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Περί Ρωµηῶν καί 
Ρωµαιοσύνης

Ἐπειδή ἀρκετοί ἀπό τούς φίλους πού ἐπικοινω-
νοῦν µαζί µας, εἴτε ἠλεκτρονικά εἴτε προσωπικά, 

προβληµατίζονται γιατί χρησιµοποιοῦµε τόν ὄρο 
Ρωµηοί καί Ρωµηοσύνη (Ρωµαιοσύνη) καί ἀνησυχοῦν 
µήπως αὐτός ὁ ὅρος εἶναι σέ βάρος τῆς Ἑλληνικῆς 
µας ταυτότητας, θά θέλαµε νά κάνουµε κάποιες δι-
ευκρινίσεις γιά τό θέµα.

Τό ὄνοµα  Ἕλληνες δόθηκε ἀπό τά πρῶτα ἱστορικά 
χρόνια στούς λαούς πού –κατά τή µυθολογία– εἶχαν 
γενάρχη τό γιό τοῦ Δευκαλίωνα καί τῆς Πύρρας (τοῦ 
µυθολογικοῦ ζεύγους πού ἐπέζησε ἀπό τόν µεγάλο 
κατακλυσµό) τοῦ Ἕλληνα. Ἦταν λοιπόν ἕνα εὐρύ 
ὄνοµα πού περιέκλειε τούς Ἀχαιούς, τούς Δωριεῖς, 
τούς Ἴωνες, τούς Αἰολεῖς καί ἄλλα µικρότερα Ἑλλη-
νικά φῦλα.

Αὐτοί οἱ λαοί ὅµως, ἐνῷ εἶχαν συνείδηση τῆς ἑνό-
τητάς τους –τήν ὁποία ὅριζαν µέ τά τρία κοινά χαρα-
κτηριστικά, τό «ὅµαιµον», τό «ὁµόγλωσσον» καί τό 
«ὁµόθρησκον» – καί ἐνῷ πολλές φορές, µπροστά σε 
κάποιο κοινό κίνδυνο ἑνώνονταν, συνήθως, ἀλληλο-
εξοντώνονταν, προσπαθῶντας νά ὑπερασπίσουν τά 
στενά, τοπικά, ὅρια καί συµφέροντά τους, σέ βάρος 
τῆς κοινῆς ἐθνικῆς συνείδησης. Αὐτό εἶχε σάν ἀπο-
τέλεσµα τήν ὀχύρωσή τους σέ πόλεις-κράτη, πού 
τό ἕνα πολεµοῦσε τό ἄλλο. Οἱ Ἀθηναῖοι, οἱ Σπαρ-
τιᾶτες, οἱ Θηβαῖοι, οἱ Ἀργεῖς κ.ο.κ. δηµιουργοῦσαν 
συµµαχίες καί ἀγωνίζονταν νά ὑποτάξουν ὁ ἕνας τόν 
ἄλλον καί νά αὐξήσουν τόν κύκλο ἐπιρροῆς τους σέ 
βάρος τῶν ὅµαιµων, ὁµόγλωσσων καί ὁµόθρησκων 
ἀδερφῶν τους. 

Βέβαια, ὡς ἕνα βαθµό, εἶχαν τήν ἐθνική τους πε-
ρηφάνεια καί τήν κοινή συνείδηση πού τούς ἔκανε 
νά θεωροῦν «πάντα µή Ἕλληνα, βάρβαρον». Αὐτό 
ὅµως δέν ἐµπόδισε τό Δηµοσθένη, τόν πασίγνωστο 
Ἀθηναῖο ρήτορα, νά ἀρνεῖται νά δεχτεῖ τούς Μακε-
δόνες σάν  Ἕλληνες καί νά τούς θεωρεῖ βαρβάρους, 
παρά τό ὅτι τό ὅµαιµον ὁµόγλωσσον καί ὁµόθρησκόν 
τους συµπεριελάµβανε κι’ αὐτούς. Μέ τήν ἴδια λογική 
καί οἱ Σπαρτιᾶτες ἀρνήθηκαν νά ἀκολουθήσουν τόν 
Ἀλέξανδρο στήν ἐκστρατεία του κατά τῶν Περσῶν 
καί θεωροῦσαν τούς ἑαυτούς τους περήφανους, πού 
ἐκεῖνοι µόνοι ἑξαιρέθηκαν ἀπό ὅλους τους  Ἕλληνες, 
ὅπως δηλώνεται στό ἐπίγραµµα τῆς ἀφιέρωσης τῶν 
300 Περσικῶν πανοπλιῶν στήν Ἀκρόπολη, µετά τή 
µάχη τοῦ Γρανικοῦ: «Ἀλέξανδρος ὁ τοῦ Φιλίππου καί 
οἱ  Ἕλληνες πλήν Λακεδαιµονίων ἀπό τῶν βαρβάρων 
τῶν τήν Ἀσίαν κατοικούντων».

Δυστυχῶς, ἡ διχόνοια καί ὁ στενόµυαλος τοπι-
κιστικός διχασµός µᾶς ἀκολουθεῖ καί σήµερα, ἀπο-
δεικνύοντας ὅτι εἶµαστε πράγµατι γνήσιοι ἀπόγο-
νοι τῶν προγόνων µας ἀπό τούς ὁποίους πήραµε τά 
ἐλαττώµατα, ἀλλά ἐλάχιστες ἀπό τίς ἀρετές τους!

Ὅταν ἡ Ρωµαϊκή αὐτοκρατορία κατέλαβε ὁλό-
κληρη σχεδόν τήν τότε γνωστή οἰκουµένη, ἔγινε 
ἕνα πανεθνικό χωνευτῆρι ὅλων τῶν κατακτηµένων 
λαῶν της, συµπεριλαµβανοµένων καί τῶν Ἑλλήνων. 
Ὁ χαρακτηρισµός τοῦ Ρωµαίου πολίτη, ἐξασφάλι-
ζε τήν περηφάνεια καί τά προνόµια σ’ αὐτόν πού 
τόν εἶχε, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν καταγωγή ἤ τή φυλή 
του. Ὁ Ρωµαῖος πολίτης µποροῦσε νά εἶναι Ἰταλός, 
Ἕλληνας, Ἰουδαῖος, Αἰγύπτιος, Κέλτης, Γότθος ἤ 
δέν ξέρω κι ἐγώ τί ἄλλο, πάνω καί πέρα ἀπό ὅλα 
ἦταν ὅµως Ρωµαῖος πολίτης. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
εἶχε τή Ρωµαϊκή ὑπηκοότητα καί τήν ἐπικαλέστηκε 

Ὁ σημερινός πολιτικός χῶρος στήν Ἑλλάδα, ἔχει μετατραπεῖ σέ μιά σκηνή 
ἄγονων καί στείρων ἀντιπαραθέσεων, μέ ἄξονα τήν προσωπική προ-

βολή ἀλλά καί τήν ἐπίτευξη στόχων καί σκοπῶν πού ἐπιβάλλουν ξένα καί 
ἐχθρικά πρός τήν Ἑλλάδα συμφέροντα. Μέσα σέ ὅλα τά προβλήματα πού 
ἔχουν προκύψει ἀπό τήν δουλική στάση Κυβέρνησης, συμπολίτευσης, τάχα 
ἀντιπολίτευσης καί λοιπῶν συμπαρομαρτούντων κομμάτων, πού ἀποτελοῦν 
τό σημερινό προδοτικό κοινοβούλιο τῆς χώρας, ἔρχονται νά προστεθοῦν τά 
σωρηδόν νέα κόμματα πού ἱδρύουν οἱ ἴδιοι καί ἴδιοι ἄνθρωποι πού μέχρι χθές 
βρίσκονταν κάτω ἀπό κάποιον ἄλλο μανδύα ἤ πολιτικό φορέα. Κανείς, ὅμως, 
δέν ἔχει ἄλλο κίνητρο πέραν τῆς ἐξυπηρετήσεως προσωπικῶν φιλοδοξιῶν καί 
συμφερόντων! 

Πρέπει κάποια στιγμή νά καταλάβουμε ὅλοι καλά, πώς ἡ Ἑλλάδα διακρίνεται 
ἀπό τά ὑπόλοιπα κράτη γιατί ἦταν, εἶναι, καί θά εἶναι, μιά βαθειά καί ἀληθι-
νά θρησκευόμενη χώρα. Ἀπό τήν νηπιακή ἡλικία 
τοῦ Ἔθνους μας, τήν ἀρχαία Ἑλλάδα, ἔδειχνε πώς ἡ 
ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ ἦταν ἀπό τά βασικά χαρακτη-
ριστικά του. Ἤθελε πάντοτε τόν Θεό στήν καθημε-
ρινότητά του, ἐπινόησε θεούς σύμφωνα μέ τά πάθη 
καί τά προβλήματά του, ἀλλά πάντα ζητοῦσε τόν 
Θεό σάν λυτρωτή καί σωτήρα ἀπό τά ψυχικά του 
πάθη καί τά προβλήματά του. Ἤθελε πάντα τόν Θεό 
ὅπως εἶναι καί ὅπως σήμερα Τόν γνωρίζουμε γιατί 
μᾶς ἀποκαλύφθηκε. Οἱ πρόγονοί μας πρόσμεναν 
τόν ἄγνωστο Θεό καί γι’ αὐτό δέχτηκαν μέ τόση 
χαρά καί Αὐτόν καί τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου 
τοῦ Σαρκωθέντος Ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς σήμερα, 
παρότι ἔχουμε τόσες χειροπιαστές ἀποδείξεις, παλεύουμε νά ἀποτινάξουμε 
ἀπό πάνω μας τήν ἴδια τήν ψυχή μας!

Αὐτό, λοιπόν, πού σήμερα ἡ Παράταξή μας προσπαθεῖ νά πετύχει, εἶναι τό νά 
ἐπανασυνδέσει τήν ζωή τῶν προγόνων καί τῶν Πατέρων μας μέ τήν σημερινή 
μας ζωή, ὅπως ἀκριβῶς ἦταν πρίν διακοπεῖ βίαια καί ὁριστικά μέ τή δολοφο-
νία τοῦ πρώτου καί μαρτυρικοῦ κυβερνήτου Ι. Α. Καποδίστρια. Θέλουμε νά 
ἐπιστρέψει ἡ ζωή καί ἡ διακυβέρνηση τοῦ τόπου μας, στά δημιουργικά ἐκεῖνα 
χρόνια πού κατάφερε ἀπό καμένη γῆ νά γίνει ἔθνος. Θέλουμε καί ποθοῦμε νά 
δοῦμε τήν Πατρίδα μας καί πάλι μεγάλη καί τρανή καί  ὄχι φτωχή καί κακομοί-
ρα, ὅπως τήν ἔχουν καταντήσει σήμερα οἱ πολιτικοί μας. Αὐτό τό ὅραμα καί 
τόν πόθο μας δέν τό συμμερίζεται ἀπολύτως κανένας πολιτικός σχηματισμός 
στήν Πατρίδα μας! Ἡ Παράταξή μας σέ ἀντίθεση μέ ὅλα τα κόμματα ἐντός καί 
ἐκτός του κοινοβουλίου, δέν «ἁλιεύει» ψήφους. Δέν θεωροῦμε τούς ἀνθρώπους 
ψάρια, τά ὁποῖα παγιδεύει κανείς μέ δολώματα. Ἐμεῖς λέμε καθαρά τό ποιοί 
εἴμαστε, πώς θέλουμε τήν Πατρίδα μας, ποιές εἶναι οἱ προτεραιότητές μας καί 
πώς σκοπεύουμε νά λύσουμε τά δῆθεν «ἄλυτα» προβλήματα πού ἀντιμετωπί-
ζει σήμερα τό κράτος μας. Ἀπευθυνόμαστε σέ ὅλους τούς σκεπτόμενους καί 
προβληματισμένους Ἕλληνες. Σ’ αὐτούς πού ἔχουν καταλάβει τό ἀδιέξοδο 
τῆς σημερινῆς κατάστασης, ἀλλά καί τό μέλλον τοῦ τόπου πού κάθε μέρα δι-
αγράφεται καί πιό ἀβέβαιο καί καταστροφικό. Ἀπευθυνόμαστε σέ ὅλους ἐσᾶς 
πού ἔχετε τήν ἐλπίδα, πώς κάτι μπορεῖ νά ἀλλάξει. Γιατί μπορεῖ νά ἀλλάξει καί 
μάλιστα γρήγορα καί ἀποτελεσματικά.

Ἡ Παράταξή μας δέν ἔχει κοινά σημεῖα καί τοποθετήσεις μέ τά ὑπάρχοντα 
κόμματα, ἀκόμα καί σέ ἐπί μέρους ζητήματα. Γιά νά εἴμαστε δίκαιοι, θά λέγαμε 
πώς ἴσως ἔχουμε κάποια σύγκλιση μέ τό Κ.Κ.Ε. στά θέματα ἐργασίας, ἀλλά κι 

ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ χαοτική προσέγγιση λόγῳ τῆς μεγάλης διαφορᾶς στήν ἰδεολο-
γία. Ἡ κοινή πολιτική, δέν εἶναι τό νά λένε δύο κόμματα τά ἴδια λόγια. Κοινή 
πολιτική δέν μπορεῖ νά ἔχει ἕνα κόμμα καί μία Παράταξη. Ἐμεῖς εἴμαστε Πα-
ράταξη, αὐτοί εἶναι κόμματα, γιατί αὐτοί βλέπουν τήν ἀλήθεια κομματιαστά, 
δηλαδή μέ τήν προοπτική νά ἐξυπηρετήσουν τούς λίγους, τούς χρηματοδότες 
τους. Ἐμεῖς θέλουμε νά βλέπουμε τήν Ἀλήθεια ὁλόκληρη, μέ τήν προοπτική νά 
ἐξασφαλίσουμε στούς πολλούς συνανθρώπους μας ἀξιοπρεπή ζωή, προστασία 
καί ἀσφάλεια. Αὐτοί ἔχουν τά συμφέροντα πού ἐξυπηρετοῦν, ἐμεῖς θέλουμε νά 
ἐφαρμόσουμε στήν πολιτική, τήν καθημερινή μας ζωή ὅπως τήν ζοῦμε τόσα 
χρόνια μέσα στήν Ἐκκλησία. Ποῦ νά βροῦμε λοιπόν κοινά σημεῖα καί σέ ποιά 
κοινή βάση νά μιλήσουμε; 

Ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν στόν τόπο μας κάποια  κόμματα ἤ κινήσεις πού ἐπι-
καλοῦνται τή χριστιανική τους φυσιογνωμία, ἐπειδή κάποια ἰδρυτικά μέλη τους 

δέχονται τήν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ὡστόσο, ἐπειδή 
δέν ταυτίζουν τήν πολιτική μέ τήν πνευματική ζωή, 
ἡ  σχέση τους  μέ τήν Ἐκκλησία καί τήν ἔννοια τοῦ 
Πνευματικοῦ εἶναι πολύ χαλαρή. Δέν θεωροῦν αὐτο-
νόητο νά παίρνουν ὁδηγίες ἀπό τήν ἐκκλησιαστική 
ἐμπειρία τῶν γνησίων Ποιμένων, ἀλλ’ οὔτε θέτουν 
ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση τόν ἀποκλεισμό ἀπό τίς 
τάξεις τῶν ὑποψηφίων βουλευτῶν ἤ τῶν ἐπιτελικῶν 
προσώπων τῆς Παρατάξεως ὅλων ἐκείνων πού δέν 
συντάσσονται μέ τό γράμμα καί μέ τό πνεῦμα τῆς 
Ὀρθοδοξίας μας.

Παρατηρεῖται δηλαδή μιά πρακτική ἀνθρώπων 
πού  θέλουν νά μοντάρουν τό Εὐαγγέλιο στίς πο-

λιτικές πρακτικές. Κι ἐπειδή μετά τήν μεταπολίτευση ἦταν στήν μόδα ὁ σοσι-
αλισμός, μερικοί χριστιανοί θέλησαν νά παρουσιάσουν τό Εὐαγγέλιο σοσια-
λι στικό. Ὁ σοσιαλισμός ὅμως δέν εἶναι τίποτε μπροστά στό Εὐαγγέλιο. Οὔτε 
ὁ κομμουνισμός εἶναι τίποτε μπροστά στό Εὐαγγέλιο. Τό Εὐαγγέλιο ἔχει τίς 
λύσεις τίς πραγματικές. Αὐτοί δέ, πού ἰσχυρίζονται πώς ἔχουν τίς ριζοσπαστικές 
λύσεις εἶναι ἐπικίνδυνοι. Ἐμεῖς δέν θέλουμε νά σπάσουμε τίς ρίζες. Θέλουμε 
νά ἐπιστρέψουμε στίς ρίζες μας καί νά τίς προστατέψουμε γιατί χωρίς τίς ρίζες 
δέν ὑπάρχει οὔτε κορμός, οὔτε καρποί. 

Ὑπάρχουν ἄπειροι λόγοι γιά πεῖ κανείς καί νά ἀποδείξει πώς ἡ ἰσότητα, ἡ 
εἰρήνη, ἡ κοινωνική δικαιοσύνη πού ἐπιθυμεῖ διακαῶς ὁ πλανήτης δέν μπορεῖ 
νά ἐφαρμοστεῖ ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ πιό ἁπλός ὅμως πηγάζει ἀπό τό: Ἐάν 
δέν ὑπάρχει Θεός, ἐάν δέν ἔχει ὁ ἄνθρωπος ἀναζήτηση πέρα καί ἔξω ἀπό τόν 
ἑαυτό του γιατί νά εἶναι καλός, δίκαιος μέ τούς ἄλλους; Γιατί νά μήν κοιτάξει 
νά ἐξασφαλίσει τούς οἰκείους του καί νά ἀδιαφορήσει γιά τούς ὑπόλοιπους; 
Γιατί νά ἀσχοληθεῖ μέ τόν πόνο τοῦ διπλανοῦ του; Γιατί ὅταν θά τοῦ δοθεῖ ἡ 
ἐξουσία νά μήν κοιτάξει νά περάσει ζωή χαρισάμενη μέχρι νά κλείσει τά μάτια 
του; Γιατί ἄν δέν ὑπάρχει ζωή μετά τόν θάνατό μας νά μήν περάσουμε καλά σέ 
αὐτήν τή ζωή; Ὅσο καί νά ἀναρωτιέται κανείς πάνω σέ αὐτό τό ἐρώτημα, ἄν 
ὅλα δέν εἰδωθοῦν μέσα ἀπό τά μάτια πού βλέπουν, μέσα ἀπό τήν Ὄντως Ζωή, 
δέν ἔχει νόημα τίποτε! Ἐμεῖς ὅμως, γαλουχηθήκαμε, μεγαλώσαμε καί παρα-
μένουμε μέσα στήν Ἐκκλησία. Ξέρουμε πώς ἐδῶ εἴμαστε πρόσκαιροι. Δέν θά 
ζήσουμε αἰώνια! Γι’ αὐτό δέν ἔχουμε ἀνάγκη τόν εἰσαγγελέα γιά νά κάνουμε 
σωστά τή δουλειά μας! Δέν χρεια ζόμαστε φύλακα πάνω ἀπό τό κεφάλι μας γιά 
νά ἐφαρμόσουμε τό σωστό γιά τούς πολλούς καί ὄχι γιά τούς λίγους! Δέν μᾶς 

ΣυνεΡγαΣία ἤ Συνενοχή;

ΜεΣω του ίΣλαΜ εΠίδίωκουν τήν εξαφανίΣή του χΡίΣτίανίΣΜου

Τελευταία μᾶς ἦρθε ἀπό τή Νορβηγία 
ἡ ἑξῆς πρωτοφανής γιά τά εὐρωπα-

ϊκά δεδομένα εἴδηση: ἡ ἰσλαμική τρο-
μοκρατική ὀργάνωση Ansar al-Sunna 
ἀπαιτεῖ ἀπό τήν κυβέρνηση τῆς Νορ-
βηγίας τήν ἀναγνώριση τῆς πρωτεύου-
σας Ὄσλο ὡς μουσουλμανικῆς πόλης μέ 
μουσουλμανικό ἔθνος. Στήν περίπτω-
ση πού δέν εἰσακουστεῖ τό αἴτημά της 
ἀπειλεῖ μέ ἱερό πόλεμο, μέ μία νέα 11η 
Σεπτεμβρίου σέ Νορβηγικό ἔδαφος, ἤ μέ 
μεγαλύτερες ἐπιθέσεις ἀπό ἐκείνην πού 
δέχθηκε ἡ Νορβηγία στίς 22 Ἰουλίου ἀπό 
τόν Breivik. Χαρακτηριστικά ἡ ὀργά-
νωση ἀναφέρει ἐπί λέξει στή διακήρυξή 
της, πού στάλθηκε σέ ὅλους τούς Νορ-
βηγούς πολιτικούς καί δημοσιογράφους: 
«Δέν θέλουμε νά εἴμαστε μέρος τῆς νορ-
βηγικῆς κοινωνίας. Ἐπίσης δέν θέλουμε 

νά φύγουμε ἀπό τήν Νορβηγία, γιατί γεννηθήκαμε καί μεγαλώσαμε ἐδῶ. Καί 
ἡ γῆ τοῦ Ἀλλάχ ἀνήκει σέ ὅλους» (βλ. http://www.logiosermis.net/2013/11/
ansar-al-sunna-grnland.html#.Up2SnsRdUmk καί http://www.agioritikovima.
gr/diethni/33434-oi-ilamites-a). Ἡ συγκεκριμένη αὐτή τρομοκρατική ὀργάνωση 
δέν εἶναι ὅμως τό μόνο μουσουλμανικό στοιχεῖο πού προβάλλει διεκδικήσεις 
στή Νορβηγία, ἡ ὁποία τό 1974 ἄνοιξε τό πρῶτο ἐπίσημο τζαμί. Ἐντυπωσιακή 
ἦταν ἡ ἀπόλυτα νόμιμη τριήμερη συγκέντρωση –ἡ μεγαλύτερη ὡς τώρα– 4000 
μουσουλμάνων στό Ὄσλο μέ τίτλο «Peace Conference Scandinavia 2013» πού 
ὀργανώθηκε στίς 23-25 Μαρτίου ἀπό τό Islam Net, τήν ὀργάνωση ὀμπρέλα 
τῶν Μουσουλμάνων στή Νορβηγία. Οἱ συγκεντρωμένοι ἐκεῖ μουσουλμάνοι 
διεκδίκησαν τήν ἐκπροσώπησή τους στό Κοινοβούλιο τῆς Νορβηγίας καί μέ 
ἀπόλυτη ὁμοφωνία καί μέ ἰδιαίτερο δυναμισμό προέβαλαν τήν αὐστηρή τήρηση 
τῆς σαρίας μέ ποινές ὅπως λιθοβολισμό γιά μοιχεία καί ὁμοφυλοφίλους κ.ἄ. 
(βλ https://open-speech.com/showthread.php/653540-Gr%C3%B6%C3%9Fte-
Moslemversammlung-Norwegens-fordert-Steinigung-von-Ehebrecherinnen-

und-Homosexuellen). Ὅλα αὐτά συμβαίνουν στή Νορβηγία, ὅπου ἡ μουσουλ-
μανική κοινότητα μετράει περίπου 200.000 ἄτομα, ἀποτελεῖ δηλαδή μόλις τό 
3,5 % τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Νορβηγίας. 

Ὅσοι, βέβαια, ἔχουν ἔστω καί λίγη γνώση τοῦ Ἰσλάμ, δέν παραξενεύονται 
μέ τήν εἴδηση αὐτή, ἀφοῦ ἐκφράζει μέ ἀπόλυτη συνέπεια τήν πεποίθηση τῶν 
μουσουλμάνων, ὅτι ὅλος ὁ κόσμος ἀνήκει στόν Ἀλλάχ. Ἡ διαμόρφωση τῆς 
ζωῆς καί οἱ ἀντιλήψεις τῶν λαῶν γιά τό Θεό ἐπιβάλλουν στή συνέχεια τό δια-
χωρισμό αὐτοῦ τοῦ κόσμου τοῦ Ἀλλάχ σέ Χώρα τῆς Εἰρήνης, δηλ. τοῦ Ἰσλάμ 
(ἐκεῖ πού ἐπικρατεῖ τό Ἰσλάμ σέ μεγάλο ποσοστό) καί Χώρα τοῦ Πολέμου (ἐκεῖ 
πού ὀφείλει νά ἐπικρατήσει τό Ἰσλάμ) ὥσπου τελικά νά ἐπιτευχθεῖ σέ ὅλο τόν 
κόσμο ἡ ὑποταγή στό θέλημα τοῦ Ἀλλάχ. Ὁ Dr. Peter Hammond στό βιβλίο του 
«Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat» 
μέ παραδείγματα ἀπό τίς ἀνά τόν κόσμο μειονότητες ἤ καί πλειοψηφίες τοῦ  
Ἰσλάμ, μᾶς μεταφέρει τήν ἀνάλογα μέ τά ποσοστά ἐπί τοῦ πληθυσμοῦ δράση τῶν 
μουσουλμάνων (http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2920784/posts). 

Οi μΟυσΟυλμάνΟι τῆσ eλλάδΟσ  
άυξάνΟντάι δράμάτικά

Ἄς ἔλθουμε τώρα στά δικά μας δεδομένα. Ἐνῶ στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 
1990 τό ποσοστό τῶν μουσουλμάνων στήν Ἑλλάδα ἦταν μόλις 1,3% –βασικά 
ἡ μουσουλμανική μειονότητα τῆς Θράκης– τώρα ἔχει φτάσει σύμφωνα μέ 
τήν ἔκθεση τοῦ Pew Forum on Religion and Public Life (Σεπτέμβριος 2010) 
στό 4,7% (περίπου 527.000 ἄτομα, ἀπό τά ὁποῖα 120.000 ἀντιστοιχοῦν στούς 
μουσουλμάνους τῆς Θράκης). Ἡ δέ Μουσουλμανική Ἕνωση Ἑλλάδας δίνει 
κάπως ὑπερβολικά τόν διπλάσιο ἀριθμό, περίπου 1.000.000 ἄτομα, ἀπό τά 
ὁποῖα οἱ 700.000 ζοῦν στήν Ἀττική. Λόγῳ τῆς συνεχιζόμενης ἀθρόας λαθρο-
μετανάστευσης, φυσικά, δέν ὑπάρχουν ἀκριβεῖς καί ἔγκυροι ἀριθμοί. Ἀλλά 
ἀκόμα καί νά δεχθεῖ κανείς τό ποσοστό τοῦ 4,7% αὐτό σημαίνει, ὅτι τό μου-
σουλμανικό στοιχεῖο μέσα σέ 20 χρόνια ἔχει σχεδόν τετραπλασιαστεῖ. Γιά τό 
2030 προβλέπει ἡ ἴδια ἔκθεση τοῦ Pew Forum on Religion and Public Life, τό 
ποσοστό νάφθάσειτό 6,9%. Καμία εὐρωπαϊκή χώρα, προφανῶς, δέν παρουσι-
άζει ἔστω κατά προσέγγιση ἀνάλογους μέ τήν Ἑλλάδα ρυθμούς αὔξησης τοῦ 
μουσουλμανικοῦ στοιχείου.

Χαρακτηριστικό ἐξώφυλλο τοῦ Economist 
σχολιάζει τήν ἐξάπλωση τοῦ Ἰσλάμ στην 
Εὐρώπη.

(Συνέχεια στήν σελ. 4)

(Συνέχεια στήν σελ. 3)(Συνέχεια στήν σελ. 3)
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ακτίνοΣκοΠήΣή τήΣ ελλήνίκήΣ δήΜοΣίαΣ δίοίκήΣήΣ 
καί ΒίωΣίΜή αυτοκυΡίαΡχία

Ἡ Παγκοσμιοποίηση προωθεῖ τήν ἀλληλοεξάρτηση τῶν οἰκονο-
μιῶν καί δι’ αὐτῆς τήν καθυποδούλωση ὑποδεέστερων οἰκονομιῶν 
στίς ἰσχυρότερες. 

Ἡ Παγκοσμιοποίηση ἔχει ἐπιφέρει, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἀναταραχή 
καί στήν Δημόσια Διοίκηση χωρῶν. Τό ἐπίπεδο τῆς σχετικῆς ἀνα-

ταραχῆς ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ρευστότητα τῆς κουλτούρας τῆς δοθείσης 
κοινωνίας. Δηλαδή, κοινωνίες τῶν ὁποίων ἡ κουλτούρα εἶναι δύσκα-
μπτη ὑπόκεινται σέ μεγαλύτερη ἀναταραχή. Δύσκαμπτες κουλτοῦρες 
εἶναι οἱ ὀλιγότερον τεχνοκρατικές καί ἐκεῖνες πού ἐπικεντρώνονται 
στίς «σχέσεις», γνωστές σάν “relationship-oriented” ἤ “high-context”. 
Παγκοσμίως, οἱ νότιο-ἀνατολικές κουλτοῦρες εἶναι δύσκαμπτες καί 
οἱ βόρειο-δυτικές κουλτοῦρες εὔκαμπτες. 

Ἡ Παγκοσμιοποίηση δέν ἐπιδρᾶ μόνο τήν Οἰκονομία. Ἐπηρεάζει 
τήν ἐν γένει Πολιτική Οἰκονομία τῆς χώρας, δηλαδή, τήν Οἰκονομία, 
τό Πολιτικό Σύστημα καί τό Θεσμικό Πλαίσιο αὐτῆς. 

Ἐρχόμαστε, λοιπόν, στήν ἀνάγκη νά ἐπιτύχουμε τήν ἀκριβέστερη 
δυνατή καί χωρίς προκατάληψη διάγνωση τῆς Ἑλληνικῆς πραγματι-
κότητος. 

Κατ’ ἀρχήν, γνωρίζουμε ὅτι ἡ πρωταρχική λειτουργία τῆς Πολιτικῆς 
ἤ τοῦ Πολιτικοῦ Συστήματος εἶναι νά καταμερίζει «σπουδαιότητα» 
στίς διάφορες καί συχνά ἀντικρουόμενες ἀξίες τῆς κοινωνίας. Αὐτό 
ἐπιτυγχάνεται μέ χρηστή Δημόσια Διοίκηση.

ΠΟιά εινάι τελικά ῆ δῆμΟσιά διΟικῆσῆ;
Τρεῖς εἶναι οἱ παράγοντες πού ἀπαρτίζουν τήν Δημόσια Διοίκηση: 
— Οἱ ἄνθρωποι τῆς κοινωνίας
— Ἡ δραστηριότητα τῶν ἀνθρώπων, καί 
— Ἡ μεταξύ των συναλλαγή καί ἐπικοινωνία

Ἄν ἀποδεχθοῦμε τίς θέσεις τῆς Ψυχολογίας τῆς Ἀνθρώπινης Συ-
μπεριφορᾶς (Psychology of Human Behavior), ἡ ὁποία ἐπισημαίνει ὅτι 
ἡ προδιάθεση 
καί ἡ ἐξ αὐτῆς 
ἐκκινούμενη 
συμπεριφο-
ρά «δημιουρ-
γεῖται» ἄν δέν 
ὑπάρχει ἤ μπο-
ρεῖ ν’ ἀλλάξει 
ἄν ὑφίσταται, 
τότε θά εἶναι 
καί λογικό καί 
θεμιτό νά υἱο-
θετήσουμε τό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ ποιότητα τῆς δημόσιας διοίκησης 
ἐξαρτᾶται ἀπό τούς ἄλλους δύο παράγοντες. Δηλαδή, τήν «δραστη-
ριότητα τῶν ἀνθρώπων» καί τήν «μεταξύ των συναλλαγή καί ἐπικοι-
νωνία». Οἱ ἐν λόγῳ δύο αὐτοί παράγοντες ἔχουν καταλυτική δυναμική 
καί εἶναι ὑπεύθυνοι στήν διαμόρφωση τῆς κοινωνίας. Ἀπό τούς δύο 
αὐτούς παράγοντες ἡγετικό/πρωταρχικό ρόλο παίζει ἡ «δραστηριό-
τητα τῶν ἀνθρώπων». Ὁ δέ παράγων, «συναλλαγή καί ἐπικοινωνία» 
ἀπορρέει ἀπό τήν «δραστηριότητα τῶν ἀνθρώπων». Ἐπειδή, λοιπόν, 
ἡ κοινωνία ἀνθρώπων εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἔννομος, δηλαδή, λειτουργεῖ 
μέ νόμους ἡ δραστηριότητα θεωρεῖται ὡς ἡ ἀπαρχή τῆς μετέπειτα 
συναλλαγῆς καί ἐπικοινωνίας. Ἡ δραστηριότητα αὐτή προέρχεται 
ἀπό τό πολιτικό σύστημα ἀπό τό ὁποῖο διοικεῖται ἡ κοινωνία. 

Ἀντιστρέφοντας τό ἐπιχείρημα, βλέποντας τήν ἠθική ἀταξία πού 
κυριαρχεῖ σ’ ἕνα μεγάλο μέρος τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας εὐλόγως 
μποροῦν ν’ ἀποδοθοῦν εὐθύνες στό πολιτικό σύστημα καί μόνο. Γιά 
παράδειγμα, ἡ φοροδιαφυγή, ἡ ἀναρχική, ἐγωκεντρική καί ἰδιοτελής 
στάση συμφερόντων, ἡ ἔλλειψη σεβασμοῦ πρός τόν νόμο, ἡ ἀτιμωρησία 
καί ἄλλες τοιαῦτες συμπεριφορές καταδεικνύουν τήν ἀδυναμία τοῦ 
πολιτικοῦ συστήματος καί τήν ἔλλειψη τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας. Δέν 
γνωρίζουν οἱ Ἕλληνες ὅτι ἡ ἔσωθεν ἀναρχία θά ἐπιφέρει τήν ἔξωθεν 
κηδεμονία; Καί, ὅτι μία τέτοιου εἴδους κηδεμονία θά θέσει τήν ἐθνική 
αὐτοκυριαρχία σέ μεγαλύτερο κίνδυνο; 

Ἡ «μεταξύ τῶν ἀνθρώπων συναλλαγή καί ἐπικοινωνία», σ’ ἕνα τέ-
τοιο πολιτικό σύστημα, δέν μπορεῖ παρά νά καταδικάζει τήν κοινωνία 
στήν ἐξαθλίωση καί ἀποσύνθεση, καθ’ ὅτι τό πολιτικό σύστημα εἶναι 
πελατειακό, ἐγωκεντρικό καί ἀνήθικο. 

Βέβαια, τελικά, τήν εὐθύνη γιά τήν τύχη τῆς κοινωνίας τήν ἔχουν 
ὅλοι ὅσοι ζοῦν σ’ αὐτήν.

Ἡ ἐν λόγῳ εὐθύνη, ὅμως, ἔχει χάσει τήν διαστατικότητα καί σημασία 
της διότι ὁ Ἑλληνικός λαός ἐξετέθη ἀπροετοίμαστος στήν λαίλαπα 
τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ ἀρχή προωθεῖ «τήν οἰκονο-
μική ἀνάπτυξη» καί ὄχι τήν «κοινωνικοοικονομική ἀνάπτυξη», παρ’ 
ὅλο πού ὁ οἰκονομικός τεχνοκρατισμός καί ἡ Κοινωνική Οἰκονομία 
(Social Economics) ἔχουν ἐπιβεβαιώσει ὅτι τό «βέλτιστον» εἶναι προ-
τιμότερον τοῦ «μεγίστου». 

Ἡ Παγκοσμιοποίηση ἔχει δώσει στήν «ἐπιθυμία» πρωτεύοντα ρόλο. 
Ὅμως, ἡ Ψυχολογία τοῦ Καταναλωτῆ (Consumer Psychology) ἔχει 
πειραματικά καταδείξει ὅτι ἡ «ἐπιθυμία» εἶναι ἀσύμπτωτος, δηλαδή, 
οὐδέποτε ἱκανοποιεῖται πλήρως. Ἄρα, ἡ «ἐπιθυμία» εἶναι «βασανι-
στήριο». Πῶς, λοιπόν, καταστέλλεται ἤ χαλιναγωγεῖται ἡ ἐπιθυμία»; 
Ἁπλούστατα, διά τῆς «ἐγκράτειας»! Μία τέτοιου εἴδους ἐγκράτεια, 
ὡστόσο, ἐκλείπει στήν ἐποχή τῆς ἀνεξέλεγκτης παγκοσμιοποίησης, ἡ 
ὁποία ἔχει φέρει καί ἀδυσώπητα προωθεῖ τόν «καταναλωτισμό». 

ΠΟυ Πάει ῆ ελλάδά;  
ΠΟιά εινάι ῆ λυσῆ; ΠΟιά ῆ θεράΠειά; 

Πρῶτον, ἀπαλλαγῆ ἀπό τό ἰσχῦον πολιτικό σύ-
στημα, τό ὁποῖο ἐνεγκαλίσθη τήν ἀναρχία, ἀλλά κι’ 
ἀπό ἐκείνους πού τό ὑπηρέτησαν ἤ τό ὑπηρετοῦν. 

Δεύτερον, τό νέο Πολιτικό Σύστημα δέν πρέ-
πει νά ἔχει παραγωγικό ρόλο στήν οἰκονομία παρά 
μόνο ἐπιτηρητικό, ἐξασφαλίζοντας σ’ ὅλους τήν 
ἴδια μεταχείρηση καί διασφαλίζοντας τήν ἀμέριστη 
ἐφαρμογή τοῦ νόμου δημιουργώντας τό θεσμικό 
περιβάλλον πού ἐγγυᾶται τήν βέλτιστη λειτουργία 

τῆς οἰκονομίας.
Τρίτον, ἡ ἀμερόληπτη καί «αὐστηρή» ἐφαρμογή νόμων εἶναι ἀνα-

γκαία καί βασική προϋπόθεση γιά τήν ἀξιοπιστία καί τήν ἀπρόσκοπτη 
λειτουργία τοῦ πολιτικοῦ συστήματος.

Τέταρτον, ἡ ἀπουσία ὀργάνωσης γιά τήν ἀπροκατάληπτη ἄσκη-
ση καί ἐφαρμογή ἀποφάσεων προκαλεῖ δημοσιονομική σύγχυση καί 
ἀναρχία καί καλλιεργεῖ ἀνήθικη συμπεριφορά. Ἐδῶ ἡ πρόκληση εἶναι 
ὅτι ὁ «διοικητικός συγκεντρωτισμός» εὐνοεῖ τήν διαφθορά ἐνῷ ὁ 
«διοικητικός ἀποκεντρωτισμός», ὁ ὁποῖος μέν δέν εὐνοεῖ τήν δια-
φθορά, ἀπαιτεῖ ἀνιδιοτέλεια. Σημειωτέον, ὅτι τό διοικητικό μοντέλο 
τῆς Εὐρώπης εἶναι «συγκεντρωτικό» ἐπειδή ἡ Εὐρωπαϊκή διοικητική 
φιλοσοφία δέν ἐμπιστεύεται τούς ὑφιστάμενους. Μποροῦν, λοιπόν, 
οἱ Ἕλληνες νά καθυποτάξουν, σχετικά, τήν ἰδιοτέλεια προκειμένου νά 
ἀποφύγουν τό μοντέλο τοῦ «συγκεντρωτισμοῦ» τό ὁποῖο ὑποκινεῖ 
τήν ἰδιοτέλεια καί εὐνοεῖ τήν διαφθορά;

Πέμπτον, τό νέο πολιτικό σύστημα πρέπει νά συγκεράσει δύο κατ’ 
οὐσίαν συγκρουόμενα συστήματα: τήν «δημοκρατία» καί τήν «ἐλεύθε-
ρη οἰκονομία». Καθ’ ὅτι ἡ μέν Δημοκρατία προωθεῖ «ἴσα δικαιώματα», 
ἡ δέ Ἐλεύθερη Οἰκονομία δημιουργεῖ «ἄνισα εἰσοδήματα». Δηλαδή, 
ὁ Δημόσιος τομέας ἐπιδιώκει τήν «ἰσότητα» ἐνῷ ὁ Ἰδιωτικός τομέας 
ἐπιδιώκει τήν «ἀποδοτικότητα». Μ’ ἄλλα λόγια, ἡ μέν «ἰσότητα» δίνει 
σ’ ὅλους προτεραιότητα ἡ δέ «ἀποδοτικότητα» δίνει προτεραιότητα 
στούς περισσότερον ἀποδοτικούς. 

Τελικά, ἡ βέλτιστη ἰσορροπία θά καθυπαγορευθεῖ ἀπό τίς ἀξίες 
τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνικῆς κουλτούρας. Γι’ αὐτό ἡ παράδοση καί οἱ 
πολιτισμικές ἀξίες πρέπει νά περιφρουρηθοῦν. Ὅμως στήν ἐποχή τῆς 
Παγκοσμιοποίησης, πού οἱ κυβερνήσεις ἔχουν χάσει τόν ἐθνικό τους 
χαρακτῆρα, τό καθῆκον τῆς περιφρούρησης πρέπει ν’ ἀναλάβουν πο-
λιτιστικοί ἤ κοινωνικοί φορεῖς ὅπως ἡ Οἰκογένεια, Ἐκκλησία, Σχολεῖα 
καί Ἐκπαιδευτικοί ὀργανισμοί, Μέσα Ἐνημέρωσης καί Πολιτισμικές 
ὀργανώσεις. Σημειωτέον, ὅτι ἡ Παγκοσμιοποίηση ἐπιώκει στήν πολι-
τισμική ἐνοποίηση καί ὁμοιογένεια ἡ ὁποία καθοριστικά ἀπειλεῖ τήν 
ἐθνική πολιτισμική ταυτότητα.

Ἕκτον, πρέπει νά διεξαχθεῖ ἐθνικός διάλογος ὅσον ἀφορᾶ στήν 
παραμονή ἤ μή τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρωζώνη (κοινό νόμισμα). Καθ’ 
ὅτι:

Παραμονή σέ κοινό νόμισμα παραχρῆμα σημαίνει ἀπώλεια «ἐθνικῆς 
κυριαρχίας». Τό μέγεθος τῆς ἐν λόγῳ ἀπώλειας ἐξαρτᾶται ἀπό τήν 
οἰκονομική εὐρωστία καί ἀναπτυξιακή ἱκανότητα τῆς ἐθνικῆς οἰκο-
νομίας. 

Ἡ ἔξοδος ἀπό τό κοινό νόμισμα διαφυλάττει μέν τήν ἐθνική κυριαρ-
χία, ὡστόσο ἐγκυμονεῖ πιέσεις γιά τήν ὀρθολογιστική ἀνασυγκρότηση 
τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας. Ἡ ἐθνική κυριαρχία θά μποροῦσε καί πάλι 
νά ὑποστεῖ σχετική ἀπώλεια ἐάν ἡ οἰκονομία δέν ἀνασυγκροτεῖτο 
ἐπαρκῶς, προκειμένου νά στηρίξει τό ἐθνικό της νόμισμα.

Ἡ αὐτοκυριαρχία πηγάζει ἀπό ἰσχυρή οἰκονομία ἡ δέ ἰσχύς τῆς 
οἰκονομίας εἶναι συνάρτηση τῆς λειτουργικότητος τοῦ πολιτικοῦ 
συστήματος τό ὁποῖο πιστώνεται μέ τήν ὑπευθυνότητα τῆς παροχῆς 
«ἡγεσίας».

Ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας σημαίνει, ἄν ὄχι διάλυση, χαλάρωση 
ἱστορικῶν καί παραδοσιακῶν ἀξιῶν οἱ ὁποῖες χαρακτηρίζουν τόν 
Ἑλληνισμό καί τίς διαχρονικές του ἀξίες.

 Ἕβδομον, τό ἀνθρώπινο δυναμικό ἀποτελεῖ τό πιό πολύτιμο καί 
ἀνταγωνιστικά βιώσιμο κεφάλαιο μιᾶς οἰκονομίας. Ὡς ἐκ τούτου, 
πρέπει ὄχι μόνο νά ἀναχαιτισθεῖ ἡ παροῦσα ἀποδημία τῶν Ἑλλήνων 
ἐπιστημόνων καί τεχνοκρατῶν πρός τό ἐξωτερικό ἀλλά νά ἐπιτευχθεῖ 
ὁ ἐπαναπατρισμός Ἑλλήνων πού θά μποροῦσαν νά βοηθήσουν τήν 
πατρίδα τους. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι φτωχότερη ὄχι μόνο ἐπειδή τό χρημα-
τοοικονομικό της χρέος ἔχει αὐξηθεῖ ἀλλά ἐπειδή τό ἔμψυχο, ἐπιστη-
μονικό καί τεχνοκρατικό κεφάλαιο ἀποδημεῖ. Καί, εἶναι τό δεύτερο 
ἐκεῖνο πού θ’ ἀπειλήσει μακροχρόνια τήν Ἑλλάδα.

Ὄγδοον, οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες πρέπει νά ἐξοικειωθοῦν 
μέ τήν «ὑπευθυνότητα» ἡ ὁποία χαρακτήριζε τούς προγό-
νους τους. Συγκεκριμένα, τό χαρακτηριστικό γνώρισμα 
«χρηστῆς δημόσιας διοίκησης εἶναι ἡ «ἀνταποκριτικό-
τητα» καί ἡ «ὑπευθυνότητα». Ἡ «ὑπευθυνότητα» 
καί ἐμπνέεται καί διδάσκεται.

Ἔνατον, ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ τήν ὕστατη 
προσπάθεια γιά τήν ἀποτελεσματική πε-
ριφρούρηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῶν 
ἀξιῶν του ὡς καί γιά τήν ἀντιμετώ-
πιση ἐξωγενῶν πιέσεων οἱ ὁποῖες 
ἀναμένεται νά ἐπιδεινωθοῦν λόγῳ 
τῆς ἀμείλικτης παγκοσμιοποίη-
σης.

Κατά τόν Πλούταρχο, «ἡ παιδεία 
εἶναι θεία».

Ὡστόσο, ἡ Ἑλληνική παιδεία 
ἀπαιτεῖ «Ἡράκλεια» προσπάθεια 

διότι χρειάζεται καί νέα διάρθρωση ἀλλά καί νά ἑστιάσει τήν δραστη-
ριότητά της στήν ἀνάπλαση τῆς καθημερινῆς νοοτροπίας τοῦ Ἕλληνα 
ἡ ὁποία ἔχει μεταλλαχθεῖ μεταπολιτευτικά.

ΠάγκΟσμιΟ ΠΟιῆσῆ κάι συγεντρωτισμΟσ ΠλΟυτΟυ
Πρίν κλείσω θέλω νά παραθέσω μερικά χαρακτηριστικά της ἐξε-

λισσόμενης Παγκοσμιοποίησης:
Μέ τήν πτώση τοῦ Σοβιετισμοῦ, τόν Νοέμβριο τοῦ 1989, καί τόν 

ἐπακολουθήσαντα ἐκδημοκρατισμό Μαρξιστικῶν συστημάτων, ἡ 
παγκοσμιοποίηση ἔχει γίνει ἡ λαίλαπα ἡ ὁποία κυριαρχεῖ στόν κόσμο 
στίς ἡμέρες μας.

Ἡ παγκοσμιοποίηση ἔχει ἐπιφέρει τήν φιλελευθεροποίηση τοῦ 
διεθνοῦς ἐμπορίου, ἡ ὁποία ἔχει καταδείξει τήν Ἀχίλλειο πτέρνα τῶν 
ἐθνικῶν οἰκονομιῶν, δηλαδή, «τήν ἔλλειψη τῆς ἀνταγωνιστικότητός 
των».

Ἡ παγκοσμιοποίηση ἔχει ἀποδώσει οἰκονομικά ὠφέλη, ὡστόσο ὁ 
καταμερισμός τους δέν ἔχει ὠφελήσει ὅλα τα κοινωνικά στρώματα. 
Γιά παράδειγμα, τό μερίδιο τοῦ παγκοσμίου εἰσοδήματος γιά τό 20% 
τῶν πτωχότερων τῆς γῆς τό 1960 ἦταν 2.3%, τό 1991 ἦταν 1.4%, τό 
2000 ἦταν 1.1%, καί τό 2011 ἦταν 1%. Ἐπιπροσθέτως, ἡ παγκοσμιο-
ποίηση ἔχει ἐπιφέρει καί συγεντρωτισμό πλούτου. Γιά παράδειγμα, 
τό 1977 τό εἰσόδημα τοῦ 1% τῶν πλουσιοτέρων Ἀμερικανῶν ἰσοδυ-
ναμοῦσε μέ τό εἰσόδημα 49 ἑκατομυρίων Ἀμερικανῶν, ἐνῷ τό 2010 
τό εἰσόδημα τοῦ ἰδίου ποσοστοῦ, 1%, ἰσοδυναμοῦσε μέ τό εἰσόδημα 
110 ἑκατομυρίων Ἀμερικανῶν.

Ἡ ἐν λόγῳ παγκοσμιοποίηση ἔχει ἀναδείξει ὑποανάπτυκτες οἰκονο-
μίες σέ ἀναπτυσσόμενες. Γιά παράδειγμα, οἱ μεγαλύτερες ἀναπτυσσό-
μενες οἰκονομίες στόν πλανήτη μας εἶναι: Κίνα, Ἰνδία, Βραζιλία, Ἀργε-
ντινή, Μεξικό, Ν. Κορέα, Ἰνδονησία, Ν. Ἀφρική, Ρωσία καί Τουρκία. 
Ἡ τελευταία ἔχει προσαρμόσει τήν οἰκονομία της πρός τήν δυναμική 
τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας διά τῆς υἱοθέτησης ἑνός ἀποτελεσματικοῦ 
θεσμικοῦ πλαισίου γιά τήν καλύτερη λειτουργία τῆς οἰκονομίας της. 
Γιά παράδειγμα, τήν μείωση τῆς γραφειοκρατείας, τήν σταθεροποίηση 
ἑνός φιλικοῦ πρός τίς ἐπενδύσεις φορολογικοῦ συστήματος, κλπ. 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ἔχει κατά τό παρελθόν σχολιάσει τήν ἀνερχόμενη 
Τουρκική οἰκονομία χαρακτηρίζοντας τήν σάν σιωπηρή ἀπειλή γιά 
τήν Ἑλληνική οἰκονομία καί κατ’ ἐπέκτασιν τήν ἐθνική κυριαρχία 
τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ Ἰσλαμικός ἐξτρεμισμός ἔχει ἀρχίσει νά μετριάζεται, λόγῳ τοῦ 
ἐκδημοκρατισμοῦ δικτατορικῶν συστημάτων ὅπως ἡ Αἴγυπτος, καί 
λόγῳ τῆς ἐπήρειας τῆς ἐλεύθερης οἰκονομίας ἐπ’ αὐτοῦ. Ἡ ἐν λόγῳ 
ἀναδυόμενη Ἰσλαμική μετριοπάθεια ἀποτελεῖ ἀκόμη μεγαλύτερη 
ἀπειλή γιά τόν Ἑλληνισμό καί τήν Ἑλληνική πολιτισμική κουλτούρα 
λόγῳ τῆς ἀναμενόμενης διείσδυσής του σ’ αὐτήν ἡ ὁποία θά εἶναι 
εὐκολότερη.

Ὑπό τίς ἀνωτέρω συνθῆκες ἐάν οἱ Ἕλληνες δέν κοιτάξουν «τά τοῦ 
οἴκου τους» θά ἐπέλθει κατακερματισμός τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀκόμη καί 
τῆς Ὀρθόδοξης Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, ἐπί τῇ βάσει τῆς ἀπειλούμενης 
πολιτισμικῆς διαφοροποίησης ἐθνῶν.

Ὁ ἀγῶνας τώρα, καί ἀκόμη περισσότερο στό μέλλον, θά εἶναι πο-
λιτισμικός, δηλαδή, γιά τήν περιφρούρηση Παράδοσης καί Ἀξιῶν, 
καθ’ ὅτι ἡ διαπολιτισμική ὁμοιογένεια παραμένει τό τελευταῖο τεῖχος/
σύνορο τοῦ Παγκοσμίου Ὁλοκληρωτισμοῦ καί τῆς τελεσίδικης ἀπώ-
λειας τῆς ταυτότητος Ἀξιῶν.

 
Ἐρωτῶ: Ἕλληνα/Ἑλληνίδα ποῦ πηγαίνεις; 

Δρ. Κωνσταντῖνος Πολυχρονίου
Field Service Associate Professor of 
Marketing & International Business, 
University of Cincinnati, Ohio, USA
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(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)

ΜεΣω του ίΣλαΜ εΠίδίωκουν τήν εξαφανίΣή του χΡίΣτίανίΣΜου

Ἐπιπλέον, γιά μία σωστή ἐκτίμηση τῆς κατάστασης στήν Ἑλλά-
δα πρέπει νά συνυπολογιστεῖ στούς ἀριθμούς αὐτούς τό γεγονός, 
ὅτι ἔστω μία μικρή μερίδα αὐτῶν τῶν μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι 
στό 90% εἶναι Σουνῖτες, πρόσκεινται φιλικά σέ ἐξτρεμιστικές 
ἰσλαμιστικές ὀργανώσεις, ὅπως τή Μουσουλμανική Ἀδελφότη-
τα τῆς Αἰγύπτου, τήν Πακιστανική ὀργάνωση Jamaat e-Islami, 
ἤ τή Σουνιτική σέκτα τῶν Σαλαφιστῶν-Οὐαχαμπιτῶν, ἀπό τήν 
ὁποία προῆλθε ἡ Ἀλ-Κάϊντα καί ἄλλες Σουνιτικές ἰσλαμιστικές 
τρομοκρατικές ὀργανώσεις. Οἱ Σιῖτες, οἱ ὁποῖοι θεωροῦνται πιό 
μετριοπαθεῖς θρησκευτικά, δυνητικά μπορεῖ νά γίνουν ἐπικίνδυ-
νοι λόγω τῆς δράσης τῆς Πρεσβείας τοῦ Ἰρᾶν στήν Ἀθήνα καί 
πυρήνων τῆς Λιβανέζικης Σιιτικῆς τρομοκρατικῆς ὀργάνωσης 
Χετζμπολάχ (Κόμμα τοῦ Ἀλλάχ).

Πολύ διαφωτιστικές εἶναι καί οἱ ἑξῆς πληροφορίες σχετικά 
μέ ἐξέχοντα πρόσωπα καί ἱδρύματα τῶν μουσουλμανικῶν κοι-
νοτήτων: 

Ἡ Μουσουλμανική Ἕνωση Ἑλλάδας πού, ὅπως ὑποστηρίζει, 
ἐκπροσωπεῖ ὅλους τους Μουσουλμάνους πού κατοικοῦν στήν 
Ἑλλάδα, δια τηρεῖ μέσῳ τοῦ Αἰγυπτίου προέδρου τῆς Ναίμ Ἐλ Γα-
ντούρ φιλικές σχέσεις 
μέ τή Μουσουλμανι-
κή Ἀδελφότητα καί 
τήν Τουρκική ἰσλαμι-
στική μή κυβερνητι-
κή ὀργάνωση μέ τήν 
ἐπωνυμία IHH. Μά-
λιστα, ἡ συμμετοχή 
τοῦ Ἐλ Γαντούρ στό 
Διοικητικό Συμβού-
λιο τοῦ Ἱεροῦ Τεμέ-
νους θεωρεῖται πολύ 
πιθανή.

Ἐπίσης ἰδιαίτε-
ρα φιλικά πρός τήν 
ἰσλαμιστική ὀργάνω-
ση τῆς Μουσουλμα-
νικῆς Ἀδελφότητας 
πρόσκειται καί τό Ἑλληνο-Ἀραβικό Μορφωτικό καί Πολιτιστικό 
Κέντρο στό Μοσχάτο, ὅπου στούς χώρους του στεγάζει ἄτυ-
πο τζαμί γιά περίπου 3.000 πιστούς. Τό Κέντρο εἶναι μέλος τῆς 
Federation of Islamic Organizations of Europe (FIOE), πού μέ 
ἕδρα τίς Βρυξέλλες, συντονίζει τίς δράσεις τῶν Ἀδελφῶν Μου-
σουλμάνων στήν Εὐρώπη. 

Ὁ δέ ἐπικεφαλῆς τοῦ Islamic Forum Ἀμπούλ Μπασάρ, ὀργά-
νωσης μέ διασυνδέσεις μέ τή Jamaat e-Islami, ἔχει ἤδη εἰσχωρήσει 
στήν Ἑλληνική πολιτική σκηνή. Τόν εἶχε συμπεριλάβει ὁ Πέτρος 
Κωνσταντίνου μαζί μέ πέντε ἄλλους ὁμοεθνεῖς του στό ψηφο-
δέλτιο τοῦ ΑΝΤΑΡΣΥΑ στίς τελευταῖες δημοτικές ἐκλογές στήν 
Ἀθήνα (Νοέμβριος 2010). (Γιά περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
μέ ἀριθμούς, πρόσωπα ὅπως καί τίς μεγαλύτερες μουσουλμανικές 
κοινότητες στήν Ἑλλάδα βλ. τό ἄρθρο τοῦ Ἀνδρέα Μπανούτσου, 
Χαρτογράφηση Μουσουλμανικῶν κοινοτήτων στήν Ἑλλάδα, στήν 
ἰστοσελίδα http://www.rimse.gr/2013/02/blog-post.html). 

Αὐτή ἡ ἰλιγγιώδης αὔξηση τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου καί 
γενικά ἡ ἀλλαγή τῆς πληθυσμιακῆς σύνθεσης τῆς Ἑλληνικῆς 
κοινωνίας προφανῶς ὀφείλεται στήν παντελῆ ἀπουσία μετανα-
στευτικῆς πολιτικῆς τίς τελευταῖες δεκαετίες. Ἐάν δέ οἱ ἐξελίξεις 
αὐτές συνδυαστοῦν μέ τήν ταυτόχρονη προβολή τόσο τῆς νεω-
τεριστικῆς θεώρησης τῆς ἱστορίας ὅσο καί τοῦ πολυπολιτισμικοῦ 
μοντέλου γιά τήν Ἑλληνική κοινωνία δέν μπορεῖ κανείς παρά νά 
καταλήξει, ὅτι δέν πρόκειται ἁπλῶς γιά μία παράλειψη ἐκ μέρους 
τῶν πολιτικῶν ἀλλά γιά ἐπιδίωξη.

Ἄλλωστε, στό Νεοελληνικό Κράτος ἡ ἀλλοίωση τῆς Ὀρθόδο-
ξης Χριστιανικῆς ταυτότητας ἀποτελεῖ μόνιμο στόχο τῶν πολι-
τικῶν ἡγεσιῶν τῆς χώρας ἀπό τόν Καποδίστρια καί ἑξῆς. Τώρα 
ἡ πληθυσμιακή ἀλλοίωση στέκεται καί αὐτή ἀρωγός στήν ἐπι-
δίωξη αὐτή. 

Γιά νά ἐπιτελεστοῦν οἱ ἀλλαγές αὐτές, καί μάλιστα μέ ταχύτα-
τους ρυθμούς τά τελευταῖα χρόνια, ἦταν ἀπαραίτητη ἡ διαστρο-
φή καί ἐν πολλοῖς ἀπάλειψη τῆς ἱστορικῆς μνήμης, πού τό ἔργο 
αὐτό ἔχουν ἀναλάβει ἀπό τήν δεκαετία τοῦ ´90 οἱ ἀνιστόρητοι 

ἐκσυγχρονιστές τῆς Ἱστο-
ρίας. Ἰδιαίτερες προσπάθει-
ες ἔπρεπε νά καταβληθοῦν 
στήν ἱστορική μνήμη πού 
ἀφορᾶ τίς ἐμπειρίες τοῦ 
ὑπόδουλου Ἑλληνισμοῦ 
μέ τό Ἰσλάμ ὅπως καί στό 
ζήτημα τῆς ἀποδέσμευ-
σης τῆς Ἐκκλησίας ἀπό 
τήν χρονική συνέχεια τοῦ 

Ἑλληνισμοῦ. Ἔτσι μᾶς ἔμαθαν –παρά τή μεγάλη πληθώρα ἀντίθε-
των ἀποδεικτικῶν στοιχείων– ὅτι δέν ὑπῆρξε τό Κρυφό Σχολειό, 
ὅτι οἱ Χριστιανοί Ἕλληνες δέν ὑποφέρανε ἐπί Τουρκοκρατίας, ὅτι 
ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση δέν ἦταν 
καθοριστική, ὅτι δέν δόθηκε μέσῳ αὐτῆς τό ἐπίσημο ἔναυσμα γιά 
τήν Ἐπανάσταση (ἀμφισβήτηση τῆς Ἁγ. Λαύρας), ὅτι τό 1922 οἱ 
συνωστισμένοι στό λιμάνι τῆς Σμύρνης ἔκαναν τουρισμό, ὅτι δέν 
ἐπιχειρήθηκε ποτέ ἡ ἐξόντωση τοῦ  Ἑλληνικοῦ στοιχείου στήν 
Μικρασία κ.ἄ.

Μέ ἄλλα λόγια ἡ σημερινή πολιτική ἡγεσία ὑποστηρίζει, ὅτι 
δέν χρειάζεται νά ὑπάρχει φόβος ἤ ἔστω προβληματισμός γιά τήν 
ἐκρηκτική αὐτή αὔξηση τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου. Ἄλλωστε, 
ὅπως ὑποστηρίζεται, ὑπάρχει ἡ δική μας πολιτιστική ἀνωτερό-
τητα πού μέσῳ τοῦ μοντέλου τοῦ ἄθρησκου, στήν πράξη ἄθεου 
κράτους εἶναι σέ θέση νά περιλάβει καί νά ἀφομοιώσει ὅλες αὐτές 

τίς τάσεις. Κανένας κίνδυνος δέν προέρχεται ἀπό ὁποιαδήποτε 
μειονότητα ἤ ἀπό τόν πολυπολιτισμικό χαρακτῆρα τῆς κοινωνί-
ας. Ἀντίθετα, ἡ προβολή καί καλλιέργεια τῆς Ἑλληνορθόδοξης 
συνείδησης καί ταυτότητας ἐλλοχεύει τόν κίνδυνο τοῦ ρατσισμοῦ 
καί φανατισμοῦ, μᾶς πηγαίνει πίσω στόν μεσαίωνα.

γιάτι άυτῆ h eΠιμΟνῆ  
γιά τῆν aνεγερσῆ τΟυ τεμενΟυσ;

Μέσα στό πνεῦμα αὐτό κινεῖται καί ἡ ἀνέγερση τοῦ Τεμένους 
στό Βοτανικό. Τό Τάμα τοῦ  Ἔθνους γιά τούς πολιτικούς μας, 
ὅπως φαίνεται, ἔχει μετασχηματιστεῖ σέ Τέμενος. Μέ ἀπόλυτα 
δουλοπρεπῆ τρόπο ἐπιδιώκουν πάση θυσία νά ἐκπληρώσουν τήν 
ἀπαίτηση πολλῶν μουσουλμανικῶν χωρῶν γιά τήν ἀνέγερση τοῦ 
τεμένους, χωρῶν πού στό ἔδαφός τους δέν ἐπιτρέπουν τήν ἀνέγερ-
ση χριστιανικῶν ναῶν. Μάλιστα, στήν περίπτωση τοῦ κ. Ἐρντογᾶν 
ἡ ἀπαίτηση αὐτή συνδυά ζεται μέ σχέδιο ἐπαναλειτουργίας τῆς 
Ἁγ. Σοφίας ὡς τζαμί. Καί ὁ Ἕλληνας φορολογούμενος καλεῖται νά 
πληρώσει ἀπό τήν τσέπη του αὐτό τό «μεγαλεπήβολο» ἔργο τῶν 
πολιτικῶν του, πού θεωροῦν ὅτι ἡ ἀνέγερση τοῦ τεμένους εἶναι 
πρός ὄφελος τοῦ δημοσίου συμφέροντος, τό ὁποῖο δέν ἔχει μόνο 

κόστος κατασκευῆς ἀλλά στή συ-
νέχεια καί κόστος συντήρησης, κα-
θαριότητας, φύλαξης, μισθοδοσίας 
Ἰμάμηδων καί ὑπηρετικοῦ προσω-
πικοῦ κ.λπ. Κυρίως ὅμως –καί αὐτό 
βαρύνει περισσότερο ἀπ’ ὅλα– μέ 
τό βῆμα αὐτό ἡ Ἑλλάδα προβαίνει 
στήν ἐπίσημη ἀναγνώριση μίας δεύ-
τερης μουσουλμανικῆς μειονότητας 
σέ ἑλληνικό ἔδαφος –ἡ πρώτη, στή 
Θρᾴκη, ἔχει ἀναγνωριστεῖ μέ τή 
Συνθήκη τῆς Λωζάννης– αὐτή τή 
φορά στό Λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς. 
Προφανῶς ἡ κατασκευή τοῦ τεμέ-
νους στό Βοτανικό ἀποτελεῖ μόνο 
τήν ἀρχή, νά ἀνοίξει τό δρόμο γιά 
τή ἐπίσημη δημιουργία τεμένων καί 
τζαμιῶν σέ ὅλη τή χώρα. 

Αὐτή εἶναι ἡ βούληση τῶν «Ἑλλήνων» πολιτικῶν, πού χρη-
σιμοποιοῦν τή μουσουλμανική μειονότητα ὡς τό βασικό μοχλό 
γιά τήν ἐκ θεμελίων ἀνατροπή τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, γιά τήν 
πλήρη ἀποεκκλησιαστικοποίηση καί τόν ἀφελληνισμό τοῦ λαοῦ. 
Ἰδιαίτερα χαρακτηριστικές εἶναι οἱ ὅλο καί αὐξανόμενες πιέσεις 
πρός τήν Ἐκκλησία, νά περιορίζεται ἀποκλειστικά στά θέμα-
τα λατρείας, νά τελεῖ τά μυστήρια καί νά προσφέρει κοινωνικό 
ἔργο, χωρίς νά τῆς δίνεται λόγος στά κοινωνικά θέματα. Ἔτσι, ὁ 
Ἑλληνικός λαός, μέ τό δεδομένο αὐτό τῆς περιθωριοποίησης τῆς 
Ἐκκλησίας καί τοῦ ἀποκλεισμοῦ της ἀπό τήν δημόσια ζωή, τρέ-
φεται πνευματικά στήν καθημερινότητά του ἀποκλειστικά ἀπό 
τίς ἐπιλογές τῶν πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι ὡς γνήσιοι ἀπόγονοι τῶν 
δυτικοευρωπαίων ἔχουν ἀσπασθεῖ ἀπόλυτα τόν προτεσταντικῆς 
ἔμπνευσης διαχωρισμό τῆς θρησκείας ἀπό τή δημόσια ζωή καί τόν 
περιορισμό της ἀποκλειστικά στήν ἰδιωτική σφαῖρα –μία ὄντως 
σχιζοφρενική κατάσταση– καί στή συνέχεια ἔχουν ἐμποτιστεῖ 
πέρα γιά πέρα μέ τήν ἀθεΐα τῆς «διαφωτισμένης» Εὐρώπης.

h aλλΟιωσῆ τΟυ μάθῆμάτΟσ των  
θρῆσκευτικων  

ΟργάνωμενΟ σχεδιΟ κάτά τῆσ ΟρθΟδΟξιάσ
Τό τελευταῖο ἀποδεικνύεται περίτρανα καί μέ τό ἀντισυνταγ-

ματικό σχέδιο τῆς μετατροπῆς τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν 
σέ πολυθρησκειακό μάθημα. Τό σχέδιο αὐτό, στό ὁποῖο συμπί-
πτουν ἀπόλυτα οἱ παρατάξεις τῆς Βουλῆς ἀπό τό συντηρητικό 
μέχρι καί τόν ἀριστερό χῶρο, ἤδη ἔχει λάβει σάρκα καί ὀστᾶ μέ 
τό νέο Πρόγραμμα Σπουδῶν γιά τά Θρησκευτικά, πού ἀπό τό 
2011 βρίσκεται σέ πιλοτικό στάδιο ἐφαρμογῆς. Διδάσκονται 
παράλληλα ἀπό τήν Γ’ Δημοτικοῦ μέχρι τό τέλος τοῦ Λυκείου 6 
διαφορετικές θρησκεῖες, δύο χριστιανικές ὁμολογίες καί φυσικά 
καί ἡ Ὀρθόδοξη θεώρηση. Παρά τήν ἀποτυχία αὐτοῦ του πολυ-
θρησκειακοῦ μαθήματος σέ πιλοτικό στάδιο, ἡ σημερινή πολιτική 
ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων προωθεῖ τή 
γενική ἐφαρμογή του, ἐπιστρατεύοντας στήν ἐπιχειρηματολογία 
της τόσο τή δῆθεν πολυπολιτισμικότητα τῆς χώρας ὅσο καί τόν 
μεγάλο ἀριθμό τῶν αἰτήσεων ἀπαλλαγῆς ἀπό τό μάθημα. Τό ἴδιο 
τό Ὑπουργεῖο, βέβαια, μέ ἔντεχνο τρόπο ἐπεδίωξε αὐτή τήν κατά-
σταση, δίνοντας τό δικαίωμα ἀπαλλαγῆς ἐντελῶς ἀντισυνταγμα-
τικά καί σέ Ὀρθόδοξους μαθητές μέ τίς γνωστές ἐγκυκλίους τοῦ 
2008 ὅπως καί τήν πρόσφατη σχετική ἐγκύκλιο τῆς 19-9-2013 (γιά 
περισσότερες πληροφορίες βλ. τό ἄρθρο μου «Οἱ ἀτέρμονες πε-
ριπέτειες τοῦ Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν» στό προηγούμενο 
φύλλο ἀρ.20, σ.2). Μέ τόν τρόπο αὐτό τό ὅραμα τῶν πολιτικῶν 
γιά μία πλήρως ἀδιάφορη ὡς πρός τή θρησκεία, μία οὐσιαστικά 
ἄθεη Ἑλληνική κοινωνία φθάνει στήν πραγματοποίησή του. Διότι 
μέσῳ τοῦ ὁμολογιακοῦ χαρακτῆρα τοῦ μαθήματος, ἀκόμα καί μέ 
τίς πολλές ἐλλείψεις τῶν διδασκόντων, ἔφτανε τό Εὐαγγελικό 
μήνυμα τῆς Ὀρθοδοξίας στά αὐτιά καί στίς καρδιές τῶν παιδιῶν 
καί ἴσως, σέ ἀρκετές περιπτώσεις, καί μία γεύση τῆς ζωῆς πού 
ἔχει νά προσφέρει μόνο ὁ Χριστός. Ριζωνόταν, ἐπίσης, στή μνήμη 
τῶν παιδιῶν ἡ ἄμεση σύνδεση τοῦ Ὀρθοδόξου βιώματος μέ τήν 
ἱστορική συνέχεια αὐτοῦ τοῦ τόπου.

Μέ τήν ἰσοπέδωση πού θά φέρει τό νέο πολυθρησκειακό μά-
θημα ὅλα θά μοιάζουν ἴδια: Μήνυμα σωτηρίας στόν Χριστιανισμό 
ὅπως καί στίς ἄλλες θρησκεῖες, ἁγιότητα στόν Χριστιανισμό ὅπως 
καί στούς ἁγίους τῶν ἄλλων θρησκειῶν, ἱδρυτής παγκόσμιας θρη-
σκείας ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἱδρυτής ἄλλης παγκόσμιας θρησκείας τό 
ἱερό πρόσωπο τοῦ Μωάμεθ, ἄσχετα ἄν σύμφωνα μέ τήν Χαντίθ, 
τήν ἱερή παράδοση τοῦ Ἰσλάμ, παντρεύτηκε τήν ἀγαπημένη του 

ὅπου χρειαζόταν, χωρίς αὐτό νά τόν κάνει λιγότερο Ἰουδαῖο. Καί ὁ µέγας 
Κωνσταντῖνος γεννηµένος καί µεγαλωµένος µέσα στό εὐρύ πνεῦµα τῆς 
Ρωµαϊκῆς ἰδιότητας, θεωροῦσε τόν ἑαυτό του –καί ἦταν– Ρωµαῖος πολίτης 
τῆς οἰκουµένης. Γι’ αὐτό καί εἶχε τή διαύγεια καί τήν ἀντικειµενικότητα 
νά θεµελιώσει τήν πιό µακρόχρονη αὐτοκρατορία πού ὑπῆρξε ποτέ στήν 
ἱστορία τοῦ κόσµου. Μιά αὐτοκρατορία πού σκέπασε κάτω ἀπό τό ὄνοµα 
Ρωµαῖος τούς πιό διαφορετικούς λαούς, πού ἀκολουθοῦσαν τά φλάµπου-
ρα τῆς ἀνατολικῆς ρωµαϊκῆς αὐτοκρατορίας, καί δέχονταν τήν Ὀρθόδοξη 
πίστη καί τόν ὀρθόδοξο τρόπο ζωῆς.

Αὐτή τήν εὐρύτητα τοῦ Ρωµαϊκοῦ ὀνόµατος θέλησαν νά σφετεριστοῦν 
οἱ λαοί τῆς Δύσης, µέ πρῶτα τα Γερµανικά φῦλα, τά ὁποῖα εἶχαν πάντα τήν 
ἐπιθυµία τῆς ἐπιβολῆς µέ τή δύναµη ἐπάνω στούς ἄλλους λαούς. Γι’ αὐτό 
κράτησαν γιά τόν ἑαυτό τους τόν τίτλο τῶν Ρωµαίων καί ὀνόµασαν τήν 
ἀνατολική Ρωµαϊκή αὐτοκρατορία Γραικία καί τούς πολῖτες της Γραικούς, 
γιά νά τούς ὑποτιµήσουν, νά τούς στερήσουν τήν οἰκουµενικότητά τους, 
νά τούς ἀποκόψουν ἀπό τήν ἱστορική τους συνέχεια.

Ἡ Δύση ἔβλεπε πάντα σάν ἀπειλῆ τήν ἀνατολική αὐτοκρατορία, γι’ αὐτό 
καί ἔκανε ὅ,τι µποροῦσε γιά νά τήν ἀποδυναµώσει καί νά τήν καταστρέψει, 
µέχρι πού τό πέτυχε, ὅταν ἡ αὐτοκρατορία, µόνη καί ἀβοήθητη, κατακτήθηκε 
ἀπό τούς Τούρκους. Καί µετά τήν ἐπανάσταση, ἡ βοήθειά τους ἦταν τόση ὅση 
χρειαζόταν γιά νά ἐξασφαλιστεῖ ὁ περιορισµός µας στά γεωγραφικά σύνορα 
τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας, ἐνῷ ταυτόχρονα µᾶς γλύκαναν µέ τήν καραµέλα ὅτι 
εἴµαστε ἀπόγονοι τοῦ Περικλῆ καί τῶν ἀρχαίων. Γιά νά θαµπωθοῦµε ἀπό 
αὐτή τή δόξα καί νά ξεχάσουµε  τήν ἱστορική µας συνέχεια, νά ξεχάσουµε 
ὅτι ἡ καρδιά µας, ἡ Βασιλεύουσα Πόλη µας εἶναι ἀκόµα ὑποδουλωµένη. 
Μᾶς ἔπεισαν ὅτι εἴµαστε περήφανοι Ἕλληνες στήν Ἑλλαδίτσα µας καί νά 
ξεχάσουµε ὅτι οἱ Ρωµαῖοι πολῖτες εἶχαν πατρίδα τους καί τή Νίκαια, τή Νι-
κοµήδεια, τήν Ἀντιόχεια, τό Δυρράχιο, τή Φιλιππούπολη, τήν Ἀδριανούπολη, 
ὅλα τά χαµένα ἐδάφη τῆς αὐτοκρατορίας µας, ἐκεῖ ὅπου εἶναι σκορπισµένα 
τά ὀστᾶ τῶν Ρωµαίων προγόνων µας πού τά ὑπερασπίστηκαν µέ τό αἷµα καί 
τίς ζωές τους. Μᾶς προβάλουν τόν Περικλῆ καί τό Λεωνίδα καί τόν Μιλτιάδη 
καί τόν Ἀριστείδη, γιά νά µή σκεφτόµαστε τόν Ἰουστινιανό, τό Θεοδόσιο, 
τόν Διγενῆ Ἀκρίτα, τόν Βασίλειο, τόν Λέοντα τόν σοφό, τούς τρεῖς Ἱεράρ-
χες, τούς ἁγίους βασιλιάδες καί νοµοθέτες καί σοφούς καί δασκάλους πού 
διαδέχτηκαν τούς ἀρχαίους. Μᾶς πέταξαν µιά γωνιά, λέγοντας µας πόσο 
νόστιµη εἶναι ἡ πίτα, γιά νά ξεχάσουµε τό ὑπόλοιπο ταψί. 

Καί φτάσαµε νά θεωροῦµε ὅτι ὁ Ρωµηός κι ἡ Ρωµηοσύνη εἶναι κάτι λι-
γότερο ἀπό τόν Ἕλληνα καί τήν Ἑλληνικότητα. Δέν εἶναι ὅµως. Εἶναι κάτι 
εὐρύτερο, πολύ εὐρύτερο. Ἡ Ρωµηοσύνη ἔχει µέσα της ὅλη τήν Ἑλληνική 
σοφία καί γνώση, ἐπεξεργασµένη, διευρηµένη, φωτισµένη ἀπό τούς ἁγίους 
πολῖτες τῆς οἰκουµένης, τούς δασκάλους πού πῆραν ἕνα θησαυρό καί τόν 
ἐπένδυσαν καί τόν τόκισαν καί τόν αὔξησαν καί τόν φύλαξαν γιά νά µᾶς 
τόν δώσουν νά τόν αὐξήσουµε κι ἐµεῖς καί νά τόν πολλαπλασιάσουµε. Εἶναι 
κρῖµα νά κόβουµε ἐµεῖς οἱ ἴδιοι τα φτερά µας. Εἶναι κρῖµα νά καταπίνουµε 
τό δόλωµα καί νά χαιρόµαστε κι ἀπό πάνω. Εἶναι κρῖµα νά µήν ξέρουµε τούς 
γονεῖς καί τούς παπποῦδες µας καί νά περιµένουµε ἀπό τούς ἄλλους νά µᾶς 
ποῦν τίνων παιδιά εἶµαστε.

Νά γιατί µιλᾶµε γιά Ρωµηούς καί Ρωµαιοσύνη. Καί νά γιατί ὀνειρευόµα-
στε νά πάρουµε τήν Πατρίδα µας πίσω. Ὅλη τήν Πατρίδα µας. Μικρή καί 
µεγάλη. Γιατί λαός χωρίς ὄνειρα εἶναι ἕνας χαµένος λαός. Ὅπως ἀκριβῶς 
κι ἕνας ἄνθρωπος χωρίς ὄνειρα εἶναι ἕνας νεκρός ἄνθρωπος. Μπορεῖ τά 
ὄνειρα νά µή γίνουν ποτέ πραγµατικότητα, ἀλλά καί µόνο το ὅτι ὑπάρχουν 
εἶναι δεῖγµα ὅτι ἕνας λαός –κι ἕνας ἄνθρωπος– ἔχει ζωή, ἔχει µέλλον, ἔχει 
δύναµη.

Καί, τελικά, τό µόνο πού µᾶς ἔχουν ἀφήσει ...ἀφορολόγητο, εἶναι τά ὄνει-
ρα!

Ὁ Ἀνταποκριτής

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)

γυναῖκα Αἴσα (ὁ ἴδιος περίπου 50 ἐτῶν) σέ ἡλικία 6 ἐτῶν καί ξεκίνησε τήν ἔγγα-
μη ζωή μαζί της σέ ἡλικία 9 ἐτῶν, ἄσχετα ἄν εἶχε τουλάχιστον 9-11 γυναῖκες. 
Σχετικά μέ αὐτό ὁ Μωάμεθ εἶχε λάβει εἰδική ἀποκάλυψη ἀπό τόν Ἀλλάχ: «Ὤ 
Προφῆτα, σοῦ ἐπιτρέπεται νά παντρευτεῖς τίς γυναῖκες πού προικοδότησες, 
ὅσες ἀπέκτησες μέ τήν δεξιά σου (ἐννοοῦνται οἱ σκλάβες πού τοῦ δόθηκαν ἀπό 
τόν Ἀλλάχ ὡς λεία)... καί κάθε ἄλλη πιστή γυναῖκα πού θέλει νά ἀφοσιωθεῖ σέ 
σένα. Αὐτό τό δικαίωμα τό δίνουμε μόνο σέ σένα...» (σούρα 33,50). 

Ὁλόιδιες θά μοιάζουν καί οἱ ἱερές γραφές, ἡ Ἁγία Γραφή τῶν Χριστιανῶν καί 
τό Κοράνι, παρά τά ὅσα διδάσκει. Ἐνδεικτικά ἀναφέρω: Σέ 95 στίχους ὁ Ἀλλάχ 
δίνει τήν ἐντολή γιά ἱερό πόλεμο. Μία γεύση μᾶς δίνουν τά ἑξῆς χωρία: «Ὁ 
πόλεμος εἶναι ὑποχρέωσή σας ... Κανέναν ἀπ’ αὐτούς νά τόν κάνετε φίλο σας 
πρίν δεχθεῖ νά πορεύεται στίς ὁδούς τοῦ Ἀλλάχ. Καί ὅπου σᾶς γυρίσουν τήν 
πλάτη νά τούς πιάσετε καί νά τούς σφάξετε (σούρα 4.91) ἤ «Χειρότερα ἀπό τά 
ζῷα εἶναι στά μάτια τοῦ Ἀλλάχ οἱ ἄπιστοι» (σούρα 8.57) ἤ «Ὁ μισθός ἐκείνων 
πού ἐναντιώνονται στόν Ἀλλάχ καί στόν ἀπόστολό του εἶναι νά σκοτώνονται 
καί νά σταυρώνονται ἤ νά ἀκρωτηριάζονται σέ χέρια καί πόδια ἐναλλάξ (σού-
ρα 5.37) ἤ τέλος «Ὅταν συναντᾶτε ἀπίστους, κόψτε τούς τά κεφάλια μέχρι νά 
προκαλέσετε σφαγή ... Καί ἐκεῖνοι πού σκοτώνονται στό ὄνομα τοῦ Ἀλλάχ … 
θά τούς εἰσάγει στόν παράδεισο (σούρα 47.4-7). 

Φυσικά, ὅλα ὅσα ἀνέφερα παραπάνω γιά τό πρόσωπο τοῦ Μωάμεθ καί γιά 
τό μῖσος πού κηρύττει τό Κοράνι δέν πρόκειται μέσα στό πνεῦμα τῆς πολυπο-
λιτισμικότητας νά διδάσκονται στά σχο-
λεῖα μας ἀπό σεβασμό πρός τούς πιστούς 
μουσουλμάνους. Ἁπλῶς θά διδάσκεται ἡ 
ἱερότητα τόσο τοῦ προσώπου τοῦ Μωά-
μεθ ὅσο καί τοῦ Κορανίου, ὅπως καί ὅλων 
των ἁγίων τῶν ἄλλων θρησκειῶν καί τῶν 
ἱερῶν γραφῶν τους.

Ἕνα, πάντως, πρέπει νά θεωρεῖται βέ-
βαιο, ἐάν συνεχιστεῖ αὐτή ἡ προδοτική πολιτική πού ἀκολουθεῖται σήμερα στήν 
Ἑλλάδα: ἡ κατακόρυφη ἐνίσχυση τόσο πληθυσμιακά ὅσο καί ἀπό πλευρᾶς 
διεκδικήσεων τοῦ μουσουλμανικοῦ στοιχείου στήν Ἑλλάδα, ἐπειδή αὐτό ἀπο-
κλείεται νά ἐπηρεαστεῖ ἀπό τήν ἰδεολογία τῶν πολυπολιτισμικῶν κηρυγμάτων 
τῶν πολιτικῶν μας. Καί αὐτή ἡ κατά κόρον αὔξηση τῆς μουσουλμανικῆς ἐπιρ-
ροῆς θά συμβαδίζει μέ τήν σχεδόν πλήρη ἀπώλεια τῆς Ὀρθόδοξης καί Ἐθνικῆς 
συνείδησης σέ μεγάλο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ.

Λέων Μπράνγκ
Δρ. Θεολογίας

ΠεΡί ΡωΜήων καί ΡωΜαίοΣυνήΣ
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Ὁ ἀγῶνας μας ἀπαιτεῖ ἄμεσα ὑλική ἐνίσχυση!

Ο ΨευτικΟσ κΟσμΟσ των μ.μ.ε.
Ὁ ταλαίπωρος λαός µας, ὅσος πλέον καί σέ 

ὅποια κατάσταση ἔχει ἀποµείνει, φαίνεται ὅτι δέν 
ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι τίποτε πού ἔχει ἀξία δέν 
προβάλλεται ἀπό τήν τηλεόραση, τά µέσα µαζικῆς 
ἐνηµέρωσης καί τίς ἐφηµερίδες.

Ὅσοι ἀρθρογραφοῦν ἀντιγράφουν καί διατυπώ-
νουν τίς ἀπόψεις αὐτῶν πού τούς καθοδηγοῦν καί 
–πάντοτε– ἐπί πληρωµῆ. Ὅλες αὐτές οἱ ἀπόψεις 
πού κατακλύζουν καθηµερινά τίς ἐφηµερίδες καί 
τά ἔντυπα εἶναι «στηµένες» ἀπόψεις, πληρωµένες 
καί ἔχουν συγκεκριµένο σκοπό. Δέν ὑπάρχουν ἐλεύ-
θερες φωνές. Ὅλα τά καθοδηγεῖ ἡ πληρωµή καί ἡ 
ὑπαγόρευση.

Γι’ αὐτό δέν θά ἀκούσει αὐτός ὁ δύσµοιρος λαός 
µας τίποτε ἄλλο παρά τό ποιός ἔκλεψε, ποιός ἐξα-
πάτησε, τί δυστύχηµα ἔγινε καί γιά νά διασκεδάσουν 
τήν τόση µαυρίλα µᾶς λένε καί ποιός βγῆκε µέ ποιά, 
ποιός χώρισε καί ποιοί ἔκαναν παιδί!

Μέ αὐτές τίς «εἰδήσεις» ἀπασχολοῦνται οἱ ἡλι-
κιωµένοι, ψυχαγωγοῦνται οἱ µεσήλικες καί διαπαι-
δαγωγοῦνται τά παιδιά!

Δέν ἔχουµε συνειδητοποιήσει σάν λαός ὅτι µέ 
ὅ,τι ἀσχολούµαστε µέ αὐτό θά µοιάσουµε! Κάθε 
τί δέν κάνει µόνο κακό ἤ καλό βραχυπρόθεσµα 
ἀλλά συνηθίζει τόν ἀκροατή σέ µελλοντικές του 

ἐπιλογές. Ἐργατικούς ἀνθρώπους προβάλλουµε, 
σιγά σιγά ἐργατικοί θά γίνουµε. Μέ τούς ἀπατεῶνες 
ἀσχολούµαστε, ἀπατεῶνες θά γίνουµε. Μέ ὅποιο 
δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράµµατα θά µάθεις, λέει 
ὁ λαός µας.

Γι’ αὐτό ἡ εὐθύνη ὅλων µας εἶναι τεράστια καί 
πρέπει νά δηµιουργήσουµε ἀντι-τηλεοπτικούς 
πυρῆνες πού νά προβάλλουν τόν ὑγιῆ τρόπο ζωῆς 
πού διδάσκει ἡ Ἐκκλησία µας καί ἐκφράζει τήν 
πολιτική µας Παράταξη! 

Δ.Ν.

άνεργιά σΟυ ερχΟμάι... 
Ὀνομάζομαι Κατερίνα καί μοῦ χτύπησε καί μένα 

τήν πόρτα ἡ Τρόϊκα (συγνώμη ἡ ἀνεργία ἐννο-
οῦσα).

Ἀποφάσισα νά γράψω τά συναισθήματά μου, μιᾶς 
καί ἐδῶ μπορῶ νά ἐκφραστῶ καλύτερα.

Μέχρι πρόσφατα ἐργαζόμουν γιά 10 χρόνια στό 
Ἐθνικό καί Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν 
ὡς ὑπάλληλος μέ σύμβαση ἀορίστου χρόνου. Εἶναι 
τό Πανεπιστήμιο πού αὐτό τόν καιρό βρίσκεται 
στήν δίνη τοῦ κυκλῶνα γιά πολλούς καί διάφορους 
λόγους. Γιά 8 μῆνες θά εἶμαι σέ διαθεσιμότητα θά 
παίρνω τό 75 % τοῦ μισθοῦ (εἶναι ἕνα εἶδος ἀπο-
ζημίωσης) καί μετά ἄν δέν βρεθεῖ κάτι, ἔρχεται ἡ 
ἀπόλυση. Ἡ εἰδικότητά μου καταργήθηκε, χωρίς νά 
μᾶς ἔχει δοθεῖ ἡ εὐκαιρία τῆς μοριοδότησης.

Αὐτό τό χρονικό διάστημα ἔχω περάσει ἀπό πολ-
λά στάδια: τῆς ἀπόρριψης, τοῦ θυμοῦ, τό νά θέλω 
νά κλειστῶ στόν ἑαυτό μου, τό νά μήν ἐμπιστεύομαι 
καί τό νά φοβᾶμαι γιά τό αὔριο.

Εἶμαι ἀπό τά ἄτομα πού δέν εἶχαν πατέρα ἤ θεῖο 
Καθηγητή, δέν εἶχαν πολιτικό μέσο καί οὔτε μπῆκαν 
ἀπό τήν πίσω πόρτα, ἀλλά ἀξιοπρεπέστατα προσπα-
θοῦσα νά ζήσω. Μπῆκα μέ τό Προεδρικό Διάταγμα 
τοῦ κ. Παυλόπουλου πού ὅλοι ἔχουν πέσει νά μᾶς 
φᾶνε καί κυρίως οἱ βουλευτές τῆς Κυβέρνησης. Μέ 
συγχωρεῖτε ἀλλά ὅταν μᾶς ζήτησαν τά χαρτιά μας, 
οὔτε ψεύτικη προϋπηρεσία δώσαμε οὔτε πλαστά 
πτυχία. Ἄν δέν τούς κάναμε, νά μήν γινόταν ἡ κα-
τάταξή μας ὡς ἀορίστου χρόνου. Τό θεωρῶ μεγάλη 
ἀδικία νά ἔχουμε φτιάξει τίς ζωές μας ἔντιμα καί νά 
μᾶς λιθοβολοῦν ἀπό ὅλες τίς πλευρές.

Ἐκτός τοῦ ἀορίστου χρόνου ἔχουν φύγει καί μό-
νιμοι ὑπάλληλοι, μέ 25 χρόνια προϋπηρεσίας, πού 
δέν προλάβανε νά βγοῦν στήν σύνταξη.

Τό θέμα τῆς ἀνεργίας τό βιώνω γιά τρίτη φορά καί 

σέ οἰκογενειακό καί τώρα σέ προσωπικό ἐπίπεδο. 
Εἶναι ἕνα δυσάρεστο γεγονός πού δέν ξέρεις ἀπό 
ποιά πλευρᾶ νά κοιτάξεις, γιά τό θέμα τῆς ἐπιβίωσης 
ἤ γιά τό θέμα πού νιώθεις ὅτι ἔχεις τόσα νά προ-
σφέρεις καί σοῦ κλείνουν τήν πόρτα στά μοῦτρα. 
Εἶναι ἕνα εὐαίσθητο γεγονός πού δυστυχῶς μαστίζει 
τήν κοινωνία μας. Μιά κοινωνία πού μερικές φορές 
γίνεται σκληρή καί τρώει τά παιδιά της.

Ἀπό ὅλα αὐτά τό σημαντικό εἶναι νά μήν τό βά-
ζεις κάτω, νά κάνεις ἐπανεκκίνηση καί νά γίνεις πιό 
δυνατός.

Σέ ὅλα αὐτά βέβαια ἔχω συνοδοιπόρο ἕναν ἐξαί-
ρετο σύζυγο πού μοῦ συμπαραστέκεται σέ αὐτόν 
τό δύσκολο ἀγῶνα. Μοῦ κρατάει τό χέρι καί μοῦ 
λέει εἶμαι ἐδῶ γιά σένα. Αὐτό μοῦ δίνει παρηγοριά 
καί δύναμη νά συνεχίσω νά ἐλπίζω γιά ἕνα καλύ-
τερο αὔριο πού τήν δεδομένη χρονική στιγμή εἶναι 
ἀβέβαιο.

Μέ ἐκτίμηση,
   Κατερίνα

ΠεριΟδειά τῆσ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στῆν 
κρῆτῆ

Μέ ἐπιτυχία ὁλοκληρώθηκε ἡ τριήμερη περιο-
δεία τοῦ Προέδρου τῆς Παρατάξεώς μας, κ. Μιχαήλ 
Ἠλιάδη στήν Κρήτη, τόν Ὀκτώβριο. Ὁ κ. Ἠλιάδης 
ἐπισκέφθηκε τούς Νομούς Χανίων καί  Ἡρακλείου 
ὅπου συναντήθηκε μέ μέλη καί φίλους τῆς Παρα-
τάξεώς μας καί εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἀναπτύξει τό  
Ὅραμα καί τό πολιτικό πρόγραμμα τῆς «ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ» σέ δύο ἀνοιχτές συγκεντρώσεις πού πραγ-
ματοποιήθηκαν στό νησί. 

Ὁ ἐνθουσιασμός καί τό πατριωτικό φρόνημα 
τῶν παρευρισκομένων, τόσο στά Χανιά ὅσο καί στό Ἡράκλειο, μᾶς δίνουν κουράγιο καί δύναμη νά συ-
νεχίσουμε τόν ἄνισο αὐτό ἀγῶνα πού ἔχει ξεκινήσει ἡ Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐνάντια στό 
πολιτικό σύστημα τῆς Ἑλλάδος. Ὁ Πρόεδρος τόνισε πολλές φορές ὅτι ἡ πολιτική εἶναι ἡ καθημερινή μας 
ζωή καί πρέπει ὁ Ἑλληνικός λαός νά ἔχει τόν πρῶτο λόγο στήν λήψη τῶν ἀποφάσεων. Δέν ἔχουμε καμμία 
ἀπολογία ὅταν ἐπιτρέπουμε σέ ἀμοραλιστές καί ἐπίορκους πολιτικούς νά μᾶς κυβερνοῦν μέ ἀνθελληνικές 
καί φιλοευρωπαϊκές πολιτικές, πού στοχεύουν στήν διάλυση τῆς Πατρίδος μας,  ἐν ὀνόματι μιᾶς ἑνωμένης 
Εὐρώπης στήν ὁποία μετέχουν ἀποχρωματισμένοι καί ἰσοπεδωμένοι ἐθνικά λαοί.

Ἡ πολιτική μας ἀφορᾶ ὅλους καί ἡ ἀνοχή μας τόσα χρόνια στούς δοσίλογους πολιτικούς πού βρί-
σκονται ἀκόμη καί σήμερα στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, ἔχει φέρει τά τραγικά ἀποτελέσματα πού βιώνει 
ὁ Ἑλληνικός λαός καθημερινά. Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἀσκηθεῖ πραγματική Πολιτική, πολιτική πού 
θά εἶναι ταυτισμένη μέ τήν καθημερινή μας ζωή καί θά ἀσκεῖται συνειδητά ἀπό ὅλους τούς πολῖτες. Ἡ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ», τόνισε ὁ κ. Ἠλιάδης, ἔχει ὁλοκληρωμένο πολιτικό πρόγραμμα, ξεκάθαρες πολιτικές 
θέσεις καί εἶναι ἀποφασισμένη νά ἀγωνιστεῖ μέ κάθε τρόπο γιά νά ἀνατραπεῖ αὐτή ἡ ἀδιέξοδη πολιτική 
πού ἀκολουθεῖται σήμερα ἀπό ὅλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Διότι πρόκειται γιά τήν Πατρίδα μας 
καί τήν θέλουμε ἐπιτέλους πίσω! 

Οἱ Κρητικοί στά Χανιά τόν ἀποχαιρέτησαν μέ τήν μαντινάδα:
 «Δυό φάρμακα χρειάζονται νά γιατρευτεῖ ἡ κρίση,
 τό ‘να εἶναι ἡ Χάρη τοῦ Χριστοῦ τ’ ἄλλο καλή μας χρήση».

«Ἄν θέ λω μεν τό λί γο νά γε νῆ με γά λον, 
πρέ πει νά λα τρεύ ω μεν τόν Θε όν, νά ἀ γα πᾶ με 

πα τρί δα, νά χω μεν ἀ ρε τή, τά παι διά μας νά 
τά μα θα ί νω μεν γράμ μα τα καί ἠ θι κή. 

Στρα τη γός Μα κρυ γι άν νης»
Ἔ κα λά, τά εἴ δα με τά χα ΐ ρια μας καί μέ τίς συμ-

βου λές σου μπάρ μπα-Γιάν νη! Μή πως ἀ πό τό 1974 
ἰ δί ως καί δῶ θε, αὐ τό δέν κά να με; Καί τόν Θε όν λα-
τρεύ α με(;), καί τήν Πατρίδα μας ἀ γα πή σα με πα ρά-
φο ρα(;), καί ἀ ρε τή στά παι διά μας δι δά ξα με(;) καί 

γράμ μα τα πολ λά τους μά θα με(;), καί ἄρ χον τες τούς 
κα λύ τε ρους τοῦ χω ριοῦ ἐ κλέ ξα με! Καί ὁ ρί στε σή-
με ρα ἡ κα τάν τια μας!

Γι΄ αὐ τό σοῦ λέ ω, ἄσε μας μέ τίς ἀ πηρ χαι ω μέ νες 
ἰ δέ ες σου! Ὁ κό σμος ἄλ λα ξε μπάρ μπα-Γι άν νη η η η, 
καί σύ ἀ κό μη δέν τό πῆ ρες χαμ πά ρι: Ἄ κου Θε ός! 
Δερ βέ να γα στό κε φά λι μας θά βά λου με; Ὅ λο μή 
καί οὔ εἶ ναι!

 Ὕ στε ρα, γιά ποιά πα τρί δα μοῦ τσαμ που νᾶς τώ ρα; 
Ἐ δῶ ἔ χου με γί νει ὅ λοι μιά παγ κό σμι α γει το νιά καί 

μεῖς «οἱ ἔ ξυ πνοι» θά τήν 
χα λά σου με;

 Ὅ σο γιά τήν ἀ ρε τή καί 
τήν ἠ θι κή, χα ρᾶς τό πρᾶγ-
μα: μιά ζω ή τήν ἔ χου με κι 
ἄν δέν τήν γλεν τή σου με 
τί θά κα τα λά βου με τί θά 
καταν τή σου με (πού λέ ει 
καί τό γνω στόν ἀ σμά τι-
ον)!

 Ἐ πει δή ἐ σύ πῆ γες καί 
ἔ χυ σες τό αἷ μα σου γιά νά 
λευ τε ρω θοῦ με ἐ μεῖς νο-
μί ζεις ὅ τι σου χρω στᾶ με 
κά τι; Τρί χες, τί πο τα δέν 
σοῦ χρω στᾶ με ἤ θε λές τα 
καί  πα θές τα... ἄ ει πα ρά τα 
μας πιά!

Βα σί λει ος Λι ά κος

Οi Πά ρά κά τά θῆ κεσ τΟυ στρά τῆ γΟυ μά κρυ γι άν νῆ  
y ΠΟ τΟ Πρι σμά e νΟσ y Πνωτ τΟν τΟσ νε Ο ελ λῆ νΟσ

προβληματίζει ἡ λήψη τῆς ὁποιασδήποτε ἀπόφασης πού ἀποσκοπεῖ 
στό κοινό ὄφελος ἀλλά θά δυσαρεστήσει ἐπιχειρηματίες ἤ τραπεζίτες! 
Δέν μάθαμε νά μασᾶμε τά λόγια μας! Μάθαμε νά ἔχουμε παρρησία 
ἀπέναντι στό σωστό καί νά κατακεραυνώνουμε τό ἄδικο ἄσχετα μέ 
τό ποιός τό πράττει!

Χρειάζεται πολλές φορές νά ἐπαναλάβουμε τίς δυσκολίες πού ἀντι-
μετωπίζει ἡ Παράταξή μας ἐξαιτίας τῶν παρωχημένων καί στρεβλῶν 
ἐντυπώσεων πού ἄφησε ἡ πολιτική προϊστορία τοῦ τόπου μας. Ἡ 
πρώτη δυσκολία εἶναι οἱ προηγούμενες προσπάθειες πού ἔγιναν ἀπό 
χριστιανούς ἀνθρώπους. Οἱ ἐντυπώσεις πού ἄφησαν πίσω τους αὐτοί 
οἱ ἄνθρωποι εἶναι, δυστυχῶς, πρόσκομμα καί ἐμπόδιο στό ἔργο τό 
ὁποῖο προσπαθοῦμε νά ὑλοποιήσουμε. Μέ ἀνεδαφικές προσπάθειες 
πολιτικοποίησης τοῦ Εὐαγγελίου, κατάντησαν τόν πολύ κόσμο νά 
ἀκούει Ἐκκλησία καί νά εἶναι ἐπιφυλακτικός. 

Ὁ πολύς κόσμος, δυστυχῶς, ἀγνοεῖ ἀπό τή μία το τί σημαίνει ἡ 
πνευματική ζωή καί τό πώς αὐτή λύνει ἐκτός ἀπό τά πνευματικά καί 
τά βιοτικά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων, ἀπό τήν ἄλλη ἀκούγοντας 
τίς θέσεις μας ἔχει λανθασμένα τήν ἐντύπωση πώς εἴμαστε ὄργανο 
τῆς διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας. Λάθος μέγα! Δέν εἴμαστε ὄργανο τῆς 
διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας ἀλλά παιδιά τῆς Ἐκκλησίας. Ὅπως ξέρετε 
ὅλοι ὅσοι ζεῖτε τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, κάθε παιδί ἔχει τόν πνευμα-
τικό του πατέρα, ὁ ὁποῖος πνευματικός πατέρας εἶναι ὁ φορέας τοῦ 
πνεύματος τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔτσι λοιπόν, οἱ πρωτεργάτες αὐτῆς τῆς κίνησης ἔχουμε ὅλοι τόν 
Πνευματικό μας Πατέρα, τόν ὁποῖο ἔχουμε ὁδηγό σέ κάθε ἔκφραση 
τῆς ζωῆς μας. Ἀπό ἐκεῖ καί μετά καί οἱ συνεργάτες μας πού ὁλοένα 
καί αὐξάνουν σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια τῆς Πατρίδος μας, ἔχουν κι αὐτοί 
τόν πνευματικό τους πατέρα ὁ καθένας ἀλλά τό πνεῦμα εἶναι ἑνιαῖο, 
ἀδιαίρετο καί κυρίως ἀνόθευτο. Ἔχουμε καταλάβει καί γνωρίζουμε 
πολύ καλά τό πόσο μεγάλο εἶναι τό ἔργο πού ἔχουμε νά ἐπιτελέσου-
με καί τό πόσο μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη πού ἀναλάβαμε. Παρά ταῦτα 
εἴμαστε ἀνοικτοί σέ κάθε παρατήρηση δική σας ἐάν διαπιστώσετε τήν 
ὁποιαδήποτε παρέκκλισή μας ἀπό τό αὐθεντικό πνεῦμα τῆς Ἐκκλησί-
ας. Ξέρουμε πολύ καλά πώς γιά νά ὑλοποιηθεῖ τό πρόγραμμά μας θά 

πρέπει κάθε μέρα ἡ σχέση μας μέ τήν ἐκκλησία νά γίνει στενότερη. Θά 
πρέπει νά μήν ἀφήσουμε σέ καμία περίπτωση νά νοθευτεῖ τό πνεῦμα 
καί ὁ τρόπος τῆς παρατάξεως αὐτῆς. 

Αὐτός εἶναι κι ὁ λόγος πού κρατᾶμε τά αὐτιά μας κλειστά στά σαλ-
πίσματα τῶν σειρήνων πού μᾶς κατηγοροῦν πώς δέν ἔχουμε σπου-
δάσει πολιτικές ἐπιστῆμες καί κατά συνέπεια δέν εἴμαστε σέ θέση νά 
ὑπηρετήσουμε ἀποτελεσματικά τήν Πατρίδα μας. Δέν μᾶς ἀπασχολεῖ 
αὐτή ἡ ἄποψη γιατί πολύ ἁπλᾶ δέν πιστεύουμε ὅτι ἡ λύση ἔρχεται ἀπό 
τίς σπουδές στίς πολιτικές ἐπιστῆμες. Ἄλλωστε ἄν ὑποθέσουμε πώς 
οἱ ἐπαγγελματίες πολιτικοί πού μᾶς κυβερνοῦν τόσα χρόνια ἀπό τό 
θάνατο τοῦ Καποδίστρια μέχρι σήμερα ἔχουν σπουδάσει πολιτικές 
ἐπιστῆμες, τότε καταλαβαίνουμε πώς ὄχι ἁπλᾶ ἡ λύση δέν ἔρχεται μέσα 
ἀπό αὐτές, ἀλλά «μᾶλλον θόρυβος γίνεται» μέ δεδομένα τά ἀδιέξοδα 
πού ἔχει σήμερα ἡ πολιτική κατάσταση τῆς χώρας μας. Ἄλλωστε δέν 
εἴδαμε αὐτούς τούς τιμητές τῶν πολιτικῶν σπουδῶν νά τίς ἀναζητοῦν 
στούς καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ἀθλητές, σεξολόγους(!) (ἄν εἶναι 
δυνατόν νά στέκει ὡς ἐπάγγελμα κάτι τέτοιο) καί δέν ξέρω ποιά ἄλλη 
εἰδικότητα πού ἀποτελεῖ τήν σημερινή Βουλή τῶν Ἑλλήνων.

Οἱ καιροί τούς ὁποίους ζοῦμε ἀπαιτοῦν ξεκάθαρες ἀποφάσεις καί 
ἀκλόνητη στάση. Ἡ λογική τοῦ «ἔτσι εἶναι ἄν ἔτσι νομίζετε», κατά-
ντησε τήν Πατρίδα μας ἐρείπιο πού δέν θυμίζει σέ τίποτε τήν παλιά 
της δόξα. Εἶναι καιρός ὅπου ὁ καθένας μας θά πρέπει νά αἰσθανθεῖ 
τήν ἱερή ὑποχρέωση πού ἔχει πρῶτα ἀπέναντι στόν Θεό καί μετά 
στό Ἔθνος. Θά πρέπει ὅλοι μας νά ξεκαθαρίσουμε μέσα μας τί εἶναι 
σημαντικό καί τί ὄχι. Τί εἶναι προτεραιότητα γιά τήν ζωή μας καί τί 
εἶναι ἥσσονος σημασίας.

Ἕνα ἀκόμα πολύ μεγάλο μας πρόβλημα εἶναι το ὅτι ὑπάρχουν, δυ-
στυχῶς, πολλοί χριστιανοί πού ἔχουν μεγάλη διαπλοκή μέ τά κόμ-
ματα. Ἔχουν προσωπικές ἐξυπηρετήσεις, προσωπικά ρουσφέτια καί 
δυστυχῶς μέ ὅλο τό σεβασμό πού ἔχουμε πρός τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας 
ὑπάρχουν καί ἀρκετοί κληρικοί οἱ ὁποῖοι συνδέονται πολύ στενά μέ 
τούς πολιτικούς, μιά μερίδα τῶν ὁποίων ἀπασχολεῖ καί ταλανίζει τήν 
Πατρίδα μας ἐδῶ καί χρόνια.

Τέλος μιά ἀκόμη ἀπόδειξη τῆς διαφορετικότητάς μας μέ ὅλο το 
πολιτικό σκηνικό τοῦ τόπου μας εἶναι ἡ δήλωση τήν ὁποία ζητοῦμε νά 

κάνει ὁ/ἡ ὁποιονδήποτε θέλει νά ἐγγραφεῖ ὡς μέλος τῆς Παρατάξεώς 
μας: Ζητᾶμε νά ἀποκηρύξει ἐγγράφως τήν μασωνία καί κάθε μορφῆς 
ἀποκρυφισμό, κάτι πού ζήτησε ἀνοιχτά ὁ Πρόεδρός μας ἀπό ὅλο τόν 
πολιτικό χῶρο τῆς Πατρίδας μας, χωρίς νά λάβει καμία ἀπάντηση! 
Αὐτή ἡ τοποθέτησή μας εἶχε σάν συνέπεια νά μήν ταχθοῦν τελικά μαζί 
μας ὑψηλά ἱστάμενοι τῆς Δικαιοσύνης παρά τό ὅτι συμφωνοῦσαν μέ 
τίς θέσεις καί τίς πολιτικές μας πεποιθήσεις. Αὐτό ὅμως μᾶς ἐπιβε-
βαίωσε πώς στό προσκήνιο τοῦ τόπου μας πέρα ἀπό τή διαπλοκή θά 
πρέπει νά ὑπάρχει καί σχέση μέ τή μασωνία ἡ ὁποία σημειωτέον εἶναι 
εἰδωλολατρική θρησκεία καί ὄχι ἁπλᾶ μιά κλειστῆ ὁμάδα ἀνθρώπων. 
Ἡ ἐμπλοκή τῆς μασωνίας στά πολιτικά δρώμενα τῆς χώρας μας εἶναι 
πολύ παλιά. Μή ξεχνᾶμε πώς στόν Καποδίστρια κόστισε τήν ἴδια του 
τή ζωή, ἡ ἀπόφασή του νά στείλει ἐγκύκλιο μέ τήν ὁποία ζητοῦσε νά 
ὁρκιστοῦν ἐγγράφως οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι πώς δέν ἔχουν ἀνάμειξη 
καί σχέση μέ τήν μασωνία. Ἡ ἐγκύκλιος αὐτή (ἄρ. 4286) κυκλοφορή-
θηκε στό Ναύπλιο τήν 26η Αὐγούστου τοῦ 1831 καί ἕνα μήνα μετά 
(στίς 27 Σεπτεμβρίου 1831) δολοφονήθηκε. Καταλαβαίνει λοιπόν 
κανείς ἄνετα ποιός σύν-διοικεῖ ἄν ὄχι διοικεῖ ἀποκλειστικά τήν Πα-
τρίδα μας...

Μετά ἀπό ὅλα ὅσα ἀναφέρθηκαν, καταλαβαίνει κανείς πώς τό νά 
ὀρθώσει κανείς πολιτικό λόγο σήμερα εἶναι πολύ δύσκολο. Γιά νά 
θελήσει κάποιος νά ἐφαρμόσει πολιτική μέ ἄξονα τό καλό καί τήν 
εὐημερία τοῦ τόπου θά πρέπει νά ἔχει κάτι πολύ σημαντικό: Θά πρέπει 
νά ἔχει αὐταπάρνηση. Δέν ἀρκεῖ νά εἶναι ρομαντικός. Ὁ ρομαντικός 
θά λυγίσει κάτω ἀπό τό βάρος τῆς πραγματικότητας. Αὐτό πού χρει-
άζεται εἶναι αὐταπάρνηση. Τό νά ἀρνηθεῖ κάποιος τόν ἑαυτό του, δέν 
εἶναι ἁπλό πρᾶγμα. Δέν εἶναι κάτι πού γίνεται ἄν δέν ὑπάρχει ἀπό πίσω 
κάτι πολύ βασικό καί κάτι πού θά δίνει νόημα σέ μιά τέτοια κίνηση 
καί ἀπόφαση. Θά πρέπει νά ὑπάρχει ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτή ἡ 
ζωή πού δείχνει στούς ἀνθρώπους τό πραγματικό μέγεθος ὅλων των 
πραγμάτων, ὅλων τῶν συναισθημάτων, ὅλων τῶν καταστάσεων. Αὐτή 
ἡ ζωή στήν ὁποία ἄν τοποθετήσει κανείς δίπλα τίς φιλοδοξίες του, θά 
διαπιστώσει ὅτι εἶναι πολύ μικρός καί ἀσήμαντος.

Ἐμμανουήλ Βολουδάκης
Ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Παρατάξεως

ΣυνεΡγαΣία ἤ Συνενοχή;


