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     βρισκόμαστε καταμεσής μιάς πρωτοφανούς και ανθρωπιστικής κρίσης. Χιλιάδες Έλληνες 
αυτοκτόνησαν από το οικονομικό αδιέξοδο και τα χρέη και πολλοί περισσότεροι έχασαν την 
δουλειά τους και είναι επαίτες. Τι φταίει; είναι ένα απάνθρωπο κοινωνικό-οικονομικό 
σύστημα το ένοχο, είναι άνθρωποι ραδιούργοι που υπονομεύουν τους αδυσώπητους 
οικονομικούς νόμους, ή και τα δύο; 

 

         Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ   

 

     Και όμως τουλάχιστον στην σημερινή κρίση, είναι και τα δύο. Μία μακροχρόνια πολιτική 
ασυδοσίας, χρέωσης του κράτους, διαφθοράς και απρονοησίας από μερικούς λίγους, 
σωστούς, οδήγησε στην κρίση. Την Ελλάδα το επίκεντρο του πριν σιωπηλού αγώνα και τώρα 
φανερού, των δυνάμεων του μεγάλου κεφαλαίου και του σκότους, των σατανιστών, των 
οπαδών του «μεσσία», δηλαδή του αντίχριστου, με τις αρχικά αδύνατες δυνάμεις του Καλού, 
του φωτός και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

      Βλέπετε το αν θα ερχόταν ο αντίχριστος, αυτό ήταν σχέδια που πολλές φορές 
τροποποιήθηκαν, σχέδια που καταφέραμε να ματαιώσουμε. Στα σχέδια ήταν ένα παγκόσμιο 
κραχ και ένας γενικευμένος πόλεμος και στα ερείπια οι άνομοι θα πρότειναν έναν παγκόσμιο 
ηγέτη, που κάτοχος του χρήματος θα το σκόρπαγε για να κερδίσει την εύνοια των λαών, αλλά 
όταν θα εδραιώνονταν μία στυγνή απάνθρωπη και ανώμαλη δικτατορία, θα επιβάλλονταν και 
θα υποχρέωνε τους ανθρώπους να δεχτούν και τσιπ στο χέρι, δηλαδή την ολοκληρωτική 
επιχείρηση της υποδούλωσής τους. Σε αυτό το σχέδιο, ήταν και η νομιμοποίηση σε κόμμα, 
της μυστικής σατανικής οργάνωσης της χρυσής αυγής. Αυτά ήταν σχέδια, δεν είδαν ποτέ τα 
σχέδιά τους να ανατρέπονται, αλλά ένας μεγάλος στρατηγός ο Ιωάννης ο θεολόγος, έστησε 
καλά τις αδύνατες δυνάμεις του Καλού και μπορούμε να πούμε πήρε τον αγώνα.  

 

                      Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

 

       Στον αδιάκοπο αγώνα που μπήκε σε ημερήσια διάταξη από το 2000, η Ελλάδα έγινε το 
μεγάλο θύμα. Σε μία εποχή που οι άνομοι μας κατάφερναν μεγάλα χτυπήματα, δεν 
μπορέσαμε να υπερασπιστούμε αποφασιστικά την πατρίδα. Και ήρθαν τα μνημόνια.  

     Επήλθε η ανθρωπιστική κρίση αποτέλεσμα των μνημονίων και μίας ανάλγητης πολιτικής, 
των τελευταίων τους ελπίδων για τον ερχομό του αντίχριστου. Πληθώρα ανθρώπων έβγαιναν 



στην ανεργία, μαγαζιά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις έκλειναν, άνθρωποι αυτοκτονούσαν από 
την απόγνωση και τον εξευτελισμό και η κυβέρνηση σέρνονταν πίσω ακριβώς από αυτούς 
που αυτό ακριβώς ήθελαν. Δηλαδή μία συνένοχη κυβέρνηση με τους ανόμους. Μία 
κυβέρνηση που έκανε φάντασμα την πολιτική της λαϊκής δεξιάς, αυτών που λένε να 
υπάρχουν πλούσιοι αλλά να μην πεινάνε και οι φτωχοί, μία «φιλελεύθερη» αδυσώπητη 
πολιτική του θανάτου και του ολέθρου. Μίας πολιτικής που ελάχιστοι θα ήταν οι 
κερδισμένοι.  

 

                       Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

      Ο Κάρλ Μάρξ είπε. «Η εκκλησία είναι η καρδιά σε ένα κόσμο χωρίς καρδιά. Η εκκλησία 
είναι η ψυχή σε ένα κόσμο χωρίς ψυχή. Η εκκλησία είναι το όπιο του λαού». Και ο 
συναγερμός της εκκλησίας στις δύσκολες ώρες. Συσσίτια διοργανώθηκαν από ανθρωπιστές 
ιερείς, γυναίκες επιστρατεύτηκαν στον εθελοντικό αγώνα παροχής υπηρεσιών στους 
πεινασμένους. 

     Ασφαλώς και το ΚΚΕ έχει δίκηο. Το κράτος είναι υποχρεωμένο να δίνει δουλειά στους 
πολίτες και αυτοί να προσφέρουν την εργασία τους και να μην ευτελίζονται σε συσσίτια για 
να επιβιώσουν. Να όμως που ένα ανάλγητο οικονομικό καθεστώς, ένα καθεστώς σε έναν 
κόσμο χωρίς καρδιά, κάνει επιτατική την παρουσία της εκκλησίας για να συμπαρασταθεί 
στους αδύνατους, την εκκλησία το όπιο του λαού.  

 

           ΠΕΡΗΦΡΟΝΗΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΘΥΣΙΑ ΖΩΗΣ 

 

    Εκεί που μαγειρεύουν το φαγητό για τους πεταμένους από την κοινωνία, εκεί γυναίκες με 
κοτσίδα και μακριές φούστες, γυναίκες πιστές, προσφέρουν άοκνες τις υπηρεσίες τους και 
αμισθί, για να κάνουν όλες τις δουλειές που συνεπάγεται η προσφορά συσσιτίων. Γυναίκες 
που εμείς οι μοντέρνοι πολλές φορές ειρωνευόμαστε. Ίσως να είναι κάποιος συγγενής σας 
στα συσσίτια, ίσως κάποιος γνωστός. Η προσφορά εργασίας αυτών των γυναικών, κάνει το 
όπιο του λαού, σε ένα κόσμο χωρίς καρδιά. Σε ένα κόσμο του ατομικισμού και του κέρδους-
θεό, σε ένα κόσμο που οι περιθωριοποιημένοι που δεν είναι λίγοι, αυτοί δεν έχουν ψυχή. Και 
οι φτωχοί που σέρνονται στα κοινωνικά παντοπωλεία και ιατρεία και φαρμακεία. Ένα κράτος 
που θεοποιεί την ατομική πρωτοβουλία και το κέρδος και την εκμετάλλευση ανθρώπου από 
άνθρωπο, ένα κράτος στο οποίο οι αδύνατοι δεν έχουν θέση, είναι περιττοί. Ένα κράτος που 
ευτυχώς αναδεικνύει αυτές τις γυναίκες και το αναλγητικό όπιο δίνεται σε μία οδύνουσα 
κοινωνία του φιλελευθερισμού και του κέρδους, σε μία κοινωνία που καλλιεργεί τους 
αντίχριστους.  

 

                ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ   

 



     Διαισθάνομαι ότι ο αγώνας τώρα λήγει, ο αγώνας με μεγάλες απώλειες. Και είναι καιρός 
να κλείσουμε τις πληγές. Όπως βλέπετε ποιοι συνειδητά υλοποιούν τα μνημόνια και τις 
πολιτικές της φτώχειας και της ανεργίας, πρέπει να περιμένουμε και να απαιτήσουμε από 
άλλους την λύση. Είναι πλέον καιρός η αριστερά και οι φιλανθρωπικές προοδευτικές 
δυνάμεις να συνασπιστούν για να φέρουν την λύση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝ.ΕΛ. και το ΚΚΕ, να 
αφήσουν τις επιπολαιότητες και να συνασπισθούν. Και θα συνασπιστούν, η ΕΛΠΙΔΑ 
ΑΝΑΤΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 


