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Διανέμεται δωρεάν

Η Ρωμανία στην υπερχιλιετή ιστορική της 
πορεία, από τη μεταφορά της Ρώμης και την 
ίδρυση και εγκαινίαση της Νέας Ρώμης στα 
εύπορα και στρατηγικής σημασίας ανατολικά 
εδάφη της Αυτοκρατορίας μέχρι την Άλωσή 
της, γνώρισε στιγμές λαμπρής δόξας αλλά και 
τραγικών δοκιμασιών και παρακμής.

Αν πρέπει να επιλέξω κάποιες από τις ξεχω-
ριστές στιγμές σίγουρα αξίζει να αναφερθώ 
στο διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) του 
Μ. Κωνσταντίνου (μονοκράτορας μεταξύ 324 
– 337 μ.Χ.) το οποίο εισαγάγει την έννοια της 
ανεξιθρησκίας και την, μετά από αιώνες αβυσ-
σαλέων διωγμών, αναγνώριση του δικαιώμα-
τος των χριστιανών να λατρεύουν ελεύθερα 
τον Θεό. Στη συνέχεια, η επί του Μ. Θεοδοσίου 
(379 – 395 μ.Χ.) καθιέρωση του χριστιανισμού 
ως κυρίαρχο δόγμα της Αυτοκρατορίας και ο 
επίσημος εξελληνισμός της με την καθολική 
υιοθέτηση της ελληνικής γλώσσας και παιδεί-
ας από τα χρόνια του Ηρακλείου (610 – 641 
μ.Χ.) και μετά. Τέλος, δίχως την παραμικρή διά-
θεση αδικίας προς τους υπολοίπους, η Αυτο-
κρατορία βρέθηκε στο απόγειο της πολιτικής, 
διπλωματικής, πολιτιστικής και κοινωνικής 
δόξας της, αλλά και στο μέγιστο των κτίσεων 
της επί Ιουστινιανού Ά  (527 – 565 μ.Χ.).

Στον αντίποδα της δόξας στέκει η σταδι-

ακή παρακμή που οδήγησε και στην 
Άλωση. Το 1071 μ.Χ. μετά την οδυνη-
ρή ήττα του αυτοκράτορα Ρωμανού 
Διογένη και των αυτοκρατορικών 
στρατευμάτων στο Ματζικέρτ αρχί-
ζει η συρρίκνωση των μικρασιατικών 
εδαφών της Αυτοκρατορίας. Ωστόσο 
το χαριστικό χτύπημα, από το οποίο 
και ποτέ δεν θα συνέλθει, δόθηκε 
στην Αυτοκρατορία με τον πλέον 

ανήθικο και βάρβαρο τρόπο το 1204 μ.Χ. από 
την χριστιανική, φευ! Δύση με την τέταρτη 
σταυροφορία.

Η τελευταία αναλαμπή για την Αυτοκρατο-
ρία προήλθε από το εξόριστο Βασίλειο της 
Νίκαιας επί της δυναστείας των Λασκαριδών 
και κυρίως από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Δού-
κα Βατάτζη (1222 – 1254 μ.Χ.) τον εκ Διδυμοτεί-
χου ορμώμενο, ο οποίος πέραν από την ορθή 
αναγνώρισή του ως εξέχουσα αυτοκρατορική 
φυσιογνωμία, τιμάται από την Ορθόδοξη Εκ-
κλησία μας ως Άγιος (4 Νοεμβρίου).

Ο Βατάτζης κατάφερε να πραγματοποιήσει 
ένα ουσιαστικό πολιτικοκοινωνικό νοικοκύ-
ρεμα της αυτοκρατορίας, να δώσει νέα πνοή 
στις διπλωματικές σχέσεις της και να ανακα-
ταλάβει όλα τα εδάφη πλην της πρωτεύουσας, 
της Κωνσταντινούπολης, καθώς τον πρόλαβε 
η κοίμησή του το 1254. Τελικά και χάριν στις 
προαναφερόμενες ενέργειες του Αγίου Ιωάν-
νη Βατάτζη, η Πόλη ανακαταλήφθηκε επτά 
χρόνια αργότερα, το 1261, από τον Μιχαήλ Η΄ 
Παλαιολόγο.

Έκτοτε και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες 
των Παλαιολόγων η πορεία της Αυτοκρατορί-
ας ήταν φθίνουσα. Το 1453 μ.Χ. μετά από πο-

λύμηνη αντίσταση η άμυνα της πρωτεύουσας 
«σπάει» και η Πόλη μαζί και ολόκληρη η αυτο-
κρατορία περνάει στον Μωάμεθ τον Πορθητή 
και στους Οθωμανούς Τούρκους.

Παρόλα αυτά αν και η Ρωμανία αλώθηκε 
στρατιωτικά, πολιτικά, ηθικά και εδαφικά κάτι 
τέτοιο δεν συνέβη και με το αξιακό της δίπολο, 
την Ελληνορθοδοξία, το οποίο εξακολούθησε 
να εμπνέει τις διάσπαρτες ρωμαίικες θρησκευ-
τικοκοινωνικές κοιτίδες οι οποίες συσπειρώ-
θηκαν γύρω από τα Ορθόδοξα Πατριαρχεία 
των Ιεροσολύμων, Αντιοχείας, Αλεξανδρείας 
και φυσικά της Κωνσταντινουπόλεως.

Βέβαια, οι παραχαράκτες της ιστορίας 
έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι η Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία συνεχίζεται μέσω της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ιστορικά αναληθές. Η 
ΕΕ αποτελεί έκγονο  της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτο-
κρατορίας του Γερμανικού Έθνους, αυτού του 
μορφώματος που σφετερίστηκε εδαφικά και 
παραποίησε πολιτισμικά το δυτικό τμήμα της 
Αυτοκρατορίας και η οποία στην πραγματικό-
τητα ούτε ρωμαϊκή υπήρξε ούτε φυσικά αγία.

Την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαδέχθηκε με 
τον πλέον φυσικό τρόπο η Ανατολική Αυτο-
κρατορία, η σταδιακά Ορθόδοξη και Ελληνική, 
ενώ όπως ήδη αναφέρθηκε από την Άλωση 
μέχρι τις μέρες μας συνεχιστές και γνήσιοι 
απόγονοί της αποτελούν οι οργανωμένες, 
γύρω από Ορθόδοξα Πατριαρχεία της Ανατο-
λής, θρησκευτικές και πολιτικές κοινότητες 
καθώς και οι ορθόδοξοι πληθυσμοί των Βαλ-
κανίων, της Μέσης και Εγγύς Ανατολής. Σε 
αυτές ας μου επιτραπεί να συγκαταριθμήσω 
και τις μεταγενέστερες Ορθόδοξες κοινότητες 

Ρωμαίικη Σύναξη.
Προς μια Οικουμενική 

Πολιτική Σύνοδο του Ελληνισμού
«Ναι, συ θα σώσεις το Ρωμαίικο, ω Φρόνιμε.
Ο καθένας πρέπει να ξέρει ότι σ’ αυτόν έλαχε
να σώσει το Έθνος του, έτσι θα προσπαθήσουν
πολλοί και θα το σώσει όποιος μπορέσει»
(Ίων Δραγούμης)

Γεώργιος Κ. Τασούδης
Συγγραφέας – Ποιητής

Θούριο Ορεστιάδας

Συνέχεια  στην 10η σελ.

koinwnein.wordpress.com
Διαβάστε την εφημερίδα μας ηλεκτρονικά

Στείλε μας το άρθρο σου.  
       Γράψε μας τη γνώμη σου.

email: koinwnein@gmail.com
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ 

Σε σένα το λέω Ρωμηέ!!!

   Πιστεύω ότι αποτελεί και δική σου 
διαπίστωση αυτό που κανένας δεν 
μπορεί στις μέρες μας να αμφισβητή-
σει, ότι κατά τους τελευταίους αυτούς 
χρόνους σημειώνεται μια άγρια και 
μεθοδευμένη πολεμική σκοτεινών 
κέντρων εναντίον της Ρωμηοσύνης. 
Οι εχθροί αυτοί του ρωμαίικου έχουν 
καταστρώσει ένα άριστα οργανωμένο 
σχέδιο αποδυνάμωσης των δυνάμεων 
του Ελληνισμού και περιθωριοποίη-
σης του Γένους μας.
   Ως Ρωμηός οφείλεις να γνωρίζεις το 
εξής: Όσες φορές οι εχθροί πολεμούν 
το Γένος, πολεμούν κι εσένα προσω-
πικά. Συκοφαντούν και σένα. Λασπο-
λογούν και εναντίον σου. Κατηγορούν 
και σένα.
   Γι’ αυτό ήρθε η ώρα σου Ρωμηέ! 
Είναι ο καιρός να αναλογισθείς τις 
ευθύνες σου. Η θέση σου είναι στις 
επάλξεις της Ρωμηοσύνης. Πρέπει 
επιτέλους να συνειδητοποιήσεις το 
χρέος σου και να υπερασπισθείς την 
Πίστη, την Πατρίδα και την Οικογέ-
νειά σου. 
   Όποιο κι αν είναι το κόστος της 
μάχης και της προσφοράς, δεν έχεις 
δικαίωμα να αρνηθείς.
   Χρωστάς σε όσους πέρασαν αλλά 
και σε όσους θα ‘ρθουν!!!
   Την ιστορία τελικά δεν τη διαμορ-
φώνουν εκείνοι που δουλικά ακο-
λουθούν το ρεύμα, αλλά οι λίγοι που 
έχουν γνώση και τόλμη, αυτοί που 
έχουν πύρινη καρδιά!!!

Ξεχάσαμε, ότι για να συμβιώσεις 
αρμονικά με τον άλλο, απαιτείται 

ανιδιοτελής αγάπη, άρνηση του θεο-
ποιημένου μας ΕΓΩ και ένταξη στον 
Κοινοτισμό του ΕΜΕΙΣ. Μόνο τότε θα 
μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τη 
χαρά της συμβίωσης και να ξαναγί-
νουμε αυθεντικοί … Έλληνες!

Εκδότες-Συντακτική Επιτροπή

Μαλκίδης Θεοφάνης
Παπαδόπουλος Θεόφιλος

 Παπαδόπουλος Νίκος
Σαρσάκης Ιωάννης
Τασούδης Γεώργιος
Φέντας Διονύσιος

Γραφίστας
Κουκλίδης Νίκος

Ήταν 29 Μαΐου του 1453, όταν 
ακούστηκε η σπαρακτική κραυγή: «Εάλω 
η Πόλις Σου, Θεοτόκε». Αμέσως όμως ο 
λαός μας, παρηγορώντας το «Ρόδον το 
Αμάραντον» της Ορθοδοξίας, ρίχνοντας 
και τον σπόρο της αντίστασης και της 
ανάστασης του Γένους, διαλαλεί: «Σώπασε 
κυρα-Δέσποινα και μην πολυδακρύζεις 
πάλι με χρόνους με καιρούς πάλι δικά μας 
θα ‘ναι». Και ήρθανε χρόνοι δίσεκτοι: 400 
χρόνια, 500 για τον βόρειο και εκείθεν του 
Αιγαίου Ελληνισμό κρατά η αιχμαλωσία, η 
θηριώδης σκλαβιά. 

Επιβίωσε όμως ο λαός μας, οι ηρωικοί 
ραγιάδες. Πώς; Χάρις στην ελληνοσώτειρα 
Εκκλησία μας. «Το ράσο στάθηκε η 
εθνική σημαία της Ελλάδος στα χρόνια 
της σκλαβιάς», θα γράψει ο Μυριβήλης. 
Γι’ αυτό και το λάβαρο της αγιασμένης 
Επανάστασης του ’21 το υψώνει ένας 
Επίσκοπος. Γι’ αυτό και η αποστομωτική, 
προς τους τωρινούς εκκλησιομάχους, 
κραυγή του Κολοκοτρώνη: «Όταν επιάσαμε 
τα άρματα είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως και 
έπειτα υπέρ Πατρίδος».  
Και εγίναμε Κράτος, που μετά τη 
δολοφονία του αγίου της πολιτικής, 
Ιωάννη Καποδίστρια, καταντά μπαίγνιο 
των Μεγάλων Δυνάμεων, παλιόψαθα των 
εθνών, κατά τον πατριδοφύλακα στρατηγό 
Μακρυγιάννη. 

Αρχέγονες όμως κοιτίδες του 
Ελληνισμού μένουν σκλάβες, «Κι ένα 
στόμα εκαρτερούσαν / έλα πάλι, να τους 
πει». Η Μακεδονία, η Θράκη, η Κρήτη, η 
Μικρά Ασία με τη Σμύρνη, ο Πόντος με 
την Τραπεζούντα και οι άλλες ξακουστές 
πολιτείες της Ρωμηοσύνης. Ευδόκησεν ο 
Κύριος και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. 
Και πρώτα στη Μακεδονία μας. Ηρωικοί 
Μακεδονομάχοι, ατρόμητες δασκάλες, 
παπάδες με ντουφέκια – ποιμένες 
καλοί – σώζουν τη Μακεδονία, σώζουν 
την Ελλάδα κατά την ωραία ρήση του 
αδικοχαμένου Ίωνα Δραγούμη. Γι’ αυτό 
λέμε σήμερα εμείς οι Μακεδόνες σ’ όλους 
τους επίβουλους της πατρίδας – εντός και 
εκτός συνόρων: ό,τι κερδήθηκε με αίμα 
δεν μπορεί να ξεπουληθεί με το μελάνι 
μιας υπογραφής. Η ιστορία είναι φωνή 
νεκρών διδάσκουσα τους ζώντας, κανείς 
δεν έχει το δικαίωμα να παραδώσει όνομα. 
Τι θα πει Βόρεια ή Άνω Μακεδονία; Τι θα 
πω εγώ στους μαθητές μου, πώς θα τους 
αντικρίσω στα μάτια, αν τους διδάξω 
τέτοιο ανοσιούργημα; Πώς δάσκαλος με 
στοιχειώδη πνευματική εντιμότητα θα 
διδάξει το αθλιούργημα, την προδοσία; 
Ντροπή, να ντροπιαστούμε!! Την περίοδο 
της Τουρκοκρατίας, όταν γεννιούνταν 
ένα παιδί, οι μάνες του εύχονταν να 
μην χάσει τ’ όνομά του, δηλαδή να μην 
αλλαξοπιστήσει, να μην τουρκέψει. Αυτή 
πρέπει να είναι και σήμερα η ευχή, η 
προσευχή μας: να μην χάσουμε το όνομά 
μας, τη Μακεδονία μας. 

1912-13, η Ελλάδα διπλασιάζει τα φτερά 

της, απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων 
στρατιωτών τα ιερά έρχεται η λευτεριά, 
οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, η συνέχεια του 
’21. Η Μεγάλη Ιδέα πραγματώνεται. Ας 
γνωρίζουμε ότι τα έθνη μεγαλουργούν με 
μεγάλες ιδέες και όχι με το κατά κεφαλήν 
εισόδημα. Το εντός της καρδίας εισόδημα 
φτερώνει τους λαούς. 

Ξεσπά ο Ά  Π.Π. και μαζί του, εδώ 
στην Ελλάδα, η διχόνοια η δολερή, 
ο περιώδυνος Εθνικός Διχασμός. 
Ταυτόχρονα στη Μικρά Ασία, οι 
εγκληματίες Νεότουρκοι, καθ’ υπόδειξιν 
των Γερμανών θέτουν σε εφαρμογή 
το σατανικό σχέδιο. «Θα σας κόψουμε 
τα κεφάλια, θα σας εξαφανίσουμε. Ή 
εμείς θα επιζήσουμε ή εσείς», δήλωνε ο 
Τούρκος πρωθυπουργός Σεκφκέτ πασάς 
στον Πατριάρχη του Γένους, Ιωακείμ 
τον Γ’.  «Η Τουρκία δεν έχει ουδεμίαν 
ασφάλειαν ούτε δύναται να οργανωθεί 
ελευθέρως εις το μέλλον, λόγω της 
παρουσίας των Ελλήνων», δηλώνει ο 
Γερμανός πασάς Λίμαν φον Σάντερς. Και 
για να μην προκληθεί αντίδραση από 
τον λεγόμενο «πολιτισμένο κόσμο», 
προτείνει και τον τρόπο εξόντωσης των 
Χριστιανών, την «τελική λύση» που έχει 
άλλο όνομα στη Μικρά Ασία, λέγεται 
«λευκός θάνατος», οι εξοντωτικές 
εκείνες εκτοπίσεις και οδοιπορίες μέσα 
στο χιόνι των γυναικοπαίδων και των 
γερόντων – οι άντρες αποδεκατίζονται στα 
τρομερά τάγματα θανάτου, στα ΑΜΕΛΕ 
ΤΑΜΠΟΥΡΟΥ. Ήταν ένα Άουσβιτς εν ροή, 
οι άνθρωποι πέθαιναν καθ’ οδόν. «Δεν 
περπατούσαν για να φτάσουν κάπου, 
όχι, περπατούσαν για να πεθάνουν από 
τις κακουχίες, την παγωνιά, την πείνα, 
τον εξευτελισμό του ανθρώπου. Δεν 
υπήρχε τέρμα, το ταξίδι προς τον θάνατο 
ήταν ο θάνατος», σημειώνει ο καθ. Παν. 
Ενεπεκίδης. 

Από το 1914 αρχίζει το μαρτύριο 
του Μικρασιατικού Ελληνισμού, 
εκατοντάδες χιλιάδες οι αθώοι νεκροί. 
Ας το ακούσουν αυτό όσοι υποστηρίζουν 
ότι η Μικρασιατική Εκστρατεία ήταν 
ιμπεριαλιστική επιχείρηση. Ο στρατός 
μας πήγε στη Σμύρνη, για να σώσει 
και να απελευθερώσει τα «Ματωμένα 
Χώματα» και όχι για να κατακτήσει και 
να σκλαβώσει. Να σημειωθεί πως την 
εποχή αυτή ο Ελληνισμός της Μικράς 
Ασίας βρίσκεται σε λαμπρό πολιτιστικό, 
πνευματικό και οικονομικό επίπεδο, 
κατά πολύ ανώτερο από το κρατίδιο 
της αψόγου στάσεως. Να αναφέρω ένα 
χαρακτηριστικό γεγονός, που διάβασα, 
και το λέω πάντοτε των μαθητών μου: 
Όταν επισκέπτονταν ένας περιηγητής, 
ένας ξένος κάποιο χωριό της Μικράς 
Ασίας, οι αρχοντικοί εκείνοι Ρωμηοί, το 
πρώτο πράγμα που του έδειχναν, ήταν 
το σχολείο και την εκκλησιά τους. Ήταν 
τα ωραιότερα κτίσματα του χωριού, 

Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας 
του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Συνέχεια  στην 6η σελ.
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 
ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ.

Εισαγωγή
Όπως ανεφέρθη, οι ορθόδοξοι που 

έχουν τις προϋποθέσεις να εμπλακούν 
με τα πολιτικά οφείλουν με την άδεια και 
την ευχή της Εκκλησίας να το πράξουν. 
Με βάση το σημερινό πλαίσιο, αυτό 
μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: (α) είτε με 
ένταξη κάποιου ορθοδόξου πολίτη σε ήδη 
υπάρχον πολιτικό σχηματισμό και αγώνα 
εντός του σχηματισμού αυτού, είτε (β) με 
τη συγκρότηση μαζί με άλλους μιας νέας 
πολιτικής συλλογικότητας.

Η αυτοτελής ένταξη ενός μεμονωμένου 
ορθοδόξου σε προϋπάρχοντα πολιτικό 
σχηματισμό παρά τα προφανή 
μειονεκτήματά της, έχει τρία σημαντικά 
πλεονεκτήματα: (α) αποτρέπεται ο 
οποιοσδήποτε διχασμός του ορθόδοξου 
λαού, (β) η ευθύνη των πράξεων ανάγεται 
στον ενεργούντα και όχι (ενίοτε και 
κακόβουλα) σε ευρύτερη συλλογικότητα 
(πχ. Εκκλησία) και (γ) δεν απαιτείται 
ενασχόληση και ανάλωση σε οργανωτικά 
θέματα. 

Στην παρούσα όμως ιστορική καμπή 
θεωρούμε ότι πρέπει να προταθεί η 
συγκρότηση μιας νέας συλλογικότητας 
καινής αντιλήψεως των ζητημάτων, ένα 
νέο ΚΙΝΗΜΑ. 

ΣΚΕΨΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ/

ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ, 
ΡΩΜΑΙΙΚΗ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

Γενικές Αρχές.
Α) Έκφραση του όλου Λαού του 

Θεού, όλων των Ορθοδόξων. Εξαρχής 
υπερεθνική, οικουμενική προοπτική.
Το ΚΙΝΗΜΑ εκ των πραγμάτων θα 

συγκροτηθεί αρχικά από λίγα άτομα, όμως 
η στόχευσή του θα είναι η διακονία όλου 
του Λαού του Θεού, όλου του Ορθόδοξου 
Γένους σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 
Το ΚΙΝΗΜΑ οφείλει να συγκροτηθεί με 
τέτοιον τρόπο ώστε από την πρώτη στιγμή 
να απευθύνεται σε όλο το Γένος και από 
την πρώτη στιγμή να επιτρέπει την ένταξη 
σ’ αυτό όλου του πληρώματος του Λαού 
του Θεού. Αυτό προϋποθέτει ότι παρότι 
εκ των συνθηκών θα κινηθεί αρχικά στο 
υπάρχον νομικό πλαίσιο και στα όρια του 
έθνους-κράτους θα μπορέσει γρήγορα και 
ειρηνικά να τα ξεπεράσει δημιουργώντας 
νέο θεσμικό πλαίσιο.   

Κατά τα μέτρα της χωρητικότητας του 
ανθρώπου, ο κύκλος διευρύνεται σε όλη 
την οικουμένη  και σε όλη την ιστορία από 
αρχής του χρόνου μέχρι της συντελείας 
των αιώνων και μετά και πάντα. Ή θα γίνει 
ένα ΚΙΝΗΜΑ, μια σύναξη και σύνταξη 
των ανθρώπων στο όνομα του Ιησού με 
αναφορά και διαστάσεις οικουμενικές και 
αιωνιότητας ή δεν θα έχει πια απολύτως 
κανένα νόημα η όποια προσπάθεια. 
Κριτήριο και αναφορά είναι ο Χριστός και 

όστις θέλει αναλαμβάνει ελευθέρως τον 
σταυρό και την ευθύνη των πράξεών του 
στην ιστορία.

Η έννοια των συνόρων ή και του έθνους-
κράτους απότοκα του διαφωτισμού ή 
καλύτερα της συμβατικής διαχείρισης 
της πτώσης  δεν έχουν νόημα σε ένα 
ΚΙΝΗΜΑ με προοπτικές οικουμένης και 
αιωνιότητας. Το «κράτος» είναι πλέον όλη 
η οικουμένη. Είναι όμως προφανές ότι το 
ΚΙΝΗΜΑ εκ των πραγμάτων αρχικώς θα 
κινηθεί εντός των υπαρχόντων πλαισίων 
των σημερινών κρατών-εθνών μέχρι της 
ωρίμανσης των κοινωνικών συνθηκών που 
θα επιτρέψουν την ειρηνική μετάβαση στη 
θεσμική διεύρυνση.  

Υπό το πρίσμα της οικουμενικότητας της 
ορθόδοξης πρόσληψης του κόσμου γίνεται 
απολύτως αντιληπτό γιατί η Εκκλησία 
μας θεωρεί αίρεση τον εθνικισμό και ως 
εκ τούτου καταδικαστέο, όπως και κάθε 
άλλη αίρεση. Το ΚΙΝΗΜΑ από την πρώτη 
στιγμή θα σταθεί δυναμικά εναντίον 
κάθε εθνικισμού και δε θα επιτρέψει 
εθνικιστικές ενθουσιαστικές τάσεις.

Σ’ αυτά τα πλαίσια γίνεται επίσης 
αντιληπτό ότι δεν υπάρχουν «εχθροί» 
με τη συμβατική έννοια του όρου. Ο 
Λαός του Θεού και το ΚΙΝΗΜΑ δεν έχει 
εχθρούς, δεν εχθρεύεται κανέναν, ούτε 
επιθυμεί να αποκτήσει πράγματα, πόρους 
ή περιοχές που βρίσκονται υπό την 
κατοχή άλλων. Φυσικά όμως αν υπάρξει 
τυχόν εξωγενής προσβολή τότε πάντα θα 
υπάρχει υπεράσπιση της «μονής» που μας 
χάρισε ο Θεός αλλά και της θεανθρώπινης 
προοπτικής μας μέχρι ρανίδος αίματος. 

Υπό την οικουμενική προοπτική του 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ γίνεται επίσης απολύτως 
αντιληπτό ότι τα προβλήματα σε όλο τον 
πλανήτη και σε όλους τους ανθρώπους 
είναι προβλήματα και του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, 
είναι και δικά μας προβλήματα και ως 
τέτοια θα αντιμετωπιστούν με όλα τα 
υλικά και πνευματικά του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ και 
αργότερα της Πολιτείας των Ορθοδόξων. 

Β) Πληρότητα και ολότητα 
από την πρώτη στιγμή.

Όπως ο άνθρωπος είναι όλος και πλήρης 
ακριβώς από τη στιγμή της σύλληψής 
του, από τη στιγμή του πρώτου πρώτου 
κυττάρου, έτσι και το ΚΙΝΗΜΑ από την 
πρώτη πρώτη στιγμή της ιδρύσεώς του, 
από τον πρώτο αρχικό πυρήνα ανθρώπων 
(έστω και αν είναι μόνον δύο αυτοί) θα 
συγκροτεί (ή επανασυγκροτεί) το όλον 
και πλήρες Κράτος των Ορθοδόξων, την 
όλη και πλήρη Πολιτεία των Ορθοδόξων, 
την Πολιτεία του Λαού του Θεού, η οποία 
στην ιστορική της πορεία φυσικά λαμβάνει 
διάφορες μορφές. Και η «επικράτεια» της 
πολιτείας αυτής θα εκτείνεται όπου επί της 
γης βρίσκεται ο Λαός του Θεού. Και φυσικά 
οι εκάστοτε συγκαιρινοί δεν θα είναι ποτέ 
μόνοι. Πάντα θα υπάρχουν δίπλα, θα 
συμπορεύονται και θα συλλειτουργούν 
όλοι όσοι αγάπησαν και αγαπούν και θα 
αγαπούν τον Θεό, από τον Άγιο Αδάμ και 

την Αγία Εύα έως των Ορθοδόξων της 
συντελείας των αιώνων.  

Το ΚΙΝΗΜΑ θα έχει αυτοσυνειδησία της 
μίας ενιαίας αιώνιας Πολιτείας του Θεού 
επι της γης και τα μέλη του θα έχουν 
συνείδηση ότι σαρκώνουν το πολίτευμα 
του Θεού επι της γης. Και όπως το έμβρυο 
και το παιδί αναπτύσσεται συνεχώς 
έτσι και το ΚΙΝΗΜΑ θα μεγαλώνει, θα 
μεταβαίνει από τη μία φάση στην επόμενη, 
θα εξελίσσεται, θα αποκτά μορφή και 
είδος, θα ωριμάζει και η φανέρωση της 
Χάριτος θα γίνεται εκτυπώτερη πάντα κατά 
τα μέτρα της χωρητικότητας. 

Εκ των πραγμάτων αρχικά τα μέλη 
του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ θα ανήκουν σε πολλά 
έθνη-κράτη με τη σημερινή μορφή και 
έννοια των κρατών και θα είναι ενεργοί 
πολίτες στα κράτη-έθνη τους αυτά. Όμως 
προϊόντος του χρόνου και των ζυμώσεων 
θα γίνει μια ειρηνική μεταμόρφωση. 
Τηρώντας πάντα το εκάστοτε νομικό 
πλαίσιο του έθνους-κράτους και με τις 
συνήθεις δημοκρατικές διαδικασίες κάποια 
στιγμή θα γίνει η μετάβαση της ηγεσίας και 
διακυβέρνησης του κράτους στο ΚΙΝΗΜΑ. 
Το πόσο γρήγορα θα γίνει κάτι τέτοιο 
εξαρτάται απολύτως από την πίστη, τις 
προσευχές και τη θέρμη των μελών του 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ και την ευλογία της Εκκλησίας. 
Η ανάληψη της ηγεσίας θα δώσει «σχήμα» 
και «μορφή» στο ΚΙΝΗΜΑ, το οποίο τώρα 
θα μετεξελιχθεί στον κεντρικό συνεκτικό 
άξονα ενός κράτους με θεοκεντρική (και 
όχι θεοκρατική) κατεύθυνση, κράτους 
ειρήνης και ελευθερίας, ασφάλειας και 
ευημερίας, διάκρισης εξουσιών, σεβασμού 
και προστασίας των ετεροτήτων και των 
μειονοτήτων και σεβασμού εκάστου 
προσώπου.

Η ανάληψη της ηγεσίας στο πρώτο έθνος-
κράτος θα είναι κομβικής σημασίας καθώς 
θα επιταχύνει τις ζυμώσεις στον λαό και 
θα επιτρέψει αρκετές εισαγωγικές θεσμικές 
αλλαγές, όπως η κατάργηση των κομμάτων 
και η θεσμοθέτηση της λειτουργίας των 
Κοινών σε πολιτικό επίπεδο στο πλαίσιο 
του κράτους κτλ.  Όταν ο λαός θα είναι 
ακόμα πιο ώριμος και έτοιμος θα γίνουν 
πάλι με ειρηνικό και δημοκρατικό τρόπο 
(δημοψηφίσματα κτλ) οι πολύ μεγάλες 
και ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές στο 
κράτος κατά την οπτική και προοπτική του 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. 

Μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές θα 
είναι φυσικά και η χορήγηση υπηκοότητας 
στα εκτός συνόρων μέλη του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
τα οποία θα επιθυμήσουν κάτι τέτοιο. 
Είναι αυτονόητο ότι θα υπάρξουν 
πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας που 
θα προστατεύουν το αδιάβλητο και 
την ειλικρίνεια των ενεργειών. Αυτή η 

«Οικουμενική Ρωμανία» Ιωάννης Κων. 
Νεονάκης Ιατρός 

MSc, PhD 
Ηράκλειο Κρήτης
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Τι είναι τελικά η Ρωμηοσύνη; Τι σημασία 
έχει για τους Έλληνες σήμερα; Αποτελεί 
μια παλιομοδίτικη πατριωτική ιδεολογία 
ή εθνική ταυτότητα;
Με λίγα λόγια η Ρωμηοσύνη αποτελεί 
την εθνική συνείδηση των προγόνων μας 
από την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου έως 
την εποχή της Μεγάλης Ιδέας. Είναι το 
σύνολο των πολιτικο-κοινωνικών και θρη-
σκευτικών αξιών εκείνων, που αποτέλεσαν 
την αυθεντική ελληνική συνείδηση καθ’ 
όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής(Ρωμαίι-
κης) Αυτοκρατορίας έως και τις αρχές του 
εικοστού αιώνα. Η Ρωμηοσύνη είναι συν-
δυασμός της ιστορικής, εθνικής και πολι-
τιστικής ταυτότητας μαζί με την ορθόδοξη 
θρησκευτική πίστη. Από τη στιγμή που η 
αρχαία Ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, 
στην τέχνη, τη φιλοσοφία και τις άλλες 
επιστήμες ‘εκχριστιανίστηκε’ μέσα στο 
Βυζάντιο και συνεχίστηκε αδιάσπαστη και 
αλώβητη μέσα από τον Μεσαίωνα, αυτό το 
οποίο αποκαλείται Ρωμηιοσύνη αποτελεί 
τον συνδετικό κρίκο του σημερινού ελλη-
νισμού με τους αρχαίους, προ Χριστού, 
προγόνους του.
Αλλά ακόμα και αυτός ο ορισμός παραμέ-
νει δυσνόητος για τους σημερινούς Έλλη-
νες. Για τους σημερινούς Έλληνες οι οποίοι 
βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις σύγχρονες 
στενόμυαλες και υποκειμενικές αντιλή-
ψεις. Όλο το φάσμα των σύγχρονων πολι-
τικο-κοινωνικών ταυτοποιήσεων κινείται 
στο μήκος κύματος του ιδεολογικού προ-
σανατολισμού. Οι Έλληνες σήμερα είναι 
‘‘δεξιοί», ‘‘αριστεροί», ‘‘φιλελεύθεροι», ‘‘σο-
σιαλιστές», ‘‘κομμουνιστές», ‘‘άκρο-δεξιοί», 
τέλος ‘‘καπιταλιστές» ή ‘‘μαρξιστές». Δηλα-
δή οι συνειδήσεις καταλήγουν να προσδι-
ορίζονται από την υποκειμενική αντίλη-
ψη κάθε ενός ατόμου ως προς τον τρόπο 
διαβίωσης, απόκτησης και συσσώρευσης 
πλούτου, αύξησης της κατανάλωσης, της 
καλοπέρασης και διασκέδασης οπωσδήπο-
τε και αν ορίζονται αυτές. Ανάμεσα σε όλο 
αυτό το συνονθύλευμα, το οποίο κυριο-
λεκτικά καταρρακώνει τον σύγχρονο άν-
θρωπο με το εξοντωτικό άγχος του ‘αυτο-
προσδιορισμού’ στο οποίο τον αναγκάζει 
ο σύγχρονος κόσμος, δεν αφήνει, φαινο-
μενικά τουλάχιστον, κανένα περιθώριο για 
την ύπαρξη φασμάτων ταυτοποίησης και 
συνειδητοποίησης τόσο ‘παλαιού τύπου’ 
όπως η Ρωμηοσύνη.
Αλλά, βέβαια η Ρωμηοσύνη δεν χωρά σε 
περιορισμούς πολιτικο-κοινωνικών ιδε-
ολογιών. Δεν αποτελεί καν μια ιδεολογία 
ως προς τον τρόπο ‘δημοκρατικής δια-
κυβέρνησης ή ένα οικονομικό μοντέλο, 
το οποίο θα εξασφαλίσει την ευημερία 
ενός κράτους. Διαμορφώθηκε στην πάρο-
δο πολλών αιώνων κατά τη διάρκεια της 
Βυζαντινής(Ρωμαίικης) Αυτοκρατορίας ως 
την πλήρη ταύτιση του ελληνισμού με τον 
χριστιανισμό. Η Ρωμηοσύνη είναι ουσι-
αστικά το σύνολο των στοιχείων εκείνων 
της ελληνικής παράδοσης, η οποία έχει 
άρρηκτα συνδεθεί και ταυτιστεί με τη 
χριστιανική πίστη, ούτως ώστε να μιλάμε 
σήμερα για ελληνο-χριστιανική παράδο-
ση χωρίς να μπορούμε να νοήσουμε κάτι 
το ελληνικό το οποίο ταυτόχρονα να μην 

είναι και χριστιανικό. Έτσι όποιος σήμερα 
επιθυμεί να αυτοπροσδιοριστεί ως ‘Έλ-
ληνας’ αυτό θα έπρεπε να γίνεται με τους 
όρους της Ρωμηοσύνης.
Δεν μπορεί να διανοηθεί ελληνισμός χωρίς 
Ορθοδοξία. Δεδομένου ότι στην Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία ο ελληνισμός εκχριστιανί-
στηκε ούτως ώστε ό,τι ελληνικό-ειδωλολα-
τρικό δεν το ενστερνίσθηκε η Ρωμηοσύνη 
αποκόπηκε και ‘πέθανε’. Όπως πέθανε η 
αρχαία θρησκεία και ο παλαιός κόσμος 
έτσι και ο αρχαίος ελληνισμός ‘πέθανε’ ως 
προς εκείνα τα στοιχεία του που δεν εκχρι-
στιανίστηκαν και μετεξελίχθηκε σε ελλη-
νοχριστιανισμό – θα μπορούσε εδώ κά-
ποιος ίσως να κάνει μια μεταφορά για τον 
αρχαίο ελληνισμό, της ρήσης του Γρηγο-
ρίου του Θεολόγου, ότι ‘‘το γαρ απρόσλη-
πτον αθεράπευτον’’, που αναφέρεται στην 
ανθρώπινη φύση. Για αυτόν τον λόγο και 
η μάχη των Ελλήνων-Ρωμηών ορθοδόξων 
εναντίων των παγανιστών αρχαιολατρών 
συνεχίστηκε για αιώνες έως και σήμερα.
Επομένως, στον εικοστό-πρώτο αιώνα, 
ουσιαστικά δεν μπορεί να αυτοπροσδιο-
ριστεί κάποιος ως ‘’Έλλην», χωρίς να ταυ-
τίζεται με την Ορθοδοξία. Αυτός είναι και 
ο κύριος λόγος ύπαρξης της Ρωμηοσύνης 
σήμερα. Διότι κατά τρόπον τινά, η Ρωμηο-
σύνη ομοιάζει της Ορθόδοξης Εκκλησίας η 
οποία παραμένει αναλλοίωτη στους αιώ-
νες και ανεπηρέαστη από τα εφήμερα πολι-
τικό-κοινωνικά ρεύματα τα οποία έρχονται 
και φεύγουν, κι όχι τυχαία άλλωστε αφού 
η Ρωμηοσύνη έχει ταυτιστεί με την Ορθο-
δοξία. Όπως λοιπόν η Εκκλησία συνεχίζει 
να υπάρχει και να έχει λόγο ύπαρξης για 
τη σωτηρία του ανθρώπου στον σύγχρονο 
κόσμο, αυτόν τον ρόλο εξυπηρετεί και η 
Ρωμηοσύνη για τον Ελληνισμό.
Βέβαια, αν κάποιος απορεί για τον λόγο 
τον οποίο οι Έλληνες αυτοαποκαλούνται 
Ρωμηοί, δηλαδή Ρωμαίοι και αν αυτό δεν 
αποτελεί άρνηση της ελληνικής τους ταυ-
τότητας, τούτο γίνεται απολύτως κατανοη-
τό όταν αναγνωριστεί το εξής: όπως εξη-
γούν πολλοί ιθύνοντες και μεταξύ αυτών 
εναργέστατα ο Ράνσιμαν, για τους Έλληνες 
της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
δεν ετίθετο κανένα θέμα εθνικής απάρ-
νησης η ονομασία του Ρωμαίου, εφόσον 
από τη στιγμή που ο αρχαίος ρωμαϊκός 
πολιτισμός είχε κατακτηθεί από τον αντί-
στοιχο ελληνικό. Έτσι κάποιος Άγγλος 
ιστορικός των αρχών του περασμένου 
αιώνα κατέταξε τον Ρωμαϊκό πολιτισμό ως 
επιμέρους κομμάτι του ευρύτερου οικου-
μενικού ελληνισμού. Εκτός αυτού ο ρόλος 
και η παρουσία των Ελλήνων στον Ρωμα-
ϊκό κόσμο ήταν τέτοιος που τους έβαζε 
σε θέση μάλλον συγκυβέρνησης παρά 
υποδουλείας. Ο Γ. Καραμπελιάς σημειώνει 
ότι ‘‘ο Διονύσιος Ζακυθηνός και ο Γάλλος 
ιστορικός της αρχαίας Ρώμης, Πωλ Βεν 
[βλέπουν τη] ρωμαϊκή αυτοκρατορία…[ως] 
μια διπλή αυτοκρατορία, κατά το ανάλογο 
της αυστρο-ουγγρικής, μια ελληνο-ρωμα-

ϊκή αυτοκρατορία» (Γ. Καραμπελιάς, 2007, 
‘‘1204…», σελ. 46). Είναι επομένως εύκολο 
να κατανοήσουμε ότι όταν για αιώνες οι 
πολιτικά διαιρεμένοι αρχαίοι Έλληνες 
χρησιμοποιούσαν πάνω από μια ονομασία, 
όπως Αχαιοί, Δαναοί, Ίωνες, Γραικοί, για 
τους Έλληνες χριστιανούς του 4ου και 5ου 
αιώνα και η έννοια Ρωμαίος-Ρωμηός είχε 
ταυτιστεί με την ελληνική συνείδηση και 
συγκεκριμένα με την ελληνο-χριστιανική 
δεδομένου εξάλλου ότι το ‘‘ελληνικός’’ είχε 
αντιθέτως ταυτιστεί με τον ευαγγελικό 
όρο ‘‘εθνικός» δηλαδή ειδωλολατρικός.
Ερχόμενοι όμως στο σήμερα αντιμετωπί-
ζουμε σοβαρά προβλήματα με τη συνέχεια 
του όρου Ρωμηοσύνη. Όταν, λοιπόν, σήμε-
ρα ο πολιτικός και ο οικονομικός παράγο-
ντας είναι εκείνοι γύρω από τους οποίους 
περιστρέφεται ο σύγχρονος άνθρωπος και 
δη ο Έλληνας, πώς μπορεί η Ρωμηοσύνη 
να έχει γι’ αυτόν κάποιο νόημα; Ο σύγ-
χρονος Έλληνας με δυσκολία αν όχι και 
καθόλου, αυτοπροσδιορίζεται ως Ρωμηός, 
ακόμα και αν τυγχάνει πιστός ορθόδοξος 
χριστιανός και πατριώτης. Η ελληνική 
εθνική συνείδηση έχει, όπως εξηγεί ο Γιώρ-
γος Καραμπελιάς, περάσει από την οικου-
μενική/πολιτισμική της φάση στη φάση 
του έθνους-κράτους (Γ. Καραμπελιάς, 2007, 
‘‘Το 1204…»σελ. 43). Σήμερα κάποιος τυγχά-
νει κάτοχος της ‘‘ελληνικής υπηκοότητας» 
εάν πληροί κάποιες νομικές προϋποθέσεις 
– πρόκειται ξεκάθαρα για εκφυλισμό της 
εθνικής ταυτότητας και συνείδησης. Παρ’ 
όλα αυτά η Ρωμηοσύνη δεν επηρεάζεται 
από νομικά κατεστημένα, ούτε κλονίζεται 
από την ισχνή αποδοχή του κόσμου.
Γιατί οι πολιτικό-κοινωνικές ιδεολογίες και 
τα νομικά καθεστώτα έρχονται και παρέρ-
χονται, αλλά η Ρωμηοσύνη αποτελεί την 
αυθεντική ελληνική ταυτότητα και συνεί-
δηση και τα έθνη δεν πεθαίνουν. Εξαρτάται 
από τους σημερινούς Έλληνες να στηρί-
ξουν την αληθινή τους εθνική ταυτότητα 
η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την ορθόδοξη πίστη τους. Δεν είναι τυχαίο 
άλλωστε ότι αρκετοί Έλληνες οι οποίοι 
δεν είναι θερμοί στην πίστη τους, διακη-
ρύττουν ότι παρόλο που δυσκολεύονται 
να πιστέψουν στην Ανάσταση του Χριστού, 
δεν θέλουν να αρνηθούν την ορθοδοξία, 
η οποία αποτελεί το βασικό στοιχείο της 
ελληνικότητάς τους.
Εμείς σήμερα δεν έχουμε να κάνουμε τί-
ποτα άλλο παρά να στηρίξουμε τον ελλη-
νισμό στηρίζοντας τη Ρωμηοσύνη. Είναι 
δε αυτή οικουμενικής φύσεως, καθώς έτσι 
διαμορφώθηκε στο Βυζάντιο-Ρωμανία και 
έτσι την αντιλαμβάνονται όλοι όσοι ταυτί-
ζονται με αυτήν. Άλλωστε Έλληνας και δη 
Ρωμηός είναι «πας ο της ημετέρας παιδείας 
μετέχων».

Ιωάννης Δανδουλάκης
Πολιτικός Επιστήμονας, Διεθνολόγος, 

Υποψήφιος Διδάκτωρ
www.oodegr.com

Τι είναι η Ρωμηοσύνη

http://oodegr.co/oode/istoria/rwmi/ti_einai_rwmiosyni_1.htm
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Η επιστολή της Ρωμηοσύνης
Ερευνώντας τον βίο και τα κατορθώματα 

του Αγίου Αυτοκράτορα Ιωάννη Γ΄ Δούκα 
Βατάτζη, βρίσκουμε πολλές ενέργειές του, οι 
οποίες είναι άξιες αναφοράς και αποτελούν 
αξιομνημόνευτες ιστορικές παρακαταθήκες. 
Συγκεκριμένα θα ήθελα να σταθώ στον 
ξεκάθαρο χαρακτήρα και τη Ρωμαίικη 
λεβεντιά του, τα οποία εμφανώς διακρίνονται 
εξετάζοντας όλη την ιστορική του πορεία ως 
Αυτοκράτορα. Διευκρινιστικά θα πρέπει να 
αναφέρω ότι ο Ιωάννης Βατάτζης, ο οποίος 
κατάγεται από το Διδυμότειχο, υπήρξε 
αυτοκράτορας της Ρωμανίας/Βυζαντίου 
(1222 – 1254), με έδρα τη Νίκαια της Μικράς 
Ασίας την εποχή όπου η Κωνσταντινούπολη 
είχε πέσει στα χέρια των Φράγκων της Δ́  
σταυροφορίας. Στα 32 χρόνια που βασίλευσε 
πολέμησε εναντίον Τούρκων, Φράγκων, 
Βουλγάρων και κατά του Δεσποτάτου της 
Ηπείρου, κατορθώνοντας να απελευθερώσει 
πολλές περιοχές και να ισχυροποιήσει το 
κράτος των Ρωμαίων. Επιστέγασμα αυτού του 
αγώνα ήταν, επτά χρόνια μετά τον θάνατό 
του ο στρατός της Νίκαιας να ελευθερώσει 
τη Βασιλεύουσα και να ξαναγίνει η Πόλη 
του Μεγάλου Κωνσταντίνου πρωτεύουσα 
της Ρωμανίας. Οι αρετές που προανέφερα 
γίνονται ευκόλως αντιληπτές, σε όποιον 
μελετήσει την επιστολή απάντηση που 
έστειλε προς τον Πάπα Γρηγόριο τον Θ ,́ η 
υπόψη επιστολή σαφέστατα θα μπορούσε να 
ονομαστεί ως «Επιστολή της Ρωμηοσύνης».        

Μεταφερόμαστε λοιπόν στα μέσα της 
δεκαετίας του 1230, την εποχή κατά την 
οποία ο ανωτέρω ποντίφικας φοβούμενος 
την ορμητικότητα του Ιωάννη Βατάτζη 
και την στρατιωτική ισχυροποίηση του 
βασιλείου της Νίκαιας, έστελνε επιστολές 
προς τους ηγεμόνες της Δύσης, ζητώντας 
τους να βοηθήσουν τους Φράγκους της 
Κωνσταντινούπολης. Εκτός από τους 
υποτελείς του ηγεμόνες, ο Πάπας έστειλε 
επιστολή και προς τον Έλληνα αυτοκράτορα, 
τον οποίο απείλησε ευθέως με καταστροφές 
και πολέμους σε περίπτωση που συνεχίσει 
να αγωνίζεται για την απελευθέρωση της 
Βασιλεύουσας. 

Η επιστολή απάντηση του ελεήμονα 

βασιλιά, πρωτοδημοσιεύθηκε μετά την 
ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, στο 
περιοδικό «Αθήναιον», το 1872, από τον 
Ιωάννη Σακκελίωνα, ο οποίος σχολιάζει 
ότι ¨ο Αυτοκράτορας Ιωάννης ομιλεί ως 
αρχαίος Έλληνας με περηφάνια και δριμύτητα 
κατά των καταλαβόντων την βασιλεύουσα 
Φράγκων .̈ Ο Αντώνιος Μηλιαράκης στο έργο 
του Ϊστορία του Βασιλείου της Νικαίας και 
του Δεσποτάτου της Ηπείρου¨ παραθέτει 
την επιστολή αφού πρώτα σχολιάζει τα εξής: 
¨Εις ταύτα ο Βατάτζης απήντησε δι’ ύφους 
υπεροπτικού και δι’ ειρωνείας καταπληκτικής, 
εις ουδέν λογιζόμενος το αξίωμα του πάπα, 
και ομιλών περί εαυτού ως μονάρχου 
κραταιού, κεκλημένου εις την βασιλείαν εκ 
Θεού και εκ βασιλικού γένους παλαίου .̈ 

Αξίζει πιστεύω ο αναγνώστης να μελετήσει 
την επιστολή και να παραδειγματιστεί 
από το ύφος, την φιλοπατρία και τη 
Ρωμαίικη λεβεντιά του Αγίου Διδυμοτειχίτη 
Αυτοκράτορα. Όπως επίσης θα είναι ωφέλιμο 
στον καθένα να μελετήσει και τον κατά 
πλάτος βίο του.

Η επιστολή του Ιωάννη Γ΄ Δούκα 
Βατάτζη σε νεοελληνική απόδοση:

Ιωάννης εν Χριστώ τω Θεώ βασιλεύς και 
αυτοκράτωρ Ρωμαίων ο Δούκας, τω αγιωτάτω 
πάπα της πρεσβυτέρας Ρώμης Γρηγορίω. Ας 
έχω τας σωτηρίους ευχάς σου.

 Αυτοί, που έστειλε η αγιότητα σου και 
μου έφεραν αυτή την επιστολή σου, επέμεναν 
ότι είναι γράμμα της αγιότητάς σου. Όμως 
εγώ, ο βασιλιάς, αφού διάβασα όσα είναι 
γραμμένα, αρνήθηκα να πιστέψω ότι είναι 
δικό σου γράμμα, αλλά θεώρησα ότι το 
‘γραψε ένας άνθρωπος με χαμένα πέρα για 
πέρα τα μυαλά του, που όμως ο ψυχικός του 
κόσμος είναι φουσκωμένος από αλαζονεία 
και αυθάδεια διότι πως θα μπορούσαμε να 
σχηματίσουμε διαφορετική γνώμη για τον 
γράψαντα, τη στιγμή που απευθύνεται στη 
βασιλική μου δύναμη θεωρώντας με σαν ένα 
ανώνυμο και άδοξο και ασήμαντο ανθρωπάκι; 
Δεν σου μίλησε κανείς για το μέγεθος της 
εξουσίας και της δυνάμεώς μας;

Δε χρειαζόμασταν ιδιαίτερη σοφία για να 
γνωρίσουμε καλά ποιος είναι ο δικός σου 
θρόνος. Αν βρισκόταν πάνω σε σύννεφα ή αν 
κάπου ¨μετέωρος ,̈ ίσως έπρεπε να έχουμε 
μετεωρολογικές γνώσεις για να τον βρούμε, 
αλλ’ επειδή στηρίζεται στη γη και δε διαφέρει 
καθόλου από τους υπολοίπους θρόνους, όλος 
ο κόσμος τον ξέρει.

Μας γράφεις ότι από το δικό μας, το 
Ελληνικό γένος, άνθησε η σοφία και τα αγαθά 
της και διαδόθηκε στους άλλους λαούς. Αυτό 
σωστά γράφεις. Πώς όμως αγνόησες ή και αν 
υποτεθεί ότι δεν το αγνόησες, πώς ξέχασες 
να γράψεις ότι, μαζί με τη σοφία, το γένος μας 
κληρονόμησε από τον Μέγα Κωνσταντίνο και 
τη βασιλεία; Ποιος αγνοεί ότι τα κληρονομικά 
δικαιώματα της διαδοχής πέρασαν από 
εκείνον στο δικό μας γένος και ότι εμείς 
είμαστε οι νόμιμοι κληρονόμοι και διάδοχοι; 

Έπειτα, συ απαιτείς να μην αγνοήσουμε 
τον θρόνο σου και τα προνόμιά του. Αλλά 
και εμείς έχουμε να ανταπαιτήσουμε να 
δεις καθαρά και να μάθεις τα δικαιώματα 
που έχουμε εμείς επί της εξουσίας και του 

κράτους της Κωνσταντινούπολης, το οποίο, 
από τον Μέγα Κωνσταντίνο, διατηρήθηκε 
για μια χιλιετία και έφτασε σε μας. Οι 
γενάρχες της βασιλείς μου είναι από το 
γένος των Δουκών και των Κομνηνών, για να 
μην αναφέρω εδώ και όλους τους άλλους 
βασιλείς που είχαν ελληνική καταγωγή και 
για πολλές εκατοντάδες χρόνια κατείχαν τη 
βασιλική εξουσία της Κωνσταντινούπολης. 
Αυτούς όλους, και η εκκλησία της Ρώμης 
και οι ιεράρχες της, τους προσκυνούσαν 
ως αυτοκράτορες των Ρωμαίων. Πώς 
λοιπόν εμείς φαινόμαστε στα μάτια σου 
ότι δεν εξουσιάζουμε και δε βασιλεύουμε 
σε κανένα τόπο, παρά χειροτόνησες λες κι 
είναι επίσκοπός σου τον εκ Βρυέννης Ιωάννη 
βασιλιά στην Πόλη; Ποιο δίκαιο επρυτάνευσε 
στη συγκεκριμένη αυτή περίσταση; Πώς 
κατάφερε η τιμία σου κεφαλή και επαινεί το 
άδικο της πλεονεξίας και βάζει στη μοίρα του 
δικαίου τη ληστρική και αιμοχαρή κατάκτηση 
της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους;

Εμείς εξαναγκαστήκαμε από την πολεμική 
βία και φύγαμε από τον τόπο μας όμως 
δεν παραιτούμαστε από τα δικαιώματά 
μας της εξουσίας και του κράτους της 
Κωνσταντινούπολης. Και να ξέρεις ότι αυτός 
που βασιλεύει είναι άρχοντας και κύριος 
έθνους και λαού και πλήθους, δεν είναι 
άρχοντας και αφεντικό σε πέτρες και ξύλα, με 
τα οποία χτίστηκαν τα τείχη και οι πύργοι.

Το γράμμα σου περιείχε και τούτο το 
παράξενο ότι η τιμιότητά σου έστειλε κήρυκες 
που διήγγειλαν το κήρυγμα του σταυρού σε 
όλο τον κόσμο, και ότι πλήθη πολεμιστών 
έσπευσαν για να διεκδικήσουν την Αγία Γη. 
Σαν μάθαμε αυτή την είδηση, χαρήκαμε και 
γεμίσαμε με ελπίδες. Ελπίζαμε δηλαδή ότι 
αυτοί οι διεκδικηταί των Αγίων Τόπων θα 
άρχιζαν τη δίκαιη δουλειά τους από τη δική 
μας πατρίδα και ότι θα τιμωρούσαν αυτούς 
που την αιχμαλώτισαν, γιατί βεβήλωσαν 
τις άγιες εκκλησίες, γιατί βεβήλωσαν 
τα ιερά σκεύη και διέπραξαν κάθε είδος 
ανοσιουργίες κατά των Χριστιανών. Επειδή 
όμως το γράμμα σου ονόμαζε τον Ιωάννη 
Βρυέννιο που απεβίωσε εδώ και πολύν καιρό 
βασιλιά της Κωνσταντινούπολης, και φίλο 
και τέκνο της τιμιότητάς σου, και επειδή οι 
νέοι σταυροφόροι σου στέλνονται για να 
βοηθήσουν, γελούσαμε αναλογιζόμενοι την 
ειρωνεία και τα παιχνίδια που παίζονται κατά 
των Αγίων Τόπων και του Σταυρού.

Επειδή όμως η τιμιότητά σου, με το 
γράμμα που έστειλες, μας παρακινεί να 
μην παρενοχλούμε τον φίλο σου και υιόν 
Ιωάννη Βρυέννιο, γνωρίζουμε και εμείς 
στην τιμιότητά σου, ότι δεν ξέρουμε σε ποιο 
μέρος της γης ή της θάλασσας βρίσκεται 
η επικράτεια αυτού του Ιωάννη. Εάν όμως 
εννοείς την Κωνσταντινούπολη, καθιστούμε 
γνωστό και στην αγιότητά σου και σε όλους 
τους χριστιανούς ότι ποτέ δε θα πάψουμε 
να δίνουμε μάχες και να πολεμούμε αυτούς 
που την κατέκτησαν και την κατέχουν γιατί 
αλήθεια, πώς δε θα διαπράτταμε αδικία 

Ιωάννης Α.  Σαρσάκης
 (Καστροπολίτης), 

Διδυμότειχο

Συνέχεια  στην 9η σελ.
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γι’ αυτά καμάρωναν, όπως στις αρχαίες 
ελληνικές πόλεις, τα σεβάσματα των 
θεών. Τα έχτιζαν όλοι μαζί, λειτουργούσε 
η Κοινότητα, το Εμείς. Σήμερα, την εποχή 
του Eγώ, ενίοτε καταστρέφουμε τα 
σχολειά μας, μαγαρίζουμε τις εκκλησιές 
μας και μας ενδιαφέρει μόνο το κάστρο 
της μεγαλαυχίας μας, το σπίτι μας, 
να ξεχωρίζει, να προκαλεί τον φθόνο. 
Μεγάλη ιδέα πλέον η μεγιστοποίηση 
της καταναλωτικής ευχέρειας ή 
αποχαύνωσης, αλλά «ω τις ήττηται, τούτω 
και δεδούλωται». Έλεγε ο οσιακής μνήμης 
γέροντας άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: 
«Κλίνουμε λάθος την αντωνυμία. Λέμε εγώ, 
εσύ, αυτός, ενώ έπρεπε αυτός, εσύ, εγώ». 

Μάιος του 1919, ο ένδοξος ελληνικός 
στρατός αποβιβάζεται στην αρχόντισσα 
της Ιωνίας, τη Σμύρνη. «Τα όνειρά μας 
ταξιδεύουν στο Αιγαίο». «Χτυπήστε Ομήρων 
ιωνικές οι λύρες / Σμύρνη ξανά, γεννήτριες 
είν’ οι μοίρες», ανακρούει ο Κωστής 
Παλαμάς από την Αθήνα. Αλλά το όμορφο 
εθνικό όνειρο από δικά μας λάθη και 

πάθη, θανατηφόρα σύνεργα στα χέρια των 
ραδιούργων συμμάχων μας, κράτησε τρία 
χρόνια και τρεις μήνες, όσο και η λάμψη της 
λόγχης του στρατού μας στα πολύνεκρα 
μέτωπα των μαχών. Έπειτα; Έπειτα τον 
Αύγουστο του ’22 ήρθε η ολέθρια συμφορά. 
Ακούγεται μια άλλη αγωνιώδης κραυγή: 
Το μέτωπο έπεσε. Γιατί; Πώς φτάσαμε στη 
συμφορά. Θυμάμαι τον Σολωμό στους 
«Ελεύθερους Πολιορκημένους»: «Αραπιάς 
άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκιάς, τόπι 
Άγγλου/ Πέλαγο μέγα πολεμά, βαρεί το 
καλυβάκι».  
Πρώτα οι κακουργίες των δήθεν 
Συμμάχων μας, που δεν μπορούν να 
ανεχθούν ανασύσταση της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, της Ρωμανίας. Θέλουν 
μιαν Ελλάδα μικρά και έντιμο, υποτελή στα 
κελεύσματά τους. Και το πέτυχαν. Αιτία 

της συμφοράς και η έλλειψη ομόνοιας των 
Ελλήνων, ο επαίσχυντος κομματισμός, η 
γάγγραινα που κατατρώει τα σωθικά μας 
από την ημέρα που γίναμε κράτος. Είναι 
χαρακτηριστικό πως μετά τις εκλογές, τον 
Νοέμβριο του ’20, εν μιά νυκτί εκδιώχτηκαν 
από τη στρατιά οι εμπειροπόλεμοι 
αξιωματικοί. Και δυστυχώς, η ιστορία 
διδάσκει πως κανείς δεν διδάσκεται απ’ 
αυτήν. Βιώνουμε και στις μέρες μας το 
πυορρέον αυτό τραύμα του εθνικού μας 
βίου. Έτσι φτάσαμε στον μαύρο Αύγουστο 
του ’22. Προσκυνούμε τα πάθη του λαού 
μας. Η Μεγάλη Εβδομάδα του Ελληνισμού 
της Μικράς Ασίας. Μέσα σε λίγες ώρες 
η κοιτίδα των μεγάλων φιλοσόφων, 
των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, 
η αγιοτόκος και ηρωοτόκος Μικρά Ασία 
ξεκληρίζεται. Το Γένος 

Ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας 
του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Συνέχεια  από την 2η σελ.

Συνέχεια  από την 3η σελ. «Οικουμενική Ρωμανία»προοπτική αναδεικνύει επίσης το πόσο 
σημαντικό θα είναι να υπάρξουν αυστηρά 
κριτήρια για την αποδοχή κάποιου ως 
μέλος του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ και τι μεγάλη ευθύνη 
αναλαμβάνει η εκάστοτε κοινότητα για την 
αποδοχή ή όχι κάποιου ως μέλος της και για 
την παραμονή του σ’ αυτήν.

Φυσικά θα υπάρξουν άνθρωποι που 
θα καταργήσουν την προηγούμενη 
υπηκοότητά τους στο έθνος-κράτος τους 
και άλλοι οι οποίοι θα διατηρήσουν και 
την υπηκοότητά τους αυτή. Θα έχουν 
δηλαδή διπλή υπηκοότητα. Όλα αυτά δεν 
αποτελούν προβλήματα και είναι στάδια 
της εξελικτικής πορείας και μεταμόρφωσης 
του κόσμου όπως τον γνωρίζαμε κατά τη 
νεωτερικότητα. Προϊόντος του χρόνου και 
σε ένα δεύτερο και σε ένα τρίτο και στη 
συνέχεια και σε πολλά έθνη-κράτη θα γίνει 
η αλλαγή και η ανάληψη της ηγεσίας από 

το ΚΙΝΗΜΑ. Ειδικά αυτό θα γίνει αρκετά 
γρήγορα στα έθνη-κράτη όπου η Ορθοδοξία 
έχει από καιρό σμιλέψει τις καρδιές των 
ανθρώπων. 

Μόλις σε ένα εθνος-κράτος γίνει ανάληψη 
ηγεσίας από το ΚΙΝΗΜΑ θα ξεκινάει η 
νομική διαδικασία της ενοποίησής του με 
τα ήδη μετασχηματισθέντα κράτη, με την 
ήδη δηλαδή υπάρχουσα και λειτουργούσα 
Πολιτεία των Ορθοδόξων. Θα γίνεται 
δηλαδή ενοποίηση των κρατών στα οποία 
έχει αναλάβει την ηγεσία το ΚΙΝΗΜΑ και 
τα «σύνορα» με τη συμβατική έννοια του 
όρου συνεχώς θα διευρύνονται. Φυσικά η 
διαδικασία θα λαμβάνει χώρα όταν ο λαός 
θα έχει ωριμάσει αρκούντως προς αυτό το 
μεγάλο βήμα και φυσικά τέτοιες ιστορικές 
αποφάσεις θα λαμβάνονται μετά από 
δημοψηφίσματα. 

Η ενοποίηση και υπέρβαση των εθνών-
κρατών θα είναι ουσιαστική και όχι τύποις. 
Θα υπάρχει μία αρχή, μια πρωτεύουσα, 
μία νομοθεσία, ένα σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης, ένας στρατός, μια δημόσια 
διοίκηση, κτλ. Μπορεί μεν να υπάρχουν 
διοικητικές κατατμήσεις για μεγαλύτερη 
αποκέντρωση και καλύτερο λειτουργικό 
αποτέλεσμα, όμως η Πολιτεία θα είναι 
μία και ενιαία. Θα υπάρχουν πολλές 
γλώσσες και εθνοτικές καταβολές, όμως 
όλοι οι πολίτες θα είναι ίσοι μεταξύ τους. 
Η ενοποίηση θα τελεσφορήσει γιατί θα 
έχει προέλθει από τα κάτω, από το ίδιο το 
λαό, θα είναι ανάγκη και αίτημα του λαού 
και όχι επιβαλλόμενοι σχεδιασμοί και 
σκοπιμότητες κάποιων  ελίτ. 

Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο…

π. Κωνσταντίνος Καντάνης 
Υπεύθυνος της επιτροπής 

για θέματα Αιρέσεων Ι. Μ. Αιτωλίας 
και Ακαρνανίας

Αφότου, η Νέα Ρώμη/Κωνσταντινούπολη 
έγινε πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρα-
τορίας το 330 μ.Χ., ο όρος Ρωμαίος ή Ρω-
μηός δήλωνε κάθε ορθόδοξο πολίτη της, 
ανεξάρτητα από τη φυλετική καταγωγή του. 
Έτσι, Ρωμαιο-καθολικοί κυριολεκτικά είναι 
οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί: ως Ρωμαίοι-Ρω-
μηοί, δηλαδή ως απόγονοι της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας, και ως Καθολικοί, δηλαδή 
μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία 
συνεχίζει να κατέχει το καθ’ όλου της πίστε-
ως.
Απεναντίας, οι Παπικοί, μετά την κατάληψη 
του θρόνου της Ρώμης από τους Φράγκους 
το 1009 μ.Χ., δεν είναι Ρωμαίοι αλλά Φρα-
γκολατίνοι. Και μετά την έκπτωσή τους από 
την καθολικότητα (δηλαδή την πληρότητα) 

της πίστεως, λόγω της αποδοχής σωρείας 
αιρετικών δοξασιών, δεν είναι Καθολικοί 
αλλά αιρετικοί. Μολαταύτα, μετά το ορι-
στικό Σχίσμα το 1054 μ.Χ., σφετερίστηκαν 
αυτούς τους όρους.
Οι ορθόδοξοι λαοί πάντως, μέχρι τον 19ο 
αιώνα γνώριζαν καλά ότι Ρωμαίος - Ρωμηός 
ή Ρωμιός και Καθολικός σημαίνει Ορθόδο-
ξος. Γι› αυτό και τους αιρετικούς της Δύσης 
τους ονόμαζαν Λατίνους και Παπικούς, 
δηλαδή οπαδοὺς και ακόλουθους του πάπα. 
Η σύγχυση που παρατηρείται σήμερα στην 
ορολογία, δημιουργήθηκε στις αρχές του 
20ου αιώνα, με την εμφάνιση του Οικουμε-
νισμού. 
Για τους Ορθόδοξους, η καθαρότητα της πί-
στεως αποτελεί το ασάλευτο θεμέλιο στον 
αγώνα τους για τη θέωση: η ορθή πίστη 
είναι «το μέγα και πρώτον της σωτηρίας 

φάρμακον» (όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής). 
Αλλά και για τους ετερόδοξους αδελφούς 
μας, η ακριβής οριοθέτηση της αλήθειας 
δείχνει τον δρόμο της επιστροφής στον πα-
τρικό τους οίκο: την Ορθόδοξη Εκκλησία.
Η αποκοπή της δυτικής Χριστιανοσύνης 
από το σώμα της Εκκλησίας δεν προήλθε 
από διοικητικές ή εθιμικές απλώς διαφο-
ροποιήσεις, αλλά από μια βαθιά αλλοίωση 
του εκκλησιαστικού βιώματος, η οποία 
και δημιούργησε ένα χάσμα ζωής ανάμεσα 
σε δύο κόσμους. Το αυτονόητο χρέος του 
σεβασμού των διαφορετικών αντιλήψεων 
της πίστης, οι ανυπόκριτα φιλόφρονες 
διαθέσεις και οι ευσεβείς ενωτικοί πόθοι δε 
μας δίνουν παρ’ όλα αυτά το δικαίωμα να 
παρασιωπούμε ή να συσκοτίζουμε αυτή τήν 
πραγματικότητα. 

Δυτική Χριστιανοσύνη
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Είναι γεγονός ότι η ιστορία μίας μεγάλης 
αυτοκρατορίας, όπως η ανατολική 
Ρωμαϊκή, ή Βυζαντινή όπως είναι 
περισσότερο γνωστή, η Γενοκτονία 
εναντίον των Ελλήνων και των Ελληνίδων 
της Θράκης, του Πόντου, της Μικράς Ασίας, 
της Καππαδοκίας, δεν έχει γίνει αντιληπτή 
στο βάθος και στην πραγματική της αξία. 
Κρατά  άλλοτε ένα αποσιωπημένο ρόλο και 
άλλοτε έναν περιορισμένης προσέγγισης 
και κατανόησης χώρο. Για μην αναφέρουμε 
την άρνηση και την υπονόμευση.

Από τα πιο σημαντικά, ίσως, πνευματικά 
ζητήματα που ανέδειξε η ανθρώπινη σκέψη 
αλλά ταυτόχρονα και που κλήθηκε να 
απαντήσει ήταν και παραμένει η Μνήμη. 
Η Μνήμη ως πραγματικότητα, ως θύμηση 
και ως ανάμνηση, ως σύνδεση με τους 
προγόνους, ως συγκρότηση βίου και 
ύπαρξης, ως οδηγός και συμπαραστάτης 
ιστορικής πορείας, αλλά και ως στόχος 
εξαφάνισής της.  Όπως έγραφε ο Τζωρτζ 
Όργουελ, ΄́ Όποιος ελέγχει το παρελθόν 
ελέγχει το μέλλον. Όποιος ελέγχει το 
παρόν, ελέγχει το παρελθόν́ .́ 

Για τους Έλληνες και της Ελληνίδες 
η μνήμη αποτέλεσε στοιχείο 
διαφοροποίησης, ετερότητας και  
ιδιοπροσωπείας που συγκρότησε τον 
πολιτισμό, την ιστορική δράση και 
αντίδραση καθώς και λόγο αντίστασης και 
αναζήτησης της ελευθερίας. 

Από τις Μούσες και τη Μνημοσύνη, 
μέχρι τα Ομηρικά Έπη με τον Αχιλλέα 
και τον Οδυσσέα, τις Θερμοπύλες και τον 
Θουκυδίδη, το κείμεθα, οι πρόγονοι και 
οι τάφοι, τα μνημεία, η υστεροφημία, 
η μνήμη στις επόμενες γενιές, είναι 
πρωταγωνιστικό χαρακτηριστικό της 
ελληνικής και ανθρώπινης ύπαρξης, της 
πράξης στην αλήθεια και τον μύθο. 

Παντού στον ελληνικό κόσμο, 
σπουδαία κατορθώματα και επιτεύγματα 
αποτέλεσαν δείγματα του περάσματος του 

ανθρώπου από αυτόν τον κόσμο και 
αρκετές φορές συνοδεύονται με υλικά 
σημεία, τα μνημεία. Ο χριστιανικός κόσμος 
έδωσε και αυτός ιδιαίτερη αξία στον χώρο 
της μνήμης, τονίζοντάς την ως ένα από τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συγκροτούν 
το πρόσωπο. 

Η αλήθεια της πίστης είναι η αλήθη, η 
αντίσταση έναντι στην αμνησία και τη 
λήθη. Το «μνημόσυνο» είναι κυρίαρχο 
μέρος του κόσμου της χριστιανικής 
παράδοσης, τόσο για το θείο, όσο και 
για το ανθρώπινο και την ημέρα του 
μνημόσυνου, οι ζωντανοί θυμούνται τους 
κεκοιμημένους, μιλούν για τη ζωή τους και 
ελεούν κάθε αδικημένο και πένητα, για την 
ανάπαυση της ψυχής. 

Με την έννοια της μνήμης ταυτίστηκε 
και μία  ιδιαίτερη θεσμική έκφραση του 
Ελληνισμού, της μοναδικής πρότασης 
πολιτισμού και ανθρώπινης διαδρομής, 
η (ανατολική) Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, 
το «Βυζάντιο». Άνθρωποι, εκφράσεις, 
αυτοκρατορικού και μη βίου, θεσμοί, 
συνδέονται με το μετά, την καλή ανάμνηση 
των επόμενων γενεών και κάθε λόγος και 
πράξη, κάθε θεωρία και έργο, αναφέρεται 
στην υπεράσπιση των επιτευγμάτων, των 
αξιών, των «πατροπαράδοτων». Οι αγώνες 
έναντι κάθε εισβολέα, αφορούν το πριν 
και το θάρρος και ο ηρωισμός πηγάζουν 
από την ανάγκη διατήρησης των όσων 
παραδόθηκαν από τις προηγούμενες 
γενιές. 

Το 1922 είναι η απαρχή μίας περιόδου 
όπου η μνήμη δολοφονείται και παρά 
το γεγονός ότι η καταστροφή και η 
πυρπόληση της Σμύρνης είναι βαθιά 
ριζωμένη στο συλλογικό υποσυνείδητο, γι’ 
αυτή τη ρίζα γίνεται εντατική προσπάθεια 
εξαφάνισής της.  

Γράφει σχετικά ο Μίλαν Κούντερα 
«Το πρώτο βήμα για να εξοντώσεις ένα 
έθνος είναι να διαγράψεις τη μνήμη 

του. Να καταστρέψεις τα βιβλία του, 
την κουλτούρα του, την ιστορία του. 
Μετά να βάλεις κάποιον να γράψει νέα 
βιβλία, να κατασκευάσει μια νέα παιδεία, 
να επινοήσει μια νέα ιστορία.  Δεν θα 
χρειαστεί πολύς καιρός για να αρχίσει 
αυτό το έθνος να ξεχνά ποιο είναι και ποιο 
ήταν. Ο υπόλοιπος κόσμος γύρω του θα το 
ξεχάσει ακόμα πιο γρήγορα».

Παρά την πολιτική, κοινωνική, 
πνευματική, διανοητική, κομματική, 
κρατική και εκπαιδευτική τακτική για 
επιλεκτική μνήμη και αμνησία σε ζητήματα 
που είναι μείζονος σημασίας,  και εσχάτως 
με την προβολή με χυδαίο τρόπο κάθε 
τι τουρκικού, οθωμανικού, κεμαλικού, 
όπως κάποτε προβαλλόταν και συνεχίζει 
να προωθείται το ξένο, το αμερικανικό, 
το αγγλικό, το φράγκικο, ο λαός μας 
συγκράτησε τα σημεία σύνδεσης με το 
ιστορικό παρελθόν που το βοήθησαν και 
θα το βοηθήσουν σε καιρούς σκότους, 
χυδαίου ψεύδους και προπαγάνδας,  όπως 
οι σημερινοί, να επιβιώσει. Να βαδίσει 
στο παρόν και κυρίως στο μέλλον, όταν  
στοχευόμενα το Ελληνικό, η Ελληνικότητα, 
ταυτίζεται με τη βαρβαρότητα, με τον 
ρατσισμό και με τη ζούγκλα. 

Όπως ανέφερε ο Κολοκοτρώνης πως «είς 
εσάς μένει να ισάσετε και νι στολίσετε 
τον τόπο, όπου εμείς ελευθερώσαμε», 
όπως  έγραφε ο Κώστας Γεωργάκης, 
ότι «δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά 
παρά να σκέφτομαι και να ενεργώ σαν 
ελεύθερο άτομο, η γη μας που γέννησε την 
ελευθερία θα εκμηδενίσει την τυραννία», 
ή όπως έλεγε ο Δημήτριος Υψηλάντης για 
τα δάνεια της υποτέλειας στα χρόνιας 
της παλιγγενεσίας, «οι Έλληνες έχουμε 
πληρώσει πολύ ακριβά την ελευθερία μας 
για να τη δώσουμε τόσο φτηνά στον πρώτο 
τυχόντα».     

Μνήμη Γενοκτονίας και Άλωσης ή  
Γενοκτονία και Άλωση της Μνήμης;

Ο αγώνας για την Ανάσταση της Ελληνικότητας

Μαλκίδης Θεοφάνης
Δρ. Κοινωνικών 

Επιστημών, 
Αλεξανδρούπολη

Μας λείπει η σκλαβωμένη μανούλα 
μας! Μας λείπει η αφροκαμωμένη του 
Βοσπόρου νεράιδα που μας έκλεψαν.

Περιηγηθείτε εκκλησιαστικά την 
Ορθόδοξη Ελλάδα. Ξεκινήστε απ’ τα 
χαμηλά μέρη του Νότου, ανεβαίνοντας 
προς Βορρά. Παντού στις επαρχίες θα 
βρείτε περικαλλή μνημειακή βυζαντινή 
κληρονομιά. Διάσπαρτες οι ομορφιές και 
ιερότητες της Ρωμανίας.

Παρ’ όλα αυτά όμως, το νιώθεις! 
Κάτι λείπει! Λείπει το σπουδαιότερο! 
Λείπει το κέντρο από το οποίο 

ανδρώθηκαν πνευματικά οι 
επαρχίες. Λείπει η πολιτισμική 
πρωτεύουσα. Λείπει η μητέρα μας! 
Λείπει η αιώνια παραμυθένια Πόλη, η 
Κωνσταντινούπολη, η ντυμένη στην 
αίγλη του θρύλου και τα χρυσαφένια 
χρώματα των αιώνων. 

Λείπει η Πόλη που γνώρισε όσο καμιά 
στον κόσμο την ομορφιά, την αρχοντιά 
και πάνω απ’ όλα την πίστη. Λείπουν 
οι μεγάλες βυζαντινές εκκλησίες, τα 
παλάτια, οι ονειρεμένοι κήποι, τα 
κάστρα και οι επάλξεις με τρόπαια. 

Λείπει η φυσική κεφαλή του ευσεβούς 
ημών Γένους, λείπει η αστική ρωμαίικη 
Πολίτικη κοινότητα που ακτινοβολεί και 
καταμαρτυρά πως η Ρωμηοσύνη αξίζει να 
‘χει πολλά περισσότερα κι από ολόκληρη 
αυτοκρατορία. 

Στον ναό της Ελλάδος, σταυρός του 
τρούλου η Βασιλεύουσα!

Παπαδόπουλος 
Θεόφιλος

Δάσκαλος, Έδεσσα 

Θέλουμε τη Μάνα μας!
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Το βέβαιο είναι ότι με τη δολοφονία του 
Καποδίστρια έχασε η ΕΛΛΑΔΑ!!
Επίσης βέβαιο είναι ότι οι ισχυροί της 
εποχής, Αγγλο-Γάλλοι, κέρδισαν πόντους 
επιρροής επάνω στο νεοσύστατο κρατί-
διο που έψαχνε να βρει τον δρόμο του.
Μαζί τους, υλικά οφέλη συναπεκόμισαν 
και οι έγκάθετοί τους μέσα στην Ελλάδα, 
σε βάρος των αγνών αγωνιστών και των 
οραματιστών ενός μέλλοντος που θα 
στηριζόταν σε υγιείς Εθνικές δυνάμεις 
και όχι στα καπρίτσια (συμφέροντα!) των 
μεν ή των δε!
Οι τάσεις και οι επιθυμίες των υπόδου-
λων Ελλήνων, έστω και εάν δεν ήταν φα-
νερές αλλά βρίσκονταν καλά κρυμμένες 
στα βάθη της Ελληνικής τους ψυχής μαζί 
με την ελπίδα που, πάντοτε, εκεί φωλιά-
ζει, είχαν άμεση σχέση με τα όράματα 
γενιών και γενιών και με τις παραδόσεις 
για τα «μισοτηγανισμένα ψάρια», που 
ήταν πάντοτε ζωντανές μέσα τους!
Αυτά τα οράματα των Ελλήνων περνού-
σαν υποχρεωτικά μέσα από την Ορθοδο-
ξία και από ηγεσίες καθαρώς Ελληνικές, 
ενώ οι προγραμματισμοί των ξένων 
περνούσαν μέσα από πλήρη ποδηγέτηση 
του λαού μας, μέσω ηγεσιών ξενόφερτων 
και με οργάνωση του νεοσύστατου κρα-
τιδίου με τρόπο που να μην επιτρέπει 
την επιστροφή στις αμάραντες ρίζες του, 
αλλά με τρόπο που να οδηγεί αργά μα 
σταθερά σε πλήρη του εξάρτηση!
Η παρουσία του Καποδίστρια στην Ελλά-
δα, ασφαλώς και ανησυχούσε τους Αγ-
γλο-Γάλλους, ενώ ικανοποιούσε πλήρως 
τους Έλληνες που έβλεπαν τον Δικέφα-
λο να ετοιμάζεται να ξαναγίνει λάβαρό 
τους, την Ορθοδοξία να ετοιμάζεται να 
ξαναγυρίσει στην κοιτίδα της και έναν 
Έλληνα στο τιμόνι τους.
Όσο για τους Ρώσους, αυτοί σ’ εκείνη τη 
φάση της Ιστορίας, δεν είχαν εκδηλώσει, 
ακόμα, τις πανσλαυϊστικές τους επιθυ-
μίες, ούτε τον πόθο τους για κάθοδο στο 
Αιγαίο, που έγινε αργότερα η αιτία και η 
αφορμή πολλών δεινών για τη χώρα μας.
Κατά συνέπεια, η δολοφονία του Καπο-
δίστρια σε τίποτα δεν συνέφερε Έλληνες 
και Ρώσους ενώ αντίθετα εξυπηρετούσε 
πλήρως τα σχέδια και τις επιδιώξεις των 
Αγγλο-Γάλλων.
Αυτοί, με τον τρόπο αυτό, από τη μια 
άνοιγαν τον δρόμο στην έλευση του 
όποιου βασιλιά από τις κεντροερωπαϊκές 
αυλές, ενώ παράλληλα, με τους εγκάθε-
τούς τους στην Ελλάδα, εξασφάλιζαν τον 
έλεγχο στο εσωτερικό της χώρας και την 
προετοιμασία της υλοποιήσης των σχεδι-
ασμών τους!

1. Με τον Καποδίστρια στο τιμόνι της 
χώρας:
α. Οι Κεντροευρωπαίοι (Αγγλο-Γάλλοι 
κυρίως), εβλεπαν να εκμηδενίζονται οι 
δυνατότητες ελέγχου των τυχών της 
Ελλάδος.
β. Οι Ρώσοι, διά του Τσάρου, έπαιρναν το 
«πάνω χέρι», έστω και αν αυτό δεν ήταν 

απολύτως φανερό.
γ. Η Ελληνορθόδοξη Χριστιανοσύνη, 
γινόταν πολύ υπολογίσιμη δύναμη και 
δημιουργούνταν ένα τεράστιο Ελληνορ-
θόδοξο τόξο, επικίνδυνο για το Βατικανό 
και τους άλλους, που ακόμα και στις ήμε-
ρες μας, τρέμουν σε τέτοια ιδέα! 
δ. Οι Έλληνες θα έφτιαχναν ένα κράτος 
με ηγεσία καθαρά εκ των έσω, με σύστη-
μα διοίκησης που θα είχε τις ρίζες του 
στην ισχυρή και καθαρή Δημοκρατία 
της Ελληνικής αρχαιότητας (και όχι το 
κακέκτυπο, διαβρωτικό και ύπουλο Αγ-
γλικό μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο 
επιβλήθηκε σε όλες τις «δημοκρατικές» 
χώρες με σκοπό τη διάλυσή τους).
ε. Ελληνική ηγεσία στην Ελλάδα και δικέ-
φαλος στη Ρωσική σημαία, έκαναν τους 
Ευρωπαίους να πιστεύουν ότι σταδιακά 
θα εβλεπαν να αναβιώνει το Βυζάντιο! 
στ. Οι Καπεταναίοι και οι αγωνιστές, θα 
άφηναν τους, μεταξύ τους, ένοπλους 
αγώνες, δεν θα μπορούσαν (ο ξένοι) να 
δημιουργήσουν φατρίες και μετά από 
κάποια, φυσιολογική περίοδο προσαρ-
μογής, θα ερχόταν η ισορροπία που θα 
επέτρεπε στο νεογέννητο κράτος να βρει 
τον δρόμο του.
ζ. Οι πλουτοπαραγωγικές μας πηγές, το 
ανθρώπινο δυναμικό μας και η Εθνική 
μας γη, δεν θα ελέγχονταν από τους 
ξένους, αλλά από εμάς τους ίδιους, 
δίνοντάς μας τις δυνατότητες να δημι-
ουργήσουμε αυτό που φοβόντουσαν (και 
εξακολουθούν να τρέμουν) οι έχθροί μας.

2. Με το «βγάλσιμο» από τη μέση του 
Καποδίστρια, οι «ισχυροί» της επο-
χής:
α. Άνοιγαν διάπλατα τον δρόμο στους 
ανθρώπους τους να εγκαθιδρύσουν τις 
προσωρινές ηγεσίες που ήθελαν να επι-
βάλλουν στην Ελλάδα, καθώς και στο σύ-
στημα διακυβέρνησης που τους εξυπη-
ρετούσε, προκειμένου να έλθουν και να 
κυβερνήσουν απροκάλυπτα οι ίδιοι, την 
«αποικία» τους με το όνομα «Ελλάδα!».
β. Δινόταν προβάδισμα στους Κεντροευ-
ρωπαίους έναντι των Ρώσων οι οποίοι, 
όμως (οι Ρώσσοι), μετά από λίγα χρόνια, 
κάτω από τήν πίεση των Σλαύων, που 
έμφανίσθηκαν ως ισχυροί παράγοντες 
στην περιοχή, έδειξαν μια στάση αντίθε-
τη προς αυτή που έδειχναν λίγα χρόνια 
πριν!
 γ. Με τη σταδιακή υποβάθμιση και το 
ύπουλο «ξεδόντιασμα» των ντόπιων 
εθνοπρεπώς σκεπτόμενων, παραγόντων, 
εξουδετέρωναν τις εστίες που θα ήταν σε 
θέση να αντιδράσουν στά σχέδιά τους.
 δ. Με τον αφοπλισμό των Στρατιωτικών, 
στερούσαν την Ελλάδα από τις αξιόμαχες 
στρατιωτικές της δυνάμεις καί έτσι δεν 
είχαν φόβους ένοπλης αντίδρασης στα 

διαλυτικά τους σχέδια!
ε. Έκοβαν τις ρίζες μας και μας αποξέ-
νωναν από την παράδοσή μας, ενώ νέα, 
ξενόφερτα «ήθη και έθιμα» θα έμπαιναν 
στη ζωή μας. 
στ. Ελαχιστοποιούσαν τις πιθανότητες 
υλοποίησης των ονείρων του Ελληνι-
σμού για αναβίωση του ένδοξου παρελ-
θόντος. 
ζ. Έθεταν τις βάσεις για να ελέγχεται 
η Ελλάδα, για πολλά χρόνια μετά την 
εποχή εκείνη, πράγμα που το βλέπουμε 
και στις μέρες μας, μέσα από τις «ηγεσί-
ες» που επιβάλλονται στην πατρίδα μας, 
από τα «γνωστά άγνωστα, διαπλεκόμενα 
συμφέροντα!!», τα οποία, μέσω οικονο-
μικών και δικαστικών διαδικασιών, επεμ-
βαίνουν σε όλες τις δραστηριότητες του 
λαού μας, συνεπικουρούμενα και από 
ένα τραγελαφικό Τραπεζικό σύστημα, 
το οποίο επιδιώκει την εξουθένωση των 
δανειοληπτών, προκειμένου να εκπλη-
στηριάζη περιουσίες, αντί να τις καθιστά 
βιώσιμες και παραγωγικές με την ουσια-
στική του συμπαράσταση.
η. Έκαναν τον λαό μας νά πιστέψει πως 
συγκροτεί μια ανίσχυρη και άνευ σημα-
σίας και αξίας «ψωροκώσταινα» και πως, 
περιοδικά, θα μπορούσε ως «κυρίαρχος» 
να εκλέγει (κάθε τέσσερα χρόνια) τους δι-
κτάτορες που θα τον Κυβερνούσαν, μέσα 
από δήθεν Δημοκρατικές διαδικασίες, 
αλλά στην πραγματικότητα, με βάση τις 
θελήσεις των ξένων! 
      
Σκεφθείτε αν είναι ποτέ δυνατόν να 
ορθοποδήσει κράτος, με τετραετούς 
διαρκείας Κυβερνήσεις, που «μελετούν 
και εφαρμόζουν» πενταετή προγράμματα 
ανάπτυξης!
Και μάλιστα με ένα ληστρικό, Τραπεζικό 
σύστημα! Και κάπως έτσι, δεν έγιναν τα 
πράγματα τελικά;
Μέσα από μελέτες γύρω από την προπα-
γάνδα και την πολιτική καταλήγουμε στο 
συμπέρασμα πως «Αν θέλεις να δεις γιατί 
έγινε κάτι, μελέτησε τα αποτελέσματα 
που είχε πίσω από τα οποία, συνή-
θως, μπορείς να δεις τόσο το γιατί έγινε, 
όσο και από ποιους έγινε».
Φωτεινή πηγή άσβεστη στον δρόμο μας, 
είναι η άμετακίνητη πίστη μας στο ότι, 
ο απρόβλεπτος Έλληνας, δεν σταματά 
πουθενά αν πρόκειται για τη διατήρηση 
της κληρονομιάς του, που την «κουβαλά» 
τόσο μέσα στη γεμάτη Ελλάδα ψυχή του, 
όσο και μέσα στο τελευταίο κύτταρο του 
κορμιού του.
Ό Ελληνισμός, μπορεί να χάνει μάχες, 
όμως είναι «γραφτό» του να κερδίσει τον 
Πόλεμο...! 

(+)Μ. Α. Λ.

Η δολοφονία του Καποδίστρια.
Ποιοι και τι κέρδισαν!
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Τα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα είναι τα μέσα 
που θα χρειασθεί να χρησιμοποιήσουν οι 
νέοι για την πραγματοποίηση μιας νεανικής 
επανάστασης, μια και αποτελούν το μόνο 
αντίδοτο στην παγκόσμια και όχι «ελληνική» 
κοινωνικοοικονομική κρίση. 
Τα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, 
Twitter, MSN, Skype κ.α.) έδωσαν τα τελευταία 
χρόνια άμεση πρόσβαση στην πληροφορία 
και γνώση. Έφεραν σε οπτικοακουστική επι-
κοινωνία τους νέους κάθε χώρας, σε κάθε ση-
μείο του Πλανήτη. Συγχρόνως οι παγκόσμιοι 
αυτοί κολοσσοί της πληροφορίας και επικοι-
νωνίας προώθησαν τα σχέδια της Παγκοσμι-
οποίησης, σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής 
ζωής. Οι επικοινωνίες είναι άμεσες και καλύ-
πτουν, σαν ιστός αράχνης, κάθε γωνιά της 
γης, όσο απομακρυσμένη και αν είναι αυτή. 
Οι πληροφορίες έρχονται σωρηδόν μέσω του 
διαδικτύου, εισερχόμενες άκριτα στο μυαλό 
των αποδεκτών τους.
Η επιλεκτική χρήση της πληροφορίας είναι 
πλέον το ζητούμενο στη σημερινή κοινωνία. 
Των πληροφοριών εκείνων που γίνονται 
αντικείμενο επεξεργασίας από τον αποδέκτη 
τους και δεν συσσωρεύονται σαν «Σκουπί-
δια» στη μνήμη του. 
Μέσω της πληροφορίας αυτής, ως εντολής 
πλέον, επιχειρείται ή μάλλον πραγματοποιεί-
ται ήδη η παγκόσμια ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση όλων των ανθρώπων της υφηλίου. 
Η δύναμη αποτελεί προνόμιο των πολλών, 
εφόσον συνεργασθούν εποικοδομητικά. Στην 
περίπτωσή μας όμως δε βρίσκεται σ’ αυτούς 
που δέχονται τις πληροφορίες χωρίς να τις 
επεξεργασθούν, παραμένοντας άβουλα πλά-
σματα, απλοί αποδέκτες τους. Δεν βρίσκεται 
σ’ αυτούς που δεν μπορούν να τις φιλτρά-
ρουν, να τις κρίνουν, να τις ερμηνεύσουν και 
να τις αποκωδικοποιήσουν. Δεν βρίσκεται σ’ 
αυτούς που δεν μπορούν να διακρίνουν τις 
κατευθυνόμενες πληροφορίες ώστε να τις 
αποβάλουν, επιστρέφοντάς τες στον οχετό 
της βάσης από όπου προέρχονται.
Η δύναμη βρίσκεται σ’ αυτούς που καλλιερ-
γούνται από μικρή ηλικία και διαρκώς 
μέσα στις βιβλιοθήκες και τα σπουδα-
στήρια. Σ’ αυτούς που δεν αφήνουν από 
τα χέρια τους το καλό και ποιοτικό βι-
βλίο. Σ’ αυτούς που το χρησιμοποιούν 
ως εργαλείο και πάντα με την Άνωθεν 
βοήθεια, για να ενσωματώσουν εκείνα 
μόνο τα στοιχεία που πραγματικά θα 
τους ωφελήσουν ψυχικά, πνευματικά 
και σωματικά.
Η δύναμη όμως βρίσκεται και σ’ αυτούς 
που θα διδαχθούν και από τις κακές, τις 
παραπλανητικές εκείνες ειδήσεις που 
τους κατευθύνουν σε μια ανελεύθερη 
ζωή, καθιστώντας τους πιόνι και εργα-
λείο του συστήματος και θα τις απορρί-
ψουν. Σ’ αυτούς που θα κρατήσουν και 
θα ενστερνιστούν μόνο τα θετικά εκείνα 
στοιχεία που θα αποτελέσουν φάρο και 
πυξίδα στη ζωή τους. Σ’ αυτούς που θα 
αναπτύξουν την κριτική ικανότητά τους 
ώστε να αποφύγουν τη μαζοποίηση και 
να αντισταθούν σε κάθε πληροφορία 
που περιορίζει την αναφαίρετη, ακό-
μη και από τον ίδιο τον Πλάστη τους, 
ελευθερία.
Η δύναμη και η ελπίδα είναι προνόμιο 
των νέων. Παραμένουν οι κινητήριες 

δυνάμεις έτοιμες να ξανανάψουν και να ανα-
ζωπυρώσουν τη φλόγα της αντίστασης. 
Τα ίδια λοιπόν κοινωνικά δίκτυα, που χρησι-
μοποιούν οι παγκόσμιοι οικονομικοί κο-
λοσσοί, στα χέρια των ευγενικών νέων μας 
μετατρέπονται σε δυναμικό και ελπιδοφόρο 
όργανο και μέσο αντίστασης. 
Τους δίνει την δυνατότητα να επικοινωνή-
σουν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν απόψεις, 
ιδέες, σκέψεις, προβληματισμούς, γύρω από 
αυτό το σκληρό πρόσωπο της παγκοσμιο-
ποίησης, που σαν πελώριος, μαύρος τοίχος 
ορθώνεται μπροστά τους. 
Οι Νέοι μας έχουν τη δυνατότητα μέσω των 
δικτύων αυτών να αντιπαραθέσουν τη μο-
ναδικότητα του προσώπου η οποία και δεν 
μαζοποιείται, ούτε παρασύρεται από τον 
κοινωνικό αυτό καταναγκασμό. Η ζωή δεν 
μπορεί να κατευθύνεται από τους οικονομι-
κούς κολοσσούς οι οποίοι προβάλλουν ως 
ήρωες και πρότυπα στη νεολαία μας τους 
εκάστοτε συμμετέχοντες στα διάφορα χορευ-
τικά, μαγειρικά και άλλα reality show, πολλά 
από τα οποία ξεφτιλίζουν την ανθρώπινη 
προσωπικότητα, με μόνο σκοπό το χρηματι-
κό κέρδος. 
Κάντε D like σ’ όλες εκείνες τις ειδήσεις, τις 
πληροφορίες που προβάλλουν τις  παναν-
θρώπινες αξίες. Κάντε D unlike σ’ όλες εκεί-
νες τις κατευθυνόμενες πληροφορίες που 
περνούν το μήνυμα ότι, αν είσαι μέρος του 
συστήματος θα περάσεις «καλά». Η ευτυχία 
που επιδιώκεται και κατορθώνεται με ευτε-
λή, ταπεινά κριτήρια είναι εφήμερη. Είναι 
πρόσκαιρη, αποσπασματική, ατελής. Συσσω-
ρεύει αντίθετα στο τέλος της ζωής μας μόνο 
τον πόνο, τη θλίψη, τη δυστυχία. Σε θέτει στο 
περιθώριο της ζωής, απομονωμένο από τον 
κοινωνικό σου περίγυρο, που τόσο κακό του 
προξένησες.
Νεανική βελούδινη επανάσταση. Αφύπνι-
ση και αντίσταση σε κάθε καταπιεστικό και 
ανελεύθερο σύστημα. Σε κάθε απόφαση και 
μέτρο που θέτει τον άνθρωπο στο περιθώριο 
της ζωής, ως όργανο του παγκοσμίου οικο-

νομικού συστήματος και όχι κορωνίδα της 
δημιουργίας όπως τάχθηκε από τον Δημιουρ-
γό του.
Εσείς οι νέοι πάρτε τη σκυτάλη στα χέρια 
σας, από τους ξεφτισμένους, σάπιους, υπο-
τελείς στο σύστημα σημερινούς ταγούς 
της πολιτικής που υπηρετούν τα κόμματά 
τους και όχι την Πατρίδα τους. Απ’ αυτούς 
που βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, 
εκπληρώνοντας ανάλογα την επιθυμία των 
αφεντικών τους γεμίζοντας τις τσέπες τους.
Χρησιμοποιήστε από τους μεγαλύτερους 
ηλικιακά μόνον όσους είστε βέβαιοι ότι δεν 
θα σας προδώσουν. Ζητήστε τους να βρίσκο-
νται δίπλα σας, πλάι σας, πίσω σας, κοντά 
σας.  Όχι μπροστά σας.
Γιατί η βελούδινη επανάσταση είναι μόνο 
νεανική και αγνή. Νέοι της Ελλάδας, αφυπνι-
στείτε όσο είναι καιρός. Αντισταθείτε άμεσα. 
Χρησιμοποιήστε μόνο το πληκτρολόγιο και 
το «ποντίκι» του υπολογιστή σας, και κυρί-
ως τα παγκόσμια δίκτυα πληροφορίας και 
επικοινωνίας μετατρέποντάς τα σε όργανα 
αφύπνισης, συμφιλίωσης και αγάπης. Αντι-
καταστήστε τα γράμματα, τις επιστολές των 
παππούδων σας, με τα κοινωνικά δίκτυα 
ώστε για άλλη μια φορά στην παγκόσμια 
ιστορία ως απόγονοι ένδοξων ηρώων να 
βρεθείτε μπροστάρηδες στην παγκόσμια κοι-
νωνική σκηνή. Να βρεθείτε μπροστά στους 
κοινωνικούς αγώνες για πραγματική ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ, μακριά από τα μικρομάγαζα των κομμα-
τικών σχηματισμών. 
Δεν είστε μόνο εσείς που τώρα πλήγεστε. 
Θα ακολουθήσουν όλοι οι Νέοι όλων των 
Εθνικών Κρατών του Κόσμου οι οποίοι θα 
βρεθούν σε παρόμοιες δουλικές καταστάσεις 
ομηρίας.
Όλοι μαζί οι νέοι ενωμένοι μπορείτε και πρέ-
πει άμεσα να ξεκινήσετε, ώστε να  πραγματο-
ποιήσετε με επιτυχία τη «νεανική βελούδινη 
πνευματική επανάσταση».

΄́ Εδεσσηνός Πελλαίος́ ΄

απέναντι στους νόμους της φύσης, και στους 
θεσμούς της πατρίδας μας, και στους τάφους 
των προγόνων μας, και στα θεία και ιερά 
τεμένη, αν δεν πολεμήσουμε γι αυτά με όλη 
τη δύναμή μας;

 Ωστόσο, αν είναι κανείς που αγανακτεί 
για τούτη τη θέση μας, και μας δυσκολεύει, 
και εξοπλίζεται εναντίον μας, έχουμε τον 
τρόπο να αμυνθούμε εναντίον του: πρώτα 
πρώτα με τη βοήθεια του Θεού, και μετά, 
με τα άρματα και το ιππικό που έχουμε, 
και με πλήθος αξιόμαχων πολεμιστών, 
οι οποίοι πολλές φορές πολέμησαν τους 
σταυροφόρους. Τότε και συ,  από τη μεριά 
σου, σαν μιμητής που είσαι, του Χριστού, 
και σαν διάδοχος του κορυφαίου των 
Αποστόλων Πέτρου, έχοντας μάλιστα τη 
γνώση για το τι είναι θείο και νόμιμο και για 
το τι επιβάλλεται από τους ανθρώπινους 
θεσμούς, τότε λέω, θα μας επαινέσεις, αφού 

δίνουμε τη μάχη για την πατρίδα και για τη 
σύμφυτη με αυτήν ελευθερία.

 Και αυτά βέβαια θα συμβούν κατά το 
θέλημα του Θεού. Η βασιλεία μου θέλει 
πολύ και ποθεί να διασώσει τον σεβασμό 
που αρμόζει προς την αγία Εκκλησία 
της Ρώμης, και να τιμά τό ν θρόνο του 
κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου και, απέναντι 
της αγιότητάς σου, να έχει τη σχέση και 
την τάξη του υιού, και να αποδίδει σ’ αυτή 
την αρμόζουσα τιμή και αφοσίωση. Αυτό 
θα γίνει όμως, μόνο εάν και η δική σου 
αγιότητα δεν παραβλέψει τα δικαιώματα της 
δικής μας βασιλείας, και αν δεν γράφει σε 
μας γράμματα με τέτοια επιπολαιότητα και 
απαξίωση. 

 Ωστόσο να ξέρει η αγιότητά σου, ότι 
υποδεχτήκαμε χωρίς λύπη το αγροίκο ύφος 
του γράμματός σου, και φερθήκαμε με 
ηπιότητα στους κομιστές του, μόνο και μόνο 
για να διατηρήσουμε την ειρήνη μαζί σου.

Η επιστολή της Ρωμηοσύνης
Συνέχεια  από την 5η σελ.

Για μια νεανική πνευματική επανάσταση
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που δημιουργήθηκαν από την Ορθόδοξη 
Ιεραποστολή και τα μεταναστευτικά ρεύμα-
τα σε Γερμανία, ΗΠΑ, Αυστραλία, αλλά και 
απανταχού της υφηλίου  «έως εσχάτου της 
γης». Όλες αυτές, λοιπόν, οι κοινότητες μαζί 
με της Ελλάδας, της Κύπρου και φυσικά των 
λοιπών Ορθοδόξων κρατών, συναποτελούν 
και συνεχίζουν τη Ρωμανία στο σήμερα.

Όμως, με το νεότευκτο Ελληνικό Κράτος 
παρατηρείται μια παράδοξη, αλλά εξηγήσι-
μη στροφή στον επαρχιωτισμό, ένα κατρακύ-
λισμα από τον Οικουμενικό Ελληνισμό στον 
στενό ελλαδισμό όπου σε συνδυασμό με την 
μετέπειτα βίαιη συρρίκνωση του ρωμαίι-
κου σε Αλεξάνδρεια, Κωνσταντινούπολη και 
Κύπρο, το Ελληνικό Έθνος κατέληξε τελικά 
να συμπίπτει (εδαφικά, αλλά κυρίως όσον 
αφορά στη νοοτροπία) με το ελλαδικό κρά-
τος στη σημερινή του μορφή. Ταυτοχρόνως, 
παρατηρείται μεταστροφή και στον ρόλο 
του Κράτους. Έτσι, αντί του φυσιολογικού 
του ρόλου, που δεν είναι άλλος από την 
εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Έθνους, 
δηλαδή των απανταχού Ελληνορθοδόξων  
κοινοτήτων μετέπεσε α) στον μεταπρατικό 
μιμητισμό, β) σε συντεχνιακό και γ) ολο-
κληρώνοντας την απαξίωσή του, σε όργανο 
εξυπηρέτησης οικογενειακών και κραυγαλέα 
ιδιοτελών και ατομικών συμφερόντων. Δυ-
στυχώς, όπως γίνεται κατανοητό, αντίστοιχη 
πορεία ακολούθησε και η σχέση του Κράτους 
με τις ανά τον κόσμο κοιτίδες της Ρωμηο-
σύνης (=Ελληνοορθοδοξίας), οι οποίες είτε 
εγκαταλείφτηκαν στην τύχη τους, είτε χρησι-
μοποιήθηκαν χρησιμοθηρικά.

Από τη σύντομη ιστορική αναδρομή στην 

οποία παρουσιάστηκε το άρρηκτο των σχέ-
σεων Ελλάδας και Ρωμανίας/«Βυζαντίου», 
αλλά και οι παλινωδίες του ελλαδικού κρά-
τους, ας εξετάσουμε εν συντομία του τι μέλ-
λει γενέσθαι αναφορικά με τη δυναμική που 
δύναται να επανακτήσει η προαναφερόμενη, 
βαλλόμενη πανταχόθεν μεν αντέχουσα πει-
σματικά δε, σχέση.

Οι κλυδωνισμοί οι οποίοι ταράσσουν, 
τόσο διαχρονικά όσο και στον παρόντα 
χρόνο, τον Ελληνισμό προκαλούν, αν όχι 
κρώζουν, για την αποκατάσταση μιας ειλι-
κρινούς σχέσης με τα διάσπαρτα κομμάτια 
του ιστορικού εαυτού μας προκειμένου να 
αντιμετωπίσουμε τις τρέχουσες, αλλά και τις 
μελλοντικές προκλήσεις ως όλον, αληθεύο-
ντας δηλαδή ως ολότητα. Στο πνεύμα αυτό 
εκφράζω την ταπεινή φρόνηση ότι, ήρθε το 
πλήρωμα του χρόνου για την άμεση ανά-
ληψη πρωτοβουλιών για την πραγματική, 
ισότιμη και ουσιαστική πολιτική, οικονομική 
και κοινωνική αποκατάσταση των σχέσεων 
μεταξύ των συγγενών και κληρονόμων της 
Ρωμανίας, βάσει του συνεκτικού αξιακού 
υλικού της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης 
και του Ελληνικού πλανητικού πολιτισμού.

Στο εξής γενικό πλαίσιο μπορούν να δι-
ερευνηθούν και να προσδιοριστούν με 
λεπτομέρεια οι απαιτούμενες ενέργειες 
προκειμένου να συγκληθεί Ρωμαίικη Σύναξη 
– Οικουμενική Πολιτική Σύνοδος του απα-
νταχού Ελληνισμού με τη συμμετοχή των 
θρησκευτικών και όσων το δυνατόν περισ-

σότερων πολιτικοκοινωνικών εκπροσώπων 
των ρωμαίικων κοιτίδων της υφηλίου -όπως 
αυτές περιγράφηκαν ανωτέρω- και η οποία 
να φιλοξενηθεί σε μία από τις ιστορικότερες 
περιφέρειες της ιστορικής Ρωμανίας η οποία 
αποτελεί και προέκταση της Βασιλεύουσας, 
τον Έβρο: του Διδυμοτείχου της γενέτειρας 
του σπουδαίου αυτοκράτορα και Αγίου Ιωάν-
νου Δούκα Βατάτζη και της Αλεξανδρούπο-
λης της Παναγίας Κοσμοσώτηρας.

Συν τοις άλλοις, την ώρα που διάφοροι 
κύκλοι οραματίζονται τη Θράκη ως πεδίο 
οικονομικής απομύζησης, διαγούμισης και 
εγκατάλειψης οφείλουμε να ορθώσουμε 
αντιπρόταση που να επανατοποθετεί την 
υπόψη περιοχή στην ιστορικότητα που της 
πρέπει.

Απώτερος, λοιπόν, σκοπός της Σύναξης να 
είναι αφενός η ενεργητική διεκδίκηση της 
αποκατάστασης της ιστορικής αλήθειας, 
αφετέρου, η επανέναρξη της στενής, πηγαί-
ας και ισότιμης συνεργασίας των απαντα-
χού Ελλήνων προκειμένου σταδιακά και με 
συνετά βήματα να οδηγηθούμε, έχοντας ως 
πρότυπο την Εκκλησιαστική, στην πολιτικο-
κοινωνική -στην οποία αναφανδόν συμπε-
ριλαμβάνονται η εκπαιδευτική, οικονομική, 
διπλωματική, ιστορική κ.λπ.- Πεντηκοστή, 
στην επανένωση και αφύπνιση δηλαδή του 
Ελληνισμού, με εγγυητή την κοινή μας κατα-
γωγή και παράδοση, αλλά κυρίως τον συνε-
κτικό κρίκο της Ορθοδοξίας, ως πρωτογενές 
μέγεθος.

Ρωμαίικη Σύναξη. Προς μια Οικουμενική 
Πολιτική Σύνοδο του Ελληνισμού

Συνέχεια  από την 1η σελ.

Τι ήτανε, αληθινά, εκείνο το Βυζάντιο, εκεί-
νη η Κωνσταντινούπολη; Παραμυθένιος 
κόσμος! […] Στα χρόνια των Βυζαντινών «η 
βασιλεύουσα πόλις» θα είχε μία εξωτική και 
αλλόκοτη μεγαλοπρέπεια. Χίλιοι κουμπέδες 
(τρούλλοι) καταχρυσοί λαμποκοπούσανε 
μέσα στη βλογημένη αυτή αφεντοπολιτεία. 
Στη μέση στεκότανε, σαν ήλιος, η Αγιά Σο-
φιά, και γύρω της ήτανε σκορπισμένες οι 
άλλες εκκλησιές με τους χρυσούς κουμπέ-
δες, σφαίρες ουράνιες, που λες και γυρίζανε 
γύρω στον ήλιο […]. 
Το Σαββατόβραδο, κατά το δειλινό, η ατμό-
σφαιρα γέμιζε από τη γλυκιά βουή που 
κάνανε χιλιάδες καμπάνες και που ανέβαινε 
σαν ψαλμωδία απάνω από την αγιασμένη 
πολιτεία, από τη Νέα Σιών, «ήχος καθαρός 
εορταζόντων». Πανηγυρική μεγαλοπρέπεια! 
Μόνο το Βυζάντιο κατέβασε στη γη την 
ουράνια αρμονία. Για τους Βυζαντινούς, η 
πατρίδα τους ήτανε η Κιβωτός της αληθινής 
θρησκείας, και είχανε πόθο να τραβήξουνε 
μέσα σ’ αυτή όλα τα έθνη της γης, και να τα 
σώσουνε φωτισμένα από το ανέσπερο φως 
του Ευαγγελίου […]. Στο Βυζάντιο η θρησκεία 
βασίλευε απάνω σε όλα. Με όλη τη ζωηρή 
δραστηριότητα που είχανε οι Βυζαντινοί 
στα εγκόσμια, η σκέψη τους και η καρδιά 
τους ήτανε πάντα γυρισμένη στην άλλη ζωή, 
στην αιώνια ζωή […].

Απάνω στο Βυζάντιο ήτανε γραμμένος ο 
λόγος του Παύλου: «ο καυχώμενος, εν Κυρίω 
καυχάσθω». Όλες οι καρδιές, από τον βασι-
λιά ως τον πιο φτωχό καντηλανάφτη ή βαρ-
κάρη, ή στρατιώτη ή ξωχάρη, αυτά τα λόγια 
είχανε μέσα. Η προσευχή ήτανε η ζωή τους. 
Και η τυπική ακόμα ευσέβεια σε κάποιους 
αυτοκράτορες ή άρχοντες, δείχνει πως 
υποταζόντανε στον πνευματικό νόμο της 
θρησκείας κι εκείνοι που δεν ήτανε σε θέση 
να τον νοιώσουνε και να ευφρανθούνε από 
τη γλυκύτητα «του ζώντος ύδατος του αλ-
λομένου εις ζωήν αιώνιον». Ακόμα κι εκείνοι 
που δεν μπορούσανε να νικήσουνε τη φυσι-
κή κακία τους, ήτανε ευλαβείς, ένα πράγμα 
παράδοξο. Ο Νικηφόρος Φωκάς έκανε κάθε 
μέρα την προσευχή του, και στον πόλεμο φο-
ρούσε από μέσα, κάτω από τον θώρακά του 
ένα παλιοράσο του θείου του ασκητή Γεωρ-
γίου του εν τω Μαλεώ που είχε αγιάσει, για 
να τον φυλάγει. Ο Αλέξιος Κομνηνός όποτε 
ήτανε να πάγει σε καμμιά εκστρατεία, έβαζε 
τα πολεμικά σχέδιά του κάτω από την αγία 
Τράπεζα, κι όλη τη νύχτα προσευχότανε γο-
νατιστός απάνω στα σκαλοπάτια του ιερού, 
και το πρωί έπαιρνε το σχέδιο που έβγαινε 
κάτω από το σκέπασμα της αγίας Τράπεζας, 
γιατί πίστευε πως του το έδινε ο αρχάγγελος 
Μιχαήλ.
Ο Ιωάννης Τσιμισκής γονάτιζε σαν παιδί 

μπροστά στην αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφί-
ας παρακαλώντας με δάκρυα να του δώσει ο 
Θεός έναν άγγελο φύλακα που να τον φωτί-
ζει κατά τον πόλεμο. Όσο σφίγγεται το Βυ-
ζάντιο από τους βαρβάρους, κι όσο η ψυχή 
υποφέρνει και πονά, τόσο γυρίζει τα μάτια 
του κατά τον ουρανό. Ο βασιλιάς Θεόδωρος 
Δούκας ο Λάσκαρις συνέθεσε τον Μέγαν Πα-
ρακλητικό Κανόνα στην Παναγία, που είναι 
γεμάτος από συντριβή, ταπείνωση και πίστη. 
Ο Λέων ο Σοφός εποίησε τα εξαίσια Εωθινά 
που τα ψέλνουνε στον όρθρο κάθε Κυριακή 
και ο γιος του Κωνσταντίνος φιλοτέχνησε τα 
Εξαποστειλάρια. Κι άλλοι πολλοί βασιλιά-
δες ψέλνανε ή υμνογραφούσανε. Αλλά και 
οι ομιλίες που κάνανε στους στρατιώτες και 
στον λαό, είχανε κι εκείνες ύφος θρησκευτι-
κό κι ήτανε γεμάτες ευλάβεια και πίστη. Ο 
πικραμένος λόγος που έβγαλε ο τελευταίος 
βασιλιάς του Βυζαντίου, Κωνσταντίνος ο 
Παλαιολόγος, ήτανε σαν νεκρώσιμο τροπά-
ρι. Το Βυζάντιο είναι η προεικόνιση απάνω 
στη γη της βασιλείας των ουρανών, όσο 
ήτανε δυνατό να πραγματοποιηθεί από την 
ανθρώπινη ατέλεια μέσα στον κόσμο της 
φθοράς.

Φώτη Κόντογλου
Μυστικά Άνθη, Εκδόσεις

 Αδερφών Παπαδημητρίου, 
σ. 93-98

Η αρχοντική και βασιλική πολιτεία
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Οι νέοι σήμερα έχουν επιλέξει μια οδό 
συμβιβασμού με τον κόσμο και την εποχή 
τους.
Έχουν εκλάβει ως δεδομένο ότι θα πρέπει 
να ακολουθούν τον πολιτισμό του και-
ρού όχι μόνο ως προς τις συνήθειες, τις 
επιλογές της διασκέδασης, τις μοντέρνες 
ιδέες, την προβολή του εαυτού στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και ως προς 
τις σχέσεις τους. Οι νέοι αναζητούν την 
κοινωνικότητα και τη συντροφικότητα 
όχι μέσα από τον έρωτα, το μοίρασμα, 
την ευθύνη, αλλά, κυρίως, μέσα από την 
ευκολία της σωματικής επαφής, την απο-
θέωση της εμφάνισης, την αποφυγή του 
δεσίματος.
Οι σχέσεις δεν αποτυπώνουν στους νέ-
ους αυτό που ονομάζουμε «νόημα ζωής». 
Μάλλον λειτουργούν ως αντίδοτο στον 
φόβο της μοναξιάς, σε ένα διαφαινόμενο 
αίσθημα απόρριψης από τους άλλους. 
Έτσι, οι νέοι δεν αντιδρούν εύκολα σε 
κάθε μορφής κακό. Δεν θέλουν να διαμορ-
φώσουν ολοκληρωμένη άποψη, να παλέ-
ψουν για κάτι διαφορετικό.
Σε μια εποχή στην οποία η ζωή είναι 
γεμάτη από πληροφορίες και, κάποτε, 
εμπειρίες, οι ψυχές παραμένουν ασυ-
γκίνητες, άδειες. Δεν ενοχλεί όμως αυτό, 
διότι μεγαλύτεροι και νεότεροι δεν βιαζό-
μαστε να δώσουμε απάντηση στο ερώ-
τημα του θανάτου και της αιωνιότητας. 
Είναι μακριά για εμάς. Προτιμούμε να 
ζούμε όπως οι πολλοί παρά να θέλουμε 

την αλήθεια, η οποία όμως δεν είναι 
μόνο για να τη γνωρίσουμε, αλλά και 
για να την ακολουθήσουμε.
Άδειες οι ψυχές, γιατί δεν πεινούν 
για ελπίδα. Κέντρο της ζωής είναι το 
τώρα, το παρόν. Οι νέοι, επειδή δεν 
είναι μόνοι τους, νιώθουν ότι δεν 
χρειάζεται να σκεφτούν γιατί ζουν 
και τι μπορούν να μοιραστούν. Και, 
έτσι, το μέλλον φαντάζει αρκετά 
μακρινό, για να διαμορφώσει κάποιος 
θέση και να αφιερωθεί στο να την 
υλοποιήσει. Συμπαρομαρτούν, άλλω-
στε, όλοι εκείνοι που δεν ελπίζουν σε 
κάτι, αλλά μόνο στο εγώ τους, στον 
εαυτό τους. Και τότε «όλα τριγύρω αλ-
λάζουνε και όλα τα ίδια μένουν». Αρκεί, 
λοιπόν, να περνάμε καλά…
Η χριστιανική πίστη και η ζωή της Εκ-
κλησίας μπορούν να γίνουν αφετηρία, 
ώστε οι ψυχές να μπολιαστούν και με 
νόημα και με ελπίδα. Στις μικρότερες και 
τις μεγαλύτερες κρίσεις της ζωής, στην 
αποτυχία της αγάπης, στον εκμηδενισμό 
των ονείρων έρχεται η αυθεντικότητα της 
κοινωνίας με τον Χριστό να κάνει νεότε-
ρους και μεγαλύτερους να αισθάνονται 
όχι απλώς λιγότερο μόνοι, αλλά έτοιμοι 
να παλέψουν για έναν κόσμο που θα 
ακολουθεί το Ευαγγέλιο. Στα δύσκολα. 
Στη δίψα για εκδίκηση και συντριβή του 
άλλου, που είναι εχθρός. Στην επιθυμία 
χρήσης του άλλου ως αντικειμένου για τη 

δική μας ευχαρίστηση. Στον πόνο από την 
αρρώστια, τον θάνατο, την απώλεια. Στην 
ταραχή που η ήττα και η ματαίωση φέρ-
νουν. Αλλά και στην ανάγκη για μέτρο, 
όταν διαχειριζόμαστε τις χαρές μας.
Η παρουσία του Χριστού γεμίζει τις ψυ-
χές. Πιστεύουμε και ζούμε έναν Θεό που 
έγινε άνθρωπος και έφτασε έως τον θάνα-
το από αγάπη για εμάς. Με γνώμονα αυτή 
την πίστη, γνωρίζουμε γιατί ζούμε. Και 
ξεκινάμε από την αρχή κάθε στιγμή, στον 
τρόπο της Εκκλησίας. Ευθύνη των μεγα-
λυτέρων να δείξουμε στους νέους αυτό 
τον δρόμο. Ευθύνη όλων μας η ψυχή μας 
να πάψει να είναι άδεια. Για να χαρούμε 
το ουσιώδες! Αυτόν και αυτό που διαρκεί!

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός
εφημ. ΄́ Ορθόδοξη Αλήθειά ΄

Οι νέοι και το «νόημα ζωής» σήμερα

«Τα άθεα γράμματα παραμέρισαν 
τους αγίους και τους αγωνιστές και 
βάλανε στο κεφάλι του Έθνους ξένους 
και άπιστους γραμματισμένους, που 
πάνε να νοθέψουνε τη ζωή μας. Τα 
άθεα γράμματα κόψανε τον δρόμο 
του έθνους και τ’ αμποδάνε να 
χαρεί τη λευτεριά του. Είναι ντροπή 
μας, ένα γένος που με το αίμα του 
πύργωσε τη λευτεριά του, που 
περπάτησε τη δύσκολη ανηφοριά, 
να παραδεχτεί πως δεν μπορεί να 
πορπατήσει στον ίσιο δρόμο άμα 
ειρήνεψε, κι ότι δεν ξέρουμε εμείς 
να συγυρίσουμε το σπίτι, που με το 
αίμα μας λευτερώσαμε, αλλά ξέρουν 
να το συγυρίσουν εκείνοι που δεν 
πολέμησαν, εκείνοι που δεν πίστευαν 
στον αγώνα, εκείνοι που πάνε να 
μας αποκόψουνε από τον Χριστό, 
και πασχίζουνε να μας ρίξουνε στη 
σκλαβιά άλλων αφεντικών, που ‘ναι 
πιο δαιμονισμένοι από τους Τούρκους. 
Γιατί κι εκείνα που εσεβάστηκεν 
ο Τούρκος, τα άθεα γράμματα τα 
πετάνε και πάνε να τα ξερριζώσουνε. 
Αφανίζουνε τα μοναστήρια, 
πομπεύουνε τους καλογέρους και 
τις καλόγριες, κλέβουνε τα’ άγια 

δισκοπότηρα και τα πουλούνε γι’ ασήμι 
που θα στολίσει τις βρωμογυναίκες. 
Αρπάζουνε τα’ άγια των αγίων και 
τα βάζουνε κάτω από τα πόδια της 
εξουσίας τους, που τα ορίζει κατά 
τα νιτερέσια της. Τα άθεα γράμματα 
υφαίνουνε το σάβανο του Γένους. Αυτά 
λοιπόν τα γράμματα θα μάθουνε τα 
παιδιά μας; Κι αν ακόμα συναχτούν 
όλοι οι άθεοι γραμματισμένοι και 
στυφτούνε σαν το λεμόνι, δεν θα 
πετύχουν να γράψουν μια αράδα που 
ν’ αξίζει μια γραμμή από τα ευαγγέλια. 
Αλλά τι λέω μια αράδα; Ούτε μία λέξη 
που να μοιάζει με μία του Θεοτοκικού 
αυτού βιβλίου. Γιατί κάθε τι εκεί μέσα 
είναι λόγος Κυρίου, είναι σοφία ορθή, 
και τα όσα λέει το χτίσμα δεν γίνεται 
να φτάσουν τον λόγο του Πλάστη. 
Αντίς να μαθαίνουνε στα παιδιά μας 
απ’ τ’ άγια συναξάρια το πώς ζήσανε 
οι άγιοι της χριστιανοσύνης και το 
πώς μαρτυρήσανε για την αγάπη 
του Χριστού, τους μαθαίνουνε την 
ιστορία του κολασμένου κόσμου. 

Γιατί δυο λογιών είναι και οι ιστορίες. 
Είναι η αγιασμένη και η κολασμένη 
ιστορία. Αδιάκοπα φανερώνουμε την 
κολασμένη εικόνα του κόσμου και 
σιγά-σιγά καταφέραμε να πιστέψουμε 
πως η εικόνα αυτή είναι η γνήσια 
εικόνα του ανθρώπου και πως όξω 
απ’ αυτήν άλλη ζωή δεν εστάθη. Όλα 
τούτα είναι άτιμα ψέματα, είναι τα 
ζιζάνια που σπέρνουνε στον αγρό 
του Κυρίου τα άθεα γράμματα. Μας 
μιλάνε για τους αρχαίους. Κι εγώ ο 
ταπεινός και αγράμματος κήρυκας 
του λόγου του Χριστού μας σας λέγω 
πως κανένας αρχαίος δεν ξεπερνά σε 
παλικαριά, σε μεγαλείο και σε δόξα τον 
Άγιο Κοσμά, τους μάρτυρες και τους 
μεγάλους ασκητάδες. Γιατί αν εκείνοι 
πεθάνανε για μια πατρίδα, ο Άγιος 
Κοσμάς μαρτύρησε για μιαν Ελλάδα 
του Χριστού, και όχι για μιαν Ελλάδα 
δουλωμένη στον αντίχριστο». 

Παπουλάκος (Χριστόφορος)

Τα άθεα γράμματα
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Παρουσίαση
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, οι σκοποί είναι απο-
κλειστικά κοινωφελείς, φιλανθρωπικοί, πολιτιστικοί, ανθρωπι-
στικοί και περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
α. Την σύσφιγξη των δεσμών μεταξύ ανθρώπων που αγαπούν την 
Ελλάδα, τη Μικρά Ασία και ιδιαίτερα το νοτιοδυτικό τμήμα της. 
β. Την παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη των παραπάνω περιο-
χών σε πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς, μορφωτικούς, πνευματι-
κούς και άλλους συναφείς τομείς.
γ. Την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής για την πρόληψη από 
την περαιτέρω καταστροφή και τη διατήρηση και αποκατάσταση 
των ιστορικών μνημείων της περιοχής. Ιδιαίτερα όσων προέρχο-
νται από την ελληνική αρχαιότητα, τους βυζαντινούς χρόνους 
και τους μετέπειτα αιώνες της Ρωμηοσύνης.
δ. Την παροχή τεχνογνωσίας αλλά και πάσης φύσεως οικονομι-
κής και υλικοτεχνικής συνδρομής σε τοπικούς φορείς των παρα-
πάνω περιοχών. 
ε. Τον εξοπλισμό κτιρίων και μάλιστα ιερών ναών με την ανα-
γκαία υλικοτεχνική υποδομή.
στ. Την ανάπτυξη και τόνωση του ενδιαφέροντος των ελκόντων 
την καταγωγή από τις  παραπάνω περιοχές αλλά και άλλων 
ομογενών, ώστε να επισκέπτονται τις αρχαίες αυτές κοιτίδες του 
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.
ζ. Την διατήρηση της ιστορικής μνήμης των αλησμόνητων πατρί-
δων και την πνευματική συμπαράσταση σε όσους χριστιανούς 
ορθοδόξους κατοικούν σε αυτές.
η. Τη διεύρυνση των γνώσεων των απανταχού Ελλήνων για την 
ιστορία και τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στις περιοχές αυτές.

Περισσότερα: www.emepol.gr

Ομάδα της Σαηεντολογίας άπλωσε 
τα πλοκάμια της σε σχολεία του Λονδίνου

Δεκάδες χιλιάδες ανυποψίαστοι μαθητές βρέθηκαν εκτεθειμέ-
νοι σε ομάδα της Σαηεντολογίας, μέσω παρουσιάσεων στα σχο-
λεία με θέμα τα ναρκωτικά.
Όπως αποκαλύπτει η ημερήσια εφημερίδα του Λονδίνου Evening 
Standard, σύμφωνα με έρευνα που έγινε, έχει διαπιστωθεί ότι 
μεγάλος αριθμός μαθητών σε δημοτικά και γυμνάσια της πόλης, 
έχουν παρακολουθήσει διαλέξεις εμποτισμένες με τις αρχές της 
Σαηεντολογίας και του ιδρυτή της Λαφαγιέτ Ρον Χάμπαρντ.
Τον περασμένο χρόνο 35.000 παιδιά έλαβαν μέρος στο «αντιναρ-
κωτικό πρόγραμμα» της οργάνωσης Ναρκωνόν, συμπεριλαμβα-
νομένων πέραν των 16.000 μαθητών στο Λονδίνο.
Όπως έχει δημοσιευτεί, δύο σχολεία στην περιοχή Κιάμτεν του 
Λονδίνου φιλοξένησαν πρόσφατα τις διαλέξεις της οργάνωσης 
Νάρκωνον.
Η Νάρκωνον, η οποία δεν εργοδοτεί εγκεκριμένους ιατρούς, χρη-
ματοδοτείται και διευθύνεται από τη λεγόμενη «Εκκλησία της 
Σαηεντολογίας».
Πολλά πρώην μέλη έχουν υποστηρίξει ότι η Νάρκωνον χρησιμο-
ποιείται ως προκάλυμμα για προσηλυτισμό, κάτι το οποίο τόσο η 
Σαηεντολογία όσο και η Νάρκωνον αρνούνται.
Οι θεωρίες της οργάνωσης Νάρκωνον σχετικά με την εξάρτη-
ση και τη θεραπεία από τα ναρκωτικά έχουν χαρακτηριστεί ως 
δυνητικά επικίνδυνες και έχουν απορριφθεί από ορισμένους 
επιστήμονες ως στερούμενες κάθε ιατρικής τεκμηρίωσης. Οι 
επικριτές λένε ότι οι διαλέξεις αυτές προάγουν ένα είδος «ανε-
παίσθητης εισαγωγής» στη Σαηεντολογία.
Η Σαηεντολογία έχει υποστηριχθεί από διασημότητες όπως 
ο Τομ Κρούζ και ο Τζον Τραβόλτα. Ένα από τα δόγματά της εί-

ναι η πεποίθηση ότι οι άνθρωποι έχουν στοιχειωθεί από τα 
πνεύματα εξωγήϊνων που μεταφέρθηκαν στη γη με διαστημό-
πλοια και φονεύθηκαν με βόμβες υδρογόνου από τον γαλαξιακό 
πολέμαρχο Ζένου, πριν 75 εκατομμύρια χρόνια. Έχει κατηγορηθεί 
ότι είναι σέκτα (cult) και κερδοσκοπική επιχείρηση. Η οργάνωση 
αρνείται τους ισχυρισμούς.

Μετάφραση-Επιμέλεια Ελένη Ζήνωνος
www.standard.co.uk

Μήνυση σε θεολόγο για διανομή ομοφοβικού 
φυλλαδίου σε σχολείο της Ξάνθης

Σε βάρος θεολόγου σε σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Ξάνθης, στο οποίο η ομοφυλοφιλία παρουσιάζεται ως ασθένεια.

Η μήνυση έχει κατατεθεί στο Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής 
Βίας της ΕΛΑΣ και έχει διαβιβαστεί αρμοδίως στις διωκτικές 
αρχές της Ξάνθης, προκειμένου να ενεργήσουν. Την έχουν κατα-
θέσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι, 
το Τμήμα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου 
του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι, 
η  Πολύχρωμη Πολυπολιτισμική Ομπρέλα Ξάνθης και το Φεστι-
βάλ Υπερηφάνειας Αθήνας Athens Pride.
Πρόκειται για φυλλάδιο που έχει διανεμηθεί σε όλους τους χρι-
στιανούς μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Λυκείου, το περιεχόμενο 
του οποίου χαρακτηρίζεται από τους μηνυτές, στο σύνολό του 
και με πρόθεση ομοερωτοφοβικό, αφού μεταξύ άλλων αποκα-
λεί την ομοφυλοφιλία προσβλητικά “διαταραχή” και “ασθένεια,” 
που «δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την παιδεραστία” ενώ 
υποστηρίζεται ότι τα ομοερωτικά άτομα “παρουσιάζουν πολύ 
συχνότερα κατάθλιψη, απόπειρες αυτοκτονίας, γενικευμένη αγ-
χώδη διαταραχή, διαταραχή διαγωγής, χρήση ουσιών, αλκοολι-
σμό… αυξημένο κίνδυνο για σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήμα-
τα” ή ότι «η ομοφυλοφιλία ευθύνεται για την τρομακτική αύξηση 
του καρκίνου του στόματος σε ποσοστό 80%.”
-Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
-Τμήμα Σεξουαλικού Προσανατολισμού και Ταυτότητας Φύλου
του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι
-Πολύχρωμη Πολυπολιτισμική Ομπρέλα Ξάνθης
-Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας Athens Pride

www.sdna.gr

Η Ιταλία γιόρτασε 
την «Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας»!!

 Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού στη Νάπολη. Τα Ιταλόπουλα της Κάτω Ιταλίας γιορτά-
ζουν την ημέρα της Ελληνικής γλώσσας  και του Ελληνικού πολι-
τισμού. Η Νάπολη της «Μεγάλης Ελλάδας» πρωτοπορεί περήφα-
νη.
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Νέο βιβλίο
 Λαχανοκομίας 

με τίτλο:‘

’Η λαχανοκομία 
στον 21ο αιώνα: 

σαλάτες, μικροφρούτα 
και νέα είδη’’
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