησης, εἴτε ὑποβάλοντας μιά ἁπλή δήλω-
ση χωρίς καμμία αἰτιολόγηση. Ἀπό τήν ἄλλη 
πλευρά βρίσκονται οἱ μαθητές ἐκεῖνοι πού ἡ 
συνείδησή τους δέν τούς ἐπιτρέπει μέ ψευδεῖς 
ὑπεύθυνες δηλώσεις νά κοροϊδεύουν τόσο τόν 
ἑαυτό τούς ὅσο καί τίς Ἀρχές τῆς χώρας ἤ πού 
οἱ Διευθυντές τῶν σχολείων τους δέν τούς ἐπι-
τρέπουν αὐτή τήν ἐξαπάτηση.

Καταστρατηγῶντας γιά ἄλλη μιά φορά τό Σύ-
νταγμα καί τή σχετική νομολογία τοῦ Συμβου-
λίου τῆς Ἐπικρατείας καί τῶν δικαστηρίων, ὁ 
ἴδιος ὁ Ὑπουργός ἐνῷ ἀρχικά μιλάει γιά τόν 
ὑποχρεωτικό χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος, στή 
συνέχεια δίνει σέ ὅλους τή δυνατότητα ἀπαλ-
λαγῆς.
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Ἔ χει κα τα στεῖ πλέ ον φα νε ρό ὅ τι τό ψεῦ δος τῶν κρα τούν των ἔ χει 
πολ λα πλές μορ φές καί δέν πε ρι ο ρί ζε ται μό νον στούς ἰ σχυ ρι σμούς 

καί τήν προ πα γάν δα τῆς κυ βέρ νη σης πού ὑ πο τί θε ται ὅ τι κρα τά ει “τά 
ἠ νί α” τῆς χώ ρας. Τό κυ ρί αρ χο ψεῦ δος πιά, ἔ χει τήν δη μο σι ο γρα φι κή 
του ἐκ δο χή, τήν συν δι κα λι στι κή του δι και ο λό γη ση, τόν πα νε πι στη-
μι α κό του φα τρι α σμό, τήν κομ μα τι κή του ἀ γυρ τεί α καί ὅ λων αὐ τῶν 
τήν γε νι κευ μέ νη ἀ πο δο χή καί ἀ δι α φο ρί α. Στό πα ρόν μι κρό κεί με νο 
θά γί νει μι κρή προ σπά θει α νά ἀ πο τυ πω θοῦν ὅ σα συμ βαί νουν στόν 
σκαν δα λώ δη χῶ ρο τῆς ἐγ χώ ρι ας δη μο σι ο γρα φί ας.

Πρέ πει νά κα τα στεῖ γνω στό, ὅ τι σέ ὅ σο με γα λύ τε ρη ἀ νυ πο λη ψί α 
πε ρι πί πτει ὁ δη μο σι ο γρα φι κός χῶ ρος, τό σο πι ό ἔν το νη κα θί στα ται 
ἡ ἀ λα ζο νι κή προ πέ τει ά του. Κυ ρί ως ἀ να φε ρό μα στε στήν λε γο μέ νη 
ἠ λε κτρο νι κή δη μο σι ο γρα φί α τῶν Μέ σων Μα ζι κῆς “Ἐ νη μέ ρω ση ς”.  Ἡ 
ἠ λε κτρο νι κή ἐ νη μέ ρω ση εἴ τε τη λε ο πτι κή, εἴ τε δι α δι κτυ α κή ἔ χει πά ρει 
πλέ ον τά πρω τεῖ α ἔ ναν τι τοῦ γρα πτοῦ λό γου καί αὐ τό βε βαί ως εἶ ναι 
ση μεῖ ο τῶν και ρῶν, μιά καί ὅ λο καί πε ρισ σό τε ροι ἄν θρω ποι προ στρέ
χουν σέ αὐ τές τίς πη γές ἐ νη μέ ρω σης. 

Στήν Ἑλ λά δα ἀ πό τά τέ λη τοῦ 1989 ἄρ χι σε νά ἐ πι κρα τεῖ ἕ να κα θε
στώς ἰ δι ό τυ πης ἀ συ δο σί ας μέ τήν ἀ πρό σκο πτη ἔγ κρι ση λει τουρ γί ας 
ἰ δι ω τι κῶν τη λε ο πτι κῶν κα να λιῶν, χω ρίς πλαί σι ο νο μι κῆς κά λυ ψης, 
καί χω ρίς κα μι ά ἄ δει α πού νά ἐν τάσ σε ται σέ πλαί σι ο νο μι μό τη τας. 
Ἀ πο τέ λε σμα ὅ λης αὐ τῆς τῆς κα τά στα σης ἦ ταν ἡ χω ρίς νό μι μη ἄ δει α 
λει τουρ γί α ὅ λων τῶν ἰ δι ω τι κῶν τη λε ο πτι κῶν κα να λιῶν. Δέν εἶ ναι στό
χος νά ἐ ξε τα στεῖ ἡ νο μι κή πλευ ρά τοῦ ὅ λου θέ μα τος, ἀ φοῦ δέν εἶ ναι 
αὐ τός ὁ σκο πός μας, πολ λῶ δέ μᾶλ λον ἀ φοῦ αὐ τό ἀ πο τε λεῖ ζή τη μα 
μιᾶς σο βα ρῆς νο μι κῆς ἐρ γα σί ας. Ἁ πλῶς πρέ πει νά ἀ να φέ ρου με ὅ τι 
ὅ λες ἀ νε ξαι ρέ τως οἱ κυ βερ νή σεις ἀ πό τό 1989 ἕ ως σή με ρα, σκό πι μα 
δέν ἀν τι με τω πί ζαν τό θέ μα τῆς νό μι μης λει τουρ γί ας τῶν ἰ δι ω τι κῶν 
τη λε ο πτι κῶν σταθ μῶν (ἄ ρα καί τό ζή τη μα τῆς ἀ δει ο δό τη σής τους). 
Οἱ κρα τοῦν τες (τῶν ἑ κά στο τε κυ βερ νή σε ων) ἄ φη σαν καί ἀ φή νουν 
ἐ πί τη δες τοῦ ἐρ γο λά βους – κα να λάρ χες χω ρίς νό μι μο πλαί σι ο λει
τουρ γί ας, ὥ στε μέ σῳ αὐ τῆς τῆς κα τά στα σης νά σχη μα το ποι εῖ ται 
“ἕ νας κα τάλ λη λα προ ε τοι μα σμέ νος χώ ρο ς” γιά κλεί σι μο δου λει ῶν, 
γιά “συμ φω νί ες κυ ρί ω ν”, γιά ἐ κτέ λε ση “δου λεί α ς”. 

ΤΕλος ΔιΑφήΜιςής υΠΕρ Τ.ς.Π.Ε.Α.Θ.:  
ΓιΑΤι ΔιΕΓρΑψΕ Το ΚρΑΤος Τις ΑΠΑιΤήςΕις Του;

Καί γι νό μα στε πι ό σα φεῖς: Ὡς γνω στόν σέ κά θε τη λε ο πτι κή δι α φή
μι ση τό 2% τῆς δι α φη μι στι κῆς ἀ μοι βῆς πού εἰ σπράτ τει τό κά θε ἰ δι ω τι
κό κα νά λι, πρέ πει νά ἀ πο δί δε ται στό Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. (Τα μεῖ ο Σύν τα ξης 
Προ σω πι κοῦ Ἐ φη με ρί δων Ἀ θη νῶν–Θεσ σα λο νί κης). Ἡ δέ σμευ ση αὐ τή 
τῶν ὑ πευ θύ νων τῶν ἰ δι ω τι κῶν τη λε ο πτι κῶν σταθ μῶν, ἐ τη ρεῖ το πλημ
με λῶς, καί ἔ φθα σε μέ χρι τοῦ ση μεί ου σχε δόν νά μήν ἀ πο δί δε ται στό ἐν 
λό γῳ τα μεῖ ο. Ἀ πο τέ λε σμα οἱ ὀ φει λές νά ἔ χουν δι ογ κω θεῖ σέ τέ τοιο 

βαθ μό, πού οὔ τε καί οἱ 
“ἔ ξω-κα να λι κές” δρα στη-
ρι ό τη τες τῶν με γα λο ερ γο-
λά βων τῆς ἐ νη μέ ρω σης νά 
μπο ροῦν νά τίς κα λύ ψουν. 
Ἔ τσι πα ρε νέ βαι νε ἡ ἑ κά-
στο τε κυ βέρ νη ση καί μέ 
σκαν δα λώ δεις ρυθ μί σεις 
“δι ευ θε τοῦ σε” αὐ τές τίς 
ὀ φει λές καί εὐ νο οῦ σε φα
νε ρῶς καί ἠ χη ρῶς τά ἰ δι ω
τι κά κα νά λια. Τό πο σό αὐ
τό ἦ ταν πράγ μα τι τε ρά στι ο, 
ἀ φοῦ καί τε ρά στι α ἦ ταν τά 
πο σά πού εἰ σπράτ τον ταν 
ἀ πό τά κα νά λια, ἰ δί ως γιά 
τίς δι α φη μί σεις στίς ζῶ νες 

“prime time”, πού εἶ ναι καί ζῶ νες ὑ ψη λῆς ἀ κρο α μα τι κό τη τας/θέ α
σης. Αὐ τή βέ βαι α ἡ χα ρι στι κή συμ πε ρι φο ρά τοῦ κρά τους ἔ ναν τι 
τῶν κα να λαρ χῶν εἶ χε τίς ὑ λι κές της προσ δο κί ες καί πο λι τι κά της 
ὀ φέ λη. Ὀ φει λέ τες καί ὑ πό χρε οι πλέ ον οἱ κα να λάρ χες ἔ σπευ δαν (καί 
σπεύ δουν) νά ἐ κτε λέ σουν τήν “δου λεί α”: τήν παν τί τρό πω στή ρι ξη 
τῆς κυ βερ νη τι κῆς προ πα γάν δας καί κρα τού σης ψευ δο λο γί ας ἔ ναν τι 
βέ βαι α καί τῶν ὀ φει λῶν πού γλύ τω σαν, ἀλ λά καί ἔ ναν τί των “δου λει
ῶν” – ἐρ γο λα βι ῶν πού πε ρι έ πι πταν στό με γά λο “πιά το” τῆς ἀ πευ θεί ας 
ἀ νά θε σης δη μο σί ων ἔρ γων, ἤ τῶν “ση μα δε μέ νων” δι α γω νι σμῶν. Ἐ δῶ 
θά πρέ πει νά προ στε θεῖ καί τό κρα τι κό χρῆ μα τῶν δι α φη μί σε ων με-
γά λων δη μό σι ων ὀρ γα νι σμῶν πού “ἄ νοι γε” τό πε δί ο καί τίς ὀ ρέ ξεις σέ 
ὑ περ θε τι κό βαθ μό. Καί ὅ σο τό λι πα ρό αὐ τό ἀ λι σβε ρί σι δυ νά μω νε (καί 
δυ να μώ νει), τό σο πι ό ἀ σύ δο τη καί προ κλη τι κή γι νό ταν (καί γί νε ται) 
ἡ εἰ δε χθής προ πα γάν δα τῶν ἰ δι ω τι κῶν κα να λιῶν. Γιά νά ἔρ χε ται ὅ μως 
εἰς πέ ρας αὐ τή ἡ τε ρα τουρ γί α, ἔ πρε πε (καί πρέ πει) αὐ τός ὁ πυ ώ δης 
χῶ ρος νά ὑ πη ρε τη θεῖ ἐ παρ κῶς καί κα ταλ λή λως ἀ πό τούς ἐ παρ κεῖς 
καί κα ταλ λή λους γιά αὐ τό ἀν θρώ πους. Καί αὐ τοί δέν εἶ ναι ἄλ λοι ἀ πό 
τούς πρό θυ μους δη μο σι ο γρά φους πού δι α πρέ πουν στό σπόρ τῆς χα
τζι α βα τι κῆς ὀ σφυ ο καμ ψί ας. Ὁ πυ ώ δης χῶ ρος τῆς συ ναλ λα γῆς καί τῆς 
δι α φθο ρᾶς θέ λει καί τούς ἀν θρώ πους μέ τήν ἀν τί στοι χη “συ νεί δη ση”.   
Ἔ τσι πολ λοί δη μο σι ο γρά φοι πού ἀ να λαμ βά νουν αὐ τό τό ἔρ γο, εκμε
ταλλεύονται τήν δυ να τό τη τά τους νά στρε βλώ νουν, νά ἀλ λοι ώ νουν, 
νά ἑ ξαλ λοι ώ νουν νά πα ρα ποι οῦν, νά ἐκ ποι οῦ ν πα λαι ά γραμ μά τι α, νά 
συ κο φαν τοῦν, νά ὑ βρί ζουν, νά αἰ σχρουρ γοῦν καί νά βυσ σο δο μοῦν καί 
νά μήν λαμ βά νουν τήν πα ρα μι κρή ἀ πάν τη ση.

ο ΔήΜοςιοΓρΑφιΚος χώρος Τής ΑυΘΑιρΕςιΑς

 Ὁ δη μο σι ο γρα φι κός αὐ τός “λό γο ς” φτι ά χνει τό δι κό του σχο λεῖ ο 
αὐ θαι ρε σί ας τό ὁ ποῖ ο ἐν σω μα τώ νει τά πάν τα για τί δέν ἀν τι λαμ βά
νε ται τί πο τα, ἐ νῷ κα μώ νε ται ὅ τι κα τα λα βαί νει τά πάν τα. Για τί αὐ τός 
πού ὑ πη ρε τεῖ τό ψέμ μα ὅ σο καί νά πα ρι στά νει τόν ἔ ξυ πνο, τε λι κά δέν 
ἀν τι λαμ βά νε ται πο τέ τό βά θος τῶν πραγ μά των καί τῶν γε γο νό των, 
ἀ φοῦ αὐ τό εἶ ναι ἄρ ρη κτα συ νυ φα σμέ νο μέ τήν ἀ λή θει α καί τήν λο γι
κή. Προ κα θο ρί ζον ται καί προ ε πι βάλ λον ται τά θέ μα τα αἰχ μῆς μέ σα 
σέ ἕ να ἀ κα τά σχε το ὀ χε τό μιᾶς ψευ δο λό γου ρο ῆς κα τα σκευ α σμέ νων 
πλη ρο φο ρι ῶν πού τό μό νο πού ἀ πο σκο ποῦν εἶ ναι ὁ σχη μα τι σμός “συμ
βάν των” μέ τίς προ δι α γρα φές τῶν ἰ θυ νόν των τῶν ἰ δι ω τι κῶν κα να λιῶν. 
Τέ τοιες εἶ ναι οἱ “δου λεί ε ς” τέ τοιες καί οἱ τε ρα τουρ γί ες. Ἡ τη λε ο πτι κή 
πραγ μα τι κό τη τα ἀ πο κρύ πτει ἐν τός της τούς σκο τει νούς μη χα νι σμούς 
μέ σῳ τῶν ὁ ποί ων ἀ σκοῦν ται οἱ πά σης φύ σε ως λο γο κρι σί ες, πού μέ 
τήν σει ρά τους ἀ νά γουν τά Μ.Μ.Ε. σέ ἐρ γα λεῖ ο δι α τή ρη σης μιᾶς κυ
ρί αρ χης στρέ βλω σης τῆς πραγ μα τι κό τη τας καί τῆς ἀ λή θει ας. 

Ὁ ἰ δι ό τυ πος αὐ τός δη μο σι ο γρα φι κός “λό γο ς” ἀ πο κρύ πτει πα-
ρου σι ά ζον τας καί πα ρου σιά ζει ἀ πο κρύ πτον τας. Ἀ φοῦ αὐ τό πού δι
α πράτ τει δέν εἶ ναι πα ρά νά δεί χνει κά τι ἄλ λο ἀ πό αὐ τό πού θά ἔ πρε πε 
νά πα ρου σιά σει, ἐ άν ἔ κα νε τό στοι χει ῶ δες πού ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ, δη λα δή νά πα ρέ χει πραγ μα τι κή εἴ δη ση καί 
πρω το γε νῆ πλη ρο φο ρί α. Ἔ τσι μέ σα στό πλαί σι ο αὐ τό ἡ ἀ λή θει α “εἰ
κο νο ποι εῖται”, κα θί στα ται θέ α μα, δη λα δή εἰ κο νι κή δη λα δή ψέμ μα. 

Δέν πα ρου σι ά ζε ται τό συμ βάν, τό γε γο νός, στήν ὁ λό τη τά του, 
πα ρά μέ ρος του καί με θερ μη νευ μέ νη ἀ νά γνω σή του πού σερ βί ρε-
ται σάν μο να δι κή ἀ λή θει α. Τό ἐ που σι ῶ δες γί νε ται οὐ σι α στι κό, τό 
με ρι κό κα θί στα ται ὁ λι κό καί γε νι κό, τό ἀ λη θές ἀ να μει γνύ ε ται μέ τήν 
ψευ δῆ ἐ πι δί ω ξη τῆς σκο πι μό τη τας, τό δι ά φα νο καί τό κρυ στάλ λι νο 
θο λώ νε ται σκό πι μα, αὐ τό πού εἶ ναι πρός τεκ μη ρί ω ση ἐ κλαμ βά νε ται 
ὡς ἀ πο δε δειγ μέ νο, καλ λι ερ γεῖ ται ἡ προσ δο κί α τοῦ τε ρά στι ου καί τοῦ 
ἐ πι κεί με νου κα κοῦ μό νο καί μό νο γιά τόν ἐκ φο βι σμό τῶν συ νει δή σε
ων, ἐ νῷ ἐ κεῖ πού πραγ μα τι κά θά ἔ πρε πε νά κυ ρι αρ χεῖ ἡ ἐ πι σή μαν ση 
τῆς σο βα ρό τη τας καί τῶν πραγ μα τι κῶν κιν δύ νων γιά τήν κοι νω νί α, 
καλ λι ερ γεῖ ται ὁ αὐ τά ρε σκος ἐ φη συ χα σμός καί ἡ γλυ κα νά λα τη ἀ ναι

σθη σι ο δο σί α τῶν συ νει δή σε ων.
H ἐ πι κοι νω νί α δέν εἶ ναι πα ρά ὁ αὐ το σκο πός τῆς πρόσ λη ψης τοῦ 

μη νύ μα τος πού πρέ πει νά ἑ ξα κτι νω θεῖ καί νά προσ λη φθεῖ πά ση θυ σί α 
ἀ πό τούς ἐ ξα το μι κευ μέ νους ἀ πο δέ κτες. Τό τη λε ο πτι κό μή νυ μα στο-
χεύ ει στό συ νειρ μό, ὄ χι στήν σκέ ψη. Ἡ σκέ ψη ἀ παι τεῖ χρό νο, λο γι κές 
ἀλ λη λου χί ες, ἀ πο δει κτι κή δι α δι κα σί α καί τεκ μη ρι ω μέ νο λό γο, καί γιά 
αὐ τά ὅ λα ἀ παι τεῖ ται χρό νος.

Στήν τη λε ο πτι κή δη μο σι ο γρα φί α ὅ λα “τε λοῦν ται” μέ σα στήν ἀ πό
λυ τη χρο νι κή συμ πί ε ση. Συ μ πι ε σμέ νος χρό νος, χρό νος ἀ νύ παρ κτος, 
χρό νος πού ὑ πο βάλ λει σέ συ νειρ μι κή πρόσ λη ψη τοῦ προσ λαμ βα νο
μέ νου. ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ τοῦ στιγ μι αί ου χρό νου πού εἰ κο
νο ποι εῖ : νά σχη μα το ποι εῖ πα θη τι κούς δέ κτες καί ἀ πο δέ κτες ὅ λων 
αὐ τῶν πού πε τι οῦν ται στήν τη λε ο πτι κή χο ά νη. Ἡ μέ θο δος πού ἀ σκεῖ
ται εἶ ναι ἡ δι αρ κῶς ἐ πα να λαμ βα νό με νη κα τα ναγ κα στι κή ὑ πο βο λή. 
Καί αὐ τό δέν εἶναι πα ρά ἕ να χαλ κεῖ ο. Τό πα ρά δο ξο εἶ ναι ὅ τι ὁ τη λε
θε α τής ὑ πο τάσ σε ται μέ τήν δι κή του βού λη ση σέ αὐ τό τό μο νο πώ λι ο 
κα τα ναγ κα σμοῦ, καί αὐ τή του ἡ συμ πε ρι φο ρά εἶ ναι πε δί ον ἐ ρεύ νης 
γιά τούς Ψυ χι ά τρους πο λύ εὐ ρύ. Τό πλέ ον λυ πη ρό καί εἰ δε χθές στήν 
ὅ λη ὑ πό θε ση, εἶ ναι ὄ τι τά ἰ δι ω τι κά αὐ τά κα νά λια πα ρέ χουν τήν δυ
να τό τη τα μό νι μης προ σπέ λα σης στήν δη μο σι ό τη τα καί δυ στυ χῶς 
ἐ πι βάλ λουν στό σύ νο λο τοῦ κοι νω νι κοῦ σώ μα τος τίς ἀν τι πνευ μα τι
κές τους προσ λαμ βά νου σες καί ἀρ χές θέ α σης τῆς πραγ μα τι κό τη τας 
καί τοῦ κό σμου, τήν ἰ δι ό τυ πή τους ἑρ μη νεί α καί τίς αὐ θαί ρε τες ἀ πό
ψεις τους. Ἡ θε α μα τι κό τη τα πού ἐ πι δι ώ κε ται εἶ ναι ἡ κα τί σχυ ση μιᾶς 
ἐμ πο ρι κῆς ἀ πο δο τι κό τη τας καί ἡ ὑ πο τα γή τῆς εἴ δη σης σέ αὐ τό πού 
“που λά ει”, για τί ἐ πι φέ ρει καί συσ σω ρεύ ει χρῆ μα στούς κα να λάρ χες, 
ἀ να γνω ρι σι μό τη τα καί ἐ πι βε βαί ω ση στούς δη μοι ο γρα φοῦν τες. Στό-
χος αὐ τῆς τῆς δη μο σι ο γρα φί ας εἶ ναι ὁ σχη μα τι σμός ἑ νός ἀ πο νευ-
ρω μέ νου κα τα να λω τοῦ “εἰ δή σε ω ν” καί πα θη τι κοῦ ἀ πο δέ κτου του 
σερ βι ρι σμέ νου μη νύ μα τος. 

Αὐ τό τό εἶ δος δη μο σι ο γρα φί ας κυ ρι αρ χεῖ στήν ἐ πο χή μας, γε γο νός 
πού κα τέ στη πο λύ ἠ χη ρό καί ἐ ξώ φθαλ μο κα τά τό τε λευ ταῖ ο δί μη νο μέ 
τήν ἀ κα τά σχε τη “χρυ σαυ γει ά δα”, τήν τρο μο κρα τοῦ σα με τρο λο γί α καί 
τόν ἐκ φο βι σμό συ νει δή σε ων καί ἀν θρώ πων. Ἐ κεῖ λοι πόν πού κυ ρι αρ
χεῖ ἡ δη μο σιο  γρα φοῦ σα οἴ η σις εἶ ναι φα νε ρό ὅ τι ἐμ φω λεύ ει ἐ πι κίν δυ νη 
ἀν τι πνευ μα τι κή πύ η σις (=σχη μα τι σμός πύ ου).

Πρέ πει λοι πόν νά ἀν τι τά ξου με τήν σθε να ρή μας πο λι τι κή ἀν τί στα ση 
καί τήν πνευ μα τι κή μας ἐ γρή γορ ση προ κει μέ νου νά μήν “πνι γοῦ με” 
στόν ὀ χε τό πού ἀ πει λεῖ νά κα τα πνί ξει τά πάν τα. Γιά νά γί νει αὐ τό ὅ μως 
ἀ παι τεῖ ται δι αρ κής προ σω πι κός ἀ γῶ νας καί προ σευ χή.

Βασίλειος. Π. Μακρῆς 
Μέλος Κ.Ε.

ΠΟΙΟ ΡΟΛΟ δΙΑδΡΑΜΑΤΙΖΕΙ Η δΗΜΟΣΙΟΓΡΑφΙΑ ΣΗΜΕΡΑ;

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ!
ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ!

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ, ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. Η ΑΓΑΠΗΤΗ ΣΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ!

Άπόσπασμα ἀπό τήν συνέντευξη τοῦ Στῆβεν Ράν-
σιμαν στίς δημοσιογράφους Χρύσα Ἀράπογλου καί 
Λαμπρινή Χ. Θωμά, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1994, γιά λογα-
ριασμό τῆς ΕΤ3, ἡ ὁποία, ὅμως, γιά τεχνικούς λόγους, 
δέν «βγῆκε»ποτέ στόν ἀέρα. Πηγή: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ» www.elbig.gr

Πρόσφατα ἄνοιξε ἕνας παγκόσμιος διάλογος -καί 
στή χώρα σας- γιά τό κατά πόσον ὁ Γ’ Παγκόσμιος 
Πόλεμος θά εἶναι θρησκευτικός.

Ἀνησυχῶ γιά συγκεκριμένες θρησκεῖες, μέ ἀνησυ
χοῦν οἱ ἐξτρεμιστές μουσουλμάνοι, οἱ ὁποῖοι ἀποτε
λοῦν ἕνα πολύ ρεαλιστικό κίνδυνο γιά τόν πολιτισμό, 
ἀλλά ἡ θρησκεία χρειάζεται. Οἱ ἄνθρωποι θά νοι
ώσουν εὐτυχέστεροι, λιγότερο χαμένοι, μέ τή θρη
σκεία σήμερα. Τό πρόβλημα εἶναι ὅτι δέν μποροῦμε 
νά ἔχουμε μία παγκοσμία θρησκεία, καί οἱ διάφορες 
θρησκεῖες ποτέ δέ συμπάθησαν ἰδιαιτέρως ἡ μία τήν 
ἄλλη. Ἡ φιλανθρωπία δέν καλύπτει καί τό γείτονα 
τῆς διπλανῆς πόρτας, ἄν αὐτός πρεσβεύει ἄλλη θρη
σκεία. Δέν νομίζω, δηλαδή, ὅτι ἡ θρησκεία θά εἶναι ἡ 
σωτηρία, ἀλλά δέν γνωρίζω καί τίποτε πού νά μπορεῖ 
νά εἶναι ἡ σωτηρία. Μέ τόν πληθυσμό νά αὐξάνεται, 
εἶναι πολύ δύσκολο νά βελτιωθοῦν τά δεδομένα τῆς 
ἐκπαίδευσης, σέ παγκόσμια κλίμακα. Ἁπλῶς, ποτέ δέ 
θά ὑπάρξουν ἀρκετοί δάσκαλοι στόν κόσμο, τουλά
χιστον μορφωμένοι δάσκαλοι. Φοβᾶμαι πώς εἶμαι 
ἀπαισιόδοξος.

Πῶς βλέπετε τήν Ὀρθοδοξία μές σε αὐτό τόν κύ-
κλο;

Ἔχω μεγάλο σεβασμό γιά τά χριστιανικά δόγματα, 

καί κυρίως γιά τήν Ὀρθοδοξία, διότι μονον ἡ Ὀρθο
δοξία ἀναγνωρίζει πώς ἡ θρησκεία εἶναι μυστήριο. 
Οἱ Ρωμαιοκαθολικοί κι οἱ Προτεστάντες θέλουν νά 
τά ἐξηγήσουν ὅλα. Εἶναι ἄσκοπο νά πιστεύεις σέ μία 
θρησκεία, θεωρώντας ὅτι αὐτή ἡ θρησκεία θά σέ βοη
θήσει νά τά καταλάβεις ὅλα. Ὁ σκοπός τῆς θρησκείας 
εἶναι ἀκριβῶς γιά νά μᾶς βοηθάει νά κατανοήσουμε 
τό γεγονός ὅτι δέ μποροῦμε νά τά ἐξηγήσουμε ὅλα. 
Νομίζω πώς ἡ Ὀρθοδοξία συντηρεῖ αὐτό τό πολύτιμο 
αἴσθημα τοῦ μυστηρίου.

Μά, χρειαζόμαστε τό μυστήριο;
Τό χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε αὐτήν τή γνώ

ση πού λέει πώς στό σύμπαν ὑπάρχουν πολύ περισ
σότερα ἀπό αὐτά πού μποροῦμε νά κατανοήσουμε. 
Χρειαζόμαστε τήν διανοητική μετριοφροσύνη, κι 
αὐτή ἀπουσιάζει, εἰδικά μεταξύ των Δυτικῶν Ἐκκλη
σιαστικῶν ἀνδρῶν. Αὐτό εἶναι χαρακτηριστικό της 
σχέσης τῶν ὀρθοδόξων μέ τούς ἁγίους τους ὁ σε
βασμός τῆς ταπεινότητας. 

Πῶς σχολιάζετε τό γεγονός ὅτι ἀρκετοί ἅγιοι ἀνα-
κατεύτηκαν στήν πολιτική ἤ ἄσκησαν πολιτική;

Ὅλοι ὅσοι θέλουν νά ἐπηρεάσουν ἄλλους ἀνθρώ
πους ἀσκοῦν πολιτική, καί εἶναι πολιτικοί. Πολιτική 
σημαίνει νά προσπαθεῖς νά ὀργανώσεις τήν Πόλιν 
μέ ἕνα νέο τρόπο σκέψης. Οἱ ἅγιοι εἶναι πολιτικοί. 
Ποτέ δέν πίστεψα ὅτι μπορεῖς νά διαχωρίσεις τήν 
πίστη πρός τούς Ἁγίους ἀπό τή διανόηση. Ἐπιστρέ
φω σέ ὅσα εἶπα γιά τίς ἐκκλησίες. Ἀπό τή στιγμή 
πού προσπαθεῖς νά ἐξηγήσεις τά πάντα, καταστρέ
φεις οὐσιαστικά αὐτό πού θά ἔπρεπε νά ἀποτελεῖ τήν 
ἀνθρώπινη διαίσθηση, αὐτή πού συνδέει τή διανόηση 

μέ τούς ἁγίους καί τήν αἴσθηση τοῦ Θεοῦ.
Διανόηση, πολιτική καί πίστη στά Θεῖα, λοιπόν, 

μποροῦν νά βαδίζουν μαζί;
Ἀποτελεῖ παράδειγμα ἡ πόλη σας, ἡ Θεσσαλονίκη. 

Ἦταν πολύ φημισμένη γιά τούς διανοητές της, εἰδικά 
στά ὕστερα βυζαντινά χρόνια. Ἀλλά εἶχε καί βοή
θεια ἀπό τούς στρατιωτικούς της πού, ὅπως ὁ Ἅγιος 
Δημήτριος, πού ἔρχονταν νά τή σώσουν στή σωστή 
στιγμή. Ἡ πίστη στούς Ἁγίους σου δίνει κουράγιο 
νά ὑπερασπιστεῖς τήν πόλη ἀπό τίς ἐπιθέσεις, ὅπως 
ἔκανε κι ὁ ἈηΔημήτρης.

Τί γνώμη ἔχετε γιά τούς νεοέλληνες;
Ὑπάρχει ἀκόμη ζωντανή στό λαό αὐτή ἡ γρήγορη 

κατανόηση τῶν πραγμάτων καί τῶν καταστάσεων. 
Ὑπάρχει ἔντονη ἐπίσης, ἡ ἄλλη ποιότητα τῶν Βυζα
ντινῶν: ἡ ζωηρή περιέργεια. Καί οἱ νεοέλληνες ἔχουν, 
ὅπως εἶχαν κι οἱ Βυζαντινοί, ἀντίληψη τῆς σημασίας 
τους στήν ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ. Ὅλα αὐτά δείχνουν 
μία ἱστορική ἑνότητα, ἄλλωστε κανείς λαός δέν δια
τηρεῖ ὅλα τα χαρακτηριστικά του ἀπείραχτα. Πολλά 
ἐξαρτῶνται ἀπό τή γλῶσσα, πού εἶναι ὁ καλύτερος 
τρόπος συντήρησης τῆς παράδοσης. Ἡ γραμματεία 
τοῦ Βυζαντίου πληγώθηκε ἀπό τή σχέση της μέ τήν 
ἀρχαία γραμματεία. Εὐτυχῶς, οἱ νεοέλληνες ἔχουν τή 
δημοτική πού ἐπέτρεψε στήν νεοελληνική γραμμα
τεία νά προχωρήσει, νά ἐξελιχθεῖ μ’ ἕναν τρόπο πού 
οἱ βυζαντινοί δέν κατάφεραν, μέ ἐξαίρεση τήν κρητι
κή λογοτεχνία καί τό Διγενῆ. Τά μεγάλα βυζαντινά 
ἀριστουργήματα ἦταν μᾶλλον λαϊκά.

ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΣΤΗΒΕΝ ΡΑΝΣΙΜΑΝ

Ὁ διαπρεπής Βυζαντινολόγος σέρ Τζέημς Κόχραν Στήβεν-
σον Ράνσιμαν, γνωστότερος ὡς σέρ Στῆβεν Ράνσιμαν.
(7  Ἰουλίου 1903 - 1 Νοεμβρίου 2000)
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ΚΑι ςΤήν ΘΕςςΑλονιΚή...
Μνημόσυνο γιά τήν μνήμη τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια τέλεσε ἡ Παράταξή 

μας καί στήν Θεσσαλονίκη, στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας, περιοχή Νέα 
Κηφησιά, χοροστατοῦντος καί τοῦ Σέβ. Μητρ. Θεσσαλονίκης Ἀνθίμου.

Ἐπιστολές Ἀναγνωστῶν

 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ
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Ὁ ἀγῶνας μας ἀπαιτεῖ ἄμεσα ὑλική ἐνίσχυση!

ΜνήΜοςυνο ιώΑννου ΚΑΠοΔιςΤριΑ

Τήν Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2013 στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου 
Πευκακίων τελέσθηκε ἱερό Μνημόσυνο γιά τόν μαρτυρικό Κυβερνή
τη τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννη Καποδίστρια. Στό Μνημόσυνο παραβρέθηκε 
σύσσωμη ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» γιά 
νά ἀποδώσει ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στόν Πρῶτο Κυβερνήτη τῆς Πα
τρίδος μας.

Στήν σύντομη προσλαλιά του ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, αἰδε
σιμολογιώτατος πρωτ. Βασίλειος Βολουδάκης εἶπε χαρακτηριστικά:

«Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἀειμνήστου Κυβερνήτου τῆς πατρίδος μας 
Ἰωάννου τοῦ Καποδίστρια! Δίκαιοι εἰς τόν αἰῶνα ζῶσι καί δίκαιος 
ὑπῆρξε ὁ Κυβερνήτης μας. Εἶναι ὁ Κυβερνήτης αὐτός τό μοναδικό 
καύχημα πού ἔχουμε ὡς Ὀρθόδοξο Ἔθνος μετά τήν ἀπελευθέρωσή 
μας ἀπό τόν τουρκικό ζυγό. Κι ἄλλοι ὑπῆρξαν μέ κάποια θρησκευτι
κότητα, ἀλλά ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἦταν πιστός Ὀρθόδοξος καί 
ὅπως ζοῦσε στήν Ἐκκλησία, ἔτσι ἐπολιτεύετο. Ἄρχιζε τή ζωή του, τήν 
ἑβδομάδα του ἀπό τά χαράματα τῆς Κυριακῆς μέ τό μυστήριο τῆς 
Θείας Εὐχαριστίας καί ἐν συνεχείᾳ ὅλη ἡ ἑβδομάδα ἦταν σέ αὐτό 
τό πνεῦμα, σέ αὐτή τήν ἀτμόσφαιρα, τήν ὁποία μετέδιδε καί στούς 
ἀλλοεθνεῖς. Τρία χρόνια ἐκυβέρνησε καί ἡ Ἑλλάδα στηρίζεται ἀκόμα 
χάρη σέ αὐτά τά τρία χρόνια καί τήν εὐσέβεια πού ἔβαλε ὡς θεμέλιο 
λίθο τῆς παλιγγενεσίας τοῦ Ἔθνους μας. Τρία ἔτη ἔθρεψαν περίπου 
διακόσια χρόνια καί τώρα ἀρχίζει ἡ μεγάλη παρακμή. Τρία χρόνια 
ἑνός πραγματικοῦ Χριστιανοῦ καί ἀρκοῦνε ὀκτώ χρόνια ἀνθρώπων 
ἀμοραλιστῶν νά διαλύσουν τά πάντα. Ὁ Καποδίστριας δέν ἔχει καμία 
σχέση μέ τούς ἀθέους τῆς Δύσεως οὔτε μέ ἐκείνους πού καπηλεύονται 
τήν Πατρίδα καί τήν Ἐκκλησία γιά νά πάρουν τήν ἐξουσία. Ἡ ἐξουσία 
γιά τόν Καποδίστρια ἦταν «ἄνωθεν κατερχομένη», ἦταν ἡ Θεία Δύ
ναμις καί αἰσθανόταν πάντοτε ὡς ταπεινός διάκονος τοῦ ἔργου τοῦ 
Θεοῦ μας. Δέν αἰσθανόταν ὅτι ἡ ἐξουσία πηγάζει ἀπό αὐτόν ἤ ἀπό 
τίς «Μεγάλες Δυνάμεις» ἤ ὅτι πηγάζει ἀπό τόν λαό, αὐτό πού λένε 

σήμερα γιά νά κοροϊδεύουν τόν κόσμο.
 Ἡ ἐξουσία δέ πηγάζει ἀπό τόν λαό, πηγάζει ἀπό τόν Θεό γι’ αὐτό 

βρίσκεται ἐκτός της ἀνθρώπινης οὐσίας. Αὐτό θά πεῖ ἐξουσία: ἐκτός 
της οὐσίας τῶν ἀνθρώπων, ἐκτός τῆς ἀνθρώπινης φύσεως. Ἐάν ἦταν 
ἐντός τῆς ἀνθρώπινης φύσεως τότε ἔχουν δίκιο οἱ ἀναρχικοί πού δέν 
δέχονται γιά κυβερνῆτες ἀνθρώπους. Ἔχουν δίκιο καί ἐπαναστατοῦν 
ἐναντίον κάθε ἀνθρώπινης ἐξουσίας. Ἔχουν ὅμως κι ἕνα ἄδικο. Ἔχουν 
ἀφήσει ἔξω τό Θεό. Ἀλλά χωρίς Θεό ὅλα ἐπιτρέπονται. Χωρίς Θεό 
οἱ νόμοι εἶναι ἄχρηστοι. Χωρίς Θεό ὁ καθένας μπορεῖ νά κάνει ὅ,τι 
θέλει.»

Τίς τελευταῖες μέρες γίναμε ἀποδέκτες ἑνός ἀκόμα θλιβεροῦ 
γεγονότος, πού ὁ λογικός ἀνθρώπινος νοῦς ὄχι μόνο δέν τό 

δέχεται ἀλλά καί τό καταδικάζει. Ὀπαδός τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μα-
χαίρωσε καί σκότωσε ἕναν συνάνθρωπό του πού ἦταν ἰδεολογικά 
ἀντίθετος μέ αὐτόν. Ἡ πολιτική σκοπιμότητα ἦταν τό κίνητρο πού 
ὤθησε τόν δράστη νά προβεῖ στήν δολοφονία τοῦ θύματος. Ἡ Χ.Α. 
πατῶντας στήν ἀδιαφορία καί στήν ἀνικανότητα τῆς πολιτείας νά 
λύσει καθημερινά ζωτικά προβλήματα τῶν πολιτῶν, σέ ἀρκετές 
περιπτώσεις λαμβάνει ἀπό μόνη της τό ρόλο τοῦ «ὑπερασπιστή 
καί προστάτη τῶν ἀδυνάμων» ὑποκαθιστῶντας βέβαια μέ στρε-
βλώσεις τήν κοινωνική πολιτική τῆς ἀσφαλείας καί τῆς προστασίας 
πού δικαιοῦνται ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. 

Μέ ἀκραῖες ἐκδηλώσεις καί προκλητικές δηλώσεις τά στελέχη 
της στρέφουν τά φῶτα τῆς δημοσιότητας πάνω τους. Προβάλλονται 
ὡς κάτι διαφορετικό, καί γιά νά τό ἀποδείξουν αὐτό καταφεύγουν 
σέ ξυλοδαρμούς καί σέ βιαιοπραγίες. Θολώνουν τήν εἰκόνα τους, 
πού τόσα χρόνια ὁλοφάνερα ἔδειχνε πώς εἶναι ἀρχαιολάτρες, 
ὑμνητές τῶν σατανικῶν δυνάμεων καί παραπλανοῦν πώς ἔγι-
ναν ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Δυστυχῶς ἀρκετοί ἀγανακτισμένοι 
συμπολῖτες μας ἰκανοποιήθηκαν ἀπό τήν τακτική τους αὐτή μέ 
ἀποτέλεσμα νά τούς δώσουν τήν δύναμη νά μποῦν στήν Βουλή. Ἂν 
καί τά σημάδια τῆς ἐπικινδυνότητάς τους ἦταν ὁρατά καί γνωστά 
στούς πιό νουνεχεῖς, γιά ἀρκετούς «ἀηδιασμένους» ἀπό τό πολιτικό 
φαγοπότι πού ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, (ἱκανούς ὅμως νά τούς 
στηρίξουν στήν κοινοβουλευτική τους καριέρα) ἦταν προσπελά
σιμα. Ἀντί τά ὑπόλοιπα κόμματα νά ἀναρωτηθοῦν γιατί οἱ ἀκραῖοι 
σέ συμπεριφορά ἔχουν ἀνεβασμένα τά ποσοστά τους, συνέχισαν 
τό γλέντι τους, ἀφήνοντας τόν ἑλληνικό λαό νά ἑξαθλιώνεται καί 
νά ψάχνει νά βρεῖ ποῖος θά τοῦ ἑξασφαλίσει τήν ἀξιοπρέπειά του. 
Οἱ πολιτικοί μας γιά τό μόνο πού ἐνδιαφέρθηκαν εἶναι γιά τό 
πῶς θά φεσώσουν καί πώς θά ξεπουλήσουν τήν Πατρίδα μας. 
Ἡ δολοφονία τοῦ νεαροῦ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀναρχίας καί τοῦ 

τραμπουκισμοῦ πού ἐπικρατεῖ λόγῳ ἔλλειψης τοῦ κράτους ἀπό 
κάθε τομέα. 

Μέ τό ἔγκλημα αὐτό ἦρθε στό προσκήνιο τό θέμα τοῦ ῥατσι
σμοῦ. Ὀργανώθηκαν ἀντιρατσιστικές συγκεντρώσεις καί πορεῖες. 
Θά πρέπει νομίζω νά δοῦμε ὅμως τό θέμα τοῦ ῥατσισμοῦ πιό βαθιά 
καί οὐσιαστικά. Ῥατσισμός θεωρεῖται ἡ προκαταλήψη καί ἡ πολιτική 
διακρίσεων ἐναντίον αὐτῶν πού δέν ἀνήκουν στήν ὑποτιθεμένη 
«ἀνώτερη» φυλή, πού ἔχει κάποια ἐγγενῆ χαρακτηριστικά πού τήν 
καθιστοῦν ἀνώτερη ἀπό τίς ἄλλες. Ὁ ῥατσισμός δέν εἶναι μία ἁπλή 
προκαταλήψη καί ὑποτίμηση κάποιων ἀνθρώπων. Ὁ ῥατσισμός 
εἶναι συνυφασμένος μέ τήν παιδεία πού δέχεται ὁ ἄνθρωπος, κάτι 
πού ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» γνωρίζει πολύ καλά καί γι’ αὐτό ξεχωρίζει 
ἀπό τά ὑπόλοιπα κόμματα πού τό μόνο πού γνωρίζουν εἶναι νά 
ἑξαπατοῦν. Τό νά μήν εἶσαι ῥατσιστής δέν εἶναι ἁπλᾶ πολιτισμός 
ἀλλά τρόπος ζωῆς. Ἀπό μικρός μαθαίνεις πώς ὁ συνάνθρωπός σου 
εἶναι ὅπως καί ἐσύ, δημιούργημα τοῦ Πλάστη τῶν πάντων καί τόν 
ἀντιμετωπίζεις σάν ἀδελφό σου. Τόν σέβεσαι καί τόν συμπονᾶς 
ὅταν δοκιμάζεται μέ δυσκολίες καί χαίρεσαι ὅταν εὐημερεῖ. Μα
θαίνεις τίς ἀξίες γιά νά ἀποκτήσεις τό ἦθός πού δέν σοῦ ἐπιτρέπει 
νά κάνεις στόν ἄλλο ὅ,τι δέν θέλεις νά σοῦ κάνουν. Ὑπολογίζεις 
τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη καί ζωή στήν πραγματική της διαστάση καί 
φυσικά θεωρεῖς ἀδιανόητο νά τήν ἀφαιρέσεις, νά τήν τραυματίσεις, 
νά τήν κακοποιήσεις. Στήν χριστιανική παιδεία καί ἀγωγή ὁ ὅρος 
φασισμός δέν ἔχει νόημα παρά μόνο γιά νά δηλώσει τήν ἑξαίρε
ση, πού μέ τίς ἀκραῖες καί διαστροφικές συμπεριφορές ἐκδηλώνει 
τό ἄτομο. Στίς μέρες μας ἡ Ὀρθόδο
ξη Παιδεία ὅμως πολεμεῖται καί ἔτσι 
τό φυσικό καί τό αὐτονόητο γίνονται 
ζητούμενα. Οἱ ἄνθρωποι πού μέ τήν 
δική μας συγκατάθεση μπήκαν στήν 
ἑλληνική βουλή, παρ’ ὅτι μπορεῖ καί 
αὐτοχαρακτηρίζονται χριστιανοί, εἶναι 
ἄμαθοι καί ξένοι μέ τήν χριστιανική 

Μέ ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε, τόν Ἰούλιο,  ἡ περιοδεία τοῦ Προέδρου τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» κ. Μιχάλη Ἠλιάδη στήν Βέροια, 
στήν Καβάλα ἀλλά καί στήν Λέσβο. Μέ πολύ ἐνδιαφέρον οἱ φίλοι καί μέλη τῆς Παρατάξεως, τόσο στήν Βόρεια Ἑλλάδα ὅσο 
και στό Αἰγαιοπελαγίτικο νησί, συμμετεῖχαν στίς συγκε ντρώσεις πού πραγματοποιήθηκαν. 

Ὁ Πρόεδρος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», κατά τήν ἐπί
σκεψή του στήν Καβάλα καί στήν Βέροια στίς 
13 καί 14 Ἰουλίου  ἀνέπτυξε τό πρόγραμμα τῆς 
Παρατάξεως γιά τό θέμα τῆς οἰκονομίας, τήν 
ἀγροτική ἀνάπτυξη καί σχολίασε τήν τρέχουσα 
ἐπικαιρότητα. Ὁ κ. Ἠλιάδης ἀναφέρθηκε στήν 
μεγάλη σημασία γιά τήν Ἑλληνική οἰκονομία τῆς 
ἐκμετάλλευσης τῆς ἀγροτικῆς γῆς ἡ ὁποία θά 
πρέπει νά ἑστιάσει στό ποιοτικό προϊόν καί νά 
ἔχει ἐξαγωγικό χαρακτήρα! Ἀξιοσημείωτο ἦταν τό 
ἐνδιαφέρον τῶν παρευρισκομένων γιά τό ἀναλυ
τικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τοῦ Κράτους ἀπό 
τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», στήν περίπτωση πού κληθεῖ 
ἄμεσα νά κυβερνήσει.

Τήν Δευτέρα 29 Ἰουλίου 2013 ὁ κ. Ἠλιάδης 
ἐπισκέφθηκε την Λέσβο,  συναντήθηκε μέ τούς 
κατοίκους τοῦ νησιοῦ καί στίς 20:00 δόθηκε ἡ 
εὐκαιρία τόσο στά μέλη τῆς Παρατάξεως, στούς 
κατοίκους ἀλλά καί στούς παραθεριστές πού βρί
σκονταν στήν Μυτιλήνη, νά πραγματοποιήσουν 
ἕναν οὐσιαστικό διάλογο μέ τόν Πρόεδρο, στό 
ξενοδοχεῖο «Λέσβιον». Ἰδιαίτερα ἐνθαρρυντικό 
ἦταν τό γεγονός ὅτι ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι ἦταν 
νέοι σέ ἡλικία, κάτι πού μᾶς γεμίζει μέ αἰσιοδοξία 
γιά τήν μελλοντική πορεία τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
στήν Λέσβο.

Καλοκαιρινή περιοδεία τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

διδασκαλία καί παιδεία, ἐμφανίζουν διαρκή ῥατσιστική συμπεριφορά πολύ πιό 
ἐπικίνδυνη ἀπό αὐτή τῶν μελῶν τῆς Χ.A. Ὑποτιμοῦν τόν ἑλληνικό λαό, ἐργά
ζονται τόν ἀποχριστιανισμό του θεωρῶντας ἀνώτερη τήν παγκοσμιοποίηση, 
ἐπιθυμοῦν τήν πνευματική καί οἰκονομική του ἑξαθλίωση. Τόν σκοτώνουν μέ 
τά νομοθετικά τους μαχαιρώματα καθώς ὅλο καί περισσότεροι συμπολῖτες μας 
μή μπορῶντας νά ἀντεπεξέλθουν στίς δυσκολίες αὐτοκτονοῦν.  Ἔτσι μαζί μέ τόν 
φυλετικό ῥατσισμό πού ὅλοι καταδικάζουμε θά πρέπει νά καταδικάσουμε καί 
ἐμπράκτως ὅλους τούς πολιτικούς πού ῥατσιστικά μᾶς ὑποδουλώνουν στά χέρια 
τῆς ἀνώτερης τροϊκανῆς Εὐρώπης. Ἡ ἐπιστροφή στήν Ὀρθόδοξη Παιδεία μας, 
εἶναι ἡ ἐγγύηση ὅτι ἀληθινά καταδικάζουμε κάθε μορφή ρατσισμοῦ.

Εὐχαριστῶ γιά τήν φιλοξενία, 
Ε.A.


