
∆ηµήτριος Απ. Καραµπερόπουλος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΒΙΩΜΑΤΑ

ΜΙΑΣ
ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

Κείµενα στα τέσσερα παιδιά µου

ΑΘΗΝΑ, 2013



2



∆ηµήτριος Απ. Καραµπερόπουλος

Κοινωνικοπολιτικά
βιώµατα

µιας εικοσιπενταετίας

Κείµενα στα τέσσερα παιδιά µου

Αθήνα, 2013
3



Κοινωνικοπολιτικά βιώµατα µιας εικοσιπενταετίας
Κείµενα στα τέσσερα παιδιά µου

Αθήνα, Καλοκαίρι 2013

ISBN: 978-960-93-5380-9

∆ηµήτριος Απ. Καραµπερόπουλος,
Παιδίατρος, ∆ιδάκτωρ Ιστορίας της Ιατρικής,
Πρόεδρος Επιστηµονικής Εταιρείας Μελέτης
Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

Μιλτιάδου 3, Κηφισιά 14562, Αθήνα
Τηλ.: 210 8011066
www.karaberopoulos.gr
e-mail: karamber@otenet.gr

4



∆ηµήτριος Απ. Καραµπερόπουλος

Κοινωνικοπολιτικά
βιώµατα

µιας εικοσιπενταετίας

Κείµενα στα τέσσερα παιδιά µου

Αθήνα, 2013
5



6



Αφιερώνονται
τα κείµενα αυτά, παιδιά µου,

στη σύζυγό µου, Βάσω,
τη µητέρα σας

που στωικά συµµετείχε και µε στήριζε
στις τόσες δραστηριότητες µου

στο ιδεολογικό αυτό
χριστιανοκοινωνικό Κίνηµα

της Χ.∆.

O πατέρας σας
∆ηµήτριος Καραµπερόπουλος
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1. Ο πρόεδρος της Χ.∆., Νικ. Ψαρουδάκης, (1917-2006), εκτός
από τις σηµαντικές µελέτες του για τις δύο υλιστικές ιδεολο-
γίες, του Καπιταλισµού και του Μαρξισµού-Κοµµουνισµού και
για την τρίτη την Χριστιανοκοινωνική, έγραψε επίσης αξιό-

Εισαγωγή

Αγαπηµένα µου παιδιά, Απόστολε, Κυριάκο, Πο-
λύδωρε και Ασηµίνα, στις συχνές πολύωρες συζητή-
σεις µας για ιδεολογικοπολιτικά θέµατα, σας ανέφερα
συχνά τα κοινωνικοπολιτικά βιώµατά µου της εικοσι-
πενταετίας 1964-1989 στο Κίνηµα της «Χριστιανι-
κής ∆ηµοκρατίας» (Χ.∆.). Τα βιώµατα αυτά τα κατα-
γράφω, τα αποτυπώνω στα παρόντα κείµενα, για να
σας δίνουν µια εικόνα της έντονης ενασχόλησής µου
µε το Κίνηµα της Χ.∆., το οποίο θα έλεγα χαρακτηρι-
στικά πως µου «άνοιξε τα µάτια». Μου έδωσε δηλαδή
τη δυνατότητα να δω, να γνωρίσω τις κοσµοθεωρίες,
που διακινούνται στον κοινωνικό χώρο και δίνουν
προτάσεις για τα διάφορα πολιτικοκοινωνικά προ-
βλήµατα. Επίσης να γνωρίσω τις δυνάµεις που κα-
τευθύνουν τις τύχες του κόσµου και δρουν µυστικά, τις
επονοµαζόµενες «Σκοτεινές δυνάµεις»1, καθώς και
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λογες µελέτες σχετικά µε τις δυνάµεις εκείνες που προσπαθούν
να κατευθύνουν τις τύχες του κόσµου και τις οποίες αποκάλεσε
µε τον όρο «Σκοτεινές», όπως επεξηγεί και στα βιβλία του: Α).
Σκοτειναί ∆υνάµεις και Χριστιανισµός, Αθήνα 1963, 5η έκδ.
1970. Β). Οι Σκοτεινές ∆υνάµεις αποκαλύπτονται, Αθήνα 1971.
Γ). Τα µυστικά σχέδια του ∆ιεθνούς Σιωνισµού. Τα πρωτό-
κολλα των σοφών της Σιών. Ένα βιβλίο-φωτογραφία της επο-
χής µας, (Επιµέλεια και Εισαγωγή), Αθήνα 1976, 4η έκδ. 1981.
∆). Προσφυγή κατά της Μασωνίας και άλλα ντοκουµέντα,
Αθήνα 1981. Επίσης εξέδωσε αρκετά βιβλία µε το ίδιο αντι-
κείµενο στον εκδοτικό φορέα «Ορθόδοξο Μέτωπο», που
ίδρυσε το 1990.

2. Όπως σας έχω αναφέρει, το 1983 σε σχετικές οµιλίες µου στις
Τοπικές Οργανώσεις της Χ.∆., Αθήνας, Πειραιά, Πετρούπολης
και Βόλου, παρουσίασα την «Ιδεολογικοπολιτική εξάρτηση
των ελληνικών πολιτικών δυνάµεων». Το κείµενο αυτό των οµι-
λιών µου σχεδιάζω να το εκδώσω, όπως το είχα διατυπώσει
τότε, για να γίνετε και εσείς γνώστες των θέσεων, που είχα ανα-
πτύξει στο σηµαντικό αυτό θέµα.

3. Κατά τις εκδηλώσεις των πενήντα χρόνων από την ίδρυση της
Χ.∆. (1953-2003) µε επιστολή του ο Μαν. Μηλιαράκης πρό-
τεινε να κάνω µια παρέµβαση πέντε λεπτών, στην οποία όµως
απάντησα ανάλογα: «Αγαπητέ Μανώλη, για την προτεινόµενη

τις πολιτικές δυνάµεις στην πατρίδα µας, που είναι ου-
σιαστικά εξαρτώµενες από άλλα κέντρα2.

Έγραψα επί πλέον τα βιώµατά µου, τις αναµνήσεις
µου, για να τονισθεί πώς ξέφτισε ένα ιδιαίτερα πολλά
υποσχόµενο ιδεολογικό, κοινωνικό και πολιτικό κί-
νηµα. Ποιες ιδέες εµφανίστηκαν και εφαρµόστηκαν
στην πορεία, ποιοι τις υπηρέτησαν σκόπιµα ή άδολα
(ο Θεός ξέρει) για να εξατµισθεί έτσι άδοξα και να πα-
ραµείνει ένα γεγονός για ειδικούς ιστορικούς µελε-
τητές3.
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παρέµβασή µου στο διήµερο εισηγήσεων-συζητήσεων για τα 50
χρόνια της Χ.∆. µε θέµα «Συµµετοχή της Χ.∆. στην κοινωνικο-
πολιτική ζωή της περιόδου 1974-1989», διαρκείας 5 λεπτών,
δηλ. µίας και µισής σελίδας(!), σου γνωρίζω ότι κρίνω καλλίτερα
να εκφράσω τις απόψεις µου στο υπό έκδοση µελέτηµά µου, στο
οποίο εξ άλλου θα καταγραφούν οι απόψεις µου για πρόσωπα
και καταστάσεις του Κινήµατος κατά την επί 25ετία συµµετοχή
µου στο Κίνηµα της Χ.∆., ∆ηµ. Καραµπερόπουλος». Αντίγραφο
της επιστολής απόκειται στο Αρχείο µου.

Μια και συµµετείχα πολύ ενεργά στα δρώµενα του
Κινήµατος κατά την περίοδο ιδιαίτερα µετά την πτώση
της ∆ικτατορίας, το 1974, και αφιέρωσα ένα πολύ ση-
µαντικό µέρος της ζωής µου και της δραστηριότητάς
µου σε αυτό, θα πρέπει να αποτιµήσω εκ των υστέρων
την όλη συµµετοχή µου και την εν γένει προσφορά
µου. Να κρίνω τις διάφορες αποφάσεις και να εξη-
γήσω την καθοδική πορεία της Χ.∆., που το άλλοτε δυ-
ναµικό αυτό Κίνηµα έφτασε να είναι πλέον µια «ανά-
µνηση».

Τον ιδεολογικοπολιτικό πλούτο της Χ.∆., τον αντί-
θετο στις καθιερωµένες αντιλήψεις που επικρατούν
στην κοινωνία, δυστυχώς, αγαπηµένα µου παιδιά, δεν
κατορθώσαµε να τον διατηρήσουµε ζωντανό και να
σας τον προσφέρουµε. Για να είσαστε και σεις σε
θέση να διδαχθείτε και να εγκολπωθείτε τις ιδέες του,
να µπορέσετε να αναγνωρίζετε τις διάφορες κοινωνι-
κοπολιτικές θεωρίες και τους εκφραστές τους µε τα
ποικίλα κινήµατά τους, όπως επίσης και τις µυστικές
δυνάµεις που βυσσοδοµούν στο σκότος και προσπα-
θούν να ελέγχουν τα τεκταινόµενα της χώρας µας και
του κόσµου. Να έχετε τη δυνατότητα να εκφράζεστε
πολιτικά µέσα στο γίγνεσθαι της κοινωνίας µας. ∆υ-
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νάµεις ενδογενείς στη Χ.∆. αλλά και εξωγενείς επέ-
δρασαν ώστε να φυλλορροήσει και να περιθωριοποι-
ηθεί αυτό το τόσο δυναµικό Κίνηµα. Να µην συµµε-
τέχει πλέον πολιτικά. Και εδώ είναι η µεγάλη ευθύνη
µας.

Ωστόσο, εδώ και τέσσερα χρόνια βιώνουµε στην
Ελλάδα την παρούσα κρίση, οικονοµική, πολιτική,
κοινωνική, πνευµατική, που άρχισε κυρίως µε την
Μεταπολίτευση και ιδιαίτερα από την εποχή του ΠΑ-
ΣΟΚ, µε τις διαλυτικές πρακτικές, τις οποίες συνέχισε
και το αντίπαλο, τάχα, κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας,
όπως ενδεικτικά µνηµονεύονται: κατάργηση της Αγρο-
φυλακής και της Χωροφυλακής µε αποτέλεσµα ιδιαί-
τερα η ύπαιθρος να βιώνει την έλλειψη του αισθήµα-
τος της ασφάλειας, η χώρα µας να είναι αφύλακτη,
έρµαιο στα στοιχεία που εισέβαλαν µετά το 1989 µε
την διάλυση του Ανατολικού Μπλοκ. ∆ιάλυση των
Συνεταιρισµών, που θα δηµιουργούσαν σιγά-σιγά πο-
λυκαταστήµατα (σούπερ µάρκετ) και θα ήταν εµπόδιο
στην ανάπτυξη των αντίστοιχων ξένων. Καταστροφή
της κλωστοϋφαντουργίας και πολλών άλλων βιοµη-
χανικών κλάδων.

Κοµµατοποίηση του κράτους, µε αποτέλεσµα θα
έπρεπε να γραφτεί κανείς στην Οργάνωση του κόµ-
µατος του ΠΑΣΟΚ για να διεκπεραιώσει τις εργασίες
του µε το ∆ηµόσιο. ∆ηµιουργία της κοµµατικής πε-
λατείας µε διορισµούς αυξάνοντας τον αριθµό των
∆ηµοσίων Υπαλλήλων, και τόσα άλλα. Απληστία χρη-
µατική µε τα «δωράκια», τις «µίζες». Χαρακτηρι-
στική έµεινε η φράση του τότε πρωθυπουργού Ανδρέα
Παπανδρέου για στέλεχός του στα ∆ιυλιστήρια, «έ, όχι
και πεντακόσια εκατοµµύρια δρχ. δωράκι», δίνοντας
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την εντύπωση ότι αν ήταν µικρότερο το «δωράκι»
δεν θα υπήρχε ηθικό πρόβληµα. Υπερδανεισµός της
χώρας χωρίς αντίστοιχη αύξηση της ελληνικής παρα-
γωγής, µε αποτέλεσµα να φθάσουµε σήµερα στην ξε-
νική οικονοµική κατοχή, που είναι και εθνική κατοχή,
υπό το πέλµα της ονοµαζόµενης Τρόϊκας, των δανει-
στών.

Σε κάθε υπουργείο να υπάρχει και ξένος υπέρ
υπουργός που θα εγκρίνει ό,τι θα αποφασιστεί. Κα-
τάντια, χωρίς δυστυχώς να ντρέπονται γι’ αυτήν την
κατάσταση. Γραικυλισµός, κατάπτωση πνευµατική,
ηθική, πολιτική σε όλα τα επίπεδα.

Κατά την άποψή µου, παιδιά µου, πέρα από την ευ-
θύνη των δηµιουργών των διαλυτικών αυτών κατα-
στάσεων στην πατρίδα µας εκ µέρους των δύο µεγά-
λων κοµµάτων, ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας,
βοηθούσης και της Αριστεράς, για τη σηµερινή οικο-
νοµική, κοινωνική, ηθική κρίση της χώρας µας, µεγα-
λύτερη ευθύνη φέρουν οι λεγόµενες «Ηθικές δυνά-
µεις», στις οποίες υπάγεται και το Κίνηµα της Χ.∆., οι
οποίες αδράνησαν ή και ήρθαν συνεπίκουροι στις δια-
λυτικές αυτές δυνάµεις. Καθήκον τους ήταν να επι-
σηµάνουν τους κινδύνους από τις λαθεµένες επιλογές,
από όλες εκείνες τις χωρίς ηθικό έρµα απόψεις και
πράξεις τους, ώστε να είναι ενηµερωµένος ο λαός. Αντ’
αυτού βοήθησαν τις ψευτοδηµοκρατικές δυνάµεις του
ΠΑΣΟΚ, ενίσχυσαν τα εκφυλιστικά στοιχεία της Νέας
∆ηµοκρατίας, που επαγγέλονταν τους σωτήρες από
την λαίλαπα του ΠΑΣΟΚ, αλλά έπραξαν τα ίδια και
χειρότερα.

Σε τέσσερα χρόνια σχεδόν διπλασίασαν το χρέος
της χώρας δανειζόµενοι και ακολουθούντες την ίδια
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4. Χαρακτηριστική εν προκειµένω είναι η παρατήρηση στην
«Ελληνική Νοµαρχία» του 1806, «Το πρώτον θανατηφόρον
σύµπτωµα µιας ελευθέρας πολιτείας οπού πλησιάζει εις το τέ-
λος της, ήτοι εις την δουλείαν από την οποίαν δυσκόλως ηµ-
πορεί να ξανέβγη, είναι η διαφθορά των ηθών», Ανώνυµος ο
Έλλην, Ελληνική Νοµαρχία, ήτοι λόγος περί ελευθερίας, Επι-
µέλεια Ν. Β. Τωµαδάκη, Β΄ έκδοση Βιβλιοπωλείου Ε.Γ. Βα-
γιονάκη, Αθήνα 1948, σελ. 68.

πολιτική. Υποστηρίζω ότι η ευθύνη των «Ηθικών δυ-
νάµεων» είναι µεγάλη για τη σηµερινή κατάντια της
χώρας µας4.
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Β΄

Η γνωριµία µου
µε την

Χριστιανική ∆ηµοκρατία
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5. Στον ελληνικό πολιτικό χώρο µετά τον Εµφύλιο, το Κοµµου-
νιστικό Κόµµα το 1947 είχε ήδη τεθεί εκτός Νόµου και οι ψη-
φοφόροι κατέφυγαν στο κόµµα της Ε∆Α (Ενιαία ∆ηµοκρατική
Αριστερά), η οποία ιδρύθηκε το 1951. Άλλα δύο µεγάλα
αστικά κόµµατα ήταν η ΕΡΕ (Εθνική Ριζοσπαστική Ένωσις)
του Κων. Καραµανλή (1956) και η ΄Ενωση Κέντρου του Γ. Πα-
πανδρέου (1961). Αυτές ήταν κυρίως οι πολιτικές δυνάµεις
στην Ελλάδα πριν από την ∆ικτατορία του 1967. Σχετική ενη-
µέρωση µπορείτε να έχετε από το βιβλίο J. Meynaud µε τη συ-
νεργασία Π. Μερλόπουλου και Γ. Νοταρά, Πολιτικές δυνάµεις
στην Ελλάδα, Αθήνα 1966, β΄ έκδ. 1974.

Οι απαρχές

Πολλές φορές στις ιδεολογικοπολιτικές µας συζη-
τήσεις, αγαπητά µου παιδιά, µου ζητήσατε να σας
αναφέρω πώς γνώρισα τη Χ.∆. και τι ήταν εκείνο που
µε έκανε να ακολουθήσω κάτι καινούργιο σε αντίθεση
µε τα ήδη υπάρχοντα τότε πολιτικοκοινωνικά σχή-
µατα5, να ενταχθώ και να συµµετάσχω στις δραστη-
ριότητές της. Ποιες ήταν οι αφετηρίες της πορείας. Να
ερµηνευθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο οι επιλογές µου, οι
οποίες σηµατοδοτούν την µετέπειτα εξέλιξή µου.

Στο Βελεστίνο, όπου είδα το φως της ζωής, ως µα-
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6. Εκείνο τον καιρό ο θεολόγος καθηγητής του Γυµνασίου Βε-
λεστίνου Στυλ. Ανανιάδης, µετέπειτα Ιερέας στο Βόλο, έφερε
στην Τάξη και µας έδειξε ένα βιβλίο µε τίτλο «Μέσα από τους
λαµπρούς πυλώνες», (εκδόσεις ''Ο Λόγος'', Αθήνα 1959), που
τότε είχε µεταφραστεί και εκδοθεί στα ελληνικά σχετικά µε τις
προσπάθειες πέντε µορφωµένων Αµερικανών, οι οποίοι µε τις
συζύγους τους είχαν πάει εις του Αµαζονίου τις πρωτόγονες
φυλές να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, αλλά τελικά τους βρήκε τρα-

θητής του Γυµνασίου συµµετείχα µετά το 1958 στην
άτυπη νεανική θρησκευτική κίνηση6, που είχε ανα-
πτύξει ο φοιτητής αρχικά της Θεολογίας και στη συ-
νέχεια πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Αθηνών και
συγγενής µου, Ρήγας Κ. Καραµπερόπουλος. Έρχονταν
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Βελεστίνο, Χριστούγεννα 1963. Αναµνηστική φωτογραφία µελών
της Χριστιανικής Οµάδος Βελεστίνου µπροστά στο εικονοστάσι του
Αποστόλου Θωµά. Από αριστερά: ∆ηµήτριος Αναγνώστου, Σταύ-
ρος Παπαγεωργίου, Γεώργιος Παϊπάης, ο θεολόγος Ρήγας Κ. Κα-
ραµπερόπουλος, ∆ηµήτριος Απ. Καραµπερόπουλος, Γιάννης Μπέλ-
λας, Στέργιος Τάχος και ∆ηµήτριος Νασίκας (καθιστός).



γικός θάνατος. Μάλιστα τα περιοδικά Life και Reader’s Digest
(Αύγουστος του 1956) είχαν αφιερώσει σελίδες για το έργο
τους και τον θάνατό τους. Εντυπωσιασµένος από το βιβλίο
αυτό, παρακάλεσα τον καθηγητή µου αν θα µπορούσα να το
αποκτήσω πληρώνοντας το κόστος των εξήντα δρχ. κάθε εβδο-
µάδα από δέκα, όπως και έγινε. Αυτό ήταν το πρώτο βιβλίο,
που αγόρασα, και κοσµεί τώρα, όπως παιδιά µου γνωρίζετε,
σε ιδιαίτερη θέση τη Βιβλιοθήκη µου.

7. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανικό Σύλλογο «Άγιος Γεδεών» Βε-
λεστίνου, βλ. ∆ηµ. Αναγνώστου (επιµ.) Η Ιστορία και η δράση
του Ορθόδοξου Χριστιανικού Συλλόγου Βελεστίνου «Ο Άγιος Γε-
δεών». Ο βίος του οσιοµάρτυρος Γεδεών του Καρακαλλινού,
Βελεστίνο 1997, όπου όµως δυστυχώς δεν µνηµονεύονται οι
δραστηριότητες και η προσφορά του Ρήγα Καραµπερόπουλου
στη δηµιουργία του κύκλου των νέων του Βελεστίνου, που
αποτέλεσε το φυτώριο για την ίδρυση του Θρησκευτικού Συλ-
λόγου «Άγιος Γεδεών».

8. Μετά το 1960 είχε αρχίσει η εσωτερική µετανάστευση στην
πρωτεύουσα για αναζήτηση εργασίας, µια και τα αγροτικά προ-
ϊόντα δεν είχαν την ανάλογη τιµή. Αρκετές οικογένειες από το
Βελεστίνο είχαν µετοικήσει στην Αθήνα και αργότερα πλαι-
σίωσαν τον ιδρυθέντα µετά εικοσαετία Σύλλογο Βελεστινιω-
τών Αθηνών.

συχνά στο Βελεστίνο και συγκεντρώνονταν τότε γύρω
του αρκετοί νέοι συζητώντας πνευµατικά χριστιανικά
θέµατα. Με πολλούς είχε συχνή αλληλογραφία βοη-
θώντας τον καθένα στα διάφορα πνευµατικά προβλή-
µατά του. Αυτή η άτυπη νεανική πνευµατική κίνηση
αναπτύχθηκε αρκετά και συνέχειά της αποτέλεσε ο
«Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος ''Άγιος Γε-
δεών''»7, που ιδρύθηκε το 1965. Σε αυτές τις συζητή-
σεις έγινε αναφορά παρεµπιπτόντως και στη «Χρι-
στιανική ∆ηµοκρατία» του Νικολάου Ψαρουδάκη.

Από το καλοκαίρι του 1962 που µετοικήσαµε8 οι-
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9. Νικόλαος Ψαρουδάκης, Η Επανάστασις της Αγάπης. Λύσις του
κοινωνικού προβλήµατος υπό το φως της Χριστιανικής Κοινω-
νιολογίας, Αθήνα 1958, 2η έκδ. 1959, 3η έκδ. 1961. Ο εύστο-
χος τίτλος του βιβλίου δείχνει αµέσως ότι είναι σε αντιδια-
στολή µε τις δύο προηγούµενες επαναστάσεις τις στηριγµένες
στη βία και την αθεϊα, την Γαλλική του 1789 και την Κοµ-
µουνιστική του 1917.

κογενειακώς στην Αθήνα και µέχρι την εισαγωγή µου
στην Ιατρική Σχολή, έβλεπα πολλές φορές στα περί-
πτερα, ιδιαίτερα της Οµονοίας και των γύρω µεγάλων
οδών, αναρτηµένη την εφηµερίδα «Χριστιανική ∆η-
µοκρατία», όπως επίσης και τα βιβλία του Νικ. Ψα-
ρουδάκη, «Κατηγορώ» και «Η Επανάσταση της Αγά-
πης». Αγόρασα µερικά φύλλα της εφηµερίδας, όπως
και τα βιβλία. Τα κείµενα αυτά, κατά το διάβασµά
τους, ικανοποιούσαν τις αναζητήσεις µου, µια και µε-
λετούσα και την Καινή ∆ιαθήκη, από την οποία ο
συγγραφέας πολλές φορές παρέθετε ανάλογα απο-
σπάσµατα. Μάλιστα το βιβλίο «Η Επανάσταση της
Αγάπης»9 το διεξήλθα και το µελέτησα συστηµατικά,
υπογραµµίζοντας πολλά αποσπάσµατα του κειµένου.
∆ιαπίστωνα ότι πράγµατι µε τις πολιτικοκοινωνικές
αναλύσεις και την κριτική, που ασκούσε στα δύο κο-
σµοθεωρητικά πολιτικά συστήµατα του Καπιταλισµού
και του Κοµµουνισµού, «άνοιγαν τα µάτια» µου, γνώ-
ριζα τα ιδεολογικά και κοινωνικά συστήµατα, όπως
επίσης και τις πολιτικές δυνάµεις στην Ελλάδα. Μου
είχε κάνει εντύπωση η σοβαρή και υπεύθυνη συλλο-
γιστική του Νικ. Ψαρουδάκη, ο οποίος υποστήριζε
ότι ή το Ευαγγέλιο είναι αληθινό και άρα θα πρέπει να
οργανώσουµε και την κοινωνική µας ζωή σύµφωνα µε
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αυτό ή δεν είναι αληθινό και να το αφήσουµε στην
άκρη, να το πετάξουµε. ∆εν µπορεί να εγκαταλεί-
πουµε τα κοινωνικά θέµατα στις υλιστικές θεωρίες για
να τα επιλύσουν. Απλή και υγιής συλλογιστική.

Στο βιβλίο αυτό της «Επανάστασης της Αγάπης»,
παιδιά µου, τα θέµατα παρουσιάζονται µεθοδικά µε
λογική σειρά, σε γλώσσα στρωτή, κατανοητή και όλα
τεκµηριωµένα µε κείµενα
της Αγίας Γραφής. ∆ιαβά-
ζεται εύκολα τόσο από τον
µορφωµένο όσο και από
τον ολιγογράµµατο ανα-
γνώστη. Στο Α΄ Κεφάλαιο
γίνεται παρουσίαση του
περιεχοµένου και ανάλυση
της Χριστιανικής ∆ηµο-
κρατίας. Στο Β΄ Κεφάλαιο
γίνεται αναφορά στο θέµα
«Χριστιανισµός και πολι-
τική». Τονίζεται πως και η
πολιτική περιλαµβάνεται
στην καθολικότητα του
Χριστιανισµού. ∆ιεξοδικά
αναλύεται και αγιογρα-
φικά τεκµηριώνεται το ζή-
τηµα των εξουσιών. Στο Γ΄ Κεφάλαιο παρουσιάζονται
τα δύο υλιστικά κοινωνικοπολιτικά συστήµατα, της
Κεφαλαιοκρατίας και του Κοµµουνισµού. Γίνεται
ανάλυση του περιεχοµένου της Κεφαλαιοκρατίας ή
Καπιταλισµού, που διακρίνεται σε τρία στάδια: α)
Εµποροκρατία ή Μερκαντιλισµός, β) Φυσιοκρατία
και γ) Ατοµιστική ή Κλασσική Σχολή. Και των τριών

21

Η σελίδα τίτλου του σηµαντι-
κού διαφωτιστικού βιβλίου της
Χ.∆., «Η Επανάστασις της Αγά-
πης», τρίτη έκδοση 1961.



αυτών σταδίων γίνεται κριτική υπό το φως της χρι-
στιανικής διδασκαλίας και αναιρούνται ως υλιστικά
κατασκευάσµατα, που θεοποιούν το χρήµα, την ύλη.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται και αναλύονται τα µέρη
του Κοµµουνισµού: α) Μαρξιστικός φιλοσοφικός υλι-
σµός, β) Ιστορικός υλισµός, γ) Τακτική της επικρατή-
σεως, και δ) Επιστηµονικός σοσιαλισµός. Και τα τέσ-
σερα µέρη δείχνουν την υλιστική βάση και θεοποίηση
της ύλης και κρίνονται µε βάση τη χριστιανική διδα-
σκαλία ως απορριπτέα για το καλό και την πρόοδο του
ανθρώπου. Φυσικά, µετά την κριτική παρουσίαση των
δυο υλιστικών κοινωνικοπολιτικών συστηµάτων, της
Κεφαλαιοκρατίας και του Κοµµουνισµού, δίνεται αν-
τίστοιχα η πρόταση, η θέση, το Χριστιανικό Κοινω-
νικό Σύστηµα, για το οποίο παρουσιάζεται το περιε-
χόµενό του. Παράλληλα, αναλύονται και τα τρία
βασικά κοινωνικά προβλήµατα, της παιδείας, της ερ-
γασίας και της οικογένειας.

Η συστηµατική µελέτη των κειµένων αυτών µου
έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω τις βασικές ιδεολο-
γικές και πολιτικές αρχές των υπαρχουσών κοσµοθε-
ωριών και κατ’ αυτόν τον τρόπο να µη συρθώ στις
ατραπούς των πολιτικών και κοµµατικών κατασκευα-
σµάτων, είτε των αστικών είτε των µαρξιστικών. Επί
πλέον να έχω τη δυνατότητα να κρίνω τις απόψεις
τους, τις ενέργειές τους και τις πράξεις τους.

Σας αναφέρω και µια σχετική µου εµπειρία, που
βίωσα εκείνη την περίοδο της αναζήτησης. Είχα επι-
κοινωνία και µε τον κύκλο του ιεροκήρυκα τότε π. Αυ-
γουστίνου Καντιώτη (1907-2010), του µετέπειτα Μη-
τροπολίτη Φλωρίνης. Παρακολουθούσα τα κηρύγµατά
του. Σε έναν υπεύθυνο θεολόγο της κίνησης αυτής
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ανέφερα σχετικά µε την Χ.∆., αλλά κράτησε µια αρ-
νητική στάση έναντί της. Τότε πράγµατι κλονίστηκα,
µήπως δεν ακολουθούσα τη σωστή πορεία. Στον προ-
βληµατισµό µου αυτό πρυτάνευσε η σκέψη πως ο
καλλίτερος τρόπος θα ήταν να εξετάσω, να µελετήσω
επισταµένως τα κείµενα του Νικ. Ψαρουδάκη, για να
δω αντικειµενικά και «ιδίοις όµµασι» αν πράγµατι η
όλη κίνησή του βρίσκονταν στον χώρο της Εκκλησίας
και δεν ήταν κάποια ξενοκίνητη προπαγανδιστική κί-
νηση. ΄Ετσι ξαναµελέτησα συστηµατικά και µε µεγάλη
προσοχή το βιβλίο «Η Επανάσταση της Αγάπης», ώστε
να µπορέσω να διαπιστώσω αρνητικά στοιχεία, που θα
επιβεβαίωναν τις εκπεφρασµένες από τον θεολόγο
αντιρρήσεις. Μετά την ενδελεχή αυτή σπουδή κατέ-
ληξα πως η Χ.∆. βρίσκονταν στον χώρο της Εκκλησίας
και ότι οι διατυπωµένες πολιτικοκοινωνικές απόψεις
της ήταν σωστές, πρωτότυπες και αντίθετες µε τις
επικρατούσες αντιλήψεις των δύο ιδεολογιών και πο-
λιτικοκοινωνικών συστηµάτων του Καπιταλισµού και
του Μαρξισµού-Κοµµουνισµού και των προσκείµε-
νων σε αυτά πολιτικών κοµµάτων.

Θα προσθέσω ακόµη ότι τον καιρό εκείνο της διε-
ρεύνησης, το 1963, συγγενής µου που είδε πως διά-
βαζα την εφηµερίδα και τα βιβλία του Νικ. Ψαρου-
δάκη, τον κατηγόρησε ότι ήταν πλούσιος, µε µεγάλη
βίλα και πολυκατοικίες στο Μαρούσι, όπου έµεινε
και ότι χρησιµοποιεί τον χριστιανισµό ως προπέτασµα.
Τα λόγια αυτά µε κλόνισαν. Ωστόσο σκέφτηκα πως το
πιο σωστό θα ήταν µε τα ίδια τα µάτια µου να δω αν
πράγµατι έµενε σε βίλα. Γι’ αυτό µια Κυριακή από-
γευµα που συναντήθηκα µε τον συµπατριώτη µου,
του χριστιανικού κύκλου του Βελεστίνου, Χρήστο
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10. Τότε, παιδιά µου, γνωρίστηκα µε τον θείο σας, αδελφό της
µητέρας σας, Γιάννη Κυρ. Κωσταρέλο, έγκριτο τώρα ιατρό
παθολόγο-καρδιολόγο στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας.

Καραγιάννη, του είπα τον προβληµατισµό µου. Παίρ-
νουµε το λεωφορείο από την πλατεία Κάνιγγος, όπου
ήταν η αφετηρία και πηγαίνουµε στο Μαρούσι στην
οδό Βασ. Σοφίας 14, για να δούµε τη βίλα και τις πο-
λυκατοικίες. Και είδαµε ένα χαµηλό σπίτι. Αργότερα,
όταν είχα ενταχθεί στο Κίνηµα είχα επίσηµα επισκε-
φθεί το ίδιο σπίτι. Και αυτή η κατηγόρια εναντίον του
Νικ. Ψαρουδάκη έπεσε στο κενό. Μεγάλη προσοχή
πρέπει κανείς να έχει για ό,τι ακούει και να προσπα-
θεί να εξετάζει την αλήθεια των πραγµάτων. Να µην
παρασύρεται από τις διαδόσεις και τις συκοφαντίες.

Μέλος της Νεολαίας της Χ.∆.

Παράλληλα, παιδιά µου, µε τη µελέτη του βιβλίου
«Η Επανάσταση της Αγάπης» είχα αρχίσει να παρακο-
λουθώ διακριτικά τις οµιλίες που διοργανώνονταν στα
γραφεία του Κινήµατος, µε οµιλητή κυρίως τον ευ-
φραδή και ιδεολογικά καταρτισµένο ιατρό Παν. Κων-
σταντινόπουλο, καθώς και στα γραφεία της Θεσσα-
λονίκης, όταν ήµουν φοιτητής στο πρώτο έτος στην
Ιατρική Σχολή. Μάλιστα, είχα τότε υποστεί και µια
υπερκόπωση στην προσπάθειά µου να περάσω όλα τα
µαθήµατα του πρώτου έτους τον Ιούνιο 1964 για να
κάνω τη µεταγραφή µου στην Ιατρική Σχολή της Αθή-
νας10. Παρατηρούσα και προσπαθούσα να εξακρι-
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βώσω αν το Κίνηµα της Χ.∆. δεν «κουβαλάει νερό σε
άλλο µύλο», αν δηλαδή δεν είναι εξαρτηµένη από ξε-
νοκίνητες δυνάµεις. Αποτέλεσµα των επισταµένων
αυτών παρατηρήσεων και µελετών µου ήταν να εγ-
γραφώ το 1964 µέλος στη νεολαία της Χ.∆., την επο-
νοµαζόµενη ΕΧΟΝ (Ελληνική Χριστιανοδηµοκρα-
τική Οργάνωση Νέων). Εντύπωση µου είχε κάνει τότε
πως σε µια εκδροµή στην Αίγινα άκουσα και τραγού-
δια χριστιανοδηµοκρατικά, όπως ο «Ύµνος της Χ.∆.»,
«Ελλάδα προδοµένη» «Του Θεού το κράτος» κ.ά., τα
οποία µε ζέση τραγούδαγε ο καλλίφωνος, λαϊκός τότε,
π. Χρίστος Χριστοδούλου, ενώ τον συνοδεύαµε οι
άλλοι νεολαίοι.

Θα σας αναφέρω δύο χαρακτηριστικά γεγονότα
από την προ-δικτατορική δράση µου ως µέλος πλέον
της νεολαίας της Χ.∆.

Η νεολαία της Χ.∆.
στην Παµ-Φοιτητική συγκέντρωση

Το πρώτο γεγονός έλαβε χώρα όταν το Συµβούλιο
της ολιγάριθµης νεολαίας της Χ.∆. αποφάσισε να συµ-
µετάσχει στην Παµ-Φοιτητική συγκέντρωση στα προ-
πύλαια του Πανεπιστηµίου Αθηνών, που διοργάνωνε
τον Μάρτιο του 1967 η ΕΦΕΕ (Εθνική Φοιτητική
Ένωση Ελλάδος). Συγκεντρωθήκαµε τα µέλη της νε-
ολαίας στα γραφεία της Χ.∆. (οδός Σόλωνος 126,
Αθήνα) και φτιάξαµε δύο µεγάλα πανό µε τα συνθή-
µατά µας, «Οι λαοί που δεν κυβερνούνται από το Θεό
κυβερνούνται από τυράννους» και το άλλο «Όχι στο
µαύρο και κόκκινο υλισµό». Στο δισταγµό που µας
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διέκρινε, ως πρωτόβγαλτοι σε µια τέτοια δράση, αρ-
πάζω το ένα πανό και κατεβαίνω τη σκάλα των γρα-
φείων πηγαίνοντας µπροστά, µε αποτέλεσµα να µε
ακολουθήσουν οι άλλοι νεολαίοι, και ανοίγοντας
δρόµο µέσα στους συγκεντρωµένους φοιτητές φθά-
νουµε στα Προπύλαια του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Εκεί λίγο πιο πέρα από τον ανδριάντα του Ρήγα Βε-
λεστινλή, κοντά στα άλλα πανό που άλλες νεολαίες εί-
χαν αναρτηµένα, και εµείς ξεδιπλώνουµε τα δυο πανό
µε τα συνθήµατά µας. ∆εν περνούν πέντε λεπτά και
µια οµάδα αριστερών φοιτητών ορµούν και µας τα
σπάζουν, διότι δεν τους άρεσαν τα συνθήµατά µας.
∆είγµα και αυτό της δηµοκρατικότητά τους! Μάλιστα
σε ένα συµφοιτητή µου, που ανήκε στη νεολαία της
αριστεράς, διαµαρτυρήθηκα για την ενέργειά τους
αυτή. Πάντως η συµµετοχή µας αυτή ήταν µια εµπει-
ρία για τη νοοτροπία που κυριαρχεί στην πολιτική
ζωή, η νοοτροπία της αριθµητικής δύναµης.

Χριστιανοδηµοκρατική Φοιτητική Παράταξη
στην Ιατρική Σχολή Αθηνών

Το δεύτερο περιστατικό έχει να κάνει µε τη δηµι-
ουργία της «Χριστιανοδηµοκρατικής Φοιτητικής Πα-
ράταξης» στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Ως µέλος της
νεολαίας της Χ.∆. προσπάθησα να κάνω γνωστή την
παρουσία της στον φοιτητικό χώρο της Ιατρικής Σχο-
λής Αθηνών µε τη συµµετοχή µου στις έντονες ιδεο-
λογικοπολιτικές συζητήσεις, που γίνονταν στο χώρο
της Ιατρικής Σχολής στο Γουδί και µάλιστα στον πε-
ριβάλλοντα χώρο του ανδριάντα του Πατέρα της Ια-
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11. Τον ανδριάντα του Ιπποκράτους στην Ιατρική Σχολή Αθηνών,
τον δώρισε ο ιατρός και ιστορικός της Ιατρικής, ∆ωδεκανή-
σιος από την Κάλυµνο, Σκεύος Ζερβός (1875-1966).

12. Εδώ θα πρέπει να παρατηρήσω ότι η δηµιουργία της πρώτης
αυτής «Χριστιανοδηµοκρατικής Φοιτητικής Παράταξης» στην
Ιατρική Σχολή Αθηνών, δυστυχώς αγνοήθηκε από την Χ.∆.

τρικής, Ιπποκράτη11. Η γνώση που αποκτήθηκε µε τη
µελέτη των βιβλίων της Χ.∆. για τα ιδεολογικά χαρα-
κτηριστικά των δύο κοσµοθεωρητικών συστηµάτων,
του Καπιταλισµού και του Κοµµουνισµού, µου έδινε
την µεγάλη ευχέρεια να συζητώ και να αναιρώ τα ιδε-
ολογικά επιχειρήµατα των συναδέλφων µε τις µαρξι-
στικές κυρίως αντιλήψεις. Ετσι προχώρησα στη δηµι-
ουργία της «Χριστιανοδηµοκρατικής Φοιτητικής
Παράταξης» στην Ιατρική Σχολή. Συγκεκριµένα υπο-
στήριζα ότι οι νεολαίοι φοιτητές της Χ.∆. θα έπρεπε να
συµµετέχουν στις φοιτητικές εκλογές µε διακριτή ονο-
µασία, κάτι που δεν το τόλµησαν τα µέλη της νεολαίας
µας, που ήταν φοιτητές στο Πολυτεχνείο. Αποτέλεσµα
αυτής της άποψής µου ήταν η δηµιουργία της «Χρι-
στιανοδηµοκρατικής Φοιτητικής Παράταξης»12 στην
Ιατρική Σχολή Αθηνών και η συµµετοχή µας στις φοι-
τητικές εκλογές την Άνοιξη του 1967. Κάθε έτος της
Ιατρικής είχε τότε τις εκλογές του µε κοινό ψηφοδέλ-
τιο, όπου αναγράφονταν αλφαβητικά τα ονόµατα των
υποψηφίων για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του «Συλ-
λόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθηνών» (ΣΦΙΑ).

Στην «Χριστιανοδηµοκρατική Φοιτητική Παρά-
ταξη» της Ιατρικής Σχολής Αθηνών συµµετείχαν πέντε
φοιτητές: ο Ηλίας Πουγούνιας στο έκτο έτος, ο Γε-
ώργιος Ευαγγελάτος στο τέταρτο έτος, ο ∆ηµήτριος
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13. Νοµίζω ότι καλό είναι µε την ευκαιρία να µνηµονεύσω τον
αντίκτυπο του ήθους που από την πρώτη στιγµή δώσαµε.
Όταν κάπου στην οδό Ιπποκράτους, µετά τη Φοιτητική Λέ-
σχη, συναντηθήκαµε οι εκπρόσωποι των παρατάξεων για να
συντάξουµε τον κατάλογο των φοιτητών του Γ΄ έτους της Ια-
τρικής Σχολής Αθηνών που θα ψήφιζαν, κάποια στιγµή η συ-
νάδελφος Τζένη Παπαδοπούλου (τώρα είναι Παιδίατρος)
ήθελε να φύγει για λίγο σε µια δουλειά. Τότε οι άλλοι συνά-
δελφοι της είπαν «µα δεν φοβάσαι να µην αλλοιώσουµε τον
κατάλογο όσο θα λείπεις;». Και αυτή απάντησε, «εφόσον θα
είναι ο Χριστιανοδηµοκράτης δεν θα επιτρέψει να γίνει κάτι
τέτοιο». Αντιλαµβάνεστε, παιδιά µου, τι αντίκτυπο έχει η
σοβαρότητα και το ήθος, που αποσπά την εµπιστοσύνη.

Καραµπερόπουλος και ο Μιχάλης Ρακιντζάκης στο
τρίτο έτος και ο Παναγιώτης Κολιοµιχάλης στο δεύ-
τερο έτος. Μάλιστα είχαµε εκδώσει και σχετική ∆ια-
κήρυξη, που την υπογράφαµε και είχαµε κάνει και µια
συνάντηση στα γραφεία της Χ.∆. µε άλλους συνα-
δέλφους της Ιατρικής στις 2 Μαρτίου 1967. ΄Εκανε εν-
τύπωση στον συνδικαλιστικό φοιτητικό χώρο η πρω-
τόφαντη αυτή παρουσία της «Χριστιανοδηµοκρατικής
Συνδικαλιστικής Παράταξης» στην Ιατρική Σχολή.
∆ώσαµε το παρόν, το δικό µας στίγµα13. Κάναµε µια
αρχή και δείξαµε το δρόµο για τη δηµιουργία της
«Χριστιανοδηµοκρατικής Φοιτητικής Παράταξης» και
στις άλλες Σχολές. Μάλιστα στις φοιτητικές εκλογές
του έτους µου µε ψήφισαν εκτός των άλλων συνα-
δέλφων και οκτώ συνάδελφοι «µονοκούκι», (στο ψη-
φοδέλτιο έβαλαν µόνο ένα σταυρό στο όνοµά µου),
που έκανε εντύπωση κατά την διαλογή των ψηφοδελ-
τίων για την ιδιαίτερη αυτή απήχηση της παράταξής
µας. ΄Ενας εξ αυτών των οκτώ, ο φίλος Γεώργιος Αν-
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14. Βλ. περιοδικό «Φοιτητής Ιατρικής» του Συλλόγου Φοιτητών
Ιατρικής Αθηνών (ΣΦΙΑ), τεύχ. 1, Αθήνα, Νοέµβρης 1966,
σελ. 6-9, και τεύχ. 2, Φεβρουάριος 1967, σελ. 46-47. Τα δυο
αυτά τεύχη απόκεινται στο Αρχείο της Βιβλιοθήκης µου.

τωνακόπουλος, καθηγητής Ιστολογίας στην Ιατρική
Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µέχρι σήµερα
τονίζει το γεγονός ότι ήταν ένας ψηφοφόρος από τα
οκτώ «µονοκούκια».

Ωστόσο, στις 20 Απριλίου ήταν οι εκλογές στο τέ-
ταρτο έτος της Ιατρικής Αθηνών και µετά το πέρας των
εκλογών κατευθυνθήκαµε στα γραφεία του Κινήµατος
για να γίνει η σχετική ενηµέρωση. Και την εποµένη
ηµέρα, την 21η Απριλίου 1967, ξυπνήσαµε µε τις ερ-
πύστριες (τανκς) στους δρόµους της Αθήνας. Άρχιζε η
∆ικτατορία των Συνταγµαταρχών µε τα τόσα δεινά,
που επέσυρε στη χώρα και ιδιαίτερα στην Κύπρο,
µετά την υπογραφή από τον δικτάτορα Γ. Παπαδό-
πουλο το 1968 της απόσυρσης της Μεραρχίας, την
οποία είχαν κρυφά αποστείλει το 1964 ο τότε πρωθυ-
πουργός και αρχηγός της ΄Ενωσης Κέντρου Γεώργιος
Παπανδρέου και ο υπουργός Εθνικής Αµύνης Πέτρος
Γαρουφαλιάς και µε την οποία η Κύπρος ήταν απόρ-
θητη. Κατέστη έκτοτε αδύναµη, απροστάτευτη και
εύκολη λεία στον «Αττίλα» το 1974. Και µόνο γι’
αυτή του την ενέργεια, την προδοτική, (αν η πράξη
αυτή δεν είναι προδοσία, τότε τι είναι προδοσία;) να
αποσύρει τη Μεραρχία από την Κύπρο και να την
αφήσει αφρούρητη, θα έπρεπε να είχε καταδικαστεί.

Με την ευκαιρία προσθέτω ότι, όταν στο περιοδικό
του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθηνών (ΣΦΙΑ) µε
τίτλο «Φοιτητής Ιατρικής»14 δηµοσιεύθηκε ενός συ-
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ναδέλφου το άρθρο «Η προέλευση της ζωής», στο
οποίο προβάλλονταν οι σχετικές υλιστικές αντιλή-
ψεις, έστειλα επιστολή, που δηµοσιεύθηκε στο επό-
µενο τεύχος, τονίζοντας τις αντίστοιχες χριστιανικές
απόψεις στο θέµα.
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Γ΄

Η περίοδος της ∆ικτατορίας
(1967-1974)
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15. Είχα προτείνει στα παλιά στελέχη της Χ.∆. (Ζώη Μεταξά, π.
Χρίστο Χριστοδούλου, Χαράλαµπο Κοντό) να γράψουν τις
εµπειρίες τους από τις περιοδείες τους που είχαν στις διάφο-
ρες περιοχές της Ελλάδος µέχρι το 1967. Τα στελέχη αυτά
ήταν αφιερωµένα στον διαφωτιστικό αγώνα της Χ.∆. Περιο-
δεύανε στην επαρχία, από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη,
διέδιδαν τις κοινωνικοπολιτικές αρχές του τρίτου δρόµου,
του Χριστιανοκοινωνικού, ξεσκεπάζοντας τον διπρόσωπο
υλισµό, Καπιταλισµό και Κοµµουνισµό, µε τις οµιλίες, την
εφηµερίδα και τα βιβλία, «Κατηγορώ» και «Η Επανάσταση της
Αγάπης». Είχε µάλιστα στη Χ.∆. δηµιουργηθεί Σχολή Στελε-
χών γι’ αυτόν τον σκοπό. Και ενώ αρχικά µετά τη ∆ικτατορία
είχε τεθεί στους στόχους να επαναλειτουργήσει η Σχολή Στε-
λεχών, όπως διαπιστώνεται στην επιστολή της Επιτροπής Πε-
ριφερειακής Οργάνωσης (Ε.Π.Ο.) της Χ.∆., 20 Ιανουαρίου
1976, υπογεγραµµένη από τον πρόεδρο Νικ. Ψαρουδάκη και
τον Γεώργ. Παπαδόπουλο, (αντίγραφο βρίσκεται στο Αρχείο

Η περίοδος της ∆ικτατορίας (1967-1974)

Πολλές φορές κατά τις συζητήσεις µας, αγαπηµένα
µου παιδιά, σας είχα µιλήσει για τις εµπειρίες µου
κατά την εποχή της Απριλιανής ∆ικτατορίας του 1967.
∆ιεκόπη η έκδοση της εφηµερίδας της Χ.∆. Τα στε-
λέχη15 επέστρεψαν από τους Νοµούς, όπου βρίσκονταν
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µου), δυστυχώς αγνοήθηκε αυτή η πρακτική. Η µη λειτουρ-
γία της Σχολής Στελεχών ήταν µία ακόµη από τις αιτίες για τις
«αρρυθµίες» στη µεταδικτατορική υπόσταση του Κινήµατος.
Θα είχαν προληφθεί πολλές ελλείψεις ιδεολογικών γνώσεων
από πολλά µετέπειτα στελέχη και µέλη.

κατά τον τότε προεκλογικό αγώνα για τις εκλογές του
1967, διότι θα συµµετείχαν ως υποψήφιοι µε συνδυα-
σµό της Χ.∆. ως ανεξάρτητο κόµµα σε έξι νοµούς
(Ηρακλείου, Χανίων, Θεσσαλονίκης, Κατερίνης, Σερ-
ρών και Κοζάνης). Συγκεντρωνόµασταν πάλι στα γρα-
φεία, συζητούσαµε και ανταλλάσσαµε απόψεις και
ιδέες περί του πρακτέου στα νέα πολιτικοκοινωνικά
δεδοµένα µετά την επιβολή της ∆ικτατορίας.

Κατά την εποχή της ∆ικτατορίας ως φοιτητής και µέ-
λος της νεολαίας της Χ.∆. είχα αρχίσει να έχω επαφές
µε τα µέλη µας κατά τις επισκέψεις µου στο Βελεστίνο,
στο Σέσκλο και το Βόλο. Η επικοινωνία αυτή ενίσχυσε
τη σύσφιξη των σχέσεων και την ανάπτυξη αγωνιστικού
φρονήµατος. Στη συνέχεια αναφέρω µερικές από τις
σηµαντικές ενέργειες στις οποίες συµµετείχα και που χα-
ρακτηρίζουν την ιδεολογικοπολιτική µας πορεία.

Τακτική δράσης
κατά την εποχή της ∆ικτατορίας

Από τα πρώτα θέµατα που συζητήθηκαν µεταξύ
των στελεχών της Χ.∆. και της νεολαίας ΕΧΟΝ ήταν
η τακτική που θα έπρεπε να ακολουθηθεί τότε µε τις
νέες καταστάσεις. Τα γραφεία του Κινήµατος ήταν
ανοιχτά και αρκετά µέλη και φίλοι έρχονταν σε επι-
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κοινωνία. Όµως σύντοµα ανέκυψε έντονα το θέµα
της µορφής δράσης απέναντι στη ∆ικτατορία. Συζη-
τήσεις πολύωρες άρχισαν µεταξύ των µελών και ιδι-
αίτερα των µελών της νεολαίας. Ορισµένα µέλη, που
είχαν αριστερές καταβολές, µετ’ επιτάσεως υποστή-
ριζαν την έναρξη δυναµικών παράνοµων δραστηριο-
τήτων (σαµποτάζ), όπως εφήρµοζαν µέλη που επηρε-
άζονταν ή κατευθύνονταν κατά κανόνα από το
Κοµµουνιστικό Κόµµα, του οποίου η πρακτική αυτή
ήταν βασική γραµµή δράσης. Άλλα µέλη αντίθετα,
όπως και ο Πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης, υποστήριζαν
ότι στην πρακτική των Χριστιανών πρωτεύει ο λόγος
και η δηµόσια έκφραση των απόψεων και όχι οι πρα-
κτικές των κοµµουνιστικών οργανώσεων. Έγινε εν-
δελεχής συζήτηση µε την διατύπωση πολλών επιχει-
ρηµάτων και από τις δύο πλευρές. Τελικά επικράτησε
η άποψη την οποία ανέπτυξε διεξοδικά και υποστήριξε
µε αγιογραφικά κείµενα ο Πρόεδρος και µε την οποία
συµφωνούσα, πως ως Χριστιανοί θα πρέπει να διατυ-
πώνουµε τις απόψεις µας, να εκφράζουµε µε παρρησία
τις ιδέες µας, αψηφώντας τις συνέπειες. Αποτέλεσµα
αυτής της θέσης ήταν οι διάφορες εκδηλώσεις της
Χ.∆. που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστηµα της
∆ικτατορίας (Απρίλιος 1967- Ιούλιος 1974).

Επιστολή διαµαρτυρίας
του Προέδρου Νικ. Ψαρουδάκη

στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυµο το 1967

∆ύο µήνες µετά την επιβολή της ∆ικτατορίας, την
1η Ιουνίου 1967, ο Πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης
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16. Η επιστολή αυτή του 1968 στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυµο δη-
µοσιεύθηκε στην εφηµ. «Χριστιανική», 18 Απριλίου 1975. Ευ-
χαριστίες πολλές στον π. Χρίστο Χριστοδούλου, ο οποίος µου
δάνεισε τους βιβλιοδετηµένους τόµους µε τις εφηµερίδες
του Κινήµατος της Χ.∆. από το 1953 έως το 1984.

έστειλε επιστολή16 στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυµο, δια-
µαρτυρόµενος για την στάση της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος έναντι των δικτατόρων, ευλογώντας ουσιαστικά
την κατάλυση της δηµοκρατίας, ενώ θα έπρεπε ως
χριστιανοί να είναι υπέρ της δηµοκρατικής διακυβερ-
νήσεως. Ενδεικτικά καταχωρίζονται λίγες γραµµές
από την επιστολή εκείνη: «…Η 21η Απριλίου είναι µια
άλλη εκδήλωση της αστικής παρακµής, ένας σφαδασµός
του αντίχριστου υλιστικού τέρατος, που ψυχορραγεί
µέσα στην ίδια του την πτωµαϊνη. Γι’ αυτό, ενώπιον
Θεού και ανθρώπων, καταγγέλλουµε την κυβέρνηση
της 21ης Απριλίου σαν Χριστιανικά απαράδεκτη για
τους κάτωθι λόγους: 1). Είναι παράνοµη. Ανέβηκε στην
Αρχή γκαγκστερικά αφού κατέλυσε τις νόµιµες Αρχές
και το Σύνταγµα…, 2). Είναι Αντιχριστιανική. Η Χρι-
στιανική διδασκαλία ως κόρην οφθαλµού διαφυλάττει
την ελευθερία του ανθρώπου. Ο Θεός δεν την παρα-
βιάζει ούτε προκειµένου να βάλη τον άνθρωπο στον
Παράδεισο…, 3). Αποτελεί εθνικό κίνδυνο. Μέχρι σή-
µερα κλείναµε το στόµα του Κοµµουνισµού εκτός των
άλλων και µε το επιχείρηµα της βίας, τόσο στην κατά-
ληψη της εξουσίας (επανάσταση) όσο και στην διατή-
ρησή της (δικτατορία του προλεταριάτου)…».

Στο σηµείο αυτό έχει ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι
οι νεολαίοι της Χ.∆. σκέφθηκαν πως, στην περίπτωση
που η επιστολή δοθεί στην Ασφάλεια της δικτατορικής
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κυβέρνησης και συλληφθεί ο πρόεδρος Νικ. Ψαρου-
δάκης, θα έπρεπε να είµαστε προετοιµασµένοι, ώστε
να ενηµερωθούν πάραυτα οι ξένες Πρεσβείες, τα ξένα
δηµοσιογραφικά Πρακτορεία και οι ελληνικές εφηµε-
ρίδες. Για το σκοπό αυτό επιστρατεύθηκαν τα µέλη της
νεολαίας, τα οποία για πολλές µέρες συγκεντρωνό-
µασταν στο ηµιυπόγειο διαµέρισµα στην πλατεία Βι-
κτωρίας του µέλους της ΕΧΟΝ, φοιτητή τότε του Πο-
λυτεχνείου, Κώστα Πατµανίδη. Καταστρώθηκε πλάνο
ώστε σε περίπτωση σύλληψης του Προέδρου ο καθέ-
νας να παρέδιδε σε συγκεκριµένη Πρεσβεία ή διεθνή
Πρακτορεία ειδήσεων ένα ενηµερωτικό φάκελο µε
την επιστολή, που είχε αποσταλεί στον Αρχιεπίσκοπο
Ιερώνυµο και µια διαµαρτυρία για τη σύλληψη του
Προέδρου της Χ.∆. από τη ∆ικτατορία.

Έτσι ο κάθε νεολαίος είχε αρχίσει να διερευνά (µια
και όλοι µας ήµασταν αρχάριοι) πού βρίσκεται η κάθε
Πρεσβεία, τα ξένα ειδησεογραφικά Πρακτορεία και οι
εφηµερίδες. Είχα αναλάβει να επιδώσω το σχετικό
φάκελο στην Πρεσβεία της Γιουγκοσλαβίας που βρί-
σκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 106, Αθήνα, κοντά στο
Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο. Στα γραφεία της Χ.∆. εί-
χαµε παράνοµα κρύψει έναν πολύγραφο, τον οποίο µυ-
στικά χρησιµοποιούσαµε, ενώ ένας άλλος πολύγραφος
είχε δηλωθεί στην Ασφάλεια. Μετά την παραλαβή
της επιστολής του Προέδρου Νικ. Ψαρουδάκη από
τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυµο δεν δόθηκε συνέχεια και
έτσι οι φόβοι µας δεν επιβεβαιώθηκαν για πιθανή σύλ-
ληψή του. Πάντως η επιστολή αυτή πολυγραφηµένη
κυκλοφορήθηκε ευρύτατα εκείνο τον καιρό από χέρι
σε χέρι.
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Κριτική του Συντάγµατος
της ∆ικτατορίας το 1968

Ένα γεγονός θαρραλέας έκφρασης των δηµοκρατι-
κών ιδεών και της αντίθεσης στη Χούντα των Συνταγ-
µαταρχών ήταν η δηµοσίευση της Κριτικής του Συν-
τάγµατος του Παπαδόπουλου τον Απρίλιο του 1968.
Στο πυκνογραµµένο αυτό κείµενο των τριάντα δύο σε-

λίδων µε τίτλο «Κριτική
του Συντάγµατος υπό το
φως του Χριστιανισµού» γί-
νεται µια τεκµηριωµένη
παράθεση στοιχείων για τη
µη αντιστοιχία µεταξύ του
πρώτου άρθρου στο οποίο
γίνεται επίκληση της Αγίας
Τριάδος και του περιεχο-
µένου του. Το κείµενο είχε
συζητηθεί στα γραφεία της
Χ.∆. µε την παρουσία πολ-
λών µελών. Στην κριτική
γίνεται παράθεση χωρίων
από την Αγία Γραφή, για
υποστήριξη των αναγρα-
φοµένων. Η επιχειρηµατο-

λογία έκανε εντύπωση, όπως και η δηµόσια έκφραση
της αυστηρής αυτής κριτικής του νέου Συντάγµατος
που προωθούσε η δικτατορική κυβέρνηση.

Ας καταχωρισθούν δύο αποσπάσµατα από το κρι-
τικό αυτό κείµενο. Στη σελ. 22 τονίζεται χαρακτηρι-
στικά: «Όπως είπαµε το Σχέδιο του Συντάγµατος είναι
κοµπλεξικό και η φοβία που το κατέχει είναι έκδηλη.
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Φοβάται, θα λέγαµε, και τον ίσκιο του! Γι’ αυτό και σε
κάθε κίνηση, κάθε θόρυβο, κάθε φωνή προτάσσει το
όπλο του ''Απαγορεύεται''! ∆ιατάσσει την κατάσχεση
κάθε εντύπου που ''αποβλέπει οπωσδήποτε εις την προ-
βολήν και διάδοσιν ιδεών, αρχών ή απόψεων πολιτικών
κοµµάτων, τα οποία ετέθηκαν εκτός νόµου''…».

Και το δεύτερο απόσπασµα είναι από τον Επίλογο,
σελ. 31, «…Εάν η Συντακτική Επιτροπή ήξερε τι βάρος
και τι συνέπειες έχει το Όνοµα της Αγίας Τριάδος ή δεν
θα το χρησιµοποιούσε σαν κεφαλή αυτού του Συντάγ-
µατος ή θα άλλαζε το σώµα του. Γιατί η εντολή που
πήρε ήταν να φτιάξη Σύνταγµα και όχι κοσµοθεωριακό
τέρας! Μιλάει για Ελληνοχριστιανικό πολιτισµό, αλλά
δεν καθορίζει το περιεχόµενό του και καθένας µπορεί
να εννοεί ό,τι θέλει. Η ασάφεια σ’ ένα τόσο σοβαρό
θέµα χαρακτηρίζει τις αστικές προθέσεις. Το καθεστώς
χρειάζεται κατάλληλες θολούρες για να κρύβη τη γύµνια
του. Οι πεντακόσιοι πλουτοκράτες του Αµερικανού γε-
ρουσιαστού Άρµουρ [Norman Armour, 1887-1982]
πρέπει να προστατευθούν από τα αδιάκριτα βλέµµατα
των 8 εκατοµµυρίων ειλώτων του λαού µας, την ώρα
που ξαφρίζουν τον κόπο τους!...».

Τα µέλη και φίλοι της Χ.∆. συνέβαλαν στην πώ-
ληση των αντιτύπων σε όλη την Ελλάδα δίνοντας και
επί πλέον ένα αίσθηµα αισιοδοξίας για την κατά-
σταση, πως δεν είναι όλοι προσκυνηµένοι στη ∆ικτα-
τορία. Μάλιστα, εκείνο τον καιρό µαζί µε τον συµ-
φοιτητή µου στην Ιατρική Σχολή Γιώργο Ευαγγελάτο
(τώρα είναι ψυχίατρος στην Πάτρα) πωλούσαµε στην
Πανεπιστηµίου, µπροστά από τον Κεντρικό Κτίριο
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αντίτυπα από την Κρι-
τική αυτή του Συντάγµατος του δικτάτορα Παπαδό-
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17. Σχετικές πληροφορίες για τα γεγονότα µε την απαγόρευση και
τις εν συνεχεία δίκες των µελών της Χ.∆. µπορείτε να δείτε
στις πολυγραφηµένες επιστολές της «Χριστιανικής ∆ηµο-
κρατίας», υπογεγραµµένες από τον Πρόεδρο Ν. Ψαρουδάκη
προς τους αντιπροσώπους και συνδροµητές στις 10 Απριλίου
1968, 1η Ιουνίου 1968 και 6 Απριλίου 1969, που είναι κείµενα
όλο θάρρος και πίστη για το καλό. Αντίτυπα αυτών των επι-
στολών απόκεινται στο Αρχείο µου.

πουλου. Φανταστείτε, παιδιά µου, τόλµη και θάρρος
τον καιρό εκείνο της ∆ικτατορίας!

Ας προστεθεί ότι, αν και το κείµενο της Κριτικής
είχε, µετά µίας εβδοµάδας εξονυχιστικό έλεγχο, την
έγκριση του αρµοδίου υπουργείου Προεδρίας, άρ-
χισε όµως σύντοµα να κατάσχεται αρχής γενοµένης
από την Μεραρχία Κοζάνης και στη συνέχεια και σε
άλλα µέρη της Ελλάδος, µέχρι που στις διαµαρτυρίες
του προέδρου Νικ. Ψαρουδάκη δόθηκε τελική απάν-
τηση οριστικής απαγόρευσης στις 29 Μαΐου 1968.
Μάλιστα µερικά µέλη της Χ.∆. είχαν προσαχθεί σε
δίκη, όπως και ο ίδιος ο Πρόεδρος, ως συντάκτης
του βιβλίου, εισήχθη σε δίκη στις 26 Μαρτίου 1969
µε την κατηγορία της «περιύβρισης Αρχής, διασπορά
ψευδών ειδήσεων και αντεθνικής προπαγάνδας» και
του επεβλήθη ποινή φυλακίσεως τριών µηνών µε
τριετή αναστολή17.

Έκδοση της εφηµερίδας «Χριστιανική»

Ένα τέταρτο χαρακτηριστικό γεγονός της δηµόσιας
έκφρασης της γνώµης, του λόγου, µετά την κατάργηση
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18. Άρθρα της «Χριστιανικής», όπως µου έγραψες Ασηµίνα σε
ηλεκτρονικό µήνυµά σου προ ηµερών, τα είδες να µνηµο-
νεύονται σε σχετικό κείµενο στο διαδίκτυο, όπου διάβαζες,
«όσοι έχουν την ανάλογη ηλικία θα θυµούνται τη “Χριστια-
νική” του Ψαρουδάκη να βγαίνει στα περίπτερα µε πηχυαίους
τίτλους “Για ποια δηµοκρατία µιλάτε, κ. Παπαδόπουλε;” και
“΄Οχι στη δικτατορική πρόκληση”».

της προληπτικής λογοκρισίας από τη ∆ικτατορία, ήταν
και η έκδοση το 1970 της εφηµερίδας µε τίτλο «Χρι-
στιανική» (η Λογοκρισία έκοψε το «∆ηµοκρατία»). Το
πρώτο φύλλο εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 1970. Κα-
ταβλήθηκε προσπάθεια να δηµιουργηθούν κατά τό-
πους αντιπρόσωποί της δίνοντάς τους σχετικό «∆ελτίον
Αντιπροσώπου» της εφηµερίδας «Χριστιανική» υπογε-
γραµµένο από τον Πρόεδρο, µε σκοπό να έρχονται σε
επαφή µε τους συνδροµητές, να εγγράφουν νέους συν-
δροµητές, να διαθέτουν τα βιβλία του Κινήµατος και το
Ηµερολόγιό του. ΄Ετσι χορηγήθηκε και σε µένα µε
ηµεροµηνία 1η Νοεµβρίου 1970 το σχετικό «∆ελτίον
Αντιπροσώπου», που βρίσκεται στο Αρχείο µου.

Η «Χριστιανική» αποτέλεσε τη σηµαντικότερη αν-
τιστασιακή εφηµερίδα, που, όπως χαρακτηριστικά
έγραφαν τα ξένα ειδησεογραφικά Πρακτορεία, ο Νικ.
Ψαρουδάκης τα έγραφε και τα δηµοσίευε φανερά και
οι αναγνώστες τα διάβαζαν κρυφά. Η κυκλοφορία της
έφτανε στις 100.000 περίπου χιλιάδες φύλλα σε κάθε
εβδοµαδιαία έκδοσή της. (Και αυτή η θαυµάσια δρα-
στηριότητα δυστυχώς δεν αξιοποιήθηκε από το Κί-
νηµα, ούτε προβλήθηκε, όπως άλλωστε θα άρµοζε). Το
άρθρο µάλιστα «Έπεσε ο τύραννος, να πέσει και η τυ-
ραννία»18 στο τελευταίο της φύλλο, 5 ∆εκεµβρίου
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19. Με την ευκαιρία θα πρέπει να αναφερθούν, για την ενηµέ-
ρωσή σας παιδιά µου, ότι η επιβολή της ∆ικτατορίας το 1967
από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, καθώς και η επακολουθή-
σασα ανατροπή του µετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου το
1973 από τον ∆ηµ. Ιωαννίδη είχαν να κάνουν µε τα συµφέ-
ροντα στην περιοχή µας της Αµερικής και του Ισραήλ. Σχε-
τικά µε τα ελατήρια της επιβολής της ∆ικτατορίας της 21ης

Απριλίου επισηµαίνεται ότι «στον στραγγαλισµό της δηµο-
κρατίας πρωταρχικό ρόλο έπαιξαν τα στρατηγικά συµφέ-
ροντα της Αµερικανικής πολιτικής…Η Βουλή, ο ελεύθερος
Τύπος, οι Οργανώσεις, όσο κι αν είχαν διαβρωθεί, παρέµει-
ναν ενοχλητικοί φραγµοί για ορισµένα επιτελικά σχέδια,
όπως ο "Ελλιµενισµός", ο εφοδιασµός του Ισραήλ ή η διχο-
τόµηση της Κύπρου». Μάλιστα για το καθεστώς των Συν-
ταγµαταρχών ο Νίξον έλεγε, «Το ελληνικό καθεστώς είναι
ισχυρό θεµέλιο της στρατηγικής µας, απαραίτητο για την
υπεράσπιση του Ισραήλ», Γιάννης Κάτρης, Η γέννηση του νε-
οφασισµού στην Ελλάδα, 1960-1970, αναθεωρηµένη έκδοση
εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1974, σελ. 81 και 397 αντί-
στοιχα. Παρόµοια για την ανατροπή του δικτάτορα Γεώργ.
Παπαδόπουλου σηµειώνεται ότι «το 1973 στον πόλεµο του
Γιοµ Κιπούρ [ή αλλιώς ∆´ αραβοϊσραηλινός πόλεµος τον
Οκτώβριο του 1973. Γιοµ Κιπούρ ονοµάζεται η ισραηλινή
εορτή της Σκηνοπηγίας, ή αλλιώς “Ηµέρα της Εξιλέωσης”]
ο δικτάτορας Παπαδόπουλος θέλοντας να κάνει τον "Έλ-

1973, πριν από το κλείσιµό της από το Καθεστώς,
έµεινε στη µνήµη όλων ως ένα χαρακτηριστικό άρθρο
του αντιδικτατορικού αγώνα της Χ.∆.

Ωστόσο, η αρθρογραφία αυτή του Προέδρου µε
την τόση κυκλοφορία και την απήχηση που είχε στο
εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό, µετά τα
γεγονότα του Πολυτεχνείου και την ανάληψη της
εξουσίας από τον ∆ιοικητή της ΕΣΑ (Ελληνική Στρα-
τιωτική Αστυνοµία) ∆ηµ. Ιωαννίδη19, ο οποίος ανέ-
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ληνα Νάσερ", απαγόρευσε στα αµερικανικά βοµβαρδιστικά
να ανεφοδιαστούν στη Σούδα για να κατευθυνθούν στη Μέση
Ανατολή προκαλώντας, ίσως εν αγνοία του, µια µείζονα και
άµεση γεωπολιτική µετατόπιση της χώρας, την οποία ο ίδιος
πλήρωσε µε την πτώση του λίγες εβδοµάδες αργότερα στο
Πολυτεχνείο…», Γεώργιος Π. Μαλούχος, Η άνοδος και η
πτώση της Γερµανικής Ευρώπης, εκδόσεις Πατάκη, β΄ έκδ.
Αθήνα, Νοέµβριος 2012, σελ. 265.
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Η πόρτα της εφηµερίδας «Χριστιανική» αλυσοδέθηκε το 1973
από την ∆ικτατορία.



τρεψε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, έγινε αιτία να συλ-
ληφθεί ο πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης. Αποτέλεσµα
ήταν να εξοριστεί στη Γυάρο, ενώ τα γραφεία σφρα-
γίστηκαν στις 8 ∆εκεµβρίου 1973, όπως δείχνει και η
φωτογραφία µε δύο λουκέτα. Ωστόσο µετά την κα-
τάρρευση της ∆ικτατορίας, τον Ιούλιο του 1974, ο
Πρόεδρος επέστρεψε από τη Γυάρο.

Συζήτηση της Τριλογίας
«Θέµατα Χριστιανικής Κοινωνιολογίας»,
του Νικ. Ψαρουδάκη και «Χριστιανισµός

και Πλούτος» του Γεωργίου Ροδίτη

Κατά την περίοδο της ∆ικτατορίας, παιδιά µου, ο
Πρόεδρος είχε γράψει µια σηµαντική τριλογία µε τίτλο
«Θέµατα Χριστιανικής Κοινωνιολογίας», που είχαν
διαβαστεί στα µέλη για σχετικές παρατηρήσεις. Το
πρώτο µέρος φέρει τον τίτλο «Το κατεστηµένο υπό το
φως του Χριστιανισµού», το δεύτερο µέρος «Για µια
Χριστιανική ∆ηµοκρατία» και το τρίτο µέρος της τρι-
λογίας είχε τίτλο «Το επίγειο σχέδιο του Θεού». Στα
κείµενα αυτά περιλαµβάνονταν οι προηγούµενες θέ-
σεις του Νικ. Ψαρουδάκη συµπληρωµένες και µε νέα
στοιχεία, έτσι ώστε να δίνουν την πλήρη εικόνα του
«Τρίτου δρόµου» ενάντια στα ήδη υπάρχοντα δύο πο-
λιτικοκοινωνικά συστήµατα, του Καπιταλισµού και
του Μαρξισµού-Κοµµουνισµού. Η µελέτη των βι-
βλίων αυτών προσφέρει στον αναγνώστη τις γνώσεις
εκείνες, ώστε να γνωρίσει σε βάθος τις κοσµοθεωρίες
και τα πολιτικοκοινωνικά συστήµατα. Επί πλέον να
καταστεί υπεύθυνος και να διαλέξει τον δρόµο, που θα
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ακολουθήσει και όχι να πέσει θύµα της προπαγάνδας
και των διαφόρων πληρωµένων προπαγανδιστών κον-
δυλοφόρων.

Επίσης, αυτόν τον καιρό της ∆ικτατορίας το στέλε-
χος της Χ.∆., Γεώργιος Ροδίτης, θεολόγος, έγραψε µια
υπέροχη µελέτη µε τίτλο «Χριστιανισµός και πλούτος»,
η οποία συζητήθηκε µε τα µέλη και αντηλλάγησαν διά-
φορες απόψεις στα θέµατα της µελέτης αυτής. Ο Γ. Ρο-
δίτης διεξήλθε τα κείµενα της Αγίας Γραφής, καθώς και
τους Πατέρες της Εκκλησίας σχετικά µε τον πλούτο και
τεκµηρίωσε πως ο Χριστιανισµός δεν εξαγιάζει τον
πλούτο, όπως επίσης και την φτώχεια. Και τα δύο είναι
αποτέλεσµα της κλοπής, που γίνεται στην κοινωνία.
Προς τεκµηρίωση παρατίθενται πολλά κείµενα από τις
πηγές, ώστε ο καλόπιστος µελετητής αντικειµενικά να
δει τις θέσεις και τα συµπεράσµατα του συγγραφέα.

Ενδιαφέρον έχει εδώ να αναφερθεί η µεταπτυχιακή
µελέτη του Ανδρέα Αργυρόπουλου, θεολόγου και µέ-
λους της Χ.∆., µε τίτλο «Χριστιανοί και πολιτική δράση
κατά τη περίοδο της δικτατορίας (1967-1974)». Το βι-
βλίο αυτό µου το έστειλε µε αφιέρωση. Αφού το µε-
λέτησα τον συγχάρηκα και του έστειλα την παρακάτω
επιστολή, 15 Ιανουαρίου 2005, την οποία έχω αναρ-
τήσει και στην ιστοσελίδα µου. Θα πρέπει να σας
ενηµερώσω ότι το σηµαντικό γεγονός της αντίστασης
του Νικ. Ψαρουδάκη και της Χ.∆. γενικότερα δεν προ-
βάλλεται δυστυχώς από τα µέσα ενηµέρωσης, αλλά
και από το ίδιο το Κίνηµα, και τούτο το αποδίδω στην
τακτική που είχε ξεκινήσει, δηλαδή της αποδυνάµω-
σης του, ο οποίος δυστυχώς δεν αντιµετώπισε απο-
φασιστικά, όπως θα έπρεπε, από την εµφάνιση αυτού
του φαινοµένου.
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«Αγαπητέ Ανδρέα Αργυρόπουλε,
Μετά τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία θα

ήθελα και γραπτώς να σε συγχαρώ για το βιβλίο,
που τιµητικά µου πρόσφερες, «Χριστιανοί και
πολιτική δράση κατά την περίοδο της δικτατορίας
(1967-1974)», εκδ. Ψηφίδα, Αθήνα 2004, (σχ.
14Χ21, σελ. 154), το οποίο ήταν και η µεταπτυ-
χιακή σου εργασία. Σε συγχαίρω ιδιαίτερα διότι
διάλεξες να παρουσιάσεις τη δράση της «Χρι-
στιανικής ∆ηµοκρατίας», κάτι που είχε µείνει στο
περιθώριο όχι µόνο από συγγραφείς, αλλά και
από τους ίδιους τους ανθρώπους που βρίσκονταν
σ’ αυτήν.

Το βιβλίο είναι καλογραµµένο, µε στρωτή
γλώσσα και µε καλή διάταξη του υλικού. Τα στοι-
χεία που παρουσιάζεις είναι πολύ σηµαντικά. Θα
δώσουν στον αναγνώστη να αντιληφθεί τη σθε-
ναρή αντιδικτατορική στάση του Προέδρου Νίκου
Ψαρουδάκη και των στελεχών του, που ήταν απο-
τέλεσµα των χριστιανικών πολιτικοκοινωνικών
ιδεών.

Αγαπητέ Ανδρέα, θα πρότεινα να συνεχίσεις
την επιστηµονική διερεύνηση του «φαινοµένου»
του κινήµατος της «Χριστιανικής ∆ηµοκρατίας»,
εξετάζοντας όλες τις εποχές της και συσχετίζοντάς
την µε τα πολιτικά και κοινωνικά δρώµενα της
εποχής της. Θα έλεγα να είσαι ο ιστορικός της.
Και αυτό θα γίνει αν συνεχίσεις τη διερεύνηση και
τη σχετική συγγραφή µελετών.

Καλό θα είναι κάποια µέρα να συζητήσουµε γι’
όλα αυτά για να σου εκφράσω και τις δικές µου
εµπειρίες και αντιλήψεις για την εξέλιξη και την
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κατάντια του ελπιδοφόρου τότε κινήµατος, όπως
θεωρούνταν για τις τόσο σηµαντικές και στέρεες
ιδεολογικές του βάσεις.

Με εκτίµηση
∆ρ. ∆ηµήτριος Καραµπερόπουλος».
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Το χαρακτηριστικό αντιστασιακό άρθρο του Νικ. Ψαρουδάκη κατά
της Χούντας του δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου στην εφηµερίδα
"Χριστιανική", Ιούνιος 1973.
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∆΄

Περίοδος Μεταπολίτευσης
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20. Στις εορταστικές εκδηλώσεις των δέκα χρόνων από την επι-
στροφή των πολιτικών κρατουµένων από την Γυάρο, που διορ-
γάνωσε η Νοµαρχία Κυκλάδων, επισκεφθήκαµε µε θαλασσο-
ταραχή και εµείς οι γονείς σας, παιδιά µου, τη Γυάρο, ως ένα
χρέος προσκυνήµατος στον τόπο της εξορίας, όπου ήταν ο
Πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης, και τόσοι άλλοι Έλληνες πολίτες.

Αυτόνοµη συµµετοχή στις εκλογές του 1974
ή συνεργασία µε την ΄Ενωση Κέντρου

Θα ήθελα τώρα να σας διηγηθώ, αγαπηµένα µου
παιδιά, πώς η Χ.∆. «σύρθηκε» κυριολεκτικά στη συ-
νεργασία µε την ΄Ενωση Κέντρου, για να χρησιµο-
ποιηθεί για προσωπική προβολή και πολιτική ανέ-
λιξη. Από τότε άρχισε να µην δίνει το στίγµα πως
είναι κάτι άλλο διαφορετικό αυτό το Κίνηµα και όχι
σαν τα υπάρχοντα. Αποτελεί ένα παράδειγµα για το
πόση σηµασία έχει να προβλέπει κανείς το τι θα επα-
κολουθήσει µε την όποια απόφαση παίρνει. Γι’ αυτό
τονίζω πως πολιτική εκτός από τέχνη του εφικτού, εί-
ναι και τέχνη του προβλέπειν.

Με την απελευθέρωση των κρατουµένων από τη
Γυάρο20 γύρισε και ο Νικ. Ψαρουδάκης, όπου ήταν
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21. Θα ήθελα, παιδιά µου, ενηµερωτικά να σας πω ότι σε µια από
κοινού µε τον π. Χρίστο Χριστοδούλου επιστολή, 30 ∆εκεµ-
βρίου 1976, στον Πρόεδρο Νικ. Ψαρουδάκη χαρακτηριστικά
τονίζαµε κοντά στα άλλα ότι «… επί δύο χρόνια η Χ.∆. συζητά
για ενότητα των "δηµοκρατικών" δυνάµεων και στρέφει όλη τη

εξορισµένος για τον αγνό χριστιανικό αντιστασιακό
αγώνα του, όπως ανέφερα παραπάνω. Έτσι, άρχισε
πάλι η κινητικότητα, χωρίς όµως ουσιαστικά ο Πρό-
εδρος να ασχοληθεί µε τη δηµιουργία, την οργάνωση
και ανάπτυξη του Κινήµατος της Χ.∆. Τόσο ο ίδιος,
όσο και τα υπόλοιπα στελέχη είχαν εντυπωσιαστεί
από την «δόξα» της αντίστασης, και παρασύρθηκαν
από τις «σειρήνες» της εποχής στο σύνθηµα «να στε-
ριώσουµε τη δηµοκρατία». ∆εν αντιλήφθηκαν την πα-
γίδα! Οι δυνάµεις του κατεστηµένου, και οι σκοτεινές
δυνάµεις, τις οποίες η Χ.∆. καταπολεµούσε, αντιλαµ-
βάνονταν τον κίνδυνο από µια εξάπλωση του µηνύ-
µατος της Χ.∆. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του
Προέδρου Νικ. Ψαρουδάκη, όπως έχω σηµειώσει στο
Ηµερολόγιό µου, στις 19 Αυγούστου 1982, που µου
έλεγε κατά την επιστροφή µας µε το αυτοκίνητό µου
από συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Χ.∆.,
«∆εν συγχωρώ τον εαυτόν µου για το λάθος του 1974,
που δεν δηµιούργησα το Κίνηµα». Και όταν του είπα,
πως εκείνο τον καιρό δεν ήµουν και εγώ στην Αθήνα,
που θα επέµενα στη δηµιουργία του, µια και ήµουν της
άποψης για την ανεξάρτητη τακτική του Κινήµατος
της Χ.∆. και αντίθετος µε τις συνεργασίες, αντείπε χα-
ρακτηριστικά, «∆εν θα έκανες τίποτε. Η τότε κατά-
σταση ήταν τέτοια, ήµασταν ανεβασµένοι ψηλά, δεν
θα καταλαβαίναµε»21.
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δραστηριότητά της προς τα εκεί, αφήνοντας την οργάνωση του
Χ.∆κού Κινήµατος, την ελπίδα της Ελλάδος. Όταν όλες οι πο-
λιτικές κινήσεις - κόµµατα πυρετωδώς οργανώνονται (Συνέ-
δρια, Νοµαρχιακές Επιτροπές κ.ά.) τότε θα πρέπει αδ. Πρό-
εδρε, να ρίξετε το βάρος σ’αυτόν τον τοµέα, όπου κυριολεκτικά
πάσχουµε. Να µην κατηγορούµε µόνο τον Ελληνικό Λαό για
ανωριµότητα…». Αντίγραφο της επιστολής µας αυτής βρί-
σκεται στο Αρχείο µου.

Κατά την περίοδο που υπηρετούσα στο Στρατό για
την στρατιωτική θητεία (Ιαν. 1972 - Ιαν. 1974) και στη
συνέχεια ως γιατρός την Υπηρεσία Υπαίθρου στο
Αγροτικό Ιατρείο (Φεβρ. 1974 - Φεβρ. 1976), ήµουν
σε επικοινωνία µε τον π. Χρίστο Χριστοδούλου από
τον οποίο ενηµερωνόµουν για τα σχετικά µε το Κί-
νηµα της Χ.∆. (του είχα µάλιστα βαπτίσει την κόρη
του Αθανασία). Ετσι, όταν είχαµε έρθει στην Αθήνα
ένα Σαββατοκύριακο του Σεπτεµβρίου του 1974, µε ει-
δοποίησε ότι το βράδυ θα γίνει συνάντηση των στε-
λεχών της Χ.∆. στο σπίτι του Προέδρου Νικ. Ψαρου-
δάκη στο Μαρούσι, για να αποφασιστεί η εκλογική
τακτική του Κινήµατος, µια και υπήρχε η πρόταση από
την ΄Ενωση Κέντρου για συνεργασία εν όψει των
εκλογών του Νοεµβρίου του 1974.

Από εδώ ξεκινάει στο µυαλό των στελεχών της
Χ.∆. η επιλογή του εύκολου δρόµου για την από-
κτηση βουλευτικής έδρας στο Κοινοβούλιο. Καλ-
λιεργήθηκε δεόντως εκείνο τον καιρό από τον Στ. Πα-
παθεµελή, που ήταν διακεκριµένο στέλεχος της Χ.∆.
και µάλιστα αντιπρόεδρός της. Με την έντονη προ-
σωπικότητά του και την επιχειρηµατολογία του πως
πολιτική είναι «η τέχνη του εφικτού», επηρέαζε αρ-
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κετά στελέχη. Ο Πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης, δυστυ-
χώς, δεν είχε ξεκάθαρη και αταλάντευτη άποψη για
την τακτική, που θα έπρεπε να ακολουθήσει το Κίνηµα
της Χ.∆. Αργότερα, συχνά µου έλεγε ότι ήταν λαθε-
µένη η τακτική των συνεργασιών, αλλά ήταν πλέον
αργά.

Στην άτυπη εκείνη συγκέντρωση συµµετείχαν περί
τα είκοσι στελέχη της Χ.∆. Σε σχετικό σηµείωµά µου
του 1982, που έχω στο Αρχείο µου, είχα καταγράψει
τους εξής: Νικ. Ψαρουδάκης, Στ. Παπαθεµελής, Μαν.
Μηλιαράκης, Γιάν. Γραµµατικάκης, Παν. Γιωτόπου-
λος, Γεώργ. Παπαδόπουλος, Λεων. ∆ρανδάκης, ∆ηµ.
Καραµπερόπουλος, Χαρ. Κοντός, π. Χρ. Χριστοδού-
λου, Γεώργ. Αναγνωστόπουλος, Ζώης Μεταξάς, Παν.
Κωνσταντινόπουλος, Θαν. Κουρταλίδης, Γεώργ. Ρο-
δίτης, π. Σταµ. Χατζηκυριάκος, Γρηγ. Παπαϊωάννου,
∆ηµ. Τσικριτέας, Νικ. Μπαλούρδος, και ίσως µερικοί
ακόµη.

Στη σύσκεψη αυτή ο καθένας εξέφραζε την άποψή
του. Υποστήριξα µε πάθος πως πρέπει να ακολουθή-
σουµε την προ-δικτατορική τακτική, η Χ.∆. ως ανε-
ξάρτητη να συµµετέχει στις εκλογές. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα φαίνεται η ιδεολογική δουλειά που θα έχει
γίνει στο λαό. Θα ξεκαθαρίζεται αν ο λαός θέλει να
ακολουθήσει τις ιδέες µας, αν θα θέλει να ξεφύγει
από την πελατειακή σχέση των µεγάλων κοµµάτων, αν
θέλει δουλειά τίµια, συνέπεια, αυτάρκεια και όχι απλη-
στία, αλλά προσφορά και αλτρουισµό. Αυτό είναι το
µεγάλο ζητούµενο, αν πράγµατι οι άνθρωποι θα θέ-
λουν να ακολουθούν ένα Κίνηµα µε ηθικές αρχές,
χωρίς εξάρτηση από τις µυστικές οργανώσεις και υπη-
ρεσίες και χωρίς οικονοµική εξάρτηση από σκοτεινά
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κέντρα και την πλουτοκρατία.
Και τότε και στη συνέχεια, παιδιά µου, υποστήριζα

την θέση πως πρέπει να ακολουθούµε µια σταθερή
γραµµή, ώστε να δώσουµε την εικόνα µικρού µεν
αλλά σοβαρού κινήµατος, χωρίς ψευτιές, χωρίς εξαρ-
τήσεις ιδεολογικές και οικονοµικές, µε αυτοδύναµη
ιδεολογική πανοπλία και οικονοµικά, µόνο µε την
υποστήριξη και τη συνδροµή του λαού. Ακόµη, πως εί-
ναι ο καιρός για ξεκίνηµα µιας γερής οργανωτικής δο-
µής του Κινήµατος σε όλη τη χώρα µε επικοινωνία µε
τους αντιπροσώπους, τους συνδροµητές και τους γνω-
στούς µας. Αυτό έχει προτεραιότητα. Οι εκλογές είναι
ένα µέσο επιβεβαίωσης, µια δοκιµασία εξέτασης της
απήχησης των ιδεών στο λαό. Υποστήριζα πως η
συνεργασία, ακόµη και αν εκλεγούν οι δύο βουλευτές,
θα οδηγήσει το Κίνηµα σε αδράνεια. Θα δίνει την εν-
τύπωση του κισσού που αναρριχάται στο δένδρο, γιατί
δεν έχει δικό του κορµό.

Κύριος εκφραστής της συνεργασίας µε την ΄Ενωση
Κέντρου ήταν ο Στ. Παπαθεµελής, παρασύροντας
στις αντιλήψεις του τον Μαν. Μηλιαράκη, τον Λεων.
∆ρανδάκη, τον Παν. Γιωτόπουλο κ. ά. Τα είχε ήδη συ-
ζητήσει. Θα ήταν υποψήφιος στη Θεσσαλονίκη. Μά-
λιστα, έξω από τη σύσκεψή µας ανέµενε ο Στ. Χασα-
πίδης, στέλεχος της Ένωσης Κέντρου, ο οποίος
περίµενε την απόφαση µας για να τη µεταφέρει στο
Κόµµα του. Η συζήτηση µεταξύ των παρευρισκοµέ-
νων στελεχών ήταν έντονη µε επιχειρήµατα και από
τις δύο πλευρές. Τέλος, έγινε ψηφοφορία και η άποψη
της ανεξάρτητης συµµετοχής στις εκλογές και όχι
αυτή της συνεργασίας µε την ΄Ενωση Κέντρου υπε-
ρίσχυσε µε δύο ψήφους.
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22. Ενδιαφέρον έχει να αναφερθεί ότι ο Νικ. Ψαρουδάκης στο
απολογητικό κείµενό του κατά το Έκτακτο Συνέδριο του
1989, στο οποίο δυστυχώς η πλειοψηφία των µελών της Χ.∆.
τον κατήργησε από Πρόεδρο, τόνιζε ότι το 1974 «σύρθηκε»
στη συνεργασία µε την ΄Ενωση Κέντρου, θέλοντας να επι-
σηµάνει κατ’ αυτόν τον τρόπο την ευθύνη των τριών στελε-
χών Στ. Παπαθεµελή, Μαν. Μηλιαράκη και Λεων. ∆ραν-
δάκη γι’ αυτήν την πράξη, που ήταν αντίθετη µε την σχετική
απόφαση της πλειοψηφίας της σύσκεψης των στελεχών. Βλ.
Νικ. Ψαρουδάκης, Η Οµιλία-Απολογία µου το ΄Εκτακτο Συ-
νέδριο της Χ.∆. της 18 Νοεµβρίου 1989, Αθήνα 1989, σελ. 14.

Λύθηκε η σύσκεψη και επέστρεψα στον Πυργετό,
στο Αγροτικό Ιατρείο, όπου όµως µε έκπληξη διά-
βασα στην εφηµερίδα της ∆ευτέρας πως η Χ.∆. συ-
νεργάζεται µε την ΄Ενωση Κέντρου, µε υποψηφίους
δύο πρόσωπα, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της
Χ.∆., Νικ. Ψαρουδάκη και Στ. Παπαθεµελή αντί-
στοιχα! Καταλαβαίνετε, παιδιά µου, την «ψυχρο-
λουσία» για την στροφή των εκατόν ογδόντα µοιρών.
Άλλα αποφασίζουµε και άλλα εφαρµόζονται. Μετά
έµαθα ότι ο Στ. Παπαθεµελής, ο Μαν. Μηλιαράκης
και ο Λεων. ∆ρανδάκης, την επόµενη ηµέρα µετά την
συνάντηση των στελεχών, την Κυριακή, επισκέ-
φθηκαν πάλι τον Πρόεδρο στο σπίτι του στο Μα-
ρούσι και πες-πες τον έκαναν να συµφωνήσει, χωρίς
όµως, όπως θα όφειλε, να ρωτήσει τους υπόλοιπους,
και έδωσε την οριστική έγκριση για την συνεργασία
τους22. Και ο µεν Στ. Παπαθεµελής εξελέγη στη Θεσ-
σαλονίκη και άρχισε έκτοτε να εκλέγεται συνεχώς µε
τις συνεχείς µεταπηδήσεις του από κόµµα σε κόµµα
(Ενωση Κέντρου, ΠΑΣΟΚ, Ν.∆.) µέχρι το 2004,
όµως χωρίς στη συνέχεια να αναγράφει στο βιογρα-
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φικό του ότι ξεκίνησε από την Χ.∆. και πως ήταν και
αντιπρόεδρός της, ο δε Νικ. Ψαρουδάκης δεν εκλέχ-
θηκε. Ισως ήταν η τιµωρία του για την καταστρατή-
γηση της αρχής της δηµοκρατικότητας στη λήψη
των αποφάσεων.

Υποστηρίζω, όπως και άλλοι, ότι η κακοδαιµονία
στην οµαλή λειτουργία του Κινήµατος της Χ.∆. ξε-
κινάει από αυτό το γεγονός, που δείχνει ότι εύκολα ο
Πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης σέρνεται σε όποια πο-
ρεία, σε όποιον δρόµο άλλοι τον ωθήσουν. Φαίνεται
ότι υπήρχε έλλειψη της διάκρισης. Εδώ ίσως ταιριά-
ζει το του Ευαγγελίου, «Οι υιοί του αιώνος τούτου εί-
ναι φρονιµότεροι υπέρ τους υιούς του φωτός» (Λουκ.
16, 8).

Η Χ.∆. ιδρύθηκε και στη συνεχεία δραστηριοποι-
ήθηκε µε σκοπό να κάνει γνωστό το καινούργιο που
φέρνει, ιδεολογικά και πρακτικά. Αν δεν έφερνε κάτι
καινούργιο, δεν χρειαζότανε η παρουσία της. Υπάρ-
χουν τόσοι άλλοι φορείς για πολιτική δράση του κα-
θενός µας. Η κοµµατική δράση της Χ.∆. είναι απο-
τέλεσµα της πολιτικής της. Να δίνει την δυνατότητα
να εκφραστούν οι άνθρωποι, που ενστερνίστηκαν τις
ιδέες της. Επί πλέον να έχει εφαρµογή η αρχή «έρ-
χου και ίδε». Το ποσοστό απήχησης στο λαό µπορεί
να µετρηθεί κατά κάποιο τρόπο µε τον σηµαντικό
δείκτη της συµµετοχής στις εκλογές, που τότε δίνε-
ται από τον λαό η έγκριση και αποδοχή-εκείνη τη
στιγµή-των ιδεών και αρχών. Η εκλογή σε βουλευτή
των µελών της Χ.∆. δεν αποτελεί αυτοσκοπό, όπως
συµβαίνει µε τους πολιτικούς των αστικών και σο-
σιαλιστικών κοµµάτων. Στο σηµείο αυτό δυστυχώς
δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή. Η διαφώτιση
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23. Στο Αρχείο µου βρίσκεται ένα σχεδίασµά µου µε τίτλο, «Η
Χ.∆. κόµµα αρχών ή κόµµα πελατείας;», το οποίο γράφτηκε
µετά τη Μεταπολίτευση, για το θέµα που απασχολούσε το Κί-
νηµα, δηλαδή αν θα είχε µια αυτοτελή παρουσία στις εκλο-
γές ή θα συνεργάζονταν µε άλλο κόµµα ή µέλη της θα εν-
τάσσονταν σε άλλα κόµµατα, ώστε πιο εύκολα να υπάρξει
εκλογή βουλευτικής έδρας.

στις καινούργιες, πρωτόγνωρες ιδέες είναι ο βασικός
σκοπός, και οι εκλογές είναι η µέτρηση της απήχη-
σης23.

∆ηµιουργία Τοπικής Οργάνωσης της Χ.∆.
στη Λάρισα µε τον Θεοφάνη Λαϊνά

Θα ήθελα τώρα, αγαπητά µου παιδιά, να σας µι-
λήσω για µια άλλη δραστηριότητά µου εκείνης της
εποχής, για τη δηµιουργία της πρώτης Τοπικής Οργά-
νωσης της Χ.∆. στην επαρχία το 1975. Με την από-
λυσή µου από το Στρατό διορίστηκα στο Αγροτικό Ια-
τρείο Πυργετού Λαρίσης, στο οποίο υπάγονταν και το
χωριό Αιγάνη, πατρίδα του π. Χρίστου Χριστοδούλου.
Πρότασή του ήταν να το συµπεριλάβω στα τρία Αγρο-
τικά Ιατρεία, που τότε κατά την κλήρωση ήµασταν
υποχρεωµένοι να δηλώσουµε. Έτσι κατά την κλή-
ρωση µου έλαχε το Αγροτικό Ιατρείο του Πυργετού.
Με τη σύζυγο µου Βάσω Κωσταρέλου φαρµακοποιό,
την µητέρα σας, µε την οποία προ έξι µηνών είχαµε τε-
λέσει τους γάµους µας, πήγαµε στο Πυργετό και ανέ-
λαβα υπηρεσία στις αρχές Φεβρουαρίου 1974, υπαρ-
χούσης ακόµη της ∆ικτατορίας. Είχαµε καλή
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24. Αξίζει να µνηµονευθεί ότι για τον ναό του Αγίου Γεωργίου
Πυργετού έγραψε σχετικό πόνηµα ο πρωτοπρεσβύτερος Αλέ-
ξανδρος Ρούσσας, Άγιος Γεώργιος Πυργετού. 150 χρόνια από
την εκ θεµελίων ανακαίνισή του, Πυργετός 2007, το οποίο τι-
µητικά µου το έστειλε.

επικοινωνία µε τους κατοίκους, τον οδοντίατρο ∆η-
µήτριο Σούκο, που ήταν και πρόεδρος της Κοινότητας
Πυργετού, τον κτηνίατρο ∆ηµήτρη Μπουµπουγιατζή

και τη σύζυγό του θεολόγο καθηγήτρια Τιτίκα Αλε-
ξανδρίδου-Μπουµπουγιατζή, τον ιερέα του χωριού π.
Αλέξανδρο Ρούσσα24 κ. ά. Μάλιστα, είχα αρχίσει να
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25. Σχετική αναµνηστική φωτογραφία του 1975 δηµοσιεύθηκε
στην εφηµ. Λάρισας «Ελευθερία», την Κυριακή 21 Ιουλίου
2013, µε σχετική λεζάντα: «Φωτογραφία της Κυριακής. Στο
εξωκλήσι της Ζωοδόχου Πηγής του Πυργετού το 1975. Ο για-
τρός ∆ηµ. Καραµπερόπουλος µε µαθητές και µαθήτριες του
Εξαταξίου Γυµνασίου Πυργετού».

κάνω και Κατηχητικό στους µαθητές του Λυκείου25.
Κυλούσαν οι µέρες ήρεµα και δηµιουργικά µέχρι και
τον Ιούλιο του 1974 όταν ξέσπασε το δράµα της Κύ-
πρου και η επακολουθήσασα Γενική Επιστράτευση.
Είκοσι µέρες περίπου κράτησε η νέα στράτευσή µου
ως ανθυπίατρος Υγειονοµικού σε ένα Τάγµα Εκστρα-
τευτικού Χειρουργείου. Στα Λεχώνια Πηλίου ήταν ο
τόπος συγκεντρώσεώς µας. Στους επιστρατευµένους
έντονη ήταν η αίσθηση της ανοργανωσιάς κατά την
επιστράτευση αυτή. Μόνο ένα περιστατικό να σας πω
από τα πολλά, που δείχνουν την όλη τραγική εκείνη
κατάσταση. Από τα Λεχώνια ξεκινήσαµε χαράµατα µε
τα στρατιωτικά αυτοκίνητα µε προορισµό ένα χωριό
της Κοζάνης. Πριν όµως περάσουµε τη γέφυρα της λί-
µνης του Αλιάκµονος, σταµατήσαµε για λίγη ξεκού-
ραση. Μόλις κατεβαίνουµε από το στρατιωτικό «Ρέο»
αυτοκίνητο, βλέπουµε τα µπουλόνια της µπροστινής
ρόδας του αυτοκινήτου έτοιµα να πέσουν, είχαν ξεβι-
δωθεί. Τροµοκρατηθήκαµε. Η Παναγιά µας φύλαξε
και είχαµε σταµατήσει. Αν είχαµε προχωρήσει, θα
ήταν δυνατόν στη γέφυρα επάνω να έφευγε η ρόδα και
να πέφταµε στη λίµνη!

Η επιστράτευση σε λιγότερο από ένα µήνα ανε-
στάλη µετά την τραγωδία της Κύπρου, που επέφερε
την κατάρρευση της ∆ικτατορίας και την επαναφορά

60



26. Για τον αείµνηστο Θεοφάνη Λαϊνά (1942-2008), τρία χρόνια
µετά τον αδόκητο θάνατο του διοργανώθηκε στη Λάρισα στις
9 Απριλίου 2011 από την Επιστηµονική Εταιρεία Μελέτης Φε-
ρών-Βελεστίνου-Ρήγα, της οποίας ήταν ιδρυτικό µέλος, και
τον ∆ηµοτικό Οργανισµό Πολιτισµού ∆ήµου Λαρισαίων Φι-
λολογικό Μνηµόσυνο, στο οποίο παρουσιάστηκε η πολύ-
πλευρη προσωπικότητά του και το έργο του. Η Νικολέτα Τσι-
τσανούδη, Λέκτωρ Γλωσσολογίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων
και δηµοσιογράφος, παρουσίασε «Το φιλολογικό έργο του»,
ο Θαν. Κουρταλίδης, πρ. Σχολικός Σύµβουλος Φιλολόγων µί-
λησε µε θέµα «Ένας θιασώτης του ελληνισµού, της δηµο-
κρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης» και ο ∆ηµ. Καραµ-
περόπουλος ανέφερε «Πτυχές από την πολύπλευρη
φυσιογνωµία του Θ. Λαϊνά». Κατά την διάρκεια της εκδήλω-

της δηµοκρατικής διακυβέρνησης στη χώρα. Τίµηµα
βαρύ για τον Ελληνισµό η αποκατάσταση της ∆ηµο-
κρατίας. ∆εν θα έπρεπε να γιορτάζουν οι πολιτικοί µας
κάθε χρόνο στις 24 Ιουλίου την αποκατάσταση της ∆η-
µοκρατίας, αλλά θα έπρεπε να πενθούν για την κατα-
στροφή, που προκάλεσε η ∆ικτατορία στον Ελληνι-
σµό, µε τη µισή σχεδόν Κύπρος να είναι υπό κατοχή.
Για πρώτη φορά στα νεώτερα χρόνια του Ελληνισµού
έχουµε µείωση του γεωγραφικού του χώρου.

Κατά τη διαµονή µου στον Πυργετό Λαρίσης, ως
αγροτικός ιατρός, ήρθα σε επαφή στην περιοχή της Λά-
ρισας µε τους συνδροµητές της εφηµερίδας «Χριστια-
νική» και τους παλιούς Χριστιανοδηµοκράτες. Στον
Πυργετό βρήκα τον µπάρµπα Αστέριο Ζησάκη, παν-
τοπώλη, πανέξυπνο άνθρωπο µε διάκριση και εργατι-
κότητα, καθώς και τον Κλεόπα Ρήγα, ταλαντούχο γε-
ωργό µε πρωτοποριακές ιδέες. Φυσικά ήρθα σε
επικοινωνία στη Λάρισα µε τον Θεοφάνη Λαϊνά26, κα-
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σης εκτέθηκαν τα δηµοσιευµένα έργα του καθώς και τα ανέκ-
δοτα έργα του, ενώ παράλληλα εκδόθηκε ένα έντυπο µε βιο-
γραφικά και εργογραφικά στοιχεία µε την επιµέλειά µου.

θηγητή φιλόλογο µε σπουδαίο φροντιστήριο για προ-
ετοιµασία των µαθητών στις εισαγωγικές εξετάσεις
για το Πανεπιστήµιο. Τον γνώριζα όταν ερχόταν µε το
ποδήλατο στο Γυµνάσιο του Βελεστίνου, όπως και
άλλοι µαθητές, και ήταν τρεις τάξεις µεγαλύτερός µου.
Σύζυγός του ήταν η Βελεστινιώτισσα συµµαθήτριά
του Λίτσα Γούση. Η κοινή ιδεολογικοπολιτική θέση
µας έφερε πολύ κοντά. Είχαµε πολλές συναντήσεις
και συζητήσεις. Η προσπάθεια ανεύρεσης και άλλων
οπαδών της Χ.∆. από τα στοιχεία των συνδροµητών
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∆ιακρίνονται από αριστερά, ο Θεοφάνης Λαϊνάς, ο Χαράλαµπος
Κοντός, η Βάσω Καραµπεροπούλου και η Λίτσα Λαϊνά.



27. Βλ. εφηµ. «Χριστιανική», 28 Φεβρουαρίου 1975, σελ. 5.

της εφηµερίδας έφερε καρπούς. Τους συγκαλέσαµε σε
συνάντηση στο Φροντιστήριο του Θεοφάνη Λαϊνά µε
τη συµµετοχή και του Χαράλαµπου Κοντού, στελέχους
της Χ.∆. από την Κοζάνη, παντρεµένου µε την Μαρία
Βαρσάµη από την Τσαριτσάνη, και αποφασίστηκε η
δηµιουργία Τοπικής Οργάνωσης της Χ.∆. Σχετική συ-
νάντησή µας είχε γίνει και στο σπίτι µου στον Πυργετό.

∆ίπλα στο Φροντιστήριό του, ο Θεοφάνης Λαϊνάς
νοίκιασε ένα γραφείο για την Τοπική Οργάνωση Λά-
ρισας της Χριστιανικής ∆ηµοκρατίας, όπου αναρτή-
σαµε µια µεγαλοπρεπή πινακίδα. Την είχα φτιάξει
στον Πυργετό και την είχα βάψει στο σπίτι µου. Και
τυπικά φαίνονταν η παρουσία της Τοπικής Οργάνωσης
της Χ.∆. στην Λάρισα, που ήταν και η πρώτη Τοπική
Οργάνωση της Χ.∆. στην επαρχία. Μάλιστα στις αρ-
χές Φεβρουαρίου του 1975 στα γραφεία της Χ.∆. Λά-
ρισας είχε γίνει σύσκεψη των µελών και είχε εκλεγεί
πενταµελής Νοµαρχιακή Επιτροπή, που είχε αναλάβει
«να συντονίσει τον όλο αγώνα στο Νοµό Λάρισας»27,
και τα εγκαίνια των Γραφείων έγιναν στις 22 Μαρτίου
1975. ΄Ετσι διοργανώθηκαν οµιλίες όπως στον Πυρ-
γετό, Αιγάνη, Όσσα, Γόννους κ.ά. µε οµιλητή τον Χα-
ράλαµπο Κοντό, καθώς και οµιλίες στα γραφεία. ∆ί-
ναµε κατ’ αυτόν τον τρόπο το παράδειγµα στα µέλη
της Χ.∆., πως θα πρέπει να δηµιουργηθούν Τοπικές
Οργανώσεις σε όλη τη χώρα, άσχετα µε τη συνεργα-
σία που είχε γίνει στις εκλογές µε την Ένωση Κέντρου.
Παράλληλα, προσπαθούσαµε να συµµετέχουµε στα
πολιτικοκοινωνικά δρώµενα στη Λάρισα και γενικό-
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τερα στη Θεσσαλία. Συµµετείχαµε στις εορτές του
Κιλελέρ, στην εκδήλωση για τον Μαρίνο Αντύπα
(1872-1907) στον τάφο του στο Οµόλιο, που βρίσκε-
ται δίπλα στα Τέµπη. (Είχε δολοφονηθεί στον Πυρ-
γετό, µε ηθικούς αυτουργούς τους τσιφλικάδες).

Όµως, η δηµιουργία της Τοπικής Οργάνωσης στη
Λάρισα προκάλεσε και τις σχετικές αντιδράσεις από
την πλευρά του Στ. Παπαθεµελή, αντιπροέδρου της
Χ.∆. και βουλευτού της Ένωσης Κέντρου, ο οποίος
διαφωνούσε µε την κοµµατική οργάνωση της Χ.∆. και
ιδιαίτερα µε την εµφάνιση της Τοπικής Οργάνωσης Λά-
ρισας, διότι, όπως ανέφερε, παραπονιόταν και ο βου-
λευτής της ΄Ενωσης Κέντρου Λάρισας ∆. Καρδάρας!...

Τον Φεβρουάριο του 1976 αναχώρησα από το Αγρο-
τικό Ιατρείο Πυργετού και διορίστηκα στο Τζάνειο Νο-
σοκοµείο Πειραιά για τον χρόνο Παθολογίας προς από-
κτηση του τίτλου ειδικότητας Παιδιατρικής. Έτσι, άρχισα
να δραστηριοποιούµαι στην Τοπική Οργάνωση της Αθή-
νας. Εκλέχτηκα µέλος του Πολιτικού Γραφείου, συµµε-
τέχοντας ενεργότατα στις πολιτικές αποφάσεις του Κι-
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28. Πολλές φορές έκανα υπαινιγµούς στον Πρόεδρο Νικ. Ψα-
ρουδάκη για µέλη, που δεν εργαζόντουσαν, για το πώς ζού-
σαν, από πού είχαν την πηγή των εισοδηµάτων τους, µήπως
ήταν ύποπτη η προέλευση των εισοδηµάτων τους, χωρίς
όµως να παίρνω απάντηση ή να απαντάει πως τάχα ήµουν κα-
χύποπτος. Αργότερα βέβαια σε µία οικογενειακή συνάντησή
µας (24 Νοεµβρίου 2001, όπως σηµειώνω στο Ηµερολόγιό
µου) µε τους συναδέλφους ιατρούς, που ήταν µέλη της Χ.∆.,
και τις συζύγους µας, ∆ηµ. Καραγιάννη, παιδοψυχίατρο, Γρ.
Λακιώτη, χειρουργό και Σωτ. Αδαµίδη, παθολόγο, αναφέρ-
θηκε από τον οικοδεσπότη ∆ηµ. Καραγιάννη η πληροφορία
από έγκυρη πηγή, πως ο τάδε…ήταν «ΚΥΠατζής», δηλ. της
Κρατικής Ασφάλειας, επιβεβαιώνοντας έτσι τις υποψίες µου.

νήµατος της Χ.∆. Να σηµειωθεί πως εκείνα τα χρόνια ήρ-
θατε στη ζωή (ο Απόστολος το 1975, ο Κυριάκος το
1977 και ο Πολύδωρος το 1978. Αργότερα το 1982 ήρθε
στη ζωή η Ασηµίνα), ενώ παράλληλα εργαζόµουν αρχικά
στο Τζάνειο Νοσοκοµείο και από το 1977 µέχρι το τέλος
του 1979 στο Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία», στην
Α΄ Πανεπιστηµιακή Παιδιατρική Κλινική, και το 1980
έλαβα τον τίτλο του Ειδικού Παιδιάτρου. Ωστόσο, βοη-
θούσα και τη µητέρα σας στο φαρµακείο, όταν ήταν
απαραίτητο. Αντιλαµβάνεστε, παιδιά µου, τον εκνευρισµό
µου όταν στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Γραφείου της
Χ.∆. ορισµένα µέλη, που ήταν και αργόσχολα28, πλατει-
άζανε στην εξέταση των διάφορων θεµάτων.

Η συνεργασία της Χ.∆. στη «Συµµαχία» το 1977

Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 1974, στις οποίες
συνεργάστηκε η Χ.∆. µε την Ένωση Κέντρου του Γ.
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Μαύρου και στις οποίες ο πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης
δεν εκλέχθηκε, παρά µόνο ο Στ. Παπαθεµελής στη
Θεσσαλονίκη, άρχισε µια έντονη κινητικότητα των µε-
λών του Κινήµατος. Τον Ιανουάριο του 1975, µετά τη
σχετική συζήτηση για τις ιδεολογικές θέσεις του Κι-

νήµατος, υπογράψαµε την επίσηµη «∆ιακήρυξη της
Χριστιανικής ∆ηµοκρατίας», στην οποία όµως δεν ξε-
καθαριζόταν η τακτική που θα πρέπει να ακολουθεί το
Κίνηµα, το οποίο ωστόσο παρασύρθηκε από την καλά
ενορχηστρωµένη διακηρυγµένη άποψη, που κατά κα-
νόνα προωθούνταν από την Aριστερά, «να στεριώ-
σουµε την δηµοκρατία στην Ελλάδα». Λες και η ισχνή
αριθµητικά Χ.∆., που δεν έβγαζε ούτε βουλευτή, αν
και συνεργαζόµενη, θα στέριωνε την δηµοκρατία στην
Ελλάδα. Έπαρση ή αφέλεια; ∆εν αντιλαµβάνονταν
πως αν δυνάµωνε και απλώνονταν το Κίνηµα της Χ.∆.
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Άποψη από τη συνεδρίαση της Προσωρινής Κεντρικής Επιτροπής
της Χ.∆. στις 28 Σεπτεµβρίου 1975.



29. Εφηµ. «Χριστιανική ∆ηµοκρατία», 16 ∆εκεµβρίου 1977.
30. Εφηµ. «Χριστιανική ∆ηµοκρατία», 5 Νοεµβρίου 1976, «Η

∆ηµοκρατική ενότητα θα διώξει τη δεξιά», οµιλία του Προ-
έδρου Νικ. Ψαρουδάκη στο θέατρο «Ακροπόλ».

αυτό θα συνέβαλε στην ενδυνάµωση των δηµοκρατι-
κών θεσµών. Η εγκατάλειψη του βασικού µηνύµατος
της Χ.∆., ότι είναι ο τρίτος δρόµος, ήταν ακριβώς
αυτό που ήθελαν οι πολιτικές δυνάµεις του κατεστη-
µένου και οι αντιδραστικές, σκοτεινές δυνάµεις (Μα-
σωνία, Σιωνισµός κ.α.), τις οποίες ξεσκέπαζε η Χ.∆.
Ήθελαν να ξεστρατίσει σε ακίνδυνες δράσεις και τέ-
λος να αποδυναµωθεί. Και να που τελικά το πέτυχαν.

Στο πνεύµα αυτό καλλιεργήθηκε µάλιστα η άποψη
πως τάχα η «αυτοτελής κάθοδος θα ήταν διασπαστική
κίνηση». Φανταστείτε, παιδιά µου, νοοτροπία αφέ-
λειας! Συγκεκριµένα στην εφηµερίδα «Χριστιανική ∆η-
µοκρατία»29 το 1977 τονιζόταν ότι «Μακριά απ’την επι-
λογή µιας αυτόνοµης καθόδου του στις εκλογές, επιλογή
που ερχόταν σε βαθιά αντίθεση µε την από καιρό δια-
κηρυγµένη αρχή του για την ενότητα των δηµοκρατικών
δυνάµεων διάλεξε την ισότιµη συνεργασία µε άλλες προ-
οδευτικές δηµοκρατικές δυνάµεις της αντιπολίτευσης».

Αρχικά ο Πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης είχε προτεί-
νει µια συνεργασία όλων των κοµµάτων της αντιπο-
λίτευσης30. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου χαρακτηρι-
στικά του έλεγε πως πρώτα τα µικρά κόµµατα να
φτιάξουν έναν φορέα και µετά να υπάρξει συζήτηση
µε το ΠΑΣΟΚ. Και όταν έγινε η επονοµαζόµενη
«Συµµαχία Προοδευτικών και Αριστερών ∆υνά-
µεων», που αποτελούνταν από το ΚΚΕεσ., τη Σοσια-
λιστική Πορεία, τη Σοσιαλιστική Πρωτοβουλία, την
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31. Καλό είναι να διαβάσει κανείς το κύριο άρθρο του Νικ. Ψα-
ρουδάκη στο φύλλο της εφηµ. «Χριστιανική», 29 Ιουλίου
1977, µε τίτλο «Απάντηση στον κ. Παπανδρέου». Θα δει κα-
νείς εκεί πόση «αφέλεια» είχαν τα στελέχη µας, που έρχον-
ταν σε επικοινωνία µε τις πολιτικάντικες αστικές «αλεπού-
δες», τους πολιτικούς, τους οποίους και θαύµαζαν καθώς και
µε τους εκπροσώπους της αριστεράς, που θαύµαζαν την «κα-
θαρότητά» τους. Για την αφέλειά τους εισπράξανε από τον
Ανδρέα Παπανδρέου, κατά την αναγγελία της αυτοδύναµης
καθόδου του ΠΑΣΟΚ στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψή του,
την παρατήρηση πως «άλλοι καλοπροαίρετα, άλλοι για να κερ-
δίσουν εύκολα χειροκροτήµατα, περιφέρουν µια λέξη που την
προτείνουν σα λύση µαγική, µιλάνε δηλαδή για µια κάποια
''ενότητα'' [των ∆ηµοκρατικών δυνάµεων]». Πραγµατική
αιχµή για τον πρόεδρο Νικ. Ψαρουδάκη.

32. Για την φυγή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Εξωτερικό, µια
φοιτήτρια των Καλών Τεχνών στα 1968 στο Ηµερολόγιό της
εκφράζει το παράπονο της. Αξίζει να διαβαστεί: «21 Απριλίου
1968. Σήµερα είναι η πρώτη επέτειος της σκλαβιάς…Το ρα-
διόφωνο µεταδίδει Θούρια και δοξολογίες…γυρίζω τη βελόνα

Ε∆Α και την Χριστιανική ∆ηµοκρατία, την επόµενη
µέρα ο Ανδρέας Παπανδρέου ανήγγειλε την αυτο-
τελή κάθοδο του ΠΑΣΟΚ στις επικείµενες εκλογές
του 1977. Πράγµατι, ο Πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης
και τα άλλα στελέχη της Χ.∆. έπαθαν σοκ από την
ενέργεια αυτή του Παπανδρέου. Λες και δεν θα
έπρεπε να την περιµένουν. Ενδιαφέρον έχει να δια-
βάσει κανείς τη σχετική αρθρογραφία της εφηµερίδας
του Κινήµατος της Χ.∆. για να αντιληφθεί το µέγεθος,
θα µπορούσε να πει κανείς, της «αφέλειάς» τους31.
∆εν έλαβαν υπόψη τους το πώς δηµιουργήθηκε το
ΠΑΣΟΚ, πώς έφυγε ο Ανδρέας Παπανδρέου στην
περίοδο της ∆ικτατορίας στο εξωτερικό32, δηλαδή µε
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στο Λονδίνο. Μεταδίδει µια περίληψη από το µήνυµα του Α.
Παπανδρέου…Θυµάµαι που µόλις είχα λυτρωθεί από τη
Μπουµπουλίνα, [στην οδό Μπουµπολίνας, πίσω από το Πο-
λυτεχνείο, όπου σήµερα είναι το υπουργείο Πολιτισµού, ήταν
η Ασφάλεια. Εκεί ανακρίνονταν και στην Ταράτσα βασανί-
ζονταν οι συλλαµβανόµενοι αντιφρονούντες στο καθεστώς της
∆ικτατορίας], όταν άκουσα ή διάβασα ότι ο Ανδρέας είναι
ελεύθερος και έφυγε στο Εξωτερικό…Στο Νιουσγουίκ έχω
διαβάσει όλη την ιστορία της απελευθέρωσης του Α. Παπαν-
δρέου, τις δραστηριότητες του Γκαλµπρέηθ [John Kenneth
Galbrait, 1908-2006, διεθνούς φήµης οικονοµολόγος] και τέλος
την προσωπική παρέµβαση του Τζόνσον [Lyndon Baines John-
son, πρόεδρος της Αµερικής 1963-1969]. Όλα αυτά ήταν ωραία
και τα κατάλαβα. Εκείνο που το φτωχό µου µυαλό δεν κατά-
λαβε ποτέ, ήταν γιατί ο Ανδρέας έφυγε και ζει στο Εξωτερικό.
Η θέση του ήταν στην Ελλάδα, εδώ κοντά στο µαρτυρικό λαό
που τον είχε αποθεώσει. Ένας λαός που ανεβαίνει στην Ταρά-
τσα δεν του αρέσει να ξέρει ότι ο αρχηγός του κοιµάται στα µα-
λακά κρεβάτια της Στοκχόλµης ή του Παρισιού. Ισως η ανα-
χώρηση του Ανδρέα από την Ελλάδα αποδειχθεί κάποτε
σπουδαία πολιτική πράξη. ∆εν θ’ αποδειχθεί όµως ποτέ σωστή
ενέργεια αρχηγού και µπορεί το µέλλον να του επιφυλάσσει ένα
σηµαντικό πολιτικό ρόλο. Όχι όµως το φωτοστέφανο του Αρ-
χηγού του λαού». Γιάννη Κάτρη, Η γέννηση του νεοφασισµού
στην Ελλάδα, 1960-1970, αναθεωρηµένη έκδοση 1974, Αθήνα,
εκδόσεις Παπαζήση, 1974, σελ. 296-297.

33. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κριτική αντιµετώπιση των λόγων
του Ανδρέα Παπανδρέου πριν από την ∆ικτατορία, που δη-
µοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «Χριστιανική ∆ηµοκρατία», 20
Φεβρουαρίου 1967, «Ανδρέας Παπανδρέου: ''στόχος άµε-
σος, στόχος επιτακτικός είναι η συντριβή της δεξιάς''» και ο

αεροπλάνο της Αµερικής, τόσο µεγάλο ήταν το εν-
διαφέρον τους γι’ αυτόν. ∆εν γνώριζαν µε ποιανού την
επέµβαση δηµιουργήθηκε η Ένωση Κέντρου του Γε-
ώργιου Παπανδρέου33, δηλ. µε του υφυπουργού Εξω-
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Πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης απαντούσε, «Ποια σηµασία
όµως έχει για το λαό η πολιτική συντριβή της ∆εξιάς όταν το
Κέντρο πολιτικά είναι κι αυτό ∆εξιά;». Όλα αυτά και άλλα,
δυστυχώς, αργότερα ξεχάστηκαν.

34. Για τη δηµιουργία της ΄Ενωσης Κέντρου το 1961 µε τις ενέρ-
γειες του υφυπουργού Εξωτερικών της Αµερικής Μακ Γκή,
βλ. τις σχετικές αναφορές στο βιβλίο του Γιάννη Κάτρη, Η
γέννηση του νεοφασισµού στην Ελλάδα, ό.π., σελ. 110-111.

τερικών της Αµερικής Μακ Γκή, ο οποίος µάζεψε
τους πολιτικούς του κεντρώου χώρου και τους συγ-
κρότησε το 1961 την Ένωση Κέντρου34.

Τα αποτελέσµατα των εκλογών του 1977 είναι γνω-
στά για τη «Συµµαχία». ∆ύο έδρες έβγαλε, µία στην Α΄
Αθηνών, τον Ηλία Ηλιού της Ε∆Α και µία στη Β΄ Αθη-
νών, τον Λεωνίδα Κύρκο του ΚΚΕεσ. Και φυσικά
πήρανε τις έδρες οι πιο ισχυροί σε οπαδούς και ψη-
φοφόρους από τους πέντε συνεργαζόµενους, που ήταν
το ΚΚΕεσ. και η Ε∆Α. Αµέσως µετά τις εκλογές δια-
λύθηκε η «Συµµαχία». Αυτό που ήθελε να πετύχει το
ΚΚΕεσ. το πέτυχε, να έχει δηλαδή κοινοβουλευτική
εκπροσώπηση στη Βουλή. Και ας περίµενε η Χ.∆. να
έχει και µετεκλογικά συνεργασία. Επ’ αυτού ας δια-
βάσει κανείς τα σχετικά κείµενά τους, που δείχνουν
την χαρακτηριζόµενη επιεικέστατα «αφέλεια» του
Προέδρου Νικ. Ψαρουδάκη και των άλλων στελεχών,
όπως των πρώτων θιασωτών της συνεργασίας αυτής,
Μαν. Μηλιαράκη, Λεων. ∆ρανδάκη κ. ά., που ακο-
λουθούσαν αυτήν την λαθεµένη πορεία. Και δυστυχώς
θεωρούν όλη αυτήν την προσπάθεια ως προσφορά, ως
«αγώνα» για την δηµοκρατία. Τέτοια αλλοίωση της
δυναµικής του µηνύµατος! ∆εν αντιλήφθησαν για ποιο
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35. Εφηµ. «Χριστιανική», 8 Σεπτεµβρίου 2011, σελ. 3.

λόγο τους ήθελε το ΚΚΕεσ. στη συνεργασία, δεν αν-
τιλήφθησαν τα παιχνίδια του Ανδρέα Παπανδρέου.
Συνεχιζόταν κατ’ αυτόν τον τρόπο το φυλλορρόηµα
του Κινήµατος της Χ.∆. µε το καταχώνιασµα των βα-
σικών διακηρυκτικών του αρχών, του διπρόσωπου
υλισµού και των σκοτεινών δυνάµεων, που κυβερ-
νούν τη χώρα µας και τον κόσµο.

Ενδιαφέρουσα για το πνεύµα της αφέλειας, αγαπη-
µένα µου παιδιά, που κυριαρχούσε σε µερικά στελέχη
του Κινήµατος, είναι τα όσα γράφει σε σχετικό άρθρο
του ο Μαν. Μηλιαράκης µε την ευκαιρία του θανάτου
του Λεωνίδα Κύρκου (Αύγουστος 2011). Χαρακτηρι-
στικά στην εφηµερίδα «Χριστιανική»35 αναφέρει την
αθέτηση της συµπεφωνηµένης αρχής κατά τη σύ-
σταση της «Συµµαχίας» από το ΚΚΕεσ. και ιδιαίτερα
του Λ. Κύρκου για την µετεκλογική συνεργασία. Μετά
τις εκλογές του 1977, επισηµαίνει, ούτε µία συνάν-
τηση των πέντε συνεργασθέντων, ούτε ένα τηλεφώ-
νηµα, ούτε µια απάντηση στην επιστολή, που η Χ.∆.
έστειλε στην Πολιτική Επιτροπή της Συµµαχίας, παρά
τα συµπεφωνηµένα και τη «∆εσµευτική θέση: Η Συµ-
µαχία δεν είναι ένα εκλογικό σχήµα, θα συνεχίσει τη λει-
τουργία και τη δράση της και µετά τις εκλογές, ανεξάρ-
τητα από το εκλογικό αποτέλεσµα». Και παραπονιέται
πως µετά τις εκλογές δεν υπήρξε ούτε µία τηλεφωνική
επικοινωνία του Λ. Κύρκου και Ηλ. Ηλιού µε τον
Πρόεδρο Νικ. Ψαρουδάκη.

Καηµένε Μηλιαράκη, δεν φανταζόσουνα γιατί σε
ήθελε το ΚΚΕεσ., παρά για να κουβαλήσεις νερό στο
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µύλο του, τις ψήφους σου για να βγάλει ο πιο δυνατός,
που αριθµητικά ήταν το ΚΚΕεσ., την βουλευτική του
έδρα. Και αν παραπονιέσαι στο άρθρο σου, πως είχαν
«πολιτικό ήθος» δείχνει πως δεν γνωρίζεις «εξ όνυχος
τον λέοντα». Και πάλι κρίµα για την τόση αφέλεια,
γιατί συνέβαλες τα µέγιστα και σε αυτήν την ακατα-
νόητη στην ουσία πορεία της Χ.∆., που συρθήκατε
από την καλά στηµένη τακτική του ΚΚΕεσ. ∆υστυχώς
επαναλαµβάνω ότι αγνοείται η βασική αρχή πως πο-
λιτική δεν είναι µόνο η τέχνη του εφικτού αλλά και η
τέχνη του προβλέπειν.

Το Α΄ Συνέδριο της Χ.∆. (7-9 ∆εκεµβρίου 1979)

Μετά την τραγική κατάληξη της εκλογικής συνερ-
γασίας των πέντε της «Συµµαχίας» και την περιθω-
ριοποίηση τελικά της Χ.∆., σε πολλά µέλη έντονη
ήταν η διεργασία για µια αλλαγή πλεύσης. Τέθηκε
έτσι, παιδιά µου, το θέµα της διοργάνωσης του Α΄ Συ-
νεδρίου, ώστε να εξετασθούν τα θέµατα και να λη-
φθούν αποφάσεις για µια σωστή και συνεχή πορεία,
διαφωτιστική, ιδεολογική και τακτικής.

Κατά την προσυνεδριακή περίοδο στην εφηµερίδα
«Χριστιανική» διατυπώνονταν από τα µέλη οι απόψεις
τους σχετικά µε την τακτική, που θα έπρεπε να τηρή-
σει το Κίνηµα της Χ.∆. στις εκλογές. Τρεις κυρίως τά-
σεις εκφράστηκαν µέσα από τα δηµοσιευθέντα κεί-
µενα. Η πρώτη τάση υποστήριζε την παραµονή της
Χ.∆. σε ένα διαφωτιστικό κοινωνικοπολιτικό φορέα
αποβάλλοντας την κοµµατική του µορφή µε κύριους
εκφραστές τον Στ. Παπαθεµελή και Γεώργιο Παπα-
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δόπουλο. Η δεύτερη τάση ήταν εκείνη που εξέφραζε
την αυτοτελή παρουσία του κινήµατος στις εκλογές,
τονίζοντας την επιστροφή στην προ της ∆ικτατορίας
τακτική και εναντιώνονταν στις συνεργασίες µε κύριο
εκφραστή τον γράφοντα πατέρα σας, ∆ηµ. Καραµπε-
ρόπουλο, συνεπικουρούµενο από τον Γρηγόρη Πα-
παϊωάννου, τον π. Χρίστο Χριστοδούλου, Απ. Παπα-
δηµητρίου και άλλα µέλη. Μάλιστα αρκετά µέλη της
νεολαίας ακολουθούσαν τότε την τακτική αυτή. Και η
τρίτη τάση, την οποία εξέφραζαν ο Πρόεδρος και τα
περισσότερα µέλη του Πολιτικού Γραφείου, υποστή-
ριζε µια νόθα κατάσταση: βασικά την αυτοτελή πα-
ρουσία του Κινήµατος στις εκλογές, αλλά παράλληλα
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36. Το κείµενό µου αυτό δηµοσιεύθηκε και στην εφηµ. «Χρι-
στιανική», 23 Νοεµβρίου 1979, σελ. 4-5.

ήθελαν να υπάρχει στις αποφάσεις του Α΄ Συνεδρίου
και πόρτα ανοιχτή για την περίπτωση συνεργασίας µε
άλλα κόµµατα.

«Επιστροφή
στην τακτική της περιόδου 1953-’67»

Στη συνέχεια, αγαπηµένα µου παιδιά, αναδηµοσι-
εύεται το κείµενό µου κατά τον προσυνεδριακό διά-
λογο µε τίτλο: «Επιστροφή στην τακτική της περιόδου
1953-‘67»36:

«Προχωρούµε προς το Α΄ Συνέδριο της Χ.∆., όπου
θα παρθούν οριστικές αποφάσεις για τα ζητήµατα που
απασχολούν τους αδελφούς στις προσυνεδριακές συζη-
τήσεις. Θα λήξουν έτσι οι διχογνωµίες και αµφισβητή-
σεις πάνω στις ιδεολογικές θέσεις και την τακτική της
Χ.∆. Ο πυρήνας των προσυνεδριακών συζητήσεων βρί-
σκεται στην µορφή της Χ.∆. µέσα στον πολιτικό χώρο
όπως επίσης και στην ταχτική της. Αν δηλαδή θα είναι
ανεξάρτητη πολιτικά, κοµµατικά, µια και έχει τον τρίτο
δρόµο ή θα είναι ενταγµένη σε άλλη παράταξη ή τέλος
θα συνεργασθεί µε άλλα κόµµατα. Θα πρέπει πρώτα να
ξεκαθαρισθεί, να γίνει σαφές ότι, η ταχτική της Χ.∆.
παίρνει χρώµα και µορφή από την κοσµοθεωριακή της
βάση. Είναι κόµµα ιδεολογικό η Χ.∆. που ζητά την
ψυχή του Έλληνα πρώτα και µετά την ψήφο κι όχι
πρώτα την ψήφο.
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Ιδεολογία και δράση είναι άµεσα συνδεδεµένα. ∆εν
είναι ξεκοµµένα. Το δεύτερο απορρέει από το πρώτο. Το
πώς θα συµπεριφερθεί, θα δράσει ο άνθρωπος εξαρτά-
ται από το είδος της θεωρίας του, από τις πεποιθήσεις
του. Το ίδιο ισχύει και για τα κόµµατα. Επιδίωξη κάθε
κοσµοθεωρίας είναι να επηρεάσει τους ανθρώπους, να
τους ποτίσει µε τους δικούς της χυµούς. Να τους κάνει
δικούς της. Να τους δώσει τον τρόπο σκέψεως, αντιµε-
τώπισης των προβληµάτων, µεταφυσικών και κοινω-
νικών, να ρυθµίσει την συµπεριφορά και δράση τους.

Με αυτήν την αρχή της άµεσης δράσης και τακτικής
από την ιδεολογία, ξεκινάµε το 1953 από το µηδέν. Ξε-
κίνησε η Χ.∆. να δώσει νέο περιεχόµενο στα προβλή-
µατα, τα κοινωνικά και πολιτικά. Να δώσει την χρι-
στιανική λύση, την δική της τακτική. Με πίστη στον
σκληρό αγώνα, που µόνο τρελοί τ’ αποφασίζουν, σαν
τους πατεράδες µας το 1940 και τους προγόνους µας το
1821, ενάντια στο πνεύµα του κόσµου τούτου, της ητ-
τοπάθειας, της µοιρολατρίας.

Σιγά-σιγά η Χ.∆. εξαπλώθηκε σ’ όλη την Ελλάδα,
έχοντας ζήλο πρωτοχριστιανικό και σύγχρονη ιεραπο-
στολικότητα. Η Χ.∆. διαφορίζεται κοσµοθεωριακά από
την αστική και µαρξιστική αντίληψη καθώς επίσης και
τους εκπροσώπους των κοσµοθεωριών στην πολιτική,
τα µαρξιστικά και αστικά κόµµατα. Προχωρούσε η
Χ.∆. µε την αντίληψη του τρίτου δρόµου έως ότου
έφτασε η νύχτα της ∆ικτατορίας και αναστάλθηκε η
δράση της. Έκανε αντιδικτατορικό αγώνα κι ήρθαν
πολλοί κοντά της, απ’ όλες τις παρατάξεις. Όµως ήρ-
θαν άτοµα, οι άνθρωποι, όχι οι παρατάξεις. Οι παρα-
τάξεις και τα κόµµατα δεν δώσανε σηµασία στη Χ.∆.
και µάλιστα την είδαν σαν αντίζηλο. Οι άνθρωποι
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έχουν µια δυναµικότητα, µπορούν ν’αλλάξουν αντιλή-
ψεις. Οι παρατάξεις, τα κόµµατα υπηρετούν τις αντι-
λήψεις για τις οποίες υπάρχουν. ∆εν αλλάζουν ιδέες,
έως ότου πεθάνουν, ξεγραφτούν.

Λέχθηκαν τα παραπάνω γιατί συνεχώς προβάλλεται
σαν επιχείρηµα για συνεργασία «Στη δικτατορία ήρθαν
άνθρωποι αριστεροί, κεντρώοι, δεξιοί και συνεργαστή-
καµε. Αυτοί είναι οι κακοί κι εµείς οι άγιοι και δεν θα
συνεργασθούµε και τώρα;». Κι άρχισε έτσι το ολίσθηµα
των συνεργασιών από µια παρανόηση. Ποια παρα-
νόηση; Μπερδέψαµε τον άνθρωπο µε την παράταξη, το
κόµµα. Κι άρχισαν οι αµφισβητήσεις και οι συνεργασίες
που ποτέ τελειωµό δεν έχουν.

Θα αναφερθούν και δύο παραδείγµατα για να γίνει
κατανοητή η διαφορά. Ο µωαµεθανός σαν άνθρωπος
µπορεί να είναι καλός ή κακός. Ο Μωαµεθανισµός
όµως ήταν καλός; και το περιλάλητο παράδειγµα:ρω-
τήθηκαν τρεις που χτίζαν. Ο πρώτος απάντησε
''ιδρώνω'', ο δεύτερος, ''βγάζω το ψωµί µου'' κι ο τρί-
τος ''χτίζω µια εκκλησία''. Την εκκλησία την χτίζαν άν-
θρωποι όχι οι παρατάξεις, οι ιδεολογίες. Οι άνθρωποι
είναι παιδιά του Θεού. Οι υλιστικές αντιλήψεις, κο-
σµοθεωρίες, παρατάξεις και κόµµατα, είναι πάντως
όχι του Θεού, αλλά του κοσµοκράτορος του κόσµου τού-
του.

Η τακτική που ακολούθησε έως το 1967 η Χ.∆. ήταν
ανεξάρτητη, αυτόνοµη. Θεωρούσε τα κόµµατα υπηρέ-
τες άλλων σχεδίων, πέρα από αυτό που υπηρετεί η Χ.∆.
Συµµετείχε σε εκλογές µε ένα υποψήφιο το 1958 και
1963 στη Σάµο και Χανιά αντίστοιχα. Και το 1967
ετοιµάζονταν για 6 νοµούς, Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Κα-
τερίνη, Κοζάνη, Χανιά, Ηράκλειο. Συνεχώς δυνάµωνε
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το κίνηµά µας. Ο κόσµος άκουγε τον τρίτο δρόµο και λί-
γοι ακολουθούσανε. Το ότι ακολουθούσανε λίγοι θεω-
ρήθηκε λανθασµένη τακτική. Παραγνωρίστηκε δυστυ-
χώς η ιστορία, και ειδικότερα η χριστιανική ιστορία.
Πρώτα λίγοι ακολουθούν. Μετά σιγά-σιγά αυξάνονται
οι οπαδοί. Ας µη ξεχνάµε την παραβολή του σπορέος.
Αν εύκολα άλλαζε ο κόσµος δεν θα χρειάζονταν ποτά-
µια αίµατα να χυθούν.

Πολλοί αδελφοί θέλανε γρήγορα αποτελέσµατα εκλο-
γικά. Όπως και οι πρώτοι χριστιανοί περιµένανε στα
χρόνια τους τη ∆εύτερη Παρουσία. Κι έτσι αρκετοί αδ.
απογοητεύθηκαν, κλονίστηκαν. Αποφάσισαν να διαλέ-
ξουν τον εύκολο δρόµο, της ένταξης, της συνεργασίας
(άµεσης ή έµµεσης). Να µαζέψουν ψήφους χωρίς όµως
οπαδούς. Να καταντάει η Χ.∆. να γίνει µικροαστικό
κόµµα στηριγµένο στην πρακτική της πολιτικής πελα-
τείας. Να προσπαθεί να βγάζει βουλευτές µε άλλων
κοµµάτων ψήφους.

Χρειάζεται ρεαλισµός. Και ρεαλισµός είναι να γνω-
ρίζεις το τι είσαι, τι δυνάµεις έχεις. Η Χ.∆. είναι µικρή
σε αριθµό οπαδών, όµως είναι ισχυρή και µεγάλη σε
ιδέες, στην ιδεολογία της. Για τα κράτη ο Παλαµάς
λέει: «Η µεγαλοσύνη των εθνών, δεν µετριέται µε το
στρέµµα, µε της καρδιάς το πύρωµα µετριέται και µε
αίµα». Ορισµένοι αδελφοί αισθάνονται ένα αίσθηµα
κατωτερότητος για τον αριθµό των οπαδών. Παρου-
σιάζουν µια ψυχολογία νεόπλουτου ή παιδιού που έχει
έντονα το αίσθηµα της εξάρτησης. Πρέπει οι αδ. να δουν
κατάµατα την πραγµατικότητα και να γίνει γνωστό ότι
το καλό αργεί να ωριµάσει. Όσοι καρποί γρήγορα ωρι-
µάζουν σκουληκιασµένοι θάναι. Έχουν την φθορά µέσα
τους. Το ίδιο συµβαίνει και στον πολιτικό χώρο. ∆υ-
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στυχώς αυτό ξεχνιέται από τους αδ. µας.
Πρέπει και κάτι άλλο να µη λησµονιέται στη χάραξη

της τακτικής. Ο λαός θέλει να βλέπει σ’αυτούς που τον
οδηγούν επιµονή, σταθερότητα και συνέπεια. ∆εν έχει
εµπιστοσύνη σ’ εκείνους που αλλάζουν συνεχώς τα-
κτική, που περιφέρονται σα µπαλαντέρ. Πότε µε τον ένα,
πότε µε τον άλλο. Είναι ψυχολογικό φαινόµενο. Θέλει
τους οδηγούς του, τους αρχηγούς του σταθερούς, επί-
µονους για να τους ακολουθήσει. Αλλιώς χάνεται η εµ-
πιστοσύνη.

Η συνεργασία της Χ.∆. πότε µε το ένα κόµµα, πότε µε
την άλλη παράταξη, θα έχει σα συνέπεια να χάσει την
εµπιστοσύνη των ανθρώπων. Αντίθετα η σκληρή τα-
κτική, η ανεξάρτητη και αυτοτελής, χωρίς συνεργασίες,
σα τη σταγόνα του νερού που τρυπά σιγά-σιγά το µάρ-
µαρο, θα έχει σα συνέπεια:Να αυξάνει την εµπιστοσύνη
των ανθρώπων στη Χ.∆. και τον αριθµό των οπαδών
σιγά-σιγά. Επίσης, και το σηµαντικότερο, µε την στα-
θερή γραµµή και τακτική αποτέλεσµα της ιδεολογίας του
τρίτου δρόµου, θα γίνεται φορέας της πραγµατικής αλ-
λαγής, της χριστιανικής κοινωνικής αλλαγής. ∆ηµή-
τρης Καραµπερόπουλος».

Κατά τις εργασίες του Α΄ Συνεδρίου τελικά δύο
κυρίως τάσεις ήταν, που αντιπάλεψαν για την τηρητέα
κοµµατική γραµµή: Εκείνη για την αυτοτελή εκλογική
παρουσία του κινήµατος και η άλλη που υποστήριζε
και την δυνατότητα εκλογικών συνεργασιών. Η τρίτη
πρόταση του Στ. Παπαθεµελή για αποβολή της κοµ-
µατικής θέσης, παραµένοντας ένα διαφωτιστικό σω-
µατείο δεν είχε απήχηση στα µέλη. Η κινητικότητα µε-
ταξύ των συνέδρων ήταν µεγάλη. Τα περισσότερα
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37. Σύµφωνα µε την κατάσταση των µελών του Α΄ Συνεδρίου,
που αντίγραφο απόκειται στο Αρχείο µου, από την Τοπική
Οργάνωση του Βόλου της Χ.∆. ήταν τα µέλη, ∆ηµ. Αναγνώ-
στου, Χρ. Καραγιάννης, Αθ. Κοροµηλής, Γ. Μακρίδης, Κων.
Μοράρος και Αναστ. Τσούτσας.

µέλη από την επαρχία και από την νεολαία ήταν µε την
άποψή της αυτοτελούς και µόνο καθόδου στις εκλογές.

Θα αναφέρω, παιδιά µου, ένα γεγονός χαρακτηρι-
στικό, που δείχνει πόσο πρέπει να είναι κανείς σε
εγρήγορση ώστε το προεδρείο ή η ηγετική οµάδα να
µην µπορέσει να αλλοιώσει την δυναµική µιας πρό-
τασης. Συγκεκριµένα την τελευταία ηµέρα του Α΄ Συ-
νεδρίου, το βράδυ της Κυριακής, όταν έφτασε η ώρα
της ψηφοφορίας και ήδη είχαν διαµορφωθεί οι συγ-
κεκριµένες προτάσεις, τα µέλη µας από το Βόλο37,
επειδή θα έπρεπε να αναχωρήσουν για να προλάβουν
το τραίνο, διότι διαφορετικά θα το έχαναν, ζήτησαν να
ψηφίσουν εκτός σειράς. Το προεδρείο τότε, που κυ-
ρίως ήταν εκφραστές της άποψης της συνεργασίας, αρ-
νήθηκε την πρόταση αυτή, γνωρίζοντας πως τα µέλη
αυτά ήταν µε την άποψή µου, της αυτοτελούς παρου-
σίας της Χ.∆. Αυτόµατα παρεµβαίνω δυναµικά και
κάνω πρόταση σε όλα τα µέλη του Συνεδρίου αν δέ-
χονται να ψηφίσουν εκτός σειράς τα µέλη του Βόλου,
λόγω αναχωρήσεως του τραίνου, πράγµα που απο-
δέχθηκε η πλειοψηφία και έτσι ψήφισαν και αναχώ-
ρησαν. Εάν τότε δεν είχα δυναµικά παρέµβει, δεν θα
ψήφιζαν. Και να σηµειωθεί ότι οι ψήφοι αυτοί των µε-
λών ήταν καθοριστικοί για την µεγάλη απόφαση του
Α΄ Συνεδρίου, για την αυτοτελή συµµετοχή στις εκλο-
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38. Για την σηµαντική απόφαση της αυτοτελούς καθόδου στις
εκλογές βλ. Θέσεις και Κείµενα του Α΄ Συνεδρίου της Χριστια-
νικής ∆ηµοκρατίας, 7-9 ∆εκ. 1979, έκδοση 1980, σελ. 89,
«…στον πολιτικό στίβο κατέρχεται αυτοτελώς και ανεξάρτητη,
δηµιουργώντας τον τρίτο δρόµο και συσπειρώνοντας τους ξυ-
πνηµένους κοινωνικοπολιτικά χριστιανούς κι όλους τους απο-
γοητευµένους από τις άλλες παρατάξεις, τους διψασµένους για
τον τρίτο ίσιο δρόµο της κοινωνικής δικαιοσύνης».

γές και όχι στις συνεργασίες38. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
καταστατικά αποκλείστηκε η περίπτωση «αλληθωρι-
σµού» της ηγετικής οµάδας για συνεργασίες και δό-
θηκε γραµµή για ανασύνταξη της ιδεολογικής γραµ-
µής και της οργάνωσης του Κινήµατος.

Το ''σαράκι'' του Κινήµατος της Χ.∆.,
η σιωπηρή απαξίωση των βιβλίων

του Προέδρου Νικ. Ψαρουδάκη

Γνωρίζετε, παιδιά µου, το σαράκι που κατατρώγει
το ξύλο. Παρόµοια το ''σαράκι'', που κατέτρωγε την
ιδεολογική συγκρότηση του Κινήµατος της Χ.∆. για
µια σωστή ένταξη των νέων µελών και ιδιαίτερα της
νεολαίας, ήταν το φαινόµενο, η πρακτική, που άρχισε
δειλά - δειλά να αναπτύσσεται αµέσως µετά τη ∆ι-
κτατορία στους κόλπους του Κινήµατος, κυρίως από
τον κύκλο του Στ. Παπαθεµελή, στον οποίο ήταν και
ο θεολόγος Γεώργ. Παπαδόπουλος, πως τα βιβλία του
Προέδρου δεν είναι απαραίτητα να τα διαβάζει κανείς,
διότι είναι ξεπερασµένα. Συχνά λεγόταν σε µέλη «τα
βιβλία του Ψαρουδάκη είναι ξεπερασµένα, δεν χρει-
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39. Ο γενικός τίτλος της τριλογίας ήταν, «Θέµατα Χριστιανικής
Κοινωνιολογίας: Το Επίγειο Σχέδιο του Θεού, Το Κατεστηµένο
υπό το φως του Χριστιανισµού, Για µια Χριστιανική ∆ηµο-
κρατία».

άζεται να τα διαβάζεις». Αυτός είναι ο λόγος που από
το 1975 τα νέα µέλη και κυρίως οι νέοι δεν είχαν δια-
βάσει και µελετήσει τα βιβλία του Προέδρου «Η Επα-
νάσταση της αγάπης» και την τριλογία που εκδόθηκε
κατά την ∆ικτατορία39. Πραγµατικό ''σαράκι'' που λιά-
νιζε τον ιστό του Κινήµατος.

Από τον πρώτο καιρό είχα επισηµάνει στον Πρό-
εδρο την ύπαρξη της εσωτερικής αυτής νοοτροπίας,
που δυναµίτιζε την υπόσταση του κύρους του ιδίου και
του Κινήµατος. Τόνιζα πως θα πρέπει να υπάρξει ξε-
καθάρισµα. Να κληθούν όσοι υποστηρίζουν πως τάχα
είναι ξεπερασµένα τα βιβλία και γραπτώς να εκθέσουν
τις απόψεις τους. Να γίνει συζήτηση και να διορθω-
θούν, αν υπάρξουν σηµεία που θα πρέπει να διορθω-
θούν. Κατ’ αυτόν τον τρόπο να αντιµετωπισθεί το κα-
ταλυτικό αυτό φαινόµενο. Παρ’ όλες τις προτάσεις και
τη µεθόδευση που προτείνονταν, η συνηθισµένη ανα-
βλητικότητα του Προέδρου και η τάση να αφήνει τα
πράγµατα να προχωρούν µόνα τους, τον έκανε να µην
αντιµετωπίσει το πρόβληµα.

Μάλιστα, παιδιά µου, έφτασα στο σηµείο να στείλω
σχετική επιστολή στο Πολιτικό Γραφείο της Χ.∆. για
το θέµα αυτό, που κυκλοφορούσε στην περιρρέουσα
ατµόσφαιρα του Κινήµατος µε σοβαρά επακόλουθα
και να τονίσω το ξεκαθάρισµά του. Όσοι έχουν τη
άποψη αυτή να την καταθέσουν, να γίνει η σχετική
διόρθωση των πιθανών ξεπερασµένων σηµείων των
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βιβλίων του Κινήµατος. Συγκεκριµένα, απέστειλα στις
22 Μαρτίου 1983, τότε που ήµουν και υπεύθυνος της
Επιτροπής Περιφερειακής Οργάνωσης (Ε.Π.Ο.), την
παρακάτω επιστολή, χωρίς δυστυχώς, δοθείσης της ευ-
καιρίας, ο Πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης να αναλάβει να
ξεκαθαρίσει την αµφισβήτηση και έτσι το ''σαράκι''
παρέµεινε, κατέτρωγε το Κίνηµα της Χ.∆.:

«Αγαπητοί Αδελφοί, 22 Μαρτίου 1983

Στην αρχή της συνεδρίασης της περασµένης Πέµπτης,
17-3-1983, για µια ακόµη φορά παρουσιάσθηκε το φαι-
νόµενο, που εδώ και 9 χρόνια έχει κάνει την εµφάνισή
του και όµως παραµένει στην ίδια µορφή, στις ίδιες εκ-
δηλώσεις, χωρίς ευθέως και συγκεκριµένα από τους
αδελφούς καταγραφεί σε µια κόλλα χαρτί, αν και επα-
νειληµµένα έχει ζητηθεί να κατατεθεί από το 1975, από
τον Στέλλιο Παπαθεµελή και εν συνεχεία από τον Γ. Πα-
παδόπουλο και τελευταία από τον Π. Νικολόπουλο σε
µια περυσινή Κ.Ε. (Κεντρική Επιτροπή), τι είναι αυτό
που κάνει το βιβλίο «Η Επανάσταση της αγάπης», ''ξε-
περασµένο'', ''να θέλει βελτιώσεις'', ότι ''δεν κάνει'' για
την οικοδόµηση και τόσα άλλα, που επί πλέον ακού-
γονται.

Αυτό που µε θλίψη διαπίστωσα είναι ότι τόσο ο αδ.
Μηλιαράκης, όσο και ο αδ. Γιωτόπουλος εξέφρασαν τις
αντιρρήσεις - που είναι καθ’ όλα σεβαστές - ακολου-
θώντας όχι τη γνωστή τους τακτική, της ντοκουµεντα-
ρισµένης έγγραφης κριτικής αλλά την αόριστη, την γε-
νική κριτική, που µόνο υπεύθυνη κριτική δεν είναι.

Με την παρούσα επιστολή, αδ. Πρόεδρε και αδ. του
Π.Γ. (Πολιτικού Γραφείου) προτείνεται όπως οι αδελ-
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φοί Π. Γιωτόπουλος και Μ. Μηλιαράκης αναλάβουν να
φέρουν στο Π.Γ. τις συγκεκριµένες θέσεις τους για το βι-
βλίο «Η Επανάσταση της αγάπης». Να γίνει η σχετική
συζήτηση, να φωτισθούµε όλοι µας σε ποια σηµεία έχει
''ξεπερασθεί'' και επί τέλους να παύσουν οι τόσες αό-
ριστες και ανεύθυνες κριτικές και αµφισβητήσεις. Ο κα-
θένας µπορεί στο Κίνηµα να έχει την άποψή του στα βι-
βλία του Κινήµατος, όµως υπεύθυνα και γραπτώς θα
πρέπει να γίνονται οι κριτικές των. Αδελφικά, ∆ηµήτρης
Καραµπερόπουλος».

Οι συνέπειες της διατήρησης αυτής της υφέρπουσας
κατάστασης, παιδιά µου, µέσα στο Κίνηµα είχε δυ-
σάρεστα αποτελέσµατα. Πρώτα στο κύρος των ιδεών,
της αποκάλυψης του διπρόσωπου υλισµού και των
σκοτεινών δυνάµεων πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η
ίδρυση και διατήρηση του Κινήµατος και ο λόγος
ύπαρξής του, µια και είχε να προσφέρει κάτι και-
νούργιο στο λαό και δεν ήταν ένα Κίνηµα σαν τα
υπάρχοντα. Μετά είχε επίπτωση στο κύρος του Προ-
έδρου, ως εισηγητή και εκφραστή των νέων ιδεών, πως
δήθεν τώρα οι ιδέες, που εξέφρασε και διατύπωσε
στα βιβλία του, δεν ισχύουν πλέον, είναι ''ξεπερασµέ-
νες'' και άρα και ο ίδιος είναι ''ξεπερασµένος''.

Επί πλέον είχε επίπτωση στη διαφώτιση των νε-
οεισερχοµένων µελών καθώς και στους νεολαίους του
Κινήµατος, που δεν ήταν ενηµερωµένοι στις νέες ιδέες
της Χ.∆., τις τόσο αντίθετες µε των άλλων κινηµάτων.
Αυτός ήταν ο κύριος, για µένα, λόγος που είχαν δηµι-
ουργηθεί τόσα προβλήµατα µε τη νεολαία του Κινή-
µατος. Είχαν µια απαξίωση στο όνοµα του Προέδρου
Νικ. Ψαρουδάκη, που µέχρι, φανταστείτε παιδιά µου,
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40. Ενδεικτικά αναφέρω από το Ηµερολόγιό µου δύο συναντήσεις
µε θέµα το «πρόβληµα της νεολαίας της Χ.∆.», µία στο ιατρείο
µου στις 29 Ιανουαρίου 1984 µετά την πρόταση του Γιαν.
Γραµµατικάκη. Μία άλλη συνάντηση έγινε στο σπίτι του
Προέδρου, 3 Ιουλίου 1984, µε παρόντες, Νικ. Ψαρουδάκης,
Μαν. Μηλιαράκης, Παν. Γιωτόπουλος, Θαν. Κουρταλίδης,
Ζώης Μεταξάς, Γιαν. Γραµµατικάκης, Γεώργ. Αναγνωστό-
πουλος, ∆ηµ. Καραµπερόπουλος, π. Σταµ. Χατζηκυριάκος.

41. Και οικονοµικά ο Πρόεδρος πρόσφερε στο Κίνηµα. Μόνο ένα
παράδειγµα θα αναφέρω ότι, για τις εκλογές στη Σάµο του
1958, όπως µου είχε πει, πούλησε ένα οικόπεδο στην Νέα Κη-
φισιά, το οποίο του είχε δοθεί ως αµοιβή, για τις υπηρεσίες
που πρόσφερε ως δικηγόρος του σχετικού Συνεταιρισµού που
διέθετε τα οικόπεδα στη δεκαετία του ’50. Αντιλαµβάνεστε
την οικονοµική του αξία του οικοπέδου στη Νέα Κηφισιά.

και κοροϊδευτικά ονόµατα είχαν διατυπώσει γι’ αυτόν.
Κάτι ανεπίτρεπτο για ένα Κίνηµα, που ωστόσο, δυ-
στυχώς, τα ανέχονταν σαν «οσιοµάρτυρας» και δεν τα
απέκοπτε40. Γι’ αυτό και έφτασε στο σηµείο να ανεχ-
θεί να τον καθαιρέσουν από πρόεδρο του Κινήµατος,
το οποίο ίδρυσε, το εµπλούτισε µε όλα τα ιδεολογικά
και θεωρητικά εφόδια, του προσέδωσε τον χαρακτήρα
του καινούργιου, που ζητά ο άνθρωπος για τα κοινω-
νικοπολιτικά προβλήµατα και φυσικά αφιέρωσε τη
ζωή του στην ανάπτυξη του41.

Ανυπαρξία διαφώτισης των νέων µελών

Είναι γνωστό, παιδιά µου, ότι σε ένα σωµατείο, σε
ένα συλλογικό φορέα τα µέλη, τα οποία εγγράφονται,
πρέπει να είναι ενηµερωµένα για τους σκοπούς του
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φορέα, τους οποίους και υπηρετούν. Ανάλογα γίνεται
και σε ένα πολιτικό κίνηµα. Τα µέλη που εισέρχονται
θα πρέπει να µελετήσουν, να γνωρίσουν τις ιδέες και
τις αρχές του, πριν από την εισδοχή τους. Γι’ αυτό και
υπάρχει κατά κανόνα µια δοκιµαστική περίοδος πριν
από την τελική εγγραφή τους ως τακτικού µέλους.
Αυτή η βασική αρχή δυστυχώς δεν εφαρµόστηκε στο
κίνηµα της Χ.∆., ούτε και στη νεολαία της ΕΧΟΝ,
µετά την πτώση της ∆ικτατορίας, τότε που το κί-
νηµα είχε µεγάλη αίγλη λόγω της αντιδικτατορικής
του δράσης, και αρκετοί προσέρχονταν κοντά της.
Ανακηρύσσονταν µέλη και αναλάµβαναν σύντοµα
καίριες θέσεις, χωρίς ποτέ να έχει διερευνηθεί αν
έχουν µελετήσει τις θεωρητικές αρχές της Χ.∆., που
υπάρχουν στα βιβλία της. Παρόµοια εγγράφονταν
µέλη άτοµα µε προβληµατική προσωπικότητα και
ψυχοσύνθεση.

Αυτήν την αρνητική πρακτική, που εφαρµόζονταν
στη Χ.∆., πολλές φορές, αγαπηµένα µου παιδιά, την
επεσήµαινα στον Πρόεδρο Νικ. Ψαρουδάκη. Του τό-
νιζα ότι το κίνηµα είναι µάχιµος οργανισµός στον
οποίο τα µέλη πρέπει να είναι συνειδητά, µε γνώση
των ιδεών, των αρχών του Κινήµατος. Επίσης, του τό-
νιζα ότι το Κίνηµα δεν είναι φιλανθρωπικό σωµατείο
για να υποδέχεται τους αναξιοπαθούντες! ∆υστυχώς,
εφαρµόζονταν τα αντίθετα, από όσα θα έπρεπε να γί-
νουν σύµφωνα µε τη λογική και τις αρχές της διοική-
σεως. Εγγράφονταν και γίνονταν τακτικά µέλη στο κί-
νηµα της Χ.∆. ή στην ΕΧΟΝ άτοµα, που δεν είχαν
µελετήσει ούτε ένα βιβλίο του Κινήµατος, δεν είχαν
γνώση της ιστορικής πορείας της Χ.∆. Βέβαια, σε αυ-
τήν την πρακτική συνέβαλε τα µέγιστα και η παρου-
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σιασθείσα αµφισβήτηση των βιβλίων του Προέδρου,
που αναφέραµε παραπάνω και που δεν αντιµετωπί-
στηκε νωρίς και αποτελεσµατικά.

Το γεγονός όµως αυτό είχε τεράστιες επιπτώσεις
στην πορεία του Κινήµατος, διότι αρκετά µέλη δεν εί-
χαν γνωρίσει τη θεωρητική δυναµική της Χ.∆. για τα
δύο υλιστικά κοινωνικοπολιτικά συστήµατα του Κα-
πιταλισµού και του Κοµµουνισµού, τις αντίστοιχες
θέσεις της Χ.∆., καθώς επίσης και για τις άλλες δυνά-
µεις που είναι εξαρτηµένες από το εξωτερικό, όπως η
Μασωνία, ο Χιλιασµός, ο ∆ιεθνής Σιωνισµός κλπ.
Εύκολα κατ’ αυτόν τον τρόπο ήταν δυνατόν να ανέλ-
θει κάποιος σε καίριες ηγετικές θέσεις του Κινήµατος
και το ξεστρατίζει, όπως θα ήθελαν οι σκοτεινές δυ-
νάµεις, τις οποίες ο πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης τις
αποκάλυπτε µε τις οµιλίες του, την αρθρογραφία του
και τα βιβλία του.

∆υστυχώς όµως αυτήν την απαράδεκτη τακτική
της αµφισβήτησης για ένα ιδεολογικό κίνηµα, όπως
ήταν η Χ.∆., ούτε τα παλιά στελέχη, που είχαν περ-
πατήσει σε όλη την Ελλάδα, σε όλα σχεδόν τα χωριά
και τις πόλεις και έφερναν το καινούργιο µήνυµα του
τρίτου δρόµου, δεν έκαναν κάτι για να την αποτρέ-
ψουν. Έκριναν µάλλον τους άλλους µε κριτήριο τον
εαυτόν τους, όπως και ο Πρόεδρος Νικ. Ψαρουδά-
κης. Αυτή η πρακτική της αµφισβήτησης, που εφαρ-
µόστηκε, ήταν ένας σηµαντικός παράγοντας για την
κατάντια του Κινήµατος της Χ.∆.
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Ο Στ. Παπαθεµελής στο ΠΑΣΟΚ

Για πρώτη φορά, αγαπητά µου παιδιά, γνώρισα
τον Στ. Παπαθεµελή, όταν ως πρωτοετής φοιτητής
στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης παρακολού-
θησα την προσφώνησή του και παρουσίαση του προ-
έδρου της Χ.∆. Νικ. Ψαρουδάκη σε σχετική οµιλία,
που είχε διοργανωθεί το 1965 και εντυπωσιάστηκα
από τον ρητορικό του λόγο. Στη συνέχεια συναντη-
θήκαµε, όταν άρχισε η πολιτική δραστηριότητα της
Χ.∆., µετά τη πτώση της ∆ικτατορίας το 1974. Τότε
που είχε προκύψει το σηµαντικό θέµα της πολιτικής
τακτικής και είχε κατορθώσει να παρασύρει τον Πρό-
εδρο στη συνεργασία µε την Ένωση Κέντρου, αν και
η απόφαση των στελεχών ήταν αρνητική για τη συ-
νεργασία αυτή. Εκλέχτηκε βουλευτής Θεσσαλονίκης
και συνέχισε για µια τριακονταετία να εκλέγεται, εν-
τασσόµενος µετά τη φθορά της ΄Ενωσης Κέντρου
στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν σε άνοδο και κόµµα
εξουσίας και όταν και αυτό έφθινε, συνεργάστηκε το
2004 µε τη Νέα ∆ηµοκρατία. Ηταν εισηγητής της τα-
κτικής της συνεργασίας µε τους µεγάλους πολιτικούς
σχηµατισµούς, στους οποίους θα µπορούσαν να ανα-
πτυχθούν πτέρυγες µε διάφορες τάσεις, ως αποτέλε-
σµα της «τέχνης του εφικτού», όπως συνήθιζε να
λέει. Υποστήριζε ότι το Κίνηµα της Χ.∆. θα έπρεπε να
αποβάλει την κοµµατική του µορφή και να αποτελέ-
σει ένα διαφωτιστικό σωµατείο χριστιανοκοινωνικών
µελετών. Άποψη που την υποστήριξε και στο Α΄ Συ-
νέδριο της Χ.∆. του 1979.

Ας σηµειωθεί ότι στα βιογραφικά του στοιχεία ποτέ
δεν ανέφερε ότι ήταν στέλεχος της Χ.∆. και µάλιστα
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42. Ο Στ. Παπαθεµελής είχε αποχωρήσει από την Ε∆ΗΚ (Ενωση
∆ηµοκρατικού Κέντρου, κόµµα το οποίο ιδρύθηκε στις 5
Φεβρουαρίου 1976, ως διάδοχο της Ένωσης Κέντρου του Γ.
Μαύρου και του Ηνωµένου ∆ηµοκρατικού Κέντρου του Ι. Ζί-
γδη) και είχε γίνει ανεξάρτητος βουλευτής σύµφωνα µε την
κατάθεση της σχετικής δήλωσης στο Προεδρείο της Βουλής
στις 14 Απριλίου 1978, στην οποία δηλώνει µάλιστα ότι εί-
ναι «Ιδεολογικά αµετακίνητα χριστιανοσοσιαλιστής…».

αντιπρόεδρός της. ∆είγµα κι αυτό του πόσο εκτιµούσε
το Κίνηµα της Χ.∆. Με την ευκαιρία, ας µνηµονευθεί
µια χαρακτηριστική περίπτωση του πνεύµατός του
για την πολιτική. Σε µια συνεδρίαση του Πολιτικού
Γραφείου της Χ.∆. κάποια στιγµή, σε µια αποστροφή
του λόγου του ανέφερε πως η πολιτική γι’ αυτόν είναι
''αφιόνι''. ∆υστυχώς, ο Πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης
δεν αντέδρασε, να τον αποβάλει αυθωρεί, στοιχείο
που δείχνει πως δεν είχε την ικανότητα της διοίκησης
και του ελέγχου του Κινήµατος. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
διαπιστώνεται πως εκ των έσω «έπεσε» η Χ.∆. Παρό-
µοια και το µέλος της Χ.∆. στον Καναδά, Νίκος Καρ-
πούζης, µου ανέφερε πρόσφατα ότι κατά την επίσκεψη
του Στ. Παπαθεµελή ως βουλευτού της Ε∆ΗΚ στον
Καναδά, και στην ερώτησή του πώς πάει το Κίνηµα
της Χ.∆., του απάντησε ότι τώρα κοιτάζει την πολιτική
καριέρα του, που έκανε στο µέλος της Χ.∆. να µείνει
κυριολεκτικά αποσβολωµένο!

Ένα γεγονός που έπεσε σαν κεραυνός στο Κίνηµα
το 1980 ήταν η ένταξη του Στ. Παπαθεµελή42 στο
ΠΑΣΟΚ και η διαγραφή του από τη Χ.∆., δίνοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο την αίσθηση γενικότερα πως
ακόµη και οι ιδεολογικά εµφορούµενοι µετέρχονται τις
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πεπατηµένες αστικές πρακτικές, ακολουθώντας τους
ισχυρούς πολιτικούς σχηµατισµούς. Οι σχετικές αρ-
χικά κινήσεις του Στ. Παπαθεµελή να ακολουθήσει την
ίδια σχέση του ανεξάρτητου συνεργαζόµενου, όπως
είχε µε την Ένωση Κέντρου, και στο ΠΑΣΟΚ, απέβη
άκαρπη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου του διεµήνυσε ότι
µόνο µε ένταξη στο ΠΑΣΟΚ γίνεται δεκτός, λέγοντας
µάλιστα δεικτικά και τη φράση πως «θα πρέπει να
αποβάλει τους ηθικούς ενδοιασµούς του αν θέλει να εί-
ναι στο ΠΑΣΟΚ». Έτσι, στις 7 Οκτωβρίου 1980 σε
έκτακτη σύσκεψη του Πολιτικού Γραφείου της Χ.∆.,
ο Μαν. Μηλιαράκης, που είχε επικοινωνία µε τον Στ.
Παπαθεµελή, τ. βουλευτή της Ε∆ΗΚ, η οποία φυλ-
λορροούσε και δεν υπήρχε µελλοντικά προοπτική να
εκλεγεί, ανέφερε ότι κατατέθηκε δήλωσή του στο
Προεδρείο της Βουλής για προσχώρησή του στην
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ. Συζητήθηκε το
θέµα και όλα τα µέλη που παρευρίσκονταν (σύµφωνα
µε το Ηµερολόγιό µου, Μαν. Μηλιαράκης, Παν. Γιω-
τόπουλος, ∆ηµ. Καραµπερόπουλος Ζώης Μεταξάς,
Θαν. Κουρταλίδης, Γρ. Παπαϊωάννου, Γιάν. Γραµµα-
τικάκης) υποστήριξαν πως αν υπάρξει συγκεκριµένη
ανακοίνωση ότι ο Στ. Παπαθεµελής προσχωρεί στο
ΠΑΣΟΚ τότε να εκδώσει και η Χ.∆. µια ανακοίνωση
πως κατ’ αυτόν τον τρόπο έθεσε τον εαυτόν του εκτός
του Κινήµατος της Χ.∆., της οποίας ήταν µάλιστα και
αντιπρόεδρος. Εκείνη την στιγµή είχαµε και τηλεφω-
νική επικοινωνία µε τον Πρόεδρο Νικ. Ψαρουδάκη, ο
οποίος βρίσκονταν στη Γαλλία, και συµφώνησε µε το
κείµενο της ανακοινώσεως του Πολιτικού Γραφείου,
που διανεµήθηκε στον Τύπο µετά την επίσηµη αναγ-
γελία στις ειδήσεις της προσχώρησης του στο ΠΑ-
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43. Βλ. και εφηµ. «Χριστιανική», 10 Οκτωβρίου 1980, όπου και
σύντοµο ιστορικό του Στ. Παπαθεµελή.

ΣΟΚ43, πως µε την ένταξή του αυτή έθεσε τον εαυτόν
του εκτός του Κινήµατος της Χ.∆.

Με την ευκαιρία ας αναφέρουµε, παιδιά µου, και
µερικά ακόµη στοιχεία που προ ετών έχω σηµειώσει
στο Ηµερολόγιό µου. Ως γνωστόν ο Στ. Παπαθεµελής
εκλέγονταν συνεχώς στη Θεσσαλονίκη µε το ΠΑ-
ΣΟΚ, διορίστηκε από τον Ανδρέα Παπανδρέου υφυ-
πουργός Παιδείας (1982-1985), στη συνέχεια υπουρ-
γός Μακεδονίας-Θράκης (1987-1989) και υπουργός
∆ηµοσίας Τάξεως (1993-1995). Συνήθιζε να λέει πως
αν δεν είσαι υπουργός δεν είσαι τίποτε ως βουλευτής.
Όµως, όταν άρχισε να φθίνει το ΠΑΣΟΚ και ήταν τε-
λευταίος στους εκλεγέντες βουλευτές της Θεσσαλο-
νίκης, άρχισε να σκέπτεται για την περαιτέρω πορεία
του, διότι δεν θα εκλέγονταν στις επικείµενες εκλογές
του 2004, µια και το ΠΑΣΟΚ θα έχανε βουλευτικές
έδρες µε επακόλουθο να έµενε εκτός Βουλής.

Έτσι, άρχισε να δηµιουργεί την πολιτική κίνησή
του. Χαρακτηριστικά στο Ηµερολόγιό µου έγραφα
στις 18 Νοεµβρίου 2003; «Η δική µου εκτίµηση για την
τακτική του Στ. Παπαθεµελή, που τον γνωρίζω από το
Κίνηµα της Χ.∆. είναι η εξής: Επειδή τώρα το πλοίο
[του ΠΑΣΟΚ] βουλιάζει και δεν θα είναι δυνατόν να
εκλεγεί βουλευτής - ίσως και να µην τον βάζανε και στον
συνδυασµό - επέλεξε την πορεία του. ∆ηµιουργεί τον πο-
λιτικό φορέα ''Για την πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία'' και
αργότερα πριν από το κλείσιµο των συνδυασµών στη
Θεσσαλονίκη θα συµµετάσχει ως ανεξάρτητος συνερ-
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44. Αναφέροντας αυτά τα σχετικά µε την προοπτική του Στ. Πα-
παθεµελή, πως ετοιµάζει το έδαφος για να έχει διαπραγµα-
τευτική δύναµη στις συζητήσεις µε τη Νέα ∆ηµοκρατία, στον
συναγωνιστή από την Κοζάνη στο Κίνηµα της Χ.∆. Από-
στολο Παπαδηµητρίου, µου είπε χαρακτηριστικά πως θα µε
παραδεχθεί για την πολιτική ανάλυσή µου αν πράγµατι συµ-
βεί, όπως του τα είπα. Και φυσικά έµεινε εµβρόντητος όταν
είδε τον Στ. Παπαθεµελή να πηγαίνει στον Κώστα Καρα-
µανλή και να συµφωνούν τα σχετικά µε τη συνεργασία του
στις εκλογές του 2004.

γαζόµενος στο συνδυασµό της Νέας ∆ηµοκρατίας. Όλα
απλά και ωραία!…Χωρίς καµµία αναστολή για την κα-
ταστροφή του Κινήµατος της Χριστιανικής ∆ηµοκρα-
τίας. Ας πρόσεχε ο πρόεδρος Νικόλαος Ψαρουδάκης,
όταν του τα έλεγα και του τα τόνιζα». Όπερ και εγένετο.

Μάλιστα στις αρχές ∆εκεµβρίου του 2003 στην
εφηµ. «Χριστιανική» σε άρθρο δίνεται η πληροφορία
ότι ο Στ. Παπαθεµελής θα ιδρύσει πολιτικό κόµµα µε
το οποίο ως ανεξάρτητος θα συµµετάσχει στις προσε-
χείς Εθνικές εκλογές. Και σηµειώνω στο Ηµερολόγιό
µου, 8 ∆εκεµβρίου 2003, «Νοµίζω ότι είναι αγαθοί πό-
θοι του συγγράψαντος το άρθρο Γιάννη Γραµµατικάκη,
πάντα χωρίς βαθύτερη εξέταση των πραγµάτων, διότι
νοµίζω ότι ο Στ. Παπαθεµελής θα δηµιουργήσει πολι-
τικό φορέα όχι για να κατέλθει ανεξάρτητος, µόνος του
- γνωρίζει ότι δεν θα εκλεγεί - αλλά για να έχει δια-
πραγµατευτική δύναµη για να συµµετάσχει ανεξάρτητος
συνεργαζόµενος [µε τη Νέα ∆ηµοκρατία]»44. Γι’ αυτό
έτρεχε στις πάλαι ποτέ Τοπικές Οργανώσεις της Χ.∆.,
να βρει µέλη να συµµετάσχουν στην κίνησή του.

Επίσης, παιδιά µου, να σας πω ότι είχα λάβει και
πρόσκληση για τις 17 ∆εκεµβρίου 2003, «Για ένα νέο
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45. Για τη σχετική βοήθεια που πρόσφερε ο Μαν. Μηλιαράκης
στον Στ. Παπαθεµελή µπορείτε να δείτε τα φύλλα της εφηµ.
«Χριστιανική», 20 Νοεµβρίου 2003, 4 ∆εκεµβρίου 2003 και
18 ∆εκεµβρίου 2003.

ξεκίνηµα» του Στ. Παπαθεµελή, για το οποίο µάλιστα
έγραφα στο Ηµερολόγιό µου, «το παλιό [ξεκίνηµα]
πότε ήταν, όταν πήγε στην ΄Ενωση Κέντρου το 1974 και
στο ΠΑΣΟΚ το 1980;». Στο ξενοδοχείο Divani Cara-
vel έγινε το «νέο ξεκίνηµα» µε την δηµιουργία του
κόµµατος της «∆ηµοκρατικής Αναγέννησης». Σηµει-
ώνω σχετικά στο Ηµερολόγιό µου, «Μετά τριάντα
χρόνια, αφού έδωσε τη νιότη του στα κόµµατα Ενωση
Κέντρου αρχικά και µετά το 1980 στο ΠΑΣΟΚ, τώρα
στα ξεκούδουνα, αντιλήφθηκε ότι θα πρέπει να έχεις
δική σου παράταξη κοµµατική, που θα συµµετέχει στις
εκλογές. Όταν υπήρχε η Χριστιανική ∆ηµοκρατία (Χ. ∆.)
µε οργάνωση σε όλη την Ελλάδα, τότε προσπάθησε να
την αποτρέψει από την αυτοτελή παρουσία στις εκλογές,
και το πέτυχε, παρασύροντας στις αντιλήψεις του τον
Λεωνίδα ∆ρανδάκη, τον Μανώλη Μηλιαράκη, Παν.
Γιωτόπουλο, Γιάννη Γραµµατικάκη κ.ά. Η συνεχής
επωδός του ήταν η φράση ''η τέχνη του εφικτού'', την
οποία δεν ακολουθούσα επιµένοντας στην αυτοτελή
παρουσία στις εκλογές της Χριστιανικής ∆ηµοκρατίας.
Χάθηκε πάλι µια ευκαιρία για µπόλιασµα της πολιτικής
και πνευµατικής κίνησης της Ελλάδος µε το ιδεολογικο-
πολιτικό όραµα της Χ.∆.».

Και να σκεφθεί κανείς, παιδιά µου, ότι τη συνερ-
γασία αυτή του Στ. Παπαθεµελή µε τη Νέα ∆ηµοκρα-
τία τη βοήθησε και ο Μαν. Μηλιαράκης45, ο οποίος για
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τον Νικ. Ψαρουδάκη το 1989 στο Έκτακτο Συνέδριο
της Χ.∆. κίνησε γη και ουρανό και κατόρθωσε να τον
εξοβελίσει από την προεδρία του Κινήµατος, διότι
τόλµησε να κάνει κινήσεις συνεργασίας µε τη Ν.∆.!
Έχει ο καιρός γυρίσµατα, µε τα οποία αποκαλύπτον-
ται τα εσώτερα του ανθρώπου!

Θα ήθελα ωστόσο να διευκρινίσω ότι ανέφερα πα-
ραπάνω αρκετά για τον Στ. Παπαθεµελή και τούτο
διότι δεν ήταν ένα τυχαίο µέλος της Χ.∆., αλλά ήταν
ο αντιπρόεδρός της. Η στάση του και η πορεία του είχε
γενικότερη επίπτωση στο Κίνηµα, στα µέλη του και
ιδιαίτερα στη δηµιουργία της αντίληψης στον απλό
λαό, πως όλοι το ίδιο είναι, πως ακόµη και αυτοί που
θέλουν να έχουν ιδεολογικά πιστεύω, το ατοµικό τους
συµφέρον τελικά κοιτάζουν. Γι’ αυτό και τόνιζα πως
από νωρίς, εν τη γενέσει του, θα έπρεπε να είχε αντι-
µετωπιστεί το όλο θέµα.

∆ηµοκρατικές δυνάµεις, δυνάµεις αλλαγής

Μια ακόµη συνεισφορά µου, αγαπητά µου παιδιά,
κατά την συµµετοχή µου στο Κίνηµα τη Χ.∆. ήταν ότι
συνέβαλα στο ξεκαθάρισµα πολιτικών όρων, που ήταν
τότε στην πολιτική καθηµερινότητα. Συχνά στις συ-
ζητήσεις στο Κίνηµα της Χ.∆. γινόταν αναφορά στις
«δηµοκρατικές δυνάµεις» της χώρας, εντάσσοντας
ακόµη και το Κοµµουνιστικό Κόµµα στα δηµοκρατικά
κόµµατα καθώς και στον όρο «δυνάµεις αλλαγής», µια
και ήταν του συρµού ο όρος «αλλαγή», που διατυµ-
πάνιζε το ΠΑΣΟΚ. Έτσι έστειλα επιστολή στο Πολι-
τικό Γραφείο, στην οποία τόνιζα πως θα πρέπει να ξε-
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καθαριστούν οι όροι «∆ηµοκρατικές δυνάµεις-∆υνά-
µεις αλλαγής». Όπως θα έχετε µέχρι τώρα, παιδιά
µου, αντιληφθεί, πάντοτε ήθελα να κυριολεκτώ, ο
κάθε όρος να έχει αντίκρισµα στο νοούµενο. Συγκε-
κριµένα έγραφα στην επιστολή µου προς το Πολιτικό
Γραφείο της Χ.∆. τα εξής στις 15 Ιανουαρίου 1980:

«Μια και βρισκόµαστε στα πρώτα βήµατα µετά το
ιστορικό Α΄ Συνέδριο της Χ.∆., θα πρέπει να ξεκαθαρι-
στούν βασικά ζητήµατα για να µην αποτελούν και πάλι
γάγγραινα µέσα στο Κίνηµα.

Θα ήθελα, αδελφοί, να γίνει συζήτηση ορισµένων ση-
µείων του φύλλου της εφηµερίδας µας «Χριστιανική»
της 4-1-1980, και συγκεκριµένα:

Το κείµενο στην τρίτη σελίδα πάνω-πάνω µε χοντρά
γράµµατα «Η τακτική της Χ.∆. θα πρέπει να έχει ως
άξονά της την αυτόνοµη παρουσία του Κινήµατος, ενώ
συγχρόνως θα προωθεί την συνεργασία όλων των δη-
µοκρατικών δυνάµεων πάνω σε πρόγραµµα κοινών θέ-
σεων για να περάσει η εξουσία στα χέρια των δυνάµεων
της αλλαγής» ( οι υπογραµµίσεις τωρινές).

Νοµίζω, αδ. ότι το κείµενο αυτό έρχεται σε αντίθεση
µε την απόφαση του Α΄ Συνεδρίου. Αποτελεί παραποί-
ηση, διαστρέβλωση. Θα παρακαλούσα τον αδ. Μηλια-
ράκη να µας διευκρινίσει για την καταχώρηση του κει-
µένου. Εξ αβλεψίας καταχωρήθηκε;

Να γίνει συζήτηση πάνω στους όρους «∆ηµοκρατι-
κές δυνάµεις» και «∆υνάµεις αλλαγής». Γιατί κάποτε
θα πρέπει να σταµατήσει αυτός ο χορός των εκφρά-
σεων. Κι αυτό γιατί ίσως το βιολί να µεθοδεύεται αρ-
κετά καλά.

Αδελφοί, «το δις εξαµαρτείν ουκ ανδρός σοφού» και
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46. Αντίγραφο της επιστολής αυτής βρίσκεται και στο Αρχείο µου.

εµείς πάµε να το τριτώσουµε το ατόπηµά µας. Φάγαµε
τη χυλόπιτα της «Συµµαχίας», εξ αιτίας της µεθοδευ-
µένης τακτικής του ΠΑΣΟΚ και µυαλό δεν βάζουµε. Ξέ-
ρουµε σε ποιανού µύλο κουβαλά νερό και εµείς εθελο-
τυφλούµε, στρουθοκαµηλίζουµε. ∆εν θέλουµε να
αποδεχθούµε την πραγµατικότητα. Θα ήθελα…να εξε-
ταστεί ο ρόλος του ΠΑΣΟΚ, αν είναι δηµοκρατική αλη-
θινή επαναστατική δύναµη ή υπηρέτης του κατεστηµέ-
νου, της άρχουσας τάξης στις µέρες µας. Με αγάπη
Χριστού, ∆ηµήτριος Καραµπερόπουλος»46.

Αποτέλεσµα της επι-
στολής µου ήταν, σε τρεις
συνεδριάσεις του Πολιτικού
Γραφείου τον Μάρτιο του
1980, να γίνει συζήτηση,
όπου εκτενέστερα παρου-
σίασα τους προβληµατι-
σµούς µου περί αυτού του
θέµατος, δηµιουργώντας βέ-
βαια σε ορισµένα µέλη µια
δυσαρέσκεια. Ίσως να αρέ-
σκονταν στα «θολά νερά» να
συζητούν. Επί πλέον στην
Κεντρική Επιτροπή της Χ.∆.
του Μαρτίου του 1980 ο πρό-
εδρος διάβασε το κείµενο
«∆ηµοκρατικές ∆υνάµεις-∆υ-
νάµεις αλλαγής», το οποίο εγ-
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47. Προ ετών είχε υπάρξει µια σειρά δηµοσιευµένων επιστολών
του Θεοκλήτου ∆ιονυσιάτη και απάντηση του Νικ. Ψαρου-

κρίθηκε και έτσι τυπώθηκε σε βιβλιαράκι το 1981, χω-
ρίς όµως να αναφερθεί στην αρχή ότι το θέµα τέθηκε
µε την πρόταση-παρέµβασή µου, ξεκαθαρίζοντας τους
όρους σύµφωνα µε τις αντιλήψεις µας. Παράλληλα,
δηµοσιεύθηκε τµηµατικά και στην εφηµερίδα «Χρι-
στιανική» εκείνης της εποχής. Φανταστείτε, παιδιά
µου, πόσος κόπος για να ξεκαθαριστούν τα αυτο-
νόητα! Πώς να προχωρήσει και να ξεφύγει το Κίνηµα
από τα τετριµµένα της τρέχουσας ορολογίας, που κα-
θιέρωναν οι παράγοντες του µαρξιστικού σοσιαλι-
σµού και στον τοµέα της επικοινωνίας;

Η αυτοτελής συµµετοχή της Χ.∆.
στις εκλογές το 1981

Μετά τις αποφάσεις του Α΄ Συνεδρίου της Χ.∆.
δροµολογήθηκε η αυτοτελής συµµετοχή της στις εκλο-
γές του 1981. Μάλιστα κατά την προεκλογική περίοδο
φάνηκαν αµέσως τα σηµάδια της επίθεσης εναντίον της
Χ.∆., που δεν ήταν τυχαία, αλλά καλοστηµένα. ∆είγµα
και αυτό του φόβου του κατεστηµένου, µήπως και
αναπτυχθεί το Κίνηµα της Χ.∆. και έχει απήχηση στο
λαό.

Συγκεκριµένα, ο µοναχός Θεόκλητος ∆ιονυσιάτης
εξέδωσε το βιβλίο «Μονόλογος ενός διαλόγου», που πε-
ριέχει τα δικά του µόνο κείµενα και όχι και εκείνα του
Προέδρου Νικ. Ψαρουδάκη, που το 1966 όλα είχαν δη-
µοσιευθεί στην εφηµερίδα του Κινήµατος47, ώστε ο
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δάκη στην εφηµερίδα «Χριστιανική ∆ηµοκρατία», σχετικά
µε το Κίνηµα της Χ. ∆. και το κοινωνικό µήνυµα του Ευαγ-
γελίου και το γενικότερα θέµα «Χριστιανισµός και πολι-
τική», φύλλα 20 Αυγούστου 1966 και 20 Σεπτεµβρίου 1966,
όπου δηµοσιεύονται και ολόκληρες οι επιστολές του µοναχού
Θεοκλήτου ∆ιονυσιάτη και η σχετική απάντηση.

48. Βλ. εφηµ. «Χριστιανική», 22 Μαϊου 1981, σελ. 4, «Η έκρηξη
του π. Θεοκλήτου».

αναγνώστης να βγάζει τα συµπεράσµατά του σχετικά
µε το θέµα «Χριστιανισµός και Πολιτική». Μάλιστα
στον πρόλογό του ο ∆ιονυσιάτης γράφει ότι πιέστηκε
αυτόν τον καιρό το 1981 για να τα εκδώσει, «…η δη-
µοσίευση των άρθρων οφείλεται σε επίµονες πιέσεις…».
Γι’ αυτό και ο Πρόεδρος στο σχόλιο της εφηµ. «Χρι-
στιανική»48, του έθεσε το ερώτηµα να πει από ποιους
πιέστηκε να τα εκδώσει και γιατί τα εξέδωσε µερολη-
πτικά µε µόνο τα δικά του κείµενα µετά τόσα χρόνια
και µάλιστα παραµονή των εκλογών και επί πλέον τον
ερωτά:«Γιατί µονόλογος αφού ήταν διάλογος;». Ο σκο-
πός προφανής, να γίνει εµπόδιο στη Χ.∆.

Επίσης στη «Φωνή του Κυρίου» (της 10 Μαΐου
1981) της Αποστολικής ∆ιακονίας της Εκκλησίας της
Ελλάδος, που διανέµεται στους Ιερούς Ναούς, δηµο-
σιεύθηκε και πάλι ένα κείµενο παρερµηνεύοντας το
θέµα των εξουσιών και συγκεκριµένα του τρίτου πει-
ρασµού του Κυρίου από τον διάβολο. Και πάλι προ-
φανής ο σκοπός τους, που δηµοσιεύθηκε σε προεκλο-
γική περίοδο, όπου συµµετείχε και η Χ.∆.: Να µην
παρασυρθεί κανείς θρησκευόµενος και ακολουθήσει
τη Χ.∆., αλλά να παραµείνει στη στρούγκα των πολι-
τικών δυνάµεων του κατεστηµένου. Σχετική κριτική
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49. «Όταν η "Φωνή του Κυρίου" γίνεται φωνή των Κυρίων», άρ-
θρο στη εφηµ. «Χριστιανική», 5 Ιουνίου 1981, σελ. 5.

50. Ενδεικτικά αναγράφονται µερικά άρθρα από την εφηµερίδα
«Χριστιανική»: φύλ. 9 Ιαν. 1981, «Ο Ν. Ψαρουδάκης αποκα-
λύπτει τις Σκοτεινές ∆υνάµεις στα Χανιά», φύλ. 20 Φεβρ.
1981, «Ποιοι µας κυβερνούν; Εντυπωσιακή οµιλία του Ν.
Ψαρουδάκη στο "Ακροπόλ". Αναφέρθηκε µε συγκεκριµένα
στοιχεία στη φύση και τους σκοπούς του Σιωνισµού, της
Πλουτοκρτίας, του Τεκτονισµού, του Ρόταρυ, Μυστικών
Υπηρεσιών κ.α. σκοτεινών δυνάµεων», φύλ. 20 Μαρτίου
1981, «Η µυστική υπερκυβέρνηση του ∆ιεθνούς Σιωνισµού.
Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του αρχισιωνιστή Μπεν Γκου-
ριόν», φύλ. 17 Απρ. 1981, «Προσκοπισµός:η πρόσβαση της
Μασωνίας στη νεολαία», φύλ. 5 Ιουν. 1981, «Ντοκουµέντο,
πώς λειτούργησε η Μασωνική Στοά Ρ2. Ο ∆εκάλογος του τέ-
λειου Μασώνου», φύλ. 19 Ιουν. 1981, «Προσφυγή εναντίον
της Μασωνίας», φύλ. 2 Οκτ. 1981, «Γιατί δεν καταγγέλει τη
µασωνική ιδιότητα του Ράλλη η Ιερά Σύνοδος;».

έκανε ο Πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης στην εφηµερίδα
«Χριστιανική»49.

Επί πλέον στην εφηµερίδα «Χριστιανική» εκείνο
τον καιρό γίνεται µια συστηµατική πολεµική εναντίον
της Μασωνίας - Τεκτονισµού και του Σιωνισµού50.
Αµέσως έρχεται στο µυαλό ότι θα έπρεπε να είµαστε
προετοιµασµένοι, πως αυτές οι δυνάµεις θα προσπα-
θούσαν να βρουν ευκαιρία να βάλουν προσκόµµατα
στο έργο της Χ.∆. και την απήχησή της στις εκλογές.
Θα έπρεπε να περιµένουµε ενέργειες εναντίον µας
και όχι να απογοητευόµαστε.

Σχετικά µε την συµµετοχή στις εκλογές του Οκτω-
βρίου του 1981, επιγραµµατικά µπορώ να πω ότι φά-
νηκε η ακατανόητη νοοτροπία των περισσότερων στε-
λεχών µας, που δεν αντιλαµβάνονταν τον ευρύτερο
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51. Για την εκλογική µάχη στη Σάµο η Κεντρική Επιτροπή της
Χ.∆. στα συµπεράσµατά της τονίζει ότι «Η κάθοδος εις τας
εκλογάς µε ένα µόνον συνδυασµόν υπήρξε µοιραίο µειονέ-
κτηµα και έδωσε την ευκαιρία εις τους υποψηφίους των πα-
λαιών κοµµάτων να µας πολεµούν µε το επιχείρηµα της "χα-
µένης ψήφου"», εφηµ. «Χριστιανική ∆ηµοκρατία», 29 Φεβρ.
1956, σελ. 2.

52. Βλ. εφηµ. «Χριστιανική ∆ηµοκρατία», 29 Φεβρ. 1956, σχετικά
µε τη συκοφαντική τακτική εναντίον της Χ.∆. στη Σάµο:
«Αρχισαν λοιπόν να φωνάζουν οι υποψήφιοι της ∆ηµοκρα-
τικής Ένωσης:"Η Χ.∆. είναι σατανικόν τέχνασµα του Συνα-
γερµού, πληρωµένο όργανο της πλουτοκρατίας, για να κόψη

αντίκτυπο µιας πανελλήνιας συµµετοχής σε όλους τους
Νοµούς και µε πολλά πρόσωπα. Τότε «εξασκείς» τα
µέλη σου στους εκλογικούς αγώνες και παράλληλα
δίνεται η δυνατότητα στα µέλη και τους φίλους να
προτιµήσουν να εκφραστούν, να ακολουθήσουν τους
υποψηφίους της Χ.∆. Άκουσον, άκουσον παιδιά µου,
θεωρούσαν ως συµµετοχή στις εκλογές της Χ.∆. µόνο
σε ένα Νοµό, όπως το 1956 στη Σάµο51 και το 1963 στα
Χανιά, και στις εκλογές του 1967, που δεν έγιναν λόγω
της ∆ικτατορίας, σε έξι Νοµούς. Και ήθελαν να τους
εµπιστευθεί ο κόσµος την ψήφο του! ΄Ηταν χαµένοι
από την αρχή, από την ψυχολογία της «χαµένης ψή-
φου» και της γενικής αίσθησης του πτωχοπροδροµι-
σµού, δηλαδή η Χ.∆. να συµµετέχει στις εκλογές σε
ένα ή σε έξι Νοµούς. Επί πλέον υφίστατο και την συ-
κοφαντική επίθεση από τους άλλους κοµµατικούς µη-
χανισµούς και τις σκοτεινές δυνάµεις, όπως έγινε τόσο
στη Σάµο, όσο και στα Χανιά αντίστοιχα, µε τα ψεύδη,
που διέδιδαν πριν από τις εκλογές για να αποτρέψουν
τον κόσµο να στηρίξει τη Χ.∆.52
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ψήφους από την ∆ηµοκρατική Ένωση και να βγη ο Καρα-
µανλής". Οι δε υποψήφιοι της Ε.Ρ.Ε. έσκουζαν: "Η Χ.∆. εί-
ναι όργανο του Κοµµουνισµού. Όποιος ψηφίση Χ.∆. είναι
σαν να ρίχνη µια σφαίρα στη καρδιά του…Η Χ.∆. είναι αί-
ρεσις. Φυλαχθήτε…». Για τις εκλογές αντίστοιχα στα Χανιά
το 1963, βλ. εφηµ. «Χριστιανική ∆ηµοκρατία», Νοέµβριος
1963, «Ανοικτή επιστολή στον βουλευτήν Χανίων κ. Πολυ-
χρόνην Πολυχρονίδην», βουλευτή της Ε.Κ., στην οποία ξε-
σκεπάζεται η συκοφαντική τακτική του εναντίον του προ-
έδρου Νικ. Ψαρουδάκη κατά τον προεκλογική περίοδο.

Επί πλέον διέκρινε κανείς και ένα πνεύµα ενοχής
και προσπάθεια αιτιολόγησης για την αυτοτελή συµ-
µετοχή της Χ.∆. στις εκλογές, λες και ήταν υπόλογη,
λες και δεν ήταν στους σκοπούς του Κινήµατος αυτή
η τακτική. Χαρακτηριστικά στην εισήγηση του Πολι-
τικού Γραφείου στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη της
Χ.∆. τον ∆εκέµβριο του 1980 δίνονται εξηγήσεις για
να αναιρέσει την ενοχή, τονίζοντας πως η Χ.∆. έχει κά-
νει πολλές συνεργασίες για την «ενότητα των δηµο-
κρατικών δυνάµεων», και έτσι δεν θα πρέπει να κα-
τηγορηθεί. Η «τοξίνη» του πνεύµατος αυτού δυστυχώς
δεν είχε ακόµη αποβληθεί από το µυαλό των στελε-
χών, που πρωτοστάτησαν στις συνεργασίες. Χαρα-
κτηριστικά γίνεται προσπάθεια να δικαιολογηθούν ότι
«δεν µπορεί να µας κατηγορήσει κανείς ότι διασπούµε
της ''δηµοκρατικές δυνάµεις''». Και µε πνεύµα απολο-
γητικό µαθητού, που ατάκτησε, δικαιολογείται το Πο-
λιτικό Γραφείο στην εισήγησή του πως δεν είναι δυ-
νατόν να κατηγορηθεί για την αυτοτελή κάθοδο στις
εκλογές «διότι θα αποσπάσουµε ψήφους από την δεξιά.
∆ιότι είµαστε µικρή δύναµη. Όταν θα κατέβουν στις
εκλογές άλλα 7 τουλάχιστον κόµµατα της ''δηµοκρατι-
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53. Στο Αρχείο µου υπάρχει ένα σηµείωµά µου αυτών των χρόνων
που το επιγράφω «Για να πάµε µπροστά», αναγράφοντας συ-
νοπτικά έξι παράγοντες, απαραίτητοι για την πρόοδο του Κι-
νήµατος. «1) Συνειδητοποίηση και πίστη στα αρχές, στις ιδέες.
2) Γνώση των διαφορών µε τα άλλα κόµµατα και παρατάξεις.
3) Γνώση της ιστορικής εµπειρίας, που µας προφυλάσσει από
την απογοήτευση. Το καλό σιγά-σιγά ωριµάζει, το χτίσιµο γί-
νεται πέτρα-πέτρα. 4) Σωστή οργάνωση, υπευθυνότητα, σε-
βασµός, προσωπική ευθύνη για κάθε έργο. 5) Αποβολή του
κόµπλεξ ότι είµαστε µικροί. 6) Συµµετοχή σε όλες τις διαδι-
κασίες της πολιτικής ζωής µε ανεξάρτητη, αυτοτελή γραµµή,
υποδηλώνοντας την πραγµατική δύναµη αλλαγής».

κής" αντιπολίτευσης εµείς είµαστε οι διασπαστές;».
Και συνεχίζει την απολογία, σαν του µικρού µαθητού,
πως «το Κίνηµά µας έχει κάνει το παν µέχρι τώρα γι’
αυτήν την ενότητα…δεν µπορεί όµως και να αυτοδια-
λυθεί χάριν µιας ενότητας, που δεν την θέλει κανείς».
Κρίµα όµως που τότε κατάλαβαν πως την ενότητα δεν
την «θέλει κανείς» και έγιναν αιτία να δηµιουργη-
θούν τόσα προβλήµατα στο Κίνηµα µε την περιβόητη
πολιτική της «τέχνης του εφικτού», που µας πιπίλιζαν
τα αυτιά όλοι αυτοί οι θιασώτες της. Όµως, πού είναι
η πολιτική της «τέχνης του προβλέπειν;»53.

Εκλογές χωρίς χρήµατα

Ενδιαφέρον έχει να τονισθεί, παιδιά µου, ότι προ-
χωρήσαµε στις εκλογές το 1981 χωρίς να υπάρχουν
χρήµατα στο ταµείο του Κινήµατος. Μόνο µε την πί-
στη και την πεποίθηση ότι τα µέλη και οι φίλοι θα στεί-
λουν την σχετική οικονοµική ενίσχυσή τους. Πράγ-
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µατι, ο κόσµος ανταποκρίθηκε σηµαντικά µε αποτέ-
λεσµα στο τέλος να πληρωθούν όλες οι υποχρεώσεις
και να έχουµε και περίσσευµα. Μήνυµα σηµαντικό για
την παραπέρα πορεία. Ο κόσµος ακολουθεί και ενι-
σχύει, όταν βλέπει ότι υπάρχει συνέπεια και ανιδιοτε-
λής αγώνας. Μάλιστα, λαµβάναµε πολλές συγκινητι-
κές σχετικές επιστολές. Ένας ανάπηρος σε επιστολή
του µας έγραφε ότι στέλνει όλη τη σύνταξη του µηνός,
ως ενίσχυση για τον τιτάνιο αγώνα, που διεξάγουµε
και πως µόνο έτσι µπορεί να βοηθήσει! Χαρακτηρι-
στικό ήταν το φαινόµενο ότι, όταν υπήρχαν συνεργα-
σίες, οι οικονοµικές ενισχύσεις από το λαό έπεφταν,
αντίθετα µε ό,τι γινόταν στην εποχή της αυτοτελούς
καθόδου, που αυξάνονταν. Το στοιχείο αυτό δεν προ-
σέχθηκε από τον Πρόεδρο, την πλειοψηφία των µελών
του Πολιτικού Γραφείου και των άλλων στελεχών,
µια και η Χ.∆. δεν ήθελε να έχει εξαρτήσεις από τα οι-
κονοµικά και ξένα κέντρα. Αν στελέχη της Χ.∆. είχαν
έντονη επιθυµία και ποθούσαν να γίνουν εξάπαντος
βουλευτές και υπουργοί, θα έπρεπε να διαλέξουν άλλο
κόµµα και όχι την Χ.∆., που ήταν κίνηµα αγώνα και
θυσίας στο πνεύµα το πρωτοχριστιανικό.

Υποψήφιοι

Μετά την απόφαση για την αυτοτελή συµµετοχή
της Χ.∆. στις εκλογές του 1981, φάνηκε στο θέµα
των υποψηφίων του Κινήµατος η στενή αντίληψη της
ψυχολογικής απήχησής τους. Κυρίως ο Πρόεδρος
αλλά και άλλα στελέχη επέµεναν να συµµετάσχουµε
µόνο σε λίγους Νοµούς, τέσσερις-πέντε και εκεί να δο-
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θεί το βάρος του εκλογικού αγώνα. Όµως δεν αντι-
λαµβάνονταν τον ψυχολογικό αντίκτυπο που θα είχε
µια τέτοια συµµετοχή. Θα έδειχνε ότι η Χ.∆. δεν έχει
πανελλήνια εµβέλεια. Επί πλέον θα απογοήτευε τους
οπαδούς και φίλους των άλλων Νοµών, που δεν θα
µπορούσαν να ψηφίσουν αυτό που ήθελαν. ∆υστυχώς
στις έντονες πιέσεις και στην επιµονή µας δεν αντι-
λαµβάνονταν τα αυτονόητα.

Όµως, παιδιά µου, όταν ο Πρόεδρος Νικ. Ψαρου-
δάκης πήγε στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην αρµό-
δια ∆ιεύθυνση, για την κατάθεση της αίτησης της
Χ.∆., για συµµετοχή της στις Ευρωεκλογές του 1981
και στις αντίστοιχες Εθνικές εκλογές σε πέντε Νοµούς,
την τελευταία ηµέρα (1η Οκτωβρίου 1981, ηµέρα Πα-
ρασκευή), ο αρµόδιος υπάλληλος, επειδή φαίνεται
συµπαθούσε τον Πρόεδρο, του είπε: «Γιατί κ. Ψαρου-
δάκη δεν συµµετέχετε σε όλους τους Νοµούς ή τουλά-
χιστον σε είκοσι για να σας δοθεί δωρεάν το χαρτί για
τα ψηφοδέλτια;». Επιστρέφει ο Πρόεδρος στα γραφεία
(Σόλωνος 126, Αθήνα) ιδρωµένος και απογοητευµέ-
νος. Μας είπε τα σχετικά νέα. Βρισκόµουν εκείνη την
ώρα στα γραφεία. Αµέσως αρχίζω µαζί µε άλλους την
τηλεφωνική επικοινωνία µε µέλη µας στις διάφορες
πόλεις και σε λίγη ώρα συγκεντρώνουµε την τυπική
συµµετοχή στους είκοσι Νοµούς της χώρας, παρά την
επιµονή µου να συµµετάσχουµε αν είναι δυνατόν και
σε όλους του Νοµούς, µια και οι υποψήφιοι θα πλή-
ρωναν µόνοι τους το σχετικό παράβολο. ∆υστυχώς δεν
εισακούσθηκα! Χάθηκε άλλη µια ευκαιρία να φανεί η
πανελλήνια συµµετοχή της Χ.∆. ∆εν αντιλαµβάνονταν
τον θετικό αντίκτυπο της πανελλήνιας συµµετοχής!
΄Ετσι κατατέθηκε η νόµιµη συµµετοχή της Χ.∆. και
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54. Βλ. εφηµ. «Χριστιανική», 30 Οκτωβρίου 1981, σελ. 3.

κατ’ αυτόν τον τρόπο δόθηκε δωρεάν από το Κράτος
το χαρτί για τα ψηφοδέλτια για τις Ευρωεκλογές και
για τους είκοσι Νοµούς των Εθνικών εκλογών.
Ωστόσο, στη συνέχεια µάθαµε ότι θα είχαµε πρό-
σβαση στην τηλεόραση και θα παρουσιαζόταν το πρό-
γραµµά της Χ.∆. από εκεί, αν θα είχαµε 150 υποψη-
φίους στους συνδυασµούς. Ένα σφάλµα κι αυτό του
πτωχοπροδροµισµού. Αν είχαµε εξ αρχής αποφασίσει
να κατεβάσουµε σε όλους τους Νοµούς και περισσό-
τερους υποψηφίους θα είχαµε παρουσία στην τηλεό-
ραση, µε ανάλογη απήχηση και αποτέλεσµα και δεν θα
παραπονιόµασταν για «τον απαράδεκτο αποκλεισµό
από την Τηλεόραση» κατά την προεκλογική περίοδο,
όπως γράφεται στην εφηµερίδα µας54. Το ξερό µας το
κεφάλι έφταιγε!

Ψηφοδέλτια

Μεγάλο πρόβληµα για τον Πρόεδρο Νικ. Ψαρου-
δάκη και τα άλλα µέλη του Πολιτικού Γραφείου της
Χ.∆. ήταν το πώς θα µπορέσουµε να τυπώσουµε τα
τόσα ψηφοδέλτια. Σε µια καθοριστική συζήτηση, για
το αν θα κατέλθουµε αυτοτελώς ως Χ.∆. στις εκλογές
του 1981, τέθηκε το πρόβληµα της εκτύπωσης των ψη-
φοδελτίων. Τότε τους είπα ότι αναλαµβάνω την σχε-
τική εκτύπωσή τους και µε την αποφασιστική µου
αυτή απάντηση δέχτηκαν τη συµµετοχή στις εκλογές.
Μάλιστα συνεπίκουρος ήρθε και ο Γρηγόρης Παπαϊ-
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55. Αντίγραφο του «Απολογισµού» για τις εκλογές του 1981
απόκειται στο Αρχείο µου.

ωάννου µε µερικά άλλα µέλη. Με την αποφασιστική
αυτή στάση µου στο θέµα της εκτύπωσης και απο-
στολής των ψηφοδελτίων προχωρήσαµε στις εκλο-
γές. Ας σηµειωθεί ότι όλες οι δουλειές γίνονταν µε την
εθελοντική προσφορά µερικών µελών και φίλων.
Ωστόσο, θα πρέπει να τονισθεί ότι η κατάθεση την τε-
λευταία ηµέρα (1η Οκτωβρίου 1981) της αίτησης συµ-
µετοχής της Χ.∆. στις εκλογές, η έγκριση του χαρτιού
την τελευταία στιγµή µετά τις φωνές που βάλαµε και
η παραλαβή του την εποµένη (2 Οκτωβρίου 1981),
είχε ως αποτέλεσµα τα φιλµ και ο τσίγκος για την
εκτύπωση των ψηφοδελτίων να σταλούν τελικά τη
∆ευτέρα, 4 Οκτωβρίου 1981. Πολλές καθυστερήσεις,
και να φανταστείτε πως οι εκλογές ήταν στις 18 Οκτω-
βρίου!

Πολλές φορές σας έχω δείξει, αγαπηµένα µου παι-
διά, ότι πίσω από το κτίριο «Λεβεντάκη», που είναι
στην Εθνική Οδό, (13ο χιλ. Αθηνών-Λαµίας) όπως
κατευθυνόµαστε προς Πειραιά, δεξιά στο ύψος του Ν.
Ηρακλείου, ήταν το τυπογραφείο όπου τυπώναµε τα
ψηφοδέλτια. Πήγαµε στο τυπογραφείο αυτό του «Ρο-
δάκη», που ήταν γνωστός στο Κίνηµα από παλιές εκ-
δόσεις του, που είχε τυπώσει. Συµφωνήθηκε η χιλιάδα
των ψηφοδελτίων στην τιµή των 28 δρχ. και µε ευκο-
λίες πληρωµής. Είχαµε και άλλες προσφορές, από
άλλα τυπογραφεία µε 30 και 35 δρχ. τη χιλιάδα, αλλά
ήθελαν επί πλέον άµεση πληρωµή. Και όπως σηµει-
ώνω στον «Απολογισµό προς το Πολιτικό Γραφείο»55
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βγήκε αληθινή η ρήση του λαού «το φθηνό το κρέας
το τρώνε οι σκύλοι», και τούτο διότι ο τυπογράφος δεν
µπόρεσε να ανταποκριθεί στις γρήγορες απαιτήσεις
εκτύπωσης των ψηφοδελτίων, µαζί βέβαια και µε την
δική µας καθυστέρηση των τελευταίων ηµερών. Αφή-
σαµε για έξι ηµέρες το τυπογραφείο χωρίς να δου-
λεύει, διότι καταθέσαµε την τελευταία στιγµή στο
Υπουργείο Εσωτερικών την αίτηση για συµµετοχή
στις εκλογές, ενώ είχαµε συµφωνήσει µε τον τυπο-
γράφο να δοθεί στις 28 Σεπτεµβρίου το φιλµ του ψη-
φοδελτίου για την Ευρωβουλή, που όµως του δόθηκε
στις 4 Οκτωβρίου 1981, και οι εκλογές ήταν στις 18
του µηνός!

Αγώνας και αγωνία µεγάλη µαζί. Να πάω να παρα-
λάβω πρώτα το χαρτί, που ήρθε από τη «Θεσσαλική
Χαρτοποιία» Λάρισας. Πολλές µπλε δεσµίδες για τα
ψηφοδέλτια της Ευρωβουλής και λίγες λευκές δεσµί-
δες για τα ψηφοδέλτια της Ελληνικής Βουλής, µια
και συµµετείχε η Χ.∆. µε συνδυασµό σε είκοσι Νο-
µούς. Να σηµειωθεί ότι χορηγήθηκε ποσότητα χαρτιού
ανάλογη µε τον αριθµό των εγγεγραµµένων στους
εκλογικούς καταλόγους. Επίσης θα πρέπει να τονισθεί
ότι µετά την εκτύπωση των ψηφοδελτίων αµέσως τα
συσκευάζαµε σε χαρτόκουτα, τα µεταφέραµε στη συ-
νέχεια στα Πρακτορεία των Υπεραστικών ΚΤΕΛ των
διαφόρων Νοµών, ώστε να δοθούν στις αντίστοιχες
Νοµαρχίες. Στην όλη αυτή προσπάθεια ήταν µαζί µου
κυρίως ο Γρηγόρης Παπαϊωάννου, ο Γιάννης Ανα-
στασιάδης, ο ∆ηµ. Μανώλαρος και αποσπασµατικά
βοήθησαν µερικά ακόµη µέλη.

Φυσικά δεν είχαµε χρήµατα να αγοράσουµε επί
πλέον χαρτί για τις απώλειες, που θα συνέβαιναν κατά
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56. Βλ. εφηµ. «Χριστιανική», 30 Οκτωβρίου 1981, σελ. 3.

την εκτύπωση και για την διαµοίραση στα µέλη και
τους φίλους µας, µε αποτέλεσµα να µην φθάσει το
χαρτί για όλα τα εκλογικά τµήµατα της χώρας. ΄Ετσι
υπήρξαν λίγοι Νοµοί (επτά τον αριθµό)56 στους οποί-
ους δεν στάλθηκαν ψηφοδέλτια, µε αποτέλεσµα να
µην υπάρχουν στα εκλογικά τµήµατα. Και είναι προς
τιµήν των ανθρώπων που επιµένανε να ψηφίσουν την
Χ.∆. και στην επιµονή τους ο δικαστικός αντιπρόσω-
πος τους έδινε το λευκό χαρτί και αναγράφανε τον
τίτλο της Χ.∆. Για αυτό και είχαµε ψήφους και στους
Νοµούς όπου δεν στάλθηκαν ψηφοδέλτια. Το στοιχείο
αυτό, που δείχνει τη συµµετοχή των µελών και φίλων
σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς παραβλέφθηκε κατά την
ανάλυση των αποτελεσµάτων από τον Πρόεδρο και τα
άλλα µέλη του Πολιτικού Γραφείου. Εννοείται πως δεν
είχαµε ούτε και αντιπροσώπους στα εκλογικά τµή-
µατα, για να µην ακυρώνονται ψηφοδέλτιά µας.

Αποτελέσµατα των εκλογών του 1981

Σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εκλογών µπο-
ρούµε να πούµε πως, έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω,
που αναφέρθηκαν, το ποσοστό των Ευρωεκλογών
ήταν 1,14%, και σε απόλυτους αριθµούς 26.000 ψη-
φοφόροι προτίµησαν να ρίξουν ψηφοδέλτιο της Χ.∆.
Πέρα όµως από το ποσοστό, αυτό που έχει σηµασία εί-
ναι το γεγονός ότι σε όλα τα εκλογικά τµήµατα της χώ-
ρας υπήρχαν ψηφοφόροι µας, στοιχείο δηλωτικό της

107



εξάπλωσης του µηνύµατός µας. Το στοιχείο αυτό, δυ-
στυχώς και πάλι το τονίζω, δεν προσέχθηκε από τα
στελέχη µας, ενώ αντίθετα, υποθέτουµε, θορύβησε
τους αντιπάλους µας, και ιδιαίτερα τις σκοτεινές δυ-
νάµεις, δίνοντας σηµασία στη δυναµική αυτή που εµ-
φανίστηκε να έχει η Χ.∆. πανελλαδικά. ∆εν υπήρχε
εκλογικό τµήµα της χώρας χωρίς ψήφο στη Χ.∆.

Επίσης, θα πρέπει να πούµε ότι κατά την ανάλυση
των αποτελεσµάτων δεν ελήφθη υπ’ όψιν από τα πε-
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57. Ενδιαφέρον έχει να αναφέρουµε τα έξοδα του προεκλογικού
αγώνα της Χ.∆., όσα ξοδεύτηκαν από το κεντρικά γραφεία
της Χ.∆. και δηµοσιεύθηκαν στην εφηµερίδα «Χριστιανική»,
13 Νοεµβρίου 1981, που ανέρχονταν στο συνολικό ποσό
2.050.165 δρχ. (Χαρτί, εκτυπώσεις εντύπων κλπ. 537.847
δρχ., εκτύπωση και κοπή ψηφοδελτίων 394.000 δρχ., απο-
στολή ψηφοδελτίων 128.232 δρχ., γραµµατόσηµα 140.553
δρχ., παράβολα Ευρωκοινοβουλίου και µερικών υποψηφίων
206.000 δρχ, ενοικιάσεις αιθουσών 89.424 δρχ., δηµοσιεύσεις
50.000 δρχ., ενίσχυση εφηµ. «Χριστιανικής» 317.386 δρχ.,
αµοιβές προσωπικού 82.700 δρχ., έξοδα περιοδειών 30560
δρχ., διάφορα (καύσιµα, ΟΤΕ, ταξί, φωτογραφίες κλπ) 73.463
δρχ.). Εκλογικός αγώνας µε «πενταροδεκάρες», όταν τα άλλα
κόµµατα είχαν το ταµείο τους γεµάτο από ύποπτες ενισχύσεις.
∆υστυχώς, ούτε αυτή η παράµετρος ελήφθη υπ’ όψιν και
έφθασαν µερικά στελέχη να απογοητεύονται από το εκλογικό
αποτέλεσµα.

58. Στην προεκλογική αυτή περίοδο κινητοποιήθηκαν όλοι! Θα
θυµάσαι παιδί µου, Απόστολε, πως και εσύ, που ούτε επτά
ετών δεν ήσουν, συµµετείχες µαζί µου στις αφισοκολλήσεις.

ρισσότερα µέλη του Πολιτικού Γραφείου της Χ.∆., ότι
ο εκλογικός αγώνας έγινε µε έναν εξ αρχής αρνητικό
παράγοντα, την προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ του αντι-
προέδρου του Κινήµατος της Χ.∆., Στ. Παπαθεµελή.
Τι συνειρµούς θα επέφερε αυτή η πράξη στο εκλογικό
σώµα, στους αµφιταλαντευόµενους ψηφοφόρους, που
είχαν ακούσει για τον αγώνα της Χ.∆.; Επί πλέον κά-
ναµε εκλογές χωρίς χρήµατα57, χωρίς προηγούµενη
πείρα58, µε στενή αντίληψη για τη συµµετοχή στις
Εθνικές εκλογές. Την τελευταία στιγµή, όπως ανέ-
φερα παραπάνω µόνο σε είκοσι Νοµούς αντί για πε-
νήντα ένα, που σηµαίνει ότι και στις Εθνικές εκλογές
θα είχαµε περισσότερους ψήφους πέραν των 8.700,
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59. Χαρακτηριστική εν προκειµένω είναι η παρατήρηση ενός γε-
ωργού του Θεσσαλικού κάµπου όταν, µετά την διαφωτιστική
οµιλία στο χωριό του τότε το 1975 που γίνονταν από τη Νο-
µαρχιακή Επιτροπή Λάρισας, ρωτάει µε αφοπλιστική απλό-
τητα, «ψέµατα µπορείτε να πείτε στο λαό;». Του απαντούµε
πως εµείς δεν µπορούµε να πούµε ψέµατα, παρά µόνο την
αλήθεια. «Ε, τότε δεν θα προχωρήσετε, δεν θα σας ακολου-
θήσει ο λαός, θα ‘στε πάντα λίγοι».

που είχαµε λάβει. Επίσης συµµετείχαµε σε κάθε Νοµό
µε έναν µόνο υποψήφιο, δείχνοντας αµέσως αρνη-
τική εικόνα γενικότερα. Η συµµετοχή περισσοτέρων
δεν θα επιβάρυνε τη Χ.∆., διότι ο κάθε υποψήφιος θα
πλήρωνε το παράβολο υποψηφιότητας για τις εκλογές.
Και το σηµαντικότερο: αν είχαµε 150 και πλέον υπο-
ψηφίους θα είχαµε πρόσβαση στην τηλεόραση, µια ευ-
καιρία που δυστυχώς χάθηκε. Αυτό ούτε καν το ανέ-
φεραν. ∆εν βάζουν προσκόµµατα µόνο οι αντίπαλοι,
αλλά και η νοοτροπία µας.

Βέβαια στην ανάλυση των αποτελεσµάτων δεν ελή-
φθη υπ’ όψιν το σηµαντικό γεγονός της σοσιαλιστικής
λαίλαπας, που επικρατούσε τότε, µε τα τόσα ψεύδη,
που εκτόξευε ο Ανδρέας Παπανδρέου και είχε την
υποστήριξη όλων των µέσων δηµοσιότητας. ΄Εφτασε,
για παράδειγµα, στο σηµείο να υποσχεθεί ακόµη και
την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα Πα-
νεπιστήµια, πέρα από τα συνθήµατα «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ
το ίδιο Συνδικάτο», «Εξω από την ΕΟΚ» και τόσα
άλλα. Πώς να αντιπαλαίσει το Κίνηµά µας, που θέλει
να λέει την αλήθεια59, µε τους ψεύτες, που υπόσχον-
ται τόσα και τόσα και εξαπατούν τον λαό; Γι’ αυτό θα
έπρεπε να έµενε σταθερή στη γραµµή της η Χ.∆.,

110



ώστε, όταν θα απογοητεύονταν από τα ψεύδη του
ΠΑΣΟΚ, να εύρισκαν το Κίνηµα και να πρόσεχαν τα
µηνύµατά του. Εµείς δυστυχώς αµέσως το γκρεµί-
σαµε προσβλέποντας σε άµεσες επιτυχίες. Τα µέλη
µας, που ήθελαν γρήγορα και άµεσα αποτελέσµατα
και να εκλεγούν βουλευτές, θα έπρεπε να εντάσσον-
ταν στο ΠΑΣΟΚ, όπως έκανε και ο Στ. Παπαθεµελής
και όχι να ξεστρατίζουν το Κίνηµα της Χ.∆.

∆εν πρέπει να παραβλεφθεί και το γεγονός ότι κατά
την περίοδο αυτή της ανεξάρτητης, αυτοτελούς καθό-
δου στις εκλογές εντείνονταν η αρθρογραφία του Προ-
έδρου Νικ. Ψαρουδάκη και της εφηµερίδας του Κινή-
µατος γενικότερα εναντίον του Σιωνισµού και της
Μασωνίας, συνδέοντας τις κρυφές σχέσεις τους µε τις
πολιτικοκοινωνικές δυνάµεις της χώρας. Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα και οι κρύφιες επιθέσεις εναντίον του Κι-
νήµατος της Χ.∆. να αυξάνονται, κάτι που θα έπρεπε
κανείς να το περιµένει.

∆υστυχώς πολλά στελέχη και ο Πρόεδρος δεν ήθε-
λαν να καταλάβουν το αυτονόητο: Γιατί ο άνθρωπος
να έρθει στη Χ.∆. και να την ψηφίσει το 1981 και µετά
το1984 αν δεν πρόσκειται ιδεολογικά έστω και λίγο,
αν δεν παραδέχεται και δεν πιστεύει στις αρχές της;
Όσο για τις σοσιαλιστικές, τις δηµοκρατικές της ιδέες,
τις αντιστασιακές περγαµηνές, αυτές τις ιδέες τις έβρι-
σκε και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήταν µεγάλο κόµµα και
κόµµα της εξουσίας και µε το οποίο θα είναι δυνατόν
να τακτοποιεί τις υποθέσεις του. Άρα η έντονη προ-
βολή της ιδεολογικής, πολιτικής και κοινωνικής ιδι-
αιτερότητας της Χ.∆., του τρίτου δρόµου, θα γίνει η αι-
τία να έρθουν άνθρωποι να την ακολουθήσουν, όπως
και εµείς και πολλοί άλλοι ψηφοφόροι κάναµε.
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60. Σχετικά βλ. εφηµ. «Χριστιανική», 20 Φεβρουαρίου 1981, σελ. 5.

Το ποσοστό των εκλογών του 1981 και 1984 θεω-
ρήθηκε πολύ µικρό. ∆υστυχώς δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν
οι κάτωθι παράγοντες: 1). Η Χ.∆, ήταν ιδεολογικό κί-
νηµα 2). Ήταν η εποχή της λαίλαπας του ΠΑΣΟΚ, της
ενορχηστρωµένης προβολής του 3). Ως Κίνηµα-κόµµα
ήµασταν ανοργάνωτοι. Τότε προσπαθούσαµε να βά-
λουµε µια οργανωτική δοµή. Η Επιτροπή Περιφερει-
ακής Οργάνωσης αναπτύχθηκε και βοήθησε σηµαντικά
στην οργάνωση του κόµµατος 4). Κάναµε εκλογικούς
αγώνες χωρίς χρήµατα, µε πενταροδεκάρες, όταν οι άλ-
λοι κοµµατικοί σχηµατισµοί είχαν κρουνούς χρηµάτων.
∆υστυχώς, όλους αυτούς τους παράγοντες ήθελαν να
τους παραβλέπουν και να πιπιλίζουν την καραµέλα
της συνεργασίας.

Υπεύθυνος Οικονοµικής Επιτροπής
του Κινήµατος της Χ.∆.

Θα ήθελα, παιδιά µου, στο σηµείο αυτό να προ-
σθέσω µια υπευθυνότητα, που ανέλαβα, όταν η Κεν-
τρική Επιτροπή του Φεβρουαρίου του 1981 µε εξέλεξε
στην Οικονοµική Επιτροπή του Κινήµατος της Χ.∆.
µαζί µε τον Ζώη Μεταξά και τον ∆ηµ. Τσικριτέα60.
Από την πρώτη στιγµή προσπάθησα να δω ποια ήταν
η οικονοµική κατάσταση του Κινήµατος. Για οτιδή-
ποτε αναλάµβανα, όπως γνωρίζετε, ήθελα να γνω-
ρίζω το αντικείµενο της εργασίας για τον πλήρη έλεγχο
και την καλή απόδοση.

Η οικονοµική δραστηριότητα του Κινήµατος εκείνη
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61. «Φωτοσύνθεση» ήταν η επιχειρηµατική µονάδα, που δηµι-
ουργήθηκε µε σκοπό να γίνεται το δηµιουργικό κοµµάτι,
δηλ. το γράψιµο των κειµένων στον υπολογιστή και η σελι-
δοποίηση της έκδοσης της εφηµερίδος «Χριστιανική» και
των εντύπων του Κινήµατος, και παράλληλα να αναλαµβά-
νονται εξωτερικές εργασίες, ώστε να υπάρχει πλήρης απα-
σχόληση της µονάδος. Αγοράστηκε µε χρήµατα των µελών
της Χ.∆., µε µετοχές. Καλή ιδέα ως επιχειρηµατική µονάδα,
αλλά χρειάζεται και ανάλογη ικανότητα διοίκησης και δια-
χείρισης. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν πήρα µετοχές στη
«Φωτοσύνθεση», διότι γνώριζα τους ανθρώπους, οι οποίοι,
πέρα από τις καλές και αγνές προθέσεις τους, είχαν έλλειµµα
στον διοικητικό και διαχειριστικό έλεγχο της µονάδος, όπως
πράγµατι αποδείχτηκε αργότερα.

την περίοδο περιλάµβανε α) Τη δραστηριότητα του
κόµµατος, β) Την εφηµερίδα «Χριστιανική», γ) Την
«Φωτοσύνθεση»61 από το 1978 και δ) Το βιβλιοπωλείο
«Μήνυµα» µε τις σχετικές εκδόσεις του Κινήµατος.

Τον πρώτο καιρό προσπάθησα να ελέγξω την οι-
κονοµική κατάσταση της εφηµερίδος «Χριστιανική»
και της «Φωτοσύνθεσης», που είχαν αρκετούς εργα-
ζόµενους. Στο πνεύµα αυτό προσπάθησα πρώτα να
έχω µια καλή επικοινωνία µε τις κοπέλες που εργά-
ζονταν στη «Φωτοσύνθεση», καθώς µε το άλλο προ-
σωπικό. Κατέγραψα µε τη βοήθεια του Παν. Νικολό-
πουλου τα περιουσιακά στοιχεία του ορόφου όπου
ήταν η «Φωτοσύνθεση» και η εφηµερίδα «Χριστια-
νική».

Προσπάθησα να µειώσω τα έξοδα. Από τέσσερα τη-
λέφωνα που υπήρχαν στον ένα όροφο, τα δύο καταρ-
γήθηκαν. Μειώσαµε το προσωπικό, µια και δεν υπήρχε
πλήρης απασχόληση. Φανταστείτε, παιδιά µου, πως εί-
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χαν και κλητήρα για µικροδουλειές, ενώ ήταν χρεω-
µένοι! Από έλεγχο, που έκανα στο τυπογραφείο «Ανε-
µοδουρά», όπου τυπώνονταν η εφηµερίδα «Χριστια-
νική», διαπίστωσα ότι δεν γίνονταν έλεγχος του
χαρτιού, που περίσσευε κάθε φορά µετά την έκδοσή
της. Πάντοτε περίσσευαν πολλά κιλά χαρτιού. Πραγ-
µατική σπατάλη από αδιαφορία, από ολιγωρία.

Ένα σοβαρό θέµα ήταν η λειτουργία της επιχείρη-
σης «Φωτοσύνθεση». Ως ιδέα ήταν υπέροχη και είχε
υποστηριχθεί από τον Παν. Γιωτόπουλο και άλλα
µέλη. Θα υπήρχε η λειτουργία της στο χώρο του Κι-
νήµατος ώστε να γίνεται η έκδοση της εφηµερίδος
«Χριστιανική» καθώς επίσης των εντύπων και βιβλίων.
Επί πλέον θα υπήρχαν έσοδα από τις εργασίες τρίτων
πελατών. Ετσι είχε αγοραστεί το 1978 πρώτα ένα µη-
χάνηµα φωτοσύνθεσης, δυστυχώς όµως σε δολάρια µε
αποτέλεσµα τα γραµµάτια κάθε φορά να πληρώνονται
περισσότερο λόγω της διαφορετικής τιµής του δολα-
ρίου µε τη δραχµή. Και ενώ δεν είχε εξοφληθεί το
πρώτο µηχάνηµα της φωτοσύνθεσης, αγοράσθηκε και
δεύτερο µηχάνηµα, που είχε ως αποτέλεσµα να µην
καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας τους. Το σηµαντι-
κότερο όµως όλων ήταν ότι ο εισηγητής της δραστη-
ριότητας αυτής, Παν. Γιωτόπουλος ορίστηκε υπεύθυ-
νος της «Φωτοσύνθεσης», χωρίς όµως να ασκεί πλήρη
έλεγχο. ΄Ετσι ανέθεσε την υπευθυνότητα σε άλλον
άνθρωπο, εξωτερικό, µε µισθό, και τον οποίο πάλι
δεν ήλεγχε. Επιχειρηµατικότητα χωρίς τις ανάλογες
ικανότητες διαχείρισης! Περισσότερο προσωπικό, τέσ-
σερις εργαζόµενες στη «Φ», χωρίς να έχουν πλήρη
απασχόληση. Με την ανάληψη της Οικονοµικής Επι-
τροπής καταβλήθηκε προσπάθεια να µειωθεί το προ-
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62. Αντίγραφο της Εισήγησης αυτής για την οικονοµική κατά-
σταση των δραστηριοτήτων της εφηµ. «Χριστιανική» και της
«Φωτοσύνθεσης» υπάρχει και στο Αρχείο µου.

σωπικό, όπως ανέφερα.
Μάλιστα στις 20 Ιουνίου 1981 είχαµε καταθέσει

στη ∆ιοικούσα Επιτροπή και την Κεντρική Επιτροπή
της Χ.∆. σχετική Εισήγηση εκ δώδεκα χειρόγραφων
σελίδων µε αναλυτικά στοιχεία της κατάστασης των οι-
κονοµικών υποχρεώσεων της εφηµερίδος «Χριστιανι-
κής» και της «Φωτοσύνθεσης»62. Τονίζαµε ότι υπήρχε
«στενή σχέση της πολιτικής πρακτικής και της οικονο-
µικής κατάστασης του Κινήµατος. Μία λανθασµένη πο-
ρεία είχε αντίκτυπο στην αριθµό των µελών και φίλων
(άρα και των εισφορών). Το Κίνηµά µας ζει αυτήν την
πραγµατικότητα και οι αριθµοί το επιβεβαιώνουν».

Επισηµάναµε ότι µέχρι το 1979 απασχολούνταν
τέσσερις δηµοσιογράφοι στην εφηµερίδα «Χριστια-
νική», οι οποίοι επιβάρυναν το κόστος λειτουργίας
της εφηµερίδας και επί πλέον δεν ήταν δυνατόν να εµ-
πνέονται από τις ιδέες της Χ.∆., µια και δεν τις γνώ-
ριζαν. Ο ένας απεχώρησε µόνος του και οι άλλοι τρεις
αποζηµιώθηκαν. Αντιλαµβάνεται κανείς τον λόγο που
ήταν συνεχώς χρεωµένο το Κίνηµα µε τέτοια νοοτρο-
πία και χωρίς έλεγχο διαχειριστικό. Συνεχώς ζητούσαν
χρήµατα από τα µέλη, για να καλύψουν τα έξοδα έκ-
δοσης της εφηµερίδας. Επί πλέον, όπως τονίσθηκε
στην Εισήγηση, «έκτοτε µόνοι µας βγάζαµε την εφη-
µερίδα αποδεικνύοντας την δυνατότητά µας αφ’ ενός
και αφ’ ετέρου την καλλίτερη ποιότητά της».

Ας αναφέρω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα
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της κατάστασης της διαχείρισης. Τον Σεπτέµβριο του
1981 µε την καλή επικοινωνία, που είχα αναπτύξει, µε
τις εργαζόµενες κοπέλες της «Φωτοσύνθεσης», εµ-
µέσως µου υπέδειξαν ότι ο υπεύθυνος διαχείρισης της
«Φωτοσύνθεσης» κρατούσε κρυφά διπλά βιβλία, τα
οποία ανακάλυψα, και τα οποία έδειχναν την οικονο-
µική δραστηριότητά του σε βάρος του Κινήµατος,
άλλα χρέωνε στους πελάτες και άλλα παρουσίαζε στη
«Φωτοσύνθεση». Ο διαχειριστής αυτός ήταν από το
1977. Μετά τη λογιστική εκκαθάριση και τη συζήτηση
µε τον δικηγόρο επήλθε συµβιβασµός οικονοµικός
και διεκόπη η συνεργασία. Είχε ενηµερωθεί ο Πρό-
εδρος και τα µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής, εκ των
οποίων δύο, που ήταν πριν οι υπεύθυνοι να ελέγχουν
τη διαχείρισή του, αντέδρασαν στη δική µου ενέργεια
κατά τη συνεδρίαση αυτή, µάλιστα ο ένας λέγοντας:
«Μα πώς άνοιξες το γραφείο του και βρήκες τα διπλά
βιβλία;». Τέτοια αφέλεια, λες και ήταν το γραφείο
του σπιτιού του και όχι της «Φωτοσύνθεσης». ∆υστυ-
χώς στην αντίδραση αυτή κατά τη συνεδρίαση, που
συζητήθηκε το θέµα της αποκάλυψης της οικονοµικής
ατασθαλίας του υπευθύνου της «Φωτοσύνθεσης» µε
τα διπλά βιβλία(!) και στην προσπάθειά µου να βάζω
τάξη στα οικονοµικά του Κινήµατος, δεν υπήρξε η
ανάλογη κάλυψη από τον Πρόεδρο Νικ. Ψαρουδάκη.
Επί πλέον υπήρξε αντίδραση του Μαν. Μηλιαράκη
στις δραστηριότητες της Οικονοµικής Επιτροπής, µια
και ήταν έντονη η δραστηριότητά της και όχι για φι-
γούρα, φθάνοντας στο σηµείο να πει στο Πολιτικό
Γραφείο στις 16 Φεβρουαρίου 1982, όπως σηµειώνω
στο Ηµερολόγιό µου, πως κάνω «ό,τι θέλω εδώ µέσα»,
χωρίς ανάλογη κάλυψή µου από τον Πρόεδρο. ΄Ετσι,
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αµέσως, στις 18 Φεβρουαρίου 1982, µε επιστολή µου
υπέβαλα την παραίτησή µου από την Οικονοµική Επι-
τροπή της Χ.∆.

Υπεύθυνος της Επιτροπής
Περιφερειακής Οργάνωσης (Ε.Π.Ο.)

Μια άλλη σηµαντική Επιτροπή που ανέλαβα το
1982 µε απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της Χ.∆.,
αγαπητά µου παιδιά, ήταν εκείνη της Επιτροπής Πε-
ριφερειακής Οργάνωσης (Ε.Π.Ο.). Το έργο της ήταν
να επικοινωνεί µε τα µέλη και ιδιαίτερα µε τις Τοπικές
Οργανώσεις (Τ.Ο.), που είχαν ιδρυθεί σε διάφορα
µέρη της χώρας, και επί πλέον να συµβάλλει στην
οργάνωση και δηµιουργία νέων Τ.Ο., ώστε να απλώ-
νεται οργανωτικά το Κίνηµα σε όλη την Ελλάδα και
στο Εξωτερικό όπου υπήρχαν µέλη µας. Καθηµερινώς
από το ιατρείο µου κυρίως τηλεφωνικώς και µε επι-
στολές τις οποίες έγραφα τις βραδινές ώρες, είχα συν-
τονισµένη επικοινωνία µε πολλά µέλη και τις Τ.Ο.
και πολλές επισκέψεις και γενικότερα συντονισµό των
δραστηριοτήτων τους.

Μετά την απόφαση του Α΄ Συνεδρίου το 1979 και
του Β΄ Συνεδρίου το 1984 για αυτόνοµη συµµετοχή
στις Ευρωεκλογές και Εθνικές εκλογές το 1981 καθώς
και στις Eυρωεκλογές του 1984, η κινητικότητα και
δραστηριότητα των µελών αυξήθηκε σηµαντικά µε
αποτέλεσµα να είναι 46 οι Τοπικές Οργανώσεις της
Χ.∆. και της νεολαίας ΕΧΟΝ. Και για τη αλήθεια του
αναφεροµένου, που µπορεί τώρα να φαίνεται υπερ-
βολικό, δηµοσιεύεται ο κατάλογος µε τις Τοπικές Ορ-
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Πίνακας µε τις 46 Τοπικές Οργανώσεις του Κινήµατος της Χ.∆. το
1984, δείγµα της εξάπλωσής της κατά την αυτοτελή πορεία της.

TOΠIKEΣ OPΓANΩΣEIΣ TOY KINHMATOΣ THΣ X.∆.

1.T.O. AΘHNAΣ Σόλωνος 126 (01) 3606863
2.T.O. EXON AΘHNAΣ Σόλωνος 126 (01) 3600082
3.T.O. ΠETPAΛΩNΩN Kυκλώπων 29 (01) 3256352
4.T.O. N. ΛIOΣIΩN Πατρόκλου 65
5.T.O. AIΓAΛEΩ Γρ. Kυδωνιών 17 (01) 5140424
6.T.O. ΓAΛATΣIOY ΠATHΣIΩN Tραλλέων 84 (01) 2516998
7.T.O. AΓ. ∆HMHTPIOY MΠPAXAMIOY Bάλτου - Bελεστίνου
8.T.O. ΓΛYΦA∆AΣ B. Hπείρου 9
9.T.O. ΠEIPAIA Aλκιβιάδου 108A΄ (01) 4171178

10.T.O. EXON ΠEIPAIA Aλκιβιάδου 108A΄ (01) 4171178
11. T.O. ΘEΣ/NIKHΣ Γρ. Παλαµά 1 & Tσιµισκή (031) 235441
12.T.O. EXON ΘEΣ/NIKHΣ Γρ. Παλαµά 1 & Tσιµισκή (031) 235441
13.T.O. AΛEΞAN∆POYΠOΛHΣ Aίνου 19 (0551) 28221
14.T.O. KOMOTHNHΣ Πλατεία B. Kων/νου (0531) 23456 - 28004
15.T.O. ΞANΘHΣ Oρφέως 37 (0541) 27839

(Bιβλιοπωλείο ΣOKAKI)
16.T.O. EXON ΞANΘHΣ Oρφέως 37 (Bιβλ. ΣOKAKI) (0541) 27839
17.T.O. ΣEPPΩN ∆υτ. Θράκης 2 (0321) 25875
18.T.O. ΠYΛAIAΣ ΘEΣ/NIKHΣ Σχολείου 13 (031) 302697
19.T.O. EXON NEAΠOΛHΣ ΘEΣ/NIKHΣ B. Γεωργίου 6 (031) 610839
20.T.O. KATEPINHΣ Περγάµου 19 (0351) 26054
21.T.O. KOZANHΣ Tράντα 14 (0461) 30556
22.T.O. AIANHΣ KOZANHΣ (0461) 98257
23.T.O. ΠTOΛEMAΪ∆AΣ ∆ιοικητηρίου 1A΄ (0463) 28068
24.T.O. ΓPEBENΩN 13ης Oκτωβρίου 3 (0462) 24089
25.T.O. ΛAPIΣAΣ M. Aλεξάνδρου 2 (041) 2548831
26.T.O. EΛAΣΣONAΣ ΛAPIΣAΣ (0493) 22408
27.T.O. BOΛOY Σκενδεράνη 2 & ∆ηµητριάδος (0421) 34475
28.T.O. EXON BOΛOY Σκενδεράνη 2 & ∆ηµητριάδος (0421) 34475
29.T.O. IΩANNINΩN Bλαχλείδου 14
30.T.O. EXON IΩANNINΩN Bλαχλείδου 14
31.T.O. AΓPINIOY (0641) 20069
32.T.O. ΕΧΟΝ AΓPINIOY (0641) 20069
33.T.O. KEPKYPAΣ Φιλαρέτου 14 (0661) 32281 - 24862
34.T.O. AIΓINAΣ ∆. Σολωµού 4
35.T.O. ΛOYTPAKIOY Kολοκοτρώνη 22 (0741) 48684
36.T.O. ΠEPAXΩPAΣ (0741) 49279
37.T.O. APΓOYΣ NAYΠΛIOY (0751) 27946
38.T.O. ΠATPAΣ Παντανάσσης 46 & Kορίνθου
40.T.O. KAΛAMATAΣ Aθηνών 2 (0721) 23673
41.T.O. HPAKΛEIOY Γιαµαλάκη 15A΄ (081) 224576
42.T.O. NEAΠOΛHΣ KPHTHΣ Kύπρου 14 (0841) 32015
43.T.O. XANIΩN Πλατεία 1866 αρ. 7 (0821) 22096
44.T.O. ΣTOYTΓΓAP∆HΣ ΓEPMANIAΣ
45.T.O. TPIΠOΛHΣ Hπείρου 5 22-100
46.T.O. KAΛYMNOY Kαλικάτζαρος ∆ιον.

Eνορία Eυαγγελιστρίας



63. Βλ. εφηµ. «Χριστιανική», 7 Μαΐου 1984.
64. Βλ. εφηµ. «Χριστιανική», 17 Ιουνίου 1983.

γανώσεις της Χ.∆., που είχε καταχωριστεί στην εφη-
µερίδα «Χριστιανική»63.

Εκείνο τον καιρό του 1983, παιδιά µου, δηµοσίευα
σε ιδιαίτερη στήλη στην εφηµερίδα «Χριστιανική» (από
τον Απρίλιο µέχρι τον Σεπτέµβριο) µε τον τίτλο «Από
φύλλο σε φύλλο» µερικά σύντοµα επίκαιρα σχόλια.
Επίσης δηµοσίευσα και το άρθρο «Η ''ανανέωση'' των
πολιτικών δυνάµεων και η ∆ικτατορία»64, υποστηρί-
ζοντας ότι «η δικτατορία πέρα από ό,τι άλλο έπραξε,
έπαιξε και τον ρόλο του ανανεωτή των πολιτικών δυνά-
µεων του τόπου». Στο άρθρο αυτό κατέληγα πως «Μετά
εννιά χρόνια από την πτώση της δικτατορίας και την επα-
νεµφάνιση των ίδιων πολιτικών δυνάµεων στη χώρα
µας, φθάνουµε στην ίδια κατάσταση του λαού, στην απο-
γοήτευση από τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάµεις, στην
πικρία και στην αναζήτηση κάτι καινούργιου». Και πρό-
σθετα στο τέλος πως «είναι η νέα ιστορική στιγµή κατά
την οποία το κίνηµα της Χ.∆. θα πρέπει να δώσει στον ελ-
ληνικό λαό το µήνυµα του Κοινωνικού Χριστιανισµού».

Αυτοτελής συµµετοχή της Χ.∆.
στις Ευρωεκλογές του Ιουνίου 1984

Μετά τις εκλογές του 1981 αρχίζει µια συστηµατική
προσπάθεια για άπλωµα του Κινήµατος. Γίνονται πε-
ριοδείες, οµιλίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος για
την πολιτική κατάσταση της χώρας, παράλληλα µε τη
διαφωτιστική προσπάθεια στα ιδεολογικά θέµατα των
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65. Το Β΄ Συνέδριο της Χ.∆. του 1984 και το Έκτακτο του 1985
παρακολούθησε, παιδιά µου, και η µητέρα σας, Βάσω, ως µέ-
λος που ήταν. Μάλιστα συστηµατικά στην πρώτη σειρά
άκουσε όλες τις οµιλίες των συνέδρων και ύστερα µου έλεγε,
«τώρα καταλαβαίνω γιατί ήσουν εκνευρισµένος µετά από
κάθε συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου ή της Κεντρικής

κοινωνικών συστηµάτων του υλισµού, αστικού και
κοµµουνιστικού, και τις υπάρχουσες «σκοτεινές δυνά-
µεις» του Σιωνισµού, της Μασωνίας, και των παρεπό-
µενών τους. Επίσης, καταβάλλεται προσπάθεια για
µια καλή οργανωτική δοµή στο Κίνηµα. ΄Ετσι, κατά το
τετραήµερο 15-18 Μαρτίου 1984 διοργανώνεται µε
ενθουσιασµό το Β΄ Συνέδριο65 της Χ.∆. στο οποίο επι-
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Αναµνηστική φωτογραφία πριν από τις εργασίες του Β΄ Συνεδρίου της
Χ.∆., Μάρτιος 1984. Καθήµενοι ο Πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης και
∆ηµ. Καραµπερόπουλος. Όρθιοι από αριστερά, Λεων. ∆ρανδάκης,
Ανάργ. Αναπλιώτης, Παν. Γιωτόπουλος, αντιπρόσωπος των Σουηδών
Χριστιανοσοσιαλιστών, Γιάν. Γραµµατικάκης και Ζώης Μεταξάς.



Επιτροπής του Κόµµατος, µε τις ανερµάτιστες απόψεις που
αρκετά µέλη διατύπωναν».

66. Βλ. για παράδειγµα το φύλλο «Χριστιανική», 30 Ιουνίου 1984,
σελ. 6, όπου αναγράφονται τα ονόµατα και τα ποσά που στάλ-
θηκαν στο κίνηµα της Χ.∆. από 2 έως 21 Ιουνίου 1984.

67. Τα έσοδα και έξοδα του εκλογικού αγώνα των Ευρωεκλογών
του Ιουνίου 1984 δηµοσιεύθηκαν αναλυτικά στην εφηµ. «Χρι-
στιανική», 14 Ιουλίου 1984, σελ. 5, και είχαν ως εξής: ΕΣΟ∆Α
από 12-9-1983 έως 27-6-1984 συνολικό ποσό 4.584.481 δρχ.
ΕΞΟ∆Α: 5.134.014 δρχ., µε έλλειµµα περί τις 550.000 δρχ.
Μόνο το παράβολο για συµµετοχή στις Ευρωεκλογές ήταν
1.012.000 δρχ. δηλ. το 1/5 των εξόδων. Τα υπόλοιπα έξοδα για
τον εκλογικό αγώνα ήταν 4.122.000 δρχ. (!). εκ των οποίων:
τυπογραφεία 615.173 δρχ., εκτύπωση ψηφοδελτίων

βεβαιώνεται εκτός των άλλων και η αυτόνοµη παρου-
σία της Χ.∆. στις εκλογές του Ιουνίου του 1984.

Πρέπει να τονισθεί ότι οι Τοπικές Οργανώσεις, τα
µέλη, οι φίλοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό στέλ-
νανε χρήµατα συνεχώς για οικονοµική ενίσχυση για
την αντιµετώπιση των εξόδων κατά τις εκλογές66. Εν-
τυπωσιάζεται κανείς από τη αγάπη των µελών και φί-
λων. Συγκινητική είναι η περίπτωση που δύο στρα-
τιώτες από τη Σάµο στέλνουν τον οβολό τους, το
µισθό τους (!) στο Κίνηµα για ενίσχυση. Πράγµατι
διαπιστώνεται ότι είναι αγώνας θυσίας από όλους,
στοιχείο που τελικά αγνοήθηκε, και κατευθυνθήκαµε
στις συνεργασίες για γρήγορο και άµεσο αποτέλεσµα,
να εκλεγούµε βουλευτές.

Ενδιαφέρον έχει η αναφορά στον οικονοµικό απο-
λογισµό του εκλογικού αγώνα της Χ.∆. στις ευρωε-
κλογές 17 Ιουνίου 1984. Με ψίχουλα έγινε η συµµε-
τοχή στις εκλογές67. Το στοιχείο αυτό δυστυχώς
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764.000δρχ, χαρτί 954.684 δρχ., εφηµ. «Χριστιανική» 370.000
δρχ., µισθοί αµοιβές 228.045 δρχ., πανό, σηµαίες κλπ. 115.750
δρχ., µεγαφωνικές εγκαταστάσεις 48.600 δρχ., αποστολή ψη-
φοδελτίων 314.062 δρχ., ταχυδροµικά 231.266 δρχ., έξοδα πε-
ριοδειών 130.060 δρχ., ΟΤΕ 20.458 δρχ., ενοίκιο αιθουσών
66.720 δρχ., αγορά φωτοτυπικού µηχανήµατος 105.000 δρχ.,
γραφική ύλη κλπ. διάφορα 158.196 δρχ.

68. Καλό θα ήταν να γνωρίζαµε τα ποσά που διέθεσαν τα άλλα
κόµµατα, που κατά κανόνα προέρχονται και από άδηλους πό-
ρους και δεν γνωστοποιούνται.

παραβλέφθηκε από τα µέλη και τον Πρόεδρο και έτσι
απογοητεύθηκαν από τον αριθµό των 26.735 ψηφο-
φόρων που προτίµησαν τη Χ.∆., αριθµός που ανάγε-
ται σε ποσοστό 0.45%, αν και η Χ.∆. βρίσκεται στην
έβδοµη θέση των συµµετασχόντων κοµµάτων, που
σηµαίνει πως µε µια συνεπή και µε διάκριση πορεία το
µήνυµά της θα απλώνεται σε ευρύτερα στρώµατα του
λαού.

ΕΣΟ∆Α: εισφορές από 12 Σεπτ.1983 έως 27 Ιουν.
1984 ποσό 4.584.481 δρχ.

ΕΞΟ∆Α: 5.134.014, (έλλειµµα περί τις 550.000
δρχ.).

Και να σκεφθεί κανείς πως µόνο το παράβολο για
συµµετοχή στις Ευρωεκλογές ήταν το 1/5 των εξόδων,
1.012.000 δρχ. Τα υπόλοιπα έξοδα ήταν 4.122.000
δρχ. µε τα οποία έγινε ο εκλογικός αγώνας (!). Φαν-
τασθείτε, παιδιά µου, χρηµατικό ποσό που διατέθηκε
για εκλογές68. Και είχαν παράπονο για το αποτέλεσµα!
Αν αυτό δεν ονοµάζεται επιεικέστατα αφέλεια, τότε
πώς ονοµάζεται;

Επίσης άλλα δύο στοιχεία που δυστυχώς αγνοήθη-
καν στην απόφαση για την πορεία της Χ.∆., µετά το
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69. Βλ. εφηµ. «Χριστιανική», φύλλο 19 Μαΐου 1984, το άρθρο µε
τίτλο «Ποιοι και γιατί απέκλεισαν τη Χ.∆. από τη χρηµατο-
δότηση».

εκλογικό αποτέλεσµα, ήταν ο αποκλεισµός της Χ.∆.
από τη χρηµατοδότηση για τη συµµετοχή της στις
εκλογές καθώς και από την τηλεόραση κατά την προ-
εκλογική περίοδο69.

Εφόσον ο Πρόεδρος και τα µέλη της Χ.∆. επέµεναν
να αρνούνται τις εξαρτήσεις από οικονοµικά συγ-
κροτήµατα, να πολεµούν τη Μασωνία, τον Σιωνι-
σµό, τον διπρόσωπο υλισµό και τα εξαρτήµατά τους,
ο µόνος τρόπος οικονοµικών εσόδων σ’ αυτήν την τα-
κτική ήταν οι εισφορές των µελών και φίλων και η
πώληση των βιβλίων. Επακόλουθο αυτού είναι το γε-
γονός ότι ο εκλογικός αγώνας γίνεται µε πενιχρά
µέσα, όταν τα άλλα κόµµατα έχουν τις ενισχύσεις
της ολιγαρχίας, τον κρατικό κορβανά και τους άδη-
λους πόρους. Αυτό το σηµαντικό και καθοριστικό
στοιχείο θα έπρεπε να ήταν µπροστά στους πειρα-
σµούς της εξουσίας. Άρα θα έπρεπε να αυξηθούν τα
µέλη και οι φίλοι. Και ο µόνος τρόπος να γίνει αυτό
ήταν να τηρηθεί µια συνεπής ιδεολογική γραµµή και
τακτική. Οι παλινωδίες είχαν άµεσο αντίκτυπο στην
εγγραφή νέων µελών, διαγραφή πολλών, καθώς και
πτώση των εισφορών.

Επίσης δεν κατανοήθηκε η τεχνητή πόλωση, που
δηµιούργησαν τα δύο µεγάλα κόµµατα µε σκοπό να
εγκλωβίζουν τους ψηφοφόρους. Επί πλέον, επειδή εί-
ναι και κόµµατα εξουσίας, πολλοί ψηφοφόροι κατευ-
θύνονται σε αυτά για να «κάνουν τις δουλειές» τους.
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70. Βλ. φύλλο «Χριστιανική», 30 Ιουνίου 1984, σελ. 3.

Παρόµοια και πολλοί του χριστιανικού κύκλου, δε-
σποτάδες, παπάδες, χριστιανικά σωµατεία, παλαιοη-
µερολογίτες και θρησκευόµενοι, τους οποίους χαρα-
κτηρίζουµε µε τον όρο «αστοχριστιανούς», τρέχουν
στα κόµµατα εξουσίας και ανήκουν στην πελατεία
των αστικών κοµµάτων εξουσίας, για να τακτοποιούν
τις υποθέσεις τους µε τις κρατικές υπηρεσίες. Ο Πρό-
εδρος και τα απογοητευµένα µέλη του Π.Γ. ήθελαν
ήρωες τους ψηφοφόρους, ήθελαν να αγνοούν τις απλές
αυτές συνιστώσες. Και κάτι ακόµη: Ο λαός µόνο αν
βλέπει ανθρώπους µε συνέπεια και σταθερότητα, που
δεν παλινωδούν, τους ακολουθεί στον δύσκολο αγώνα
της θυσίας και του ηρωισµού. Θέλει πρότυπα µε αρ-
χές, µε ιδέες, µε ανιδιοτέλεια.

Αξίζει τον κόπο στο σηµείο εδώ να µνηµονεύ-
σουµε την ανακοίνωση της Τοπικής Οργάνωσης Πει-
ραιά της Χ.∆. για τα αποτελέσµατα των Ευρωεκλο-
γών70, στην οποία µεταξύ των άλλων επισηµαίνεται:
«…Σε µας δεν µένει άλλος δρόµος από αυτόν που
χρόνια τώρα βαδίζαµε µε συνέπεια και χωρίς παρεκ-
κλίσεις, ενηµερώνοντας το λαό και αποκαλύπτοντάς
του κάθε τι που γίνεται σε βάρος του από τις σκοτεινές
δυνάµεις και τις δυνάµεις της ανωµαλίας». Και συνε-
χίζει η ανακοίνωση της Τ.Ο. Πειραιά: «Πρέπει να
προωθήσουµε µε πάθος την επαναστατικότητα του κοι-
νωνικού µηνύµατος του Ευαγγελίου θυσιάζοντας τις δή-
θεν εκλογικές "επιτυχίες" και την πρόκληση της "απο-
τελεσµατικότητας"».
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Πώς οδηγηθήκαµε και πάλι στις συνεργασίες.
Το ΄Εκτακτο Συνέδριο του 1985

Θα πρέπει τώρα να σας αναφέρω, παιδιά µου, τα
σχετικά µε την στροφή της εκλογικής τακτικής, της
''αλλοπρόσαλλης νοοτροπίας'', όπως την χαρακτηρίζω,
να αλλάζουν πορεία συνεχώς. ∆εν αντελήφθησαν πως
κατ’ αυτόν τον τρόπο έδειχναν στο λαό πως είναι επι-
πόλαιοι, χωρίς έρµα και τυχάρπαστοι. Τους τα λέ-
γαµε, αλλά δυστυχώς οι υποσχέσεις, που είχαν πάρει
από το ΠΑΣΟΚ, τους έκανε να µην σκέπτονται µα-
κροπρόθεσµα. Έτσι λίγους µήνες µετά το Β΄ Συνέδριο,
η Χ.∆. συµµετείχε στις Eυρωεκλογές τον Ιούνιο του
1984, στις οποίες όµως είχε µικρότερο ποσοστό και
από τις προηγούµενες του 1981 (0, 45% έναντι
1.15%). Το γεγονός αυτό πως τάχα δεν ήταν δυνατόν
να προωθηθεί το µήνυµα της Χ.∆. και να υπάρξει
εκλογή βουλευτών µε την αυτοτελή κάθοδο στις εκλο-
γές, έπαιξε ρόλο στον Πρόεδρο Νικ. Ψαρουδάκη και
στα άλλα στελέχη, που είχαν και παλαιότερα, το 1974
και 1977, τις αντιλήψεις περί συνεργασιών, να αρχί-
σουν πάλι να σκέφτονται τις συνεργασίες µε σκοπό
την είσοδο τους στη Βουλή. Τους είχε γίνει έµµονη
ιδέα η ανάδειξή τους σε βουλευτή. Τέτοιο κόµπλεξ, τέ-
τοιο αίσθηµα µειονεξίας!

Βέβαια, αν ρωτηθούν, από το 1974 και µετά, ποια
ήταν η προσπάθεια για την οργάνωση του Κινήµατος
στην Αθήνα και στην επαρχία, πόσες Τοπικές Οργα-
νώσεις αναπτύχθηκαν, πόσα µέλη καινούργια γρά-
φτηκαν, ποια ήταν η δραστηριότητα γενικότερα, τότε
θα διαπιστωθεί ότι το αρνητικό αποτέλεσµα συµβαδί-
ζει µε την όλη πολιτική και κοµµατική δραστηριότητα.
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΄Εχουν άµεση σχέση όλα αυτά. ∆υστυχώς, δεν ήθελε
ο Πρόεδρος και τα άλλα στελέχη να το καταλάβουν.

Παρόµοια, αν είχαν ερωτηθεί για την κατάσταση
στη νεολαία της Χ.∆., πόσα νέα µέλη είχαν γραφεί, πό-
σες Οργανώσεις είχαν δηµιουργηθεί, τότε θα παίρναµε
την απάντηση ότι συνεχώς υπήρχε ένα θέµα. Η νεο-
λαία είχε αυτονοµηθεί και επανειληµµένα εκείνο τον
καιρό είχαν γίνει συσκέψεις και προβληµατισµοί για
τον κατάλληλο χειρισµό. Βέβαια το πρόβληµα ήταν
ενδογενές, διότι είχε να κάνει µε το «σαράκι» της αµ-
φισβήτησης, η οποία είχε καλλιεργηθεί και καλλιερ-
γούνταν συνεχώς από µερικά µέλη εναντίον των βι-
βλίων του Προέδρου και του ιδίου ιδιαίτερα.
Μεθοδευµένη διαλυτική τακτική, που όπως αποδείχ-
θηκε έφερε σιγά-σιγά το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, τη
διάλυση του Κινήµατος της Χ.∆.

Σηµειώνω ότι σε συνάντηση, που είχα µε τον Πρό-
εδρο στο σπίτι του, παρόντος και του Ζώη Μεταξά,
(σύµφωνα µε το Ηµερολόγιό µου, 18 Σεπτεµβρίου
1984) για την οργάνωση και διοίκηση του Κινήµατος,
ο Πρόεδρος ανέφερε για την πολιτική πορεία του Κι-
νήµατος ότι είχε κατά νου την περίπτωση της συνερ-
γασίας. Τότε του τονίσθηκε ότι δεν γίνεται να ξεκινή-
σει συνεργασία χωρίς την αλλαγή της απόφασης του
Β΄ Συνεδρίου, που αποκλείει τις συνεργασίες. Έτσι
σιγά-σιγά άρχισε η διαδικασία του Εκτάκτου Συνε-
δρίου του 1985. Επίσης, κατ’ αυτόν τον τρόπο µπορεί
να εξηγηθεί η περίπτωση της αποστολής συγχαρητη-
ρίου τηλεγραφήµατος, που ο Πρόεδρος Νικ. Ψαρου-
δάκης στις 3 Σεπτεµβρίου 1984 στέλνει στον πρωθυ-
πουργό Ανδρέα Παπανδρέου, για την ανακοίνωσή του
σχετικά µε την εκλογή του Κ. Μητσοτάκη στην προ-
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71. Το τηλεγράφηµα αυτό του Νικ. Ψαρουδάκη στον Ανδρέα
Παπανδρέου δηµοσιεύθηκε στην εφηµ. «Χριστιανική», 29
Σεπτεµβρίου 1984, σελ. 1.

εδρία της Ν.∆., «Η απερίφραστη και αποφασιστική
απάντησή σας στον νεοεκλεγέντα αρχηγό της Ν.∆. κ.
Μητσοτάκη είναι εθνικά και ηθικά δικαιωµένη. ∆εχ-
θείτε τα αγωνιστικά συγχαρητήριά µου…»71. Άρχισε
έκτοτε η µεθόδευση για την αλλαγή της απόφασης του
Β΄ Συνεδρίου, ώστε να εγκριθεί η συνεργασία µε το
ΠΑΣΟΚ, από το οποίο θα υπήρχε ίσως σχετική
κρούση για να συµµετάσχει στους συνδυασµούς του.

Επίσης, όπως πολλές φορές λέχθηκε στις συζητή-
σεις των οργάνων της Χ.∆., είχαν υποσχέσεις από το
ΠΑΣΟΚ για εκλόγιµες θέσεις τριών βουλευτών, (τότε
υπήρχε η λίστα στα ψηφοδέλτια) και θέσεις στις Γε-
νικές Γραµµατείες των υπουργείων και τις Νοµαρ-
χίες. ∆υστυχώς, όλα αυτά όνειρα θερινής νυκτός! ∆εν
είχαν αντιληφθεί ότι είχαν να κάνουν µε τις αστικές
«αλεπούδες». Εύκολα έπεσαν στη παγίδα. Ωστόσο,
άρχισε µια συστηµατική προσπάθεια από τον Πρόεδρο
και τα περισσότερα µέλη του Πολιτικού Γραφείου, που
ήταν υπέρµαχοι της συνεργασίας, για να δροµολογη-
θεί η σύγκληση Εκτάκτου Συνεδρίου µε σκοπό την αλ-
λαγή των αποφάσεων των δύο προηγούµενων Συνε-
δρίων, ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία µε άλλους
φορείς και ιδιαίτερα µε το ΠΑΣΟΚ.

Πράγµατι ακολουθήθηκε η προβλεπόµενη διαδι-
κασία από το Καταστατικό και συγκλήθηκε το Έκτα-
κτο Συνέδριο της Χ.∆. σε µία πολωτική όµως αντιπα-
ράθεση των δύο απόψεων, για τη συµµετοχή του
Κινήµατος στις εκλογές µε συνεργασία ή αυτοτελώς.
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72. Το κείµενο αυτό της Εισήγησής µου στο Έκτακτο Συνέδριο
της Χ.∆. του 1985 απόκειται στο Αρχείο µου.

Τονίζω ότι το Έκτακτο Συνέδριο, που διοργανώθηκε
κατά το διήµερο 30-31 Μαρτίου 1985, ήταν καθορι-
στικό για την αρχή της φθίνουσας έκτοτε πορείας της
Χ.∆. Θα ήθελα να σας δώσω, αγαπητά µου παιδιά, να
διαβάσετε την εισήγησή µου στο Έκτακτο αυτό Συ-
νέδριο, για να έχετε µια γνώση των διαδραµατισθέν-
των και ότι τότε επισηµάνθηκαν τα δυσάρεστα και δια-
λυτικά επακόλουθα από την εφαρµογή πάλι της
τακτικής της εκλογικής συνεργασίας72.

«Αδελφοί,
Ξεκινώντας θα ήθελα να επισηµάνω ένα πρωτο-εµ-

φανιζόµενο φαινόµενο στο Κίνηµά µας, που θα έχει αρ-
νητικές επιπτώσεις στην παραπέρα πορεία του Κινήµα-
τός µας. Ως γνωστόν το Β΄ Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε
πριν από ένα χρόνο (15-18 Μαρτίου 1984) και έλαβε
ορισµένες αποφάσεις, ειδικά δε στην εκλογική τακτική
αποφάσισε την αυτοτελή παρουσία του Κινήµατος.
Πραγµατοποιώντας την απόφαση αυτή, χωρίς προβλή-
µατα προχωρήσαµε στις Ευρωεκλογές του 1984, συµ-
µετέχοντας για δεύτερη φορά ανεξάρτητα σε πανελλήνια
κλίµακα.

Μετά τις ευρωεκλογές του 1984, µετά το αποτέλεσµα
του 0.45%, που θεωρήθηκε µηδαµινό, λες και είχαµε
στα τριάντα χρόνια ξανακατέβει σε πανελλήνια κλί-
µακα - τρεις µήνες µετά το Β΄ Συνέδριο- ξεκινάει µια
αµφισβήτηση της απόφασής του. ∆ειλά στην αρχή αλλά
που όσο περνούσε ο καιρός δυνάµωνε, ακολουθώντας
την αρχή "σιγά-σιγά θα γίνει πιστευτό", ότι ο µοναδικός
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τρόπος αυτήν την στιγµή για να βγάλουµε βουλευτή εί-
ναι η εκλογική συνεργασία µε το ΠΑΣΟΚ, µια που
τώρα θα έχει ανάγκη τις ψήφους των µικρών κοµµάτων,
που αγκαλιάζοντάς τα - σαν την πιθηκίνα τα µικρά της
- θα τα εξαφανίσει. Ο χώρος θα αφήνεται πλέον στους
δύο µονοµάχους, τα δύο µεγάλα αστικά κόµµατα, ΠΑ-
ΣΟΚ και Ν.∆.

Ήταν όµως εµπόδιο η απόφαση του Β΄ Συνεδρίου -
ιδού η αξία των αποφάσεων. Και αρχίζει αδελφοί µια
προσπάθεια να µεταπεισθούν τα µέλη µας, τα αρµόδια
όργανα και τώρα το ΄Εκτακτο Συνέδριο, και φθάσαµε
εδώ που φθάσαµε. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι
αδελφοί που θέλουνε τώρα την συνεργασία µε το ΠΑ-
ΣΟΚ είναι οι ίδιοι που ήταν αντίθετοι µε τις ιστορικές
αποφάσεις του Α΄ και Β΄ Συνεδρίου. Θέλανε ελεύθερο
πεδίο-όπου φυσάει ο άνεµος να τρέχουν και αυτοί για
συνεργασίες.

Η ενέργεια να αµφισβητηθεί αµέσως το Β΄ Συνέδριο,
η απόφασή του για την αυτοτελή παρουσία του Κινή-
µατος της Χ.∆., θα έχει καταλυτικές επιδράσεις στην πο-
ρεία του Κινήµατος. Και τούτο διότι κάθε φορά που µια
απόφαση δεν θα αρέσει στην ηγεσία, την όποια ηγετική
οµάδα, τότε θα ξεκινάει διαδικασία ολόκληρη για την
ανατροπή της - ποιος θα σέβεται ποιόν; και µάλιστα αν
- ώ µη γένοιτο - περάσει η πρόταση για συνεργασία µε
το ΠΑΣΟΚ, στο µέλλον θα αναφέρεται συχνά η τα-
κτική του προέδρου αδ. Νίκου Ψαρουδάκη, που ακο-
λουθήθηκε, ως ένα προηγούµενο προς µίµηση. Οι απο-
φάσεις των Συνεδρίων δεν είναι το γράµµα του Νόµου.
Είναι οι γραµµές της σιδηροτροχιάς, είναι τα στεφάνια
που συγκρατούν τα ξύλα του βαρελιού. Αν αφαιρεθούν
τα στεφάνια, το βαρέλι διαλύεται. Και δυστυχώς εκεί θα
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φθάσουµε µε την τακτική που ακολουθείται από την ηγε-
σία του Κινήµατος.

Θα ήθελα να επισηµάνω ακόµη ένα µελανό σηµείο
που επίσης για πρώτη ίσως φορά εµφανίσθηκε στο Κί-
νηµά µας. Το πνεύµα του κόσµου τούτου, των άλλων
υλιστικών κοµµάτων, η εµφάνιση του πνεύµατος της
σκοπιµότητας. Είναι η αχίλλειος πτέρνα της Χ.∆., η
εξοµοίωση της µε τα υπάρχοντα κόµµατα. Για χάρη της
πιθανής προσφοράς του ΠΑΣΟΚ έχει σιγήσει ο ΛΟΓΟΣ
του Κινήµατος για όσα συµβαίνουν στον τόπο µας. Για
τον φανατισµό και διχασµό που αναπτύσσεται από τα
δύο µεγάλα κόµµατα Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ και που θα έχει
δυσάρεστα επακόλουθα για το λαό µας και το έθνος. Αν-
τικατάσταση του πιστοποιητικού κοινωνικών φρονη-
µάτων µε το σηµείωµα από τις Κλαδικές Οργανώσεις
του ΠΑΣΟΚ.

Για την προσπάθεια εξαφάνισης των µικρών πολιτι-
κών κοµµάτων και τη δηµιουργία του διπολισµού. Για
τις µεθοδεύσεις του ΠΑΣΟΚ κατά τις ψηφοφορίες για
την εκλογή Προέδρου της ∆ηµοκρατίας - ψηφοδέλτια
άσπρα και µπλε - που θυµίζουν εκλογές µονοκοµµατι-
κού κράτους, εκλογές δικτατορίας αναγκάζοντας τον
αδελφό Μηλιαράκη να πει ότι ήταν αηδία οι στηµένες
εκλογές. Σαν τον Ησαύ, το Κίνηµά µας αντί πινακίου
φακής, της βουλευτικής έδρας, δεν έχει τον Λόγον του,
την παρρησία του, δεν λέει την αλήθεια για ό,τι συµ-
βαίνει στον τόπο µας. Φράξαµε το στόµα µας. ∆εν τολ-
µούµε να µιλήσουµε γιατί δεν θα µας πάρει ο Ανδρέας
Παπανδρέου αν τον στεναχωρήσουµε, λέγοντάς του την
αλήθεια.

Θεωρώ αδελφοί, όχι την έλλειψη της βουλευτικής
έδρας, αλλά την εµφάνιση του καιροσκοπισµού ως το
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πιο επικίνδυνο καταλυτικό στοιχείο για την διάβρωση
του Κινήµατος και την εξοµοίωσή του µε τα κόµµατα
του κόσµου τούτου, που έτσι θα επιβεβαιώνεται ότι η
πολιτική είναι βρωµιά.∆εν θα αναφερθώ σε όσα τόσο
εύστοχα παρατηρήσανε οι προλαλήσαντες για την πι-
θανότητα καθιέρωσης της απλής αναλογικής ως εκλο-
γικού νόµου σαν αντιπερισπασµό στην πιθανή κάθοδο
του Καραµανλή. Την πιθανή απάλειψη της λίστας και
την πιθανότητα να φερθεί το ΠΑΣΟΚ όπως φέρθηκε
και στην εποχή της «Συµµαχίας».

Θα ήθελα να σηµειώσω ότι µια και θα υπάρχουν
τώρα λόγω του εκλογικού νόµου κυρίως ιδεολογικά
κόµµατα, τα δύο αστικά, τα κοµµουνιστικά, θα κάνει έν-
τονη την παρουσία του το ιδεολογικό κόµµα της Χ.∆.
Επίσης θα ήθελα να παρατηρήσω στη δήλωση του αδ.
Προέδρου ότι αν το ΠΑΣΟΚ προσφέρει µία µόνο έδρα,
δεν θα δεχθεί. Η ευχή που δόθηκε ότι πιθανόν να δο-
θεί και δεύτερη αν δώσουν και στο ΚΟ∆ΗΣΟ, είναι για
να σας κοιµίζουν µε την κρυφή ελπίδα της δεύτερης
έδρας και συγχρόνως να κάνουν αδύνατη την κάθοδο
στις εκλογές αν δυσαρεστηθείτε.

Για την κατάσταση και την αδυναµία του Κινήµατός
µας, που προφασίζονται όσοι θέλουν τη συνεργασία, εί-
ναι πολλά τα κακώς κείµενα µέσα στη Χ.∆. Έχω επι-
σηµάνει επανειληµµένως την κακή διοίκηση - δεν είναι
διοίκηση αυτή που έχουµε - τη µη σωστή διαχείριση, την
έλλειψη σταθερής γραµµής του κόµµατος από το 1974
έως τώρα. Όπου φυσάει ο άνεµος προς τα εκεί και το
Κίνηµά µας. Αν δεν διορθωθούν αυτά που έχουν επι-
σηµανθεί, δηλαδή αν η ηγεσία δεν διοικεί σωστά, αν δεν
διαχειρίζονται µε σύνεση τα οικονοµικά, και αν δεν
έχει σταθερή γραµµή, τότε µην περιµένετε «άσπρη
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µέρα». Και δεν θα µας σώσουν όσες συνεργασίες και
όσες έδρες και αν έχουµε. Το πρόβληµα είναι ενδογενές
και όχι εξωγενές, όπως θέλουν οι επιθυµούντες τη συ-
νεργασία να πούνε.

ΠΡΟΤΕΙΝΩ:
1. Για µια ακόµη φορά - τρίτη στη σειρά - να επα-

ναβεβαιωθεί µε την ψήφο σας αδελφοί η αυτοτε-
λής παρουσία του Κινήµατος, φράζοντας έτσι µε
την απόφαση του Εκτάκτου Συνεδρίου κάθε αλ-
ληθωρισµό συνεργασίας. Επί τέλους τελεία και
παύλα στις συνεργασίες.

2. Συµµετοχή στις εκλογές µε στόχο την κάλυψη των
περισσότερων Νοµών της χώρας, ξαναζωντα-
νεύοντας τους ήδη απογοητευµένους από τις µε-
θοδεύσεις για συνεργασία από το καλοκαίρι ως
τώρα αδελφούς και φίλους του Κινήµατος.
Μαρτίου 1985 ∆ηµήτρης Καραµπερόπουλος».

Ας προστεθεί εδώ ότι ο Γρηγόρης Παπαϊωάννου,
υπέρµαχος και αυτός της αυτοτελούς καθόδου στις
εκλογές, (καθώς και άλλα µέλη, όπως ενδεικτικά ανα-
φέρω, π. Χρ. Χριστοδούλου, Νικ. Σαµπαζιώτης, Απ.
Παπαδηµητρίου, Παν. Ουρανής, ∆ηµ. Τσικριτέας κ.
ά.), είχε συντάξει ένα πυκνογραµµένο σε Α4 κείµενο
δέκα σελίδων, το οποίο φωτοτύπησε και το διένειµε σε
όλους τους Συνέδρους και στο οποίο αναλυτικά αναι-
ρεί όλα τα επιχειρήµατα περί συνεργασίας, που είχαν
διατυπωθεί κατά καιρούς. Το µακροσκελές αυτό κεί-
µενο υπάρχει στο σχετικό φάκελο του Αρχείου µου.

Επί πλέον θα επισηµάνω πως στην απόφαση της
απαλοιφής της διάταξης του Α΄ και Β΄ Συνεδρίου για
την αυτοτελή παρουσία εκλογικά της Χ.∆. έπαιξαν
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ρόλο ορισµένες χαρακτηριστικές ενέργειες.
1) Η ηγετική οµάδα του Προέδρου και των άλλων

µελών του Πολιτικού Γραφείου κατάφερε και ήρθε σε
επαφή µε τα περισσότερα µέλη της νεολαίας, τα οποία
ήταν εναντίον µου, προεξάρχοντος του Παν. Νικολό-
πουλου, ήδη από το Β΄ Συνέδριο, λόγω των θέσεών
µου, ως υπεύθυνος της Επιτροπής Περιφερειακής Ορ-
γάνωσης, για την οργάνωση του Κινήµατος και την
εναντίωσή µου στις συνεργασίες και υπέρ της αυτο-
τελούς παρουσίας του Κινήµατος στις εκλογές.

2) Ένα άλλο γεγονός, που επηρέασε πολλούς συ-
νέδρους την τελευταία στιγµή, ήταν εκείνο που ο
Μαν. Μηλιαράκης στο λόγο του ανέφερε την οικονο-
µική προσωπική του κατάσταση και πως τον πετάµε
στην πενία µε την αυτοτελή συµµετοχή στις εκλογές,
µια και δεν θα έχουµε επιτυχή εκλογή βουλευτών,
ενώ µε τη συνεργασία θα αποκατασταθεί οικονοµικά
και έντυσε όλο τον λόγο του µε πολύ θεατρινισµό και
µε πολλά κλάµατα. Ηταν ακριβώς πριν από την ψη-
φοφορία. Καλοστηµένη δουλειά. ∆εν αντέδρασα, δυ-
στυχώς, άµεσα για να αλλάξω το σκηνικό. Και αυτό εί-
ναι εις βάρος µου. Θα είχα αλλάξει, νοµίζω, τις
διαθέσεις των συνέδρων αν αντιδρούσα κατηγορώντας
τον για θεατρινισµό και πως αν θέλει οικονοµική βοή-
θεια, πέρα από αυτή που προσφέρεται από το Κίνηµα
της Χ.∆., τότε ας πάει να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, όπως
έπραξε και ο φίλτατός του Στ. Παπαθεµελής.

Σχετικά µε τα ανωτέρω όπως εκ των υστέρων δια-
πιστώνω, θα έπρεπε και εγώ από την πλευρά µου να
είχα αρχίσει ιδιαίτερα να συζητώ µε πολλούς από τους
νεολαίους, που µερικοί ήταν και γιατροί, ώστε να τό-
νιζα τον επικείµενο εκφυλισµό µε την συνεργασία µε
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73. Στις 30 Ιουνίου 2011 σε ηλεκτρονική επιστολή ο Παν. Ανα-
νιάδης, εκπαιδευτικός, µου έγραφε ότι «δεν συµφωνήσαµε
όλοι µε τη συνεργασία µε το ΠΑΣΟΚ το 1985…απλά συρ-
θήκαµε στη συνεργασία µε κλάµατα και δάκρυα…».

το ΠΑΣΟΚ και γενικότερα µε το άνοιγµα του ασκού
του Αιόλου των συνεργασιών. Ισως µερικούς να τους
είχα επιστήσει την προσοχή και να τους είχα θέσει προ
των ευθυνών τους, ώστε να µη γράφουν όπως πρό-
σφατα ο Παναγιώτης Ανανιάδης73 µου απάντησε σε
ηλεκτρονική επιστολή πως είχαν συρθεί µε «κλάµατα
και δάκρυα» στη συνεργασία µε το ΠΑΣΟΚ.

Το κλίµα ήταν στα περισσότερα µέλη έντονο προς
την πλευρά της άποψης για συνεργασία µε το ΠΑΣΟΚ
και απαλοιφή του δεσµευτικού άρθρου του Β΄ Συνε-
δρίου. Και αυτό φάνηκε στην ψηφοφορία. Τα δύο
τρίτα ψήφισαν υπέρ της συνεργασίας και το ένα τρίτο
υπέρ της αυτόνοµης συµµετοχής στις εκλογές. Ενδια-
φέρον έχει να σας αναφέρω, παιδιά µου, ότι καθό-
µουνα δίπλα - δίπλα µε τον Νίκο Σαµπαζιώτη και µε
την αναγγελία των αποτελεσµάτων του λέω: «Νίκο, τε-
λείωσε η "Χριστιανική ∆ηµοκρατία". Θα αρχίσει να
φυλλορροεί, θα φθίνει». Όπως πράγµατι και συνέβη.
Πολιτική δεν είναι µόνο η τέχνη του εφικτού, όπως πα-
παγάλιζε συνεχώς ο Στ. Παπαθεµελής και οι θιασώτες
των συνεργασιών, αλλά είναι και η τέχνη του προ-
βλέπειν. Να προβλέπεις δηλαδή τι θα επακολουθήσει
µετά την απόφαση που λαµβάνεις.

Μετά την απόφαση αυτή ήµουν πλέον βέβαιος ότι
φθίνουσα θα ήταν η πορεία του Κινήµατος. Είχαν τα
πνεύµατα τελείως αλλοιωθεί από τις υποσχέσεις και τα
οφίτσια, που προσβλέπανε ότι θα αποκτούσαν µερικά
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µέλη µας, σαν βουλευτές, Γενικοί Γραµµατείς στα
υπουργεία, Νοµάρχες κλπ., όπως τους είχαν υποσχε-
θεί από το ΠΑΣΟΚ. Όµως εκτός από την εκλόγιµη
θέση του βουλευτή Επικρατείας του προέδρου Νικ.
Ψαρουδάκη στις εκλογές του 1985, ουδεµία άλλη υπό-
σχεση κράτησαν οι «αλεπούδες» του ΠΑΣΟΚ, αναί-
ρεσαν τις υποσχέσεις τους. Λες και δεν ξέραµε ότι
αυτό θα έπρατταν. ∆εν χρειαζόταν µεγάλη φιλοσοφία
να διαισθανθεί κανείς ότι αυτό θα συνέβαινε. ∆υστυ-
χώς άλλοι έδιναν σηµασία σ’ αυτές τις υποσχέσεις, οι
οποίοι όµως δεν µετανόησαν. Επιβεβαιώνεται και πάλι
η ρήση του Ευαγγελίου, που µνηµονεύσαµε παρα-
πάνω, πως «Οι υιοί του αιώνος τούτου είναι φρονιµό-
τεροι υπέρ τους υιούς του φωτός», (Λουκ. 16, 8).

Τα µετά την απόφαση για συνεργασίες

΄Εκτοτε, παιδιά µου, άρχισα σιγά-σιγά να αποστα-
σιοποιούµαι. Να βρίσκω νέα ενδιαφέροντα. Είχα εν τω
µεταξύ ιδρύσει, το καλοκαίρι του 1981, τον Σύλλογο
Βελεστινιωτών Αθηνών. Συγκεκριµένα µέσα στις τό-
σες δραστηριότητες µε το Κίνηµα της Χ.∆., και την ερ-
γασία µου ως Παιδίατρος, µια σκέψη για την ίδρυση
ενός Συλλόγου Βελεστινιωτών, που υπήρχε σε άλ-
λους Βελεστινιώτες και για δύο χρόνια δεν είχε υλο-
ποιηθεί, λαµβάνοντας γνώση αυτής της πρόθεσης,
αποφασίζω την ίδρυσή του. Συγκεκριµένα τον ∆εκα-
πενταύγουστο του 1981 στο Βελεστίνο συναντώ τον
∆ηµήτρη Κογκούλη και του λέω για την ίδρυση του
Συλλόγου Βελεστινιωτών Αθηνών, ο οποίος ενθου-
σιάστηκε από την πρότασή µου. Βρίσκουµε στη συ-
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νέχεια και µερικούς άλλους συµπατριώτες ως ιδρυτικά
µέλη, και έτσι την 1η Σεπτεµβρίου 1981 ο Βελεστι-
νιώτης δικηγόρος Κώστας Καζάκος κατέθεσε τα σχε-
τικά έγγραφα στο Πρωτοδικείο Αθηνών και την
Άνοιξη του 1982 συγκλήθηκε η ιδρυτική Γενική Συ-
νέλευση.

Εχοντας την αίσθηση ότι µετά την απόφαση του
Εκτάκτου Συνεδρίου το Κίνηµα της Χ.∆. είναι πλέον
υπό διάλυση, αναλαµβάνω την διοίκηση του Συλλόγου
Βελεστινιωτών Αθηνών και το 1985 διοργανώνω δύο
πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Πνευµατικό Κέντρο του
∆ήµου Αθηναίων, «Η αρχαιογνωσία του Ρήγα» τον
Μάρτιο µε οµιλητή τον φιλόλογο Ιούλιο Κέρπη και
τον Οκτώβριο την οµιλία «Ποιητικός πανηγυρικός
για τον Ρήγα Βελεστινλή» µε οµιλητή τον αείµνηστο
εκ Σκιάθου Χρήστο Χειµώνα (1946-1998). Τότε γνω-
ρίστηκα και µε το ζεύγος Παναγιώτη και Καίτη Κα-
µηλάκη, του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαο-
γραφίας της Ακαδηµίας Αθηνών. Παράλληλα είχα την
έµπνευση για τη δηµιουργία του Μουσείου Γεωργικών
Εργαλείων στο Βελεστίνο και τη διοργάνωση του Α΄
∆ιεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας», για
τον Ρήγα Βελεστινλή και τη γενέτειρά του, το οποίο
πραγµατοποιήθηκε τον επόµενο χρόνο το 1986. Μά-
λιστα τότε ανακοίνωσα τις «Ιατρικές γνώσεις του Ρήγα
Βελεστινλή στο έργο του "Φυσικής απάνθισµα"», το
οποίο έγινε αιτία να ασχοληθώ έκτοτε και µε την Ιστο-
ρία της Ιατρικής, έχοντας δηµοσιεύσει αρκετές πρω-
τότυπες ερευνητικές µελέτες. Στη συνέχεια το 1987
ίδρυσα την Επιστηµονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-
Βελεστίνου-Ρήγα µε πλούσια πολιτιστική δράση, διορ-
γανώνοντας µάλιστα ∆ιεθνή Συνέδρια (το 2012 διορ-

136



74. Τα εξέδωσα και σε ψηφιακό δίσκο για να χρησιµοποιηθούν
και από τους νεώτερους, οι οποίοι έχουν εξοικειωθεί µε την
πληροφορική. Βλ. Ρήγα Βελεστινλή, Άπαντα τα έργα, ψη-
φιακός δίσκος (CD-ROM), επιµ. ∆ηµ. Καραµπερόπουλος,
έκδ. Επιστηµονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-
Ρήγα, Αθήνα 2007.

γάνωσα το 6ο ∆ιε-
θνές Συνέδριο µε τη
συµµετοχή 95 επι-
στηµόνων από την
Ελλάδα και το Εξω-
τερικό), µε την αντί-
στοιχη έκδοση των
Πρακτικών τους, και
επανεξέδωσα µε ευ-
ρετήρια και σχόλια
τα ολοκληρωµένα
για πρώτη φορά µετά
210 χρόνια τα
Άπαντα του Ρήγα Βε-
λεστινλή74.

Ωστόσο, µετά το ΄Εκτακτο Συνέδριο της Χ.∆. το
1985 και την απόφασή της πλειοψηφίας για συνεργα-
σίες, δεν απεχώρησα αµέσως από τη Χ.∆. Ανέλαβα την
ευθύνη των ∆ηµοσίων Σχέσεων. Εργάστηκα συστη-
µατικά, έχοντας αναπτύξει επικοινωνία µε τον Ηµε-
ρήσιο και Περιοδικό Τύπο, καθώς και µε τους ραδιο-
φωνικούς σταθµούς. Συνόδευα τον πρόεδρο Νικ.
Ψαρουδάκη στις διάφορες εκδηλώσεις. Προσπάθησα
και ανέπτυξα διαύλους επικοινωνίας µε τους δηµο-
σιογράφους των εφηµερίδων. Πολλές φορές µετέφερα
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75. Στο σηµείο αυτό, παιδιά µου, θα σας αναφέρω τα διαµει-
φθέντα µε τον Ιορδάνη Λαζαρίδη µέλος της Κεντρικής Επι-
τροπής της Χ.∆., από τη Θεσσαλονίκη, κατά την επίσκεψή
του µε τη σύζυγό του στο σπίτι µας στην Κηφισιά, και στην
ερώτησή του γιατί παραιτήθηκα του απάντησα πως δεν είναι
του χαρακτήρα µου να παίζω, αυτοί εκεί «παίζουν "κουϊνά-
κια"», (οι χωµατένιοι βόλοι που παίζαµε στο Βελεστίνο).

τον Πρόεδρο σε επίσηµες εκδηλώσεις, όπως για πα-
ράδειγµα στην Μητρόπολη Αθηνών, την οποία θυµά-
σαι, παιδί µου, Κυριάκο.

Επίσης, τον Ιούνιο του 1987 ο Πρόεδρος µου πρό-
τεινε και ανέλαβα την Γραµµατεία της Κεντρικής Επι-
τροπής, στην οποία εργάστηκα επί ένα εξάµηνο και
στη συνέχεια παραιτήθηκα λόγω φόρτου εργασίας,
αλλά κυρίως διότι δεν έβλεπα σηµάδια διορθώσεως
της νοοτροπίας περί συνεργασίας, για εύκολη πρό-
σβαση στην εκλογή ως βουλευτού, αντίληψη που συ-
νεχώς µηρυκάζονταν και δηµιουργούσε τις διαλυτικές
επενέργειες στην οργάνωση και την ερµηνευτική των
κοινωνικών και πολιτικών δεδοµένων75.

Άρνηση καύσης των φακέλων των στελεχών
της Χ.∆. που είναι στην Ασφάλεια

Εδώ θα ήθελα, παιδιά µου, να µνηµονεύσω την άρ-
νηση του Προέδρου Νικ. Ψαρουδάκη και των στελε-
χών της Χ.∆. να καούν οι φάκελοι µας, που βρίσκον-
ταν στην Ασφάλεια, όταν ελήφθη σχετική απόφαση
από την τότε κυβέρνηση του 1989. Στείλαµε σχετική
επιστολή αρνούµενοι την καύση των φακέλων µας
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76. Λέανδρος Βρανούσης, «Οι Φάκελοι, τα Αρχεία, το χρέος
µας», Συλλογικός τόµος Σύγχρονα Αρχεία, Φάκελοι και ιστο-
ρική έρευνα, Αθήνα 1991, σελ. 41-63.

και την παραµονή τους στην Ασφάλεια. Ας σηµει-
ωθεί ότι µε µεγαλοπρέπεια κάηκαν οι φάκελοι στην
υψικάµινο της Χαλυβουργικής στην Ελευσίνα. Στην
καταστροφή των φακέλων αναφέρεται η υπ’ αριθµό
8504/7-14668 υπουργική απόφαση (Προεδρίας, Εσω-
τερικών, ∆ικαιοσύνης και ∆ηµόσιας Τάξης) της
28.8.1989, «Ως ηµεροµηνία έναρξης καταστροφής των
ατοµικών φακέλων ορίζεται η 29η Αυγούστου 1989,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 11 π.µ., σε κατάλληλο χώρο προ-
σιτό στο κοινό». Προστίθεται ότι στην απόφαση αυτή
της κυβέρνησης αντέδρασε και ο ιστορικός του Ρήγα
Βελεστινλή, Λέανδρος Βρανούσης76, δηµοσιεύοντας
σχετικό κείµενο τότε και στις εφηµερίδες, τονίζοντας
ότι όλο αυτό το υλικό είναι χρήσιµο εργαλείο στους
ιστορικούς και τους µελετητές.

Αυτόνοµη συµµετοχή της Χ.∆.
στις εκλογές του Ιουνίου του 1989

Η πορεία του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα του προέδρου
του, του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν εκείνη που ανάγ-
κασε τον Πρόεδρο της Χ.∆., Νικ. Ψαρουδάκη, να µην
είναι σε θέση να συνεχίσει τη συνεργασία του µε το
ΠΑΣΟΚ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αναγκαστικά άλλη
διέξοδος για συµµετοχή στις εκλογές δεν υπήρχε. Μο-
νόδροµος ήταν πλέον, ή αποχή ή συµµετοχή ως κόµµα
πλέον αυτοτελές. Από νωρίς άρχισαν οι διερευνητικές
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77. Ο Γιώργος Τσορµπατζής από τη Θεσσαλονίκη έστειλε στις 4
Ιανουαρίου 1989 στα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής της
Χ.∆. χειρόγραφη τρισέλιδη επιστολή µε τους σχετικούς προ-
βληµατισµούς του, η οποία είναι στο Αρχείο µου.

εργασίες προς αυτήν την προοπτική.
Προσωπικά θεωρούσα αυτές τις σπασµωδικές κι-

νήσεις αποτυχηµένες. Πίστευα ότι η πολιτική και κοµ-
µατική τακτική, εφόσον το Κίνηµα έχει ιδεολογικό χα-
ρακτήρα και δεν εντάσσεται στις πολιτικάντικες
πρακτικές, θα πρέπει να έχει µια συνέπεια, ώστε να
αποκτήσει την εµπιστοσύνη των ανθρώπων, του λαού,
πως δεν µετακινείται ανάλογα µε τον πολιτικό άνεµο
του καιρού.

Επί πλέον τόνιζα πως η αυτοτελής, ανεξάρτητη τα-
κτική στις εκλογές δεν είναι «χαλί που το στρώνεις και
το ξεστρώνεις όποτε θέλεις», όπως χαρακτηριστικά
γράφω στη συνέχεια σε σχετική επιστολή, όταν ρω-
τήθηκα για την περίπτωση να συµβάλλω στην αυτο-
τελή συµµετοχή της Χ.∆. στις εκλογές του Ιουνίου του
1989. Συγκεκριµένα έγραφα στον Γιώργο Τσορµπατζή
στην επιστολή µου στις 14 Ιανουαρίου 1989, ως απάν-
τηση σε σχετική δική του επιστολή77:

«Αγαπητέ Γιώργο Τσορµπατζή, έλαβα την από 4-1-
1989 επιστολή, που την έστειλες και στα υπόλοιπα µέλη
της Κεντρικής Επιτροπής. Στην επιστολή γράφονται
πολλά, χωρίς να λαµβάνεις υπ’όψιν, - κι αυτό µε λυπεί
- όσα τηλεφωνικώς είχαµε συζητήσει και σου είχα ανα-
πτύξει το σκεπτικό µου και την στάση µου.

Μου κάνει εντύπωση που διαµαρτύρεσαι για την
"ολιγωρία" να επισκεφθώ ένα Νοµό "για διερεύνηση
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της δυνατότητας αυτονόµου καθόδου του Κινήµατος
στις ερχόµενες εκλογές", όταν σου είχα αναπτύξει µε
συγκεκριµένα επιχειρήµατα - εκτός αν έχουν λησµονη-
θεί - ότι για µένα είναι εκ προοιµίου λαθεµένος ο χει-
ρισµός της διερεύνησης και ότι δεν συµφωνώ και δεν θα
συµµετάσχω(…) ΄Οσον αφορά τώρα το ότι θα χάσουµε
"και αυτήν την ευκαιρία" δεν χωρεί αµφιβολία, πέρα
από τις "σπασµωδικές" κινήσεις που προσπαθείτε να
κάνετε για να ‘χετε τον εαυτόν σας ήσυχο. Η ευκαιρία
θα ερχότανε. Την περιµέναµε. Γι’αυτό και παλεύαµε να
διατηρήσουµε πέρα από σκοπιµότητες το Κίνηµα για την
συγκεκριµένη στιγµή, ώστε να ‘ναι έτοιµο. Η πλειοψη-
φία του Εκτάκτου Συνεδρίου [1985] όµως δεν θέλησε.
Ήθελε τον εύκολο δρόµο. Ας προχωρήσετε όπως δια-
λέξατε. Αν δεν µπορούσες - Γιώργο - να προβλέψεις το
τι θα επακολουθούσε ανοίγοντας τους "ασκούς" τότε
(…) παλέψτε να τους συµµαζέψετε και να "αναγκά-
σετε" τον πρόεδρο και τους άλλους να δεχτούνε την αυ-
τόνοµο κάθοδο.

Μια όµως και µιλάµε για αυτόνοµο κάθοδο, θα πρέ-
πει, Γιώργο, να ‘χεις στο νου σου - και σε θεωρώ αρ-
κετά οξυδερκή για να µην το ’χεις κατά νου - ότι η αυ-
τόνοµος κάθοδος δεν είναι χαλί να το στρώνεις και να
το ξεστρώνεις όποτε θέλεις (…), ∆ηµ. Καραµπερόπου-
λος».

Η συµµετοχή στις εκλογές του Ιουνίου 1989 έγινε
εξ ανάγκης και ήταν µίζερη, µε παρουσία σε λίγους
Νοµούς στις Εθνικές εκλογές. Είχε πολύ µικρή αντα-
πόκριση στο λαό, όπως εξάλλου την ανέµενα, εξ αι-
τίας της αλλοπρόσαλλης από το 1974 εκλογικής τα-
κτικής, που έδειχνε καθαρά µια ευκαιριακή
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78. Η διαχρονική τακτική της Χ.∆. δείχνει την ευκαιριακή νοο-
τροπία των περισσοτέρων στελεχών της: πρώτα µε την
΄Ενωση Κέντρου το 1974, µετά µε την «Συµµαχία» το 1977,
την ένταξη του αντιπροέδρου της Στ. Παπαθεµελή στο ΠΑ-
ΣΟΚ το 1980, ύστερα αυτόνοµη κάθοδο στις εκλογές το 1981
και 1984, στη συνέχεια συνεργασία µε το ΠΑΣΟΚ το 1985 και
µετά πάλι αυτόνοµα το 1989. Πώς να δώσεις έτσι την εντύ-
πωση στο λαό ότι έχεις κάτι σοβαρό να προσφέρεις και θα
αγωνιστείς, όταν αλλάζεις σαν τα πουκάµισα την τακτική
σου, µε µοναδικό σκοπό την ανάδειξη σου στη βουλευτική
έδρα; Στον Πίνακα που παρατίθεται στη σελ. 175 παραστατικά
διακρίνεται αυτή η αλλοπρόσαλλη εκλογική τακτική της Χ.∆.

νοοτροπία78. Τα ποσοστά που έλαβε ήταν στις µεν
Eθνικές εκλογές 11.450 ψήφοι (0.2%) και στις
Eυρωεκλογές 26.970 ψήφοι (0.41%). Και τίθεται
τώρα το ερώτηµα: ποια ανταπόκριση στο εκλογικό
σώµα προσέδωσε ο τίτλος του βουλευτή Επικρατείας
στον πρόεδρο Νικ. Ψαρουδάκη; Έπεσε και αυτό το
επιχείρηµα, που τόσο το πιπίλιζαν οι υµνητές της συ-
νεργασίας, γεµάτοι από αίσθηµα κατωτερότητας
έναντι των άλλων πολιτικών. ∆εν ήθελαν να καταλά-
βουν το απλό και αυτονόητο, πως όταν θα αυξάνον-
ταν τα µέλη του Κινήµατος της Χ.∆., τότε θα αυξά-
νονταν και οι ψηφοφόροι του αναλογικά. ∆εν είναι
κόµµα ευκαιρίας, αλλά είναι καθαρά ιδεολογικό
κόµµα, χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς διάθεση για πε-
λατειακές σχέσεις, παρά µόνο για να υπηρετεί το σω-
στό και την αλήθεια.
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79. Αν ήθελε να συνεργαστεί µε τη Ν.∆. και να κλείσει, όπως
ισχυριζόταν ο κύκλος, έχοντας συνεργαστεί µε την Ένωση
Κέντρου, την Αριστερά στην «Συµµαχία» και το ΠΑΣΟΚ,
τότε θα ρωτήσει ο καλόπιστος άνθρωπος ότι και ο λαός, οι
ψηφοφόροι, γιατί να µην εφαρµόσουν την ίδια τακτική και να
πηγαίνουν στα άλλα τα κόµµατα για να κάνουν τις δουλειές
τους, αντί να ακολουθήσουν τη Χ.∆.;

Το Έκτακτο Συνέδριο της Χ.∆.
στις 18 Νοεµβρίου 1989.

Καθαίρεση του Προέδρου Νικ. Ψαρουδάκη.

Μετά τη θεωρούµενη ''αποτυχία'' στις εκλογές του
Ιουνίου του 1989, πάλι τα βλέµµατα στράφηκαν στις
συνεργασίες. Το σκεπτικό του Προέδρου ήταν να κλεί-
σει τον κύκλο των συνεργασιών µε εκείνη της Νέας
∆ηµοκρατίας, µια και είχε συνεργασθεί µε την Ενωση
Κέντρου, την αριστερά στην «Συµµαχία» και το ΠΑ-
ΣΟΚ. Στο πνεύµα αυτό ο πρόεδρος Νικ. Ψαρουδάκης79

είχε συζητήσεις µε το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας
και τον πρόεδρό της Κων. Μητσοτάκη για την περί-
πτωση συµµετοχής του ως συνεργαζόµενος στις εκλο-
γές, παρά την άρνηση των Οργάνων του Κινήµατος
της Χ.∆. ΄Ετσι, τα άλλα µέλη του Πολιτικού Γρα-
φείου ξεκίνησαν τη σύγκληση Εκτάκτου Συνεδρίου µε
σκοπό τη καθαίρεση του Προέδρου.

∆ιοργανώθηκε τελικά στις 18 Νοεµβρίου 1989. Σε
αυτό διαπίστωσα ότι οι διαθέσεις των περισσοτέρων
συνέδρων ήταν εναντίον του Νικ. Ψαρουδάκη, και
ήταν αποφασισµένοι να τον καθαιρέσουν από πρό-
εδρο. Πριν ακόµη αρχίσει την εισήγησή του, καθώς ο
ίδιος ως Πρόεδρος σύµφωνα µε το Καταστατικό προ-
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εδρεύει του Εκτάκτου Συνεδρίου, του είπα ότι ο Μαν.
Μηλιαράκης και τα άλλα µέλη του Π.Γ. έχουν οργα-
νωθεί µεθοδικά εναντίον του. Γι’ αυτό του τόνισα ότι
ως Πρόεδρος του Εκτάκτου Συνεδρίου σύµφωνα µε το
Καταστατικό έχει τη δυνατότητα να αναβάλει τη σύγ-
κλησή του για µετά τέσσερις µήνες, τον Μάρτιο του
1990, οπότε θα είναι πιο πρόσφορο το έδαφος και τα
πνεύµατα θα έχουν καταλαγιάσει. Μου απάντησε πως
µε την εισήγησή του θα πείσει όλους εκείνους, που
ήταν φανατισµένοι. Αντείπα ότι δεν θα τους πείσει,
διότι ο φανατισµός είναι στο έπακρον ανεβασµένος.
Και πρόσθεσα όµως πως «αν κάνεις την εισήγηση, πα-
ραµείνεις στις συζητήσεις και στην ψηφοφορία τότε θα
είσαι υποχρεωµένος να δεχθείς και το αρνητικό για
σένα αποτέλεσµα». «Θα τους πείσω» επέµενε.

Βλέποντας αυτήν την παράλογη κατάσταση και
την επιµονή του προέδρου Νικ. Ψαρουδάκη να κάνει
την εισήγησή του και να συµµετέχει στις διαδικασίες
του Συνεδρίου, απεχώρησα αµέσως. Και τούτο διότι
γνώριζα το τι θα επακολουθήσει. Έτσι µετά τις οµιλίες
έγινε η ψηφοφορία, η οποία ήταν εναντίον του και τον
καθαίρεσαν από Πρόεδρο. Αποδείχθηκε για µια άλλη
φορά πως ήταν εκτός πραγµατικότητας. Θα µπορούσε,
όπως του είχα επισηµάνει, να είχε αναβάλει για τέσ-
σερις µήνες το Συνέδριο και µέχρι τότε τα πνεύµατα
θα είχαν ηρεµήσει. Χαρακτηριστικά σηµείωσα στο
Ηµερολόγιό µου, 18 Νοεβρίου1989, «Ακόµη και τώρα
ο πρόεδρος Νίκος Ψαρουδάκης απέδειξε ότι δεν µπορεί
να πολιτεύεται. Του ‘φυγε η διοίκηση του κόµµατος».

Στη θέση του Νικ. Ψαρουδάκη οι σύνεδροι εξέλε-
ξαν πρόεδρο τον έως τότε αντιπρόεδρο Μαν. Μηλια-
ράκη και αντιπροέδρους τον Παν. Γιωτόπουλο και
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80. Βλ. την εφηµ. «Χριστιανική», 20 Νοεµβρίου 2003, «Ο Πα-
παθεµελής ιδρύει κόµµα», 4 ∆εκεµβρίου 2003, «Η ιδρυτική
διακήρυξη του νέου κόµµατος. Προσκλητήριο Παπαθεµελή»,
18 ∆εκεµβρίου 2003, «Και το όνοµα αυτού: ∆ηµοκρατική

Γιώργο Τσορµπατζή και κατ’ αυτόν τον τρόπο έβαλαν
την ταφόπλακα στο κάποτε πολλά υποσχόµενο Κίνηµα
της Χ.∆. Σε κάθε εχέφρονα άνθρωπο φάνηκε η κα-
κοήθεια, η µικροπρέπειά τους. Ως προσωπικότητες
δεν ήταν πνευµατικά αναστήµατα του διαµετρήµα-
τος του Νικ. Ψαρουδάκη. Εν τούτοις θέλησαν να τον
αντικαταστήσουν και έτσι φάνηκε η γύµνια τους, η µι-
κρότητά τους. ∆υστυχώς έλειπε η πρώτη αρετή, η διά-
κριση, και είχε αντικατασταθεί από την εµπάθεια, που
δείχνει το ποιόν τους και διερευνητέον επί πλέον αν
ήταν µόνο αυτό. Το µέλλον θα δείξει, σύµφωνα µε την
αρχή «ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον».

Θα παρατηρήσω ακόµη ότι η ευαισθησία τους ήταν
για την επιχειρούµενη συνεργασία του προέδρου Νικ.
Ψαρουδάκη µε τη Ν.∆., θεωρώντας τη συνεργασία
αυτή σαν «έγκληµα καθοσιώσεως» και θα έπρεπε να
τον καθαιρέσουν. Αν όµως η συνεργασία του ήταν µε
το ΠΑΣΟΚ ή το ΚΚΕ, ή τις αριστερίστικες δυνάµεις
δεν θα υπήρχε πρόβληµα. Φανταστείτε, παιδιά µου,
νοοτροπία, που είναι πέρα από τις βασικές αρχές της
ανάλυσης της Χ.∆. για τις ιδεολογίες και των αντί-
στοιχων πολιτικών και κοµµατικών εκπροσώπων τους.

Όµως έχει ο καιρός γυρίσµατα και γρήγορα ξεσκε-
πάζεται το ποιόν του κάθε ανθρώπου. Οι µάσκες πέ-
φτουν. Ο Μαν. Μηλιαράκης µε τη Χ.∆. και την εφηµ.
«Χριστιανική»80 λίγα χρόνια αργότερα βοηθά τον Στ.
Παπαθεµελή στη συνεργασία του µε τη Νέα ∆ηµο-
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Αναγέννηση». Τέτοια η κατάντια που ακόµη και στους 85 της
Κ.Ε. της «∆ηµοκρατικής Αναγέννησης» φιγουράρει και το
όνοµα του Μανώλη Μηλιαράκη, ως δηµοσιογράφου, καθώς
και του Γιάννη Γραµµατικάκη, καθηγητού Πανεπιστηµίου.

κρατία, (πώς αλλάζουν, παιδιά µου, τα πράγµατα!),
προσφέροντας ακόµη διάπλατα και τις πρώτες σελίδες
της εφηµ. «Χριστιανική». Μάλιστα, απέστειλε και
προσωπική επιστολή στις 24 Φεβρουαρίου 2004 για
τις εκλογές της 7ης Μαρτίου 2004 στην οποία έγραφε
τα εξής: «Όπως σας είναι γνωστό το Κίνηµα της Χ.∆.
δεν µετέχει στις εκλογές της 7ης Μαρτίου. Κατά συνέπεια
τα µέλη και οι φίλοι της Χ.∆. ψηφίζουν κατά συνείδηση
το κόµµα της δικής τους επιλογή. Προσωπικώς και χω-
ρίς επιφύλαξη θα συνιστούσα, σε όσους και όσες, έχουν
αποφασίσει µε τα δικά τους κριτήρια να ψηφίσουν Ν.∆.,
να δώσουν σταυρό προτίµησης στους (…), που είναι
µέλη της συνεργαζόµενης εκλογικά µε τη Ν.∆. ∆ηµο-
κρατικής Αναγέννησης του Στυλιανού Παπαθεµελή».
Και κλείνει την επιστολή για να µην παρεξηγηθεί πως
δεν συνιστά να ψηφίσουν την Ν.∆., λες και οι ψήφοι
αυτοί δεν θα προσµετρηθούν στην Ν.∆., αλλά σε άλλο
κόµµα. Πόσο χάνουν οι άνθρωποι µε τα τερτίπια την
σοβαρότητά τους! Λίγα χρόνια πριν επιτέθηκε λαύρος
εναντίον του Προέδρου Νικ. Ψαρουδάκη και τον κα-
θαίρεσε µε την σύµπραξη όλων εκείνων που επηρέαζε,
ενώ τώρα χωρίς ενδοιασµούς, λες και δεν είναι η ίδια
Ν.∆., ενισχύει την «∆ηµοκρατική Αναγέννηση» του
Παπαθεµελή, που συνεργάζεται µε την Ν.∆. Όλα αυτά
µοιάζουν µε τα αστικά τερτίπια, και καταλήγει, «Επι-
θυµώ να γίνει σαφές ότι µε την επιστολή µου αυτή, δεν
συνιστώ ψήφο στη Ν.∆. ή σε οποιοδήποτε άλλο κόµµα,
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απλώς παρακαλώ ότι σε περίπτωση που κάποιος έχει
αποφασίσει να ψηφίσει Ν.∆. να βάλει σταυρό(…)», (οι
υπογραµµίσεις είναι στην επιστολή).

Εργογραφία του Νικ. Ψαρουδάκη
µέχρι την καθαίρεσή του

Παραθέτω στη συνέχεια το συγγραφικό έργο του
ιδρυτή της Χ.∆., για να έχετε, παιδιά µου, µια εικόνα
της πνευµατικής προσφοράς του. Καθαίρεσαν από την
προεδρία του Κινήµατος τον συγγραφέα, ο οποίος µε
τις µελέτες του τεκµηρίωσε και καθιέρωσε πολιτικά τον
Κοινωνικό Χριστιανισµό. ∆εν είχαν τη φρόνηση ούτε
καν να τον ανακηρύξουν «Επίτιµο Πρόεδρο», όπως
έπραξαν άλλοι πολιτικοί σχηµατισµοί. Αναγράφω, από
όσο µου είναι γνωστή, την µέχρι το 1989 εργογραφία
του, τη χρονολογία δηλαδή που η «µωρία» συνεργαζό-
µενη µε την «εµπάθεια» και πιθανόν άλλες δυνάµεις τον
«ξήλωσαν» από την ηγεσία της Χ.∆., για να είναι αψευ-
δής µάρτυρας της µεγάλης προσφοράς του και να γίνε-
ται κατ’ αυτόν τον τρόπο κτυπητή η πνευµατική µι-
κρότητά τους.

Εργογραφία Νικ. Ψαρουδάκη

1. Χριστιανικό Πολιτικό Μανιφέστο, 1953.
2. Χριστιανική Επανάσταση και ανθρώπινη κοινωνία,

1954.
3. Κατηγορώ, 1956, 3η έκδ. 1961, 4η έκδ. 1964, 6η έκδ.

1970.
4. ∆ιακήρυξις, 1956.
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5. Η Επανάστασις της Αγάπης. Λύσις του κοινωνικού
προβλήµατος υπό το φως της Χριστιανικής Κοινω-
νιολογίας, 1η έκδ. 1958, 2η έκδ. 1959, 3η έκδ. 1961,
4η έκδοση βελτιωµένη, 1965, 5η έκδ. 1966 µε υπό-
τιτλο «Η χριστιανική λύση του κοινωνικού προβλή-
µατος».

6. Η Πολιτική και Εκκλησιαστική κρίση: 1. Η ανατοµία
της πολιτικής κρίσεως 2. Το πρόβληµα της Εκκλησίας
και η λύση του, 1965.

7. Κριτική του Συντάγµατος [του Γ. Παπαδόπουλου]
υπό το φως του Χριστιανισµού, 1968.

8. Απολογία του Πετρώφ, (Επιµέλεια) 1961, 2η έκδ.
1970.

9. Από τον Άµβωνα στο πεζοδρόµιο, 1964, 2η έκδ.
1970.

10. Σκοτειναί ∆υνάµεις και Χριστιανισµός, 1η έκδ.
1963, 2η έκδ. 1964, 5η έκδ. 1970.

11. Η Χριστιανική Επανάσταση. (Η Φιλοσοφία της
Επανάστασης), 1η έκδ. 1952, 2η έκδ. 1965, 3η έκδ.
1973.

12. Μαύροι και άσπροι, 1η έκδ. 1966, 2η έκδ. 1972.
13. Η αµοιβή της εργασίας σύµφωνα µε τις αρχές του

Κοινωνικού Χριστιανισµού, 1966.
14. Επιστηµονικός Σοσιαλισµός και Κοινωνικός Χρι-

στιανισµός, 2η έκδ. 1970.
15. Οι Σκοτεινές ∆υνάµεις αποκαλύπτονται, 1η έκδ.

1971, 2η έκδ. 1972.
16. Από την πινακοθήκη της κοινωνίας, 1971.
17. Το Επίγειο Σχέδιο του Θεού, Θέµατα Χριστιανικής

Κοινωνιολογίας, Μέρος τρίτο, 1η έκδ, 1971, 2η

έκδ. 1975.
18. Το Κατεστηµένο υπό το φως του Χριστιανισµού.
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Θέµατα Χριστιανικής Κοινωνιολογίας, Μέρος
πρώτο, 1η έκδ. 1972.

19. Για µια Χριστιανική ∆ηµοκρατία. Θέµατα Χρι-
στιανικής Κοινωνιολογίας, Μέρος ∆εύτερο, 1η

έκδ. 1972, 2η έκδ. 1977.
20. Αναζητώντας τη ∆ηµοκρατία, 1972.
21. ∆ηµοκρατία και Παιδεία, 1973.
22. Η Κριτική του Συντάγµατος υπό το φως του Χρι-

στιανισµού, 1975.
23. 7 µήνες στην Ασφάλεια και στη Γυάρο, 1975.
24. Τι είναι και τι θέλει το Κίνηµα του Χριστιανικού Σο-

σιαλισµού. Οµιλία στο Α΄ Συνέδριο του Κινήµα-
τος, 7 ∆εκεµβρίου 1979.

25. Μαρξισµός και Θρησκεία. Απάντηση στην Ακαδη-
µία Επιστηµών της ΕΣΣ∆ και σ’άλλους µαρξιστές.
Σειρά: Θέµατα Χριστιανοµαρξιστικού ∆ιαλόγου 1,
Αθήνα 1979. 2η έκδ. 1980.

26. Μαρξιστικός Ουµανισµός ή Χριστιανικός Σοσιαλι-
σµός, Σειρά: Θέµατα Χριστιανοµαρξιστικού ∆ια-
λόγου 3, Αθήνα 1979.

27. Κράτος και βία, Αθήνα 1980.
28. Το Ευαγγέλιο στη γλώσσα του λαού, 2η έκδοση,

Αθήνα 1980.
29. Η Φυλακή, Αθήνα 1980.
30. Τα µυστικά σχέδια του ∆ιεθνούς Σιωνισµού. Τα

πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Ένα βιβλίο-
φωτογραφία της εποχής µας, (επιµέλεια), 1η

έκδ.1976, 4η έκδ. 1981.
31. Προσφυγή κατά της Μασωνίας και άλλα ντοκου-

µέντα, 1η έκδ. 1981, 2η έκδ. 1982.
32. Κείµενα και ντοκουµέντα, 1982.
33. Προτού είναι αργά. Μέτρα για την αντιµετώπιση του
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δηµογραφικού θανάτου. Το πρόβληµα και η λύση
του, 1985.

34. Η παγίδα της ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προσκήνιο, παρασκήνιο, εθνική αυτονοµία, 1985.

35. Για µια Ορθόδοξη πολιτική. ∆ιάλογος Ν. Ψαρου-
δάκη µε τους π. Θεόκλητο ∆ιονυσιάτη και π. Χριστ.
Καλύβα, 1986.

36. Η Χριστιανική ∆ηµοκρατία και τα κόµµατα της
Βουλής, 1987.

37. Αντίχριστος, 666 και ΕΚΑΜ, 1987.
38. Η Οµιλία-Απολογία µου στο Έκτακτο Συνέδριο της

Χ.∆. της 18 Νοεµβρίου 1989, 1989.
39. Η πλούσια Αρθρογραφία στην εφηµερίδα του Κι-

νήµατος «Χριστιανική ∆ηµοκρατία» και «Χριστια-
νική» από το 1953 µέχρι το 1989.
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Μετά την καθαίρεση του Προέδρου
Νικ. Ψαρουδάκη

Κατά το Έκτακτο Συνέδριο της Χ.∆. του 1985, τότε
που αποφάσισαν τη διαγραφή της διάταξης για την αυ-
τοτελή παρουσία του Κινήµατος στις εκλογές και ψή-
φισαν τις συνεργασίες, είχα πει, παιδιά µου, «η Χ.∆.
τελείωσε, θα φυλλορροεί». Και πράγµατι στη συνέχεια
αυτό παρατηρήθηκε.

Με τις συνεχείς συνεργασίες και την παύση του δια-
φωτιστικού αγώνα για τη διάδοση των ιδεολογικών
απόψεων, µια και πέρασε η µεθοδευµένη σιγά-σιγά
άποψη πως είναι ξεπερασµένη η θέση του Κινήµατος
της Χ.∆. περί διπρόσωπου υλισµού και του ρόλου
των σκοτεινών δυνάµεων, κατάντησε να έχει ένα
χρώµα µιας αντιπολιτευτικής κίνησης, όπως και οι
τόσες άλλες αντιπολιτευτικές κινήσεις, διαφέροντας
µόνο στο όνοµα. Αποχρωµατίστηκε ιδεολογικά τε-
λείως. Το πέτυχαν οι δυνάµεις που πολέµησαν τον
Νικ. Ψαρουδάκη και τη Χ.∆., φυσικά µε τη συνενοχή
των ιδίων µελών του Κινήµατος, συντασσόµενα ασυ-
νείδητα ή συνειδητά (ο Θεός γνωρίζει).
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81. Τα µέλη της Χ.∆., που ήταν αντίθετα µε την καθαίρεση του
προέδρου Ν. Ψαρουδάκη, κατά τη γνώµη µου, θα έπρεπε να
απείχαν από τις επόµενες διεργασίες του Κινήµατος, από την
Κεντρική Επιτροπή και τα διάφορα όργανα. Η παρουσία
τους έδινε εγκυρότητα στην απρεπέστατη, κατά τον επιεικέ-
στερο λόγο, συµπεριφορά του τότε αντιπροέδρου Μ. Μη-
λιαράκη, όπως και των άλλων στελεχών Π. Γιωτόπουλου, Γ.
Αναγνωστόπουλου, Γ. Γραµµατικάκη κλπ. έναντι του ιδρυ-
τού, που θυσιάστηκε στον αγώνα αυτό και επί πλέον τεκµη-
ρίωσε θεωρητικά το Χριστιανοκοινωνικό Κίνηµα της Χ.∆. µε
τις τόσες αξιόλογες µελέτες του. Αυτός ήταν ο λόγος, που
απείχα από το εναποµείναν πλέον Κίνηµα της Χ.∆. Περίµενα
µήπως εγκαταλείψουν τον φανατισµό, την εµπάθεια και αλ-
λάξουν νοοτροπία και αντιλήψεις.

Ατελέσφορες προσπάθειες αποκατάστασης
του Νικ. Ψαρουδάκη

Μετά τη διαγραφή, παιδιά µου, του προέδρου Νικ.
Ψαρουδάκη, το 1989, που θεωρήθηκε εκ µέρους µου
µε τον επιεικέστερη έκφραση ως απρέπεια, που δεν τι-
µάει όλους εκείνους, που πρωτοστάτησαν, ήµουν
κοντά στο Κίνηµα της Χ.∆., αλλά κάπως αποστασιο-
ποιηµένος, γνωρίζοντας την διαλυτική εξέλιξη των
πραγµάτων. ∆εν συµµετείχα ενεργώς στις διάφορες
διεργασίες. ∆εν συµµετείχα στην Κεντρική Επιτροπή
της Χ.∆.81 Ωστόσο µπορώ να µνηµονεύσω ορισµένες
δραστηριότητές µου που δείχνουν και το στίγµα των
πολιτικοκοινωνικών αντιλήψεών µου.

Μερικά στελέχη του Κινήµατος της Χ.∆. κατέβα-
λαν προσπάθειες για µια αποκατάσταση του Νικ. Ψα-
ρουδάκη, µετά την καθαίρεσή του από την προεδρία
του Κινήµατος της Χ.∆. Για το σκοπό αυτό στις 5 Ιου-
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λίου 1990 το βράδυ, στο ιατρείο µου, έγινε συνάντηση
µερικών στελεχών: Νικ. Ψαρουδάκης, Μαν. Μηλια-
ράκης, ∆ηµ. Καραµπερόπουλος. Γεώργ. Αναγνωστό-
πουλος, π. Χρίστος Χριστοδούλου, Ζώης Μεταξάς
και Παν. Γιωτόπουλος. Αντηλλάγησαν διάφορες από-
ψεις για τον τρόπο αποκατάστασης του Νικ. Ψαρου-
δάκη µετά την κατάσταση που δηµιουργήθηκε στο τε-
λευταίο Έκτακτο Συνέδριο και την καθαίρεσή του
από την προεδρία του Κινήµατος. Και όπως σηµειώνω
στο Ηµερολόγιό µου, «το κλίµα, που δηµιουργήθηκε,
απάλυνε τις αντιθέσεις». Βέβαια η συνέχεια έδειξε ότι
ο Μαν. Μηλιαράκης δεν ήταν διατεθειµένος να κάνει
πίσω. Ισως ο στόχος του να περιθωριοποιήσει τον
πρόεδρο Νικ. Ψαρουδάκη επετεύχθη, γι’ αυτό και
αναρριχήθηκε στην προεδρία του Κινήµατος της Χ.∆.

Για την ανάγκη σύγκλησης ακόµη µιας ευρύτερης
συνάντησης στελεχών του Κινήµατος για την εξοµά-
λυνση των σχέσεων του Νικ. Ψαρουδάκη µε τη νέα δι-
οίκηση της Χ.∆., µου τηλεφώνησαν τον Οκτώβριο
του 1990 (όπως σηµειώνω στο Ηµερολόγιό µου), µε
την ευκαιρία της ονοµαστικής µου εορτής, ο Ζώης Με-
ταξάς και ο Μαν. Μηλιαράκης. Η συνάντηση αυτή τε-
λικά δεν πραγµατοποιήθηκε και έτσι ο καιρός πέρασε
και η κατάσταση παγιώθηκε. Ήδη ο Νικ. Ψαρουδάκης
διένυε το 83 έτος της ηλικίας του.

Στο σηµείο εδώ θα πρέπει να µνηµονεύσω, παιδιά
µου, και την προσπάθεια, που µε αίσθηµα αρχικά αι-
σιοδοξίας άρχισε ο Θεοφάνης Λαϊνάς, από τη Λά-
ρισα, επισκεπτόµενος συνεχώς στην Αθήνα τον Μαν.
Μηλιαράκη και τους περί αυτόν, καθώς και τον Νικ.
Ψαρουδάκη, µε σκοπό να βρεθεί κάποιος τρόπος δι-
ευθετήσεως του γενικότερου ηθικού προβλήµατος,
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που είχε δηµιουργηθεί µετά την καθαίρεσή του. Και
φυσικά διαψεύστηκαν οι ελπίδες του, πως θα κατά-
φερνε να λύσει το όλο θέµα, νοµίζοντας ότι είναι απλά
διαδικαστικό. Ο Θ. Λαϊνάς πολλές φορές άλλωστε µε
κατηγορούσε πως δεν είχα την επιδεξιότητα να χειρί-
ζοµαι τα θέµατα και ερχόµουνα συχνά σε σύγκρουση
µε τους περισσότερους του Πολιτικού Γραφείου της
Χ.∆. Απογοητευµένος από την µονολιθικότητα των
στελεχών, που διοικούσαν εκείνη την εποχή τη Χ.∆,
την εµπάθεια και το πείσµα, που τους είχε καταλάβει,
σταµάτησε την επικοινωνία και τις επαφές του, λέ-
γοντάς µου πως «τώρα σε καταλαβαίνω για όσα µου
ανέφερες στο παρελθόν για τη νοοτροπία τους».

Πρόταση για µια τιµητική εκδήλωση
του Νικ. Ψαρουδάκη

Λόγω της κατάστασης, που είχε δηµιουργηθεί, είχα
προτείνει, παιδιά µου, στο πνεύµα της αποκατάστασης
του Νικ. Ψαρουδάκη, ιδρυτού της Χ.∆., να διοργανω-
θεί από την τωρινή ηγεσία της. µια τιµητική εκδήλωση
προς τιµήν του. Για το σκοπό αυτό έγιναν δύο φορές συ-
νάντηση στο ιατρείο µου µε τον Θανάση Κουρταλίδη,
στις 13 Νοεµβρίου 2001 και την Κυριακή 2 ∆εκεµβρίου
2001, µε σκοπό να προετοιµάσουµε µια τέτοια διοργά-
νωση, «που την θεωρώ επιβεβληµένη και ως εκπλή-
ρωση ενός χρέους προς τον Ν. Ψαρουδάκη από τους αν-
θρώπους, οι οποίοι ωφελήθηκαν από το έργο του», όπως
σηµειώνω στο Ηµερολόγιό µου. Στην τιµητική αυτή
διοργάνωση υπήρχε η ιδέα να διανεµηθεί ένα βιβλίο µε
χαρακτηριστικά κείµενά του και να γίνουν µερικές οµι-

156



82. Σχετικά βλ. εφηµ. «Χριστιανική», 22 Ιουνίου 2006.

λίες για την προσωπικότητα και το έργο του. Κάναµε
ένα περίγραµµα των οµιλιών και των οµιλητών. Η αι-
σιοδοξία µου ότι έστω και την τελευταία στιγµή θα τι-
µούσαν τον ιδρυτή µε την εκδήλωση αυτή, δυστυχώς
διαψεύστηκε. Η εµπάθεια που επικρατούσε στα µέλη
της διοίκησης της Χ.∆. εκείνης της περιόδου δεν επέ-
τρεψε να διοργανωθεί αυτή η τιµητική εκδήλωση. Πόσο
χαρακτηρίζει τους ανθρώπους η µικρότητά τους και φυ-
σικά η χλιαρότητα του Θαν. Κουρταλίδη, που πάντα
ήθελε να µην τα χαλάσει µε κανέναν!

Τιµητική εκδήλωση για τον Νικ. Ψαρουδάκη
από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος σε ει-
δική τελετή στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών82 τίµησε στις
8 Ιουνίου 2006 τον Νικ. Ψαρουδάκη, για το χριστια-
νικό έργο του και την εν γένει προσφορά του, για την
οποία µίλησε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος.
Τυχαία άκουσα, παιδιά µου, στο ραδιόφωνο του αυ-
τοκινήτου µου µέρος της τελετής. Ακούγοντας όµως
να µιλάει για τον Νικ. Ψαρουδάκη και ο Μαν. Μη-
λιαράκης, ο άνθρωπος, ο οποίος µε τις τότε µεθοδεύ-
σεις του τον καθαίρεσε από την ηγεσία της Χ.∆., µου
φάνηκαν όλα αυτά παράταιρα, σαν µια παράσταση θε-
άτρου του παραλόγου. Γι’ αυτό και έγραψα την πα-
ρακάτω επιστολή και την έστειλα στην αείµνηστη
κόρη του, Μαρία Ν. Ψαρουδάκη, (µε την οποία είχα
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83. Η επιστολή στάλθηκε την ίδια µέρα στην Μαρία Ν. Ψαρου-
δάκη στις 8 Ιουνίου 2006 και είναι αναρτηµένη στην ιστο-
σελίδα µου www.karaberopoulos.gr/ekdiloseis/26_11_06.asp

εκείνο τον καιρό επικοινωνία για το υπό ίδρυση
Ίδρυµα, όπου θα στέγαζε όλο το αρχειακό υλικό της
Βιβλιοθήκης του Νικ. Ψαρουδάκη), επισηµαίνοντας το
αφύσικο, το αταίριαστο της παρουσίας του στη σχε-
τική αυτή τιµητική εκδήλωση. Πώς είναι δυνατόν ο
άνθρωπος, που πλήγωσε τόσο τον Νικ. Ψαρουδάκη,
όπως ο ίδιος µου έλεγε, να είναι εκείνος που µιλούσε
στην τιµητική αυτή εκδήλωση; ∆υστυχώς η ευαισθη-
σία και η διάκριση φαίνεται ότι έχει φθάσει στο επί-
πεδο της ανεπάρκειας83.

«Αγαπητή Μαρία Ψαρουδάκη,
Σου γράφω τα παρακάτω διότι δεν µπορώ να αντι-

ληφθώ την απόφασή σου να µιλήσει στην τιµητική εκ-
δήλωση της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον Πρόεδρο
Νικόλαο Ψαρουδάκη, σήµερα 8 Ιουνίου, ένας από τους
αρχιτέκτονες της διαγραφής του και την αναρρίχηση του
στην προεδρία του Κινήµατος της Χριστιανικής ∆ηµο-
κρατίας, ο Μαν. Μηλιαράκης.

Αν είχε ο Πρόεδρος στεναχωρηθεί στη ζωή του, όπως
µου έλεγε, ήταν µία φορά για την άθλια και καιροσκο-
πική στάση του Στέλιου Παπαθεµελή µε την αποχώρησή
του από τη Χ. ∆. και την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ
και η άλλη για την συµπεριφορά του Μαν. Μηλιαράκη,
αντιπροέδρου τότε, και των άλλων στελεχών στην απο-
καθήλωσή του από την προεδρία του Κινήµατος. ∆εν τα
περίµενε ποτέ όλα αυτά.

Γι’ αυτό, Μαρία, ακούγονταν παράταιρα σε αυτούς,
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που γνωρίζουν τα πράγµατα, όλα αυτά που έλεγε ο
Μαν. Μηλιαράκης. Φαίνεται ότι γρήγορα η ιστορία
των γεγονότων λησµονείται. Κρίµα όµως!!!

Φιλικά, ∆ρ. ∆ηµ. Καραµπερόπουλος».

Στο Σαρανταήµερο Μνηµόσυνο
του Νικ. Ψαρουδάκη

Μετά λίγους µήνες, αγαπητά µου παιδιά, ο πρό-
εδρος Νικ. Ψαρουδάκης (1917-2006) άφησε την τε-
λευταία του πνοή του παρόντος κόσµου στις 23 Οκτω-
βρίου. Και κατά το σαρανταήµερο µνηµόσυνό του
στον Ιερό Ναό της Παναγίας
Αµαρουσίου διάβασα τον
παρακάτω λόγο µου, στον
οποίο σε λίγες γραµµές ανα-
φέρονται πολλά για την προ-
σωπικότητά του και το ήθος
του, τι πρόσφερε στην ιδεο-
λογικοπολιτική µας φαρέτρα,
ώστε να µην ξεστρατίσουµε
σε υλιστικά και αθεϊστικά
βαλτονέρια των κοσµοθεω-
ριών του διπρόσωπου υλι-
σµού, και να µην πέφτουµε
στα δίχτυα των µυστικών
σκοτεινών δυνάµεων. Μας
µύησε στις κοσµοθεωρίες και τις πολιτικοκοινωνικές
ιδέες, όπως επίσης και στις δυνάµεις, που κινούνται στο
σκότος και ελέγχουν, κατευθύνουν τις τύχες των αν-
θρώπων, των λαών, δίνοντάς µας παράλληλα και την
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αντίστοιχη χριστιανοκοινωνική θέση. Τόνισα ιδιαίτερα
πως δεν µας εκµεταλλεύτηκε για προσωπικά οφέλη,
τότε που ήµασταν αφοσιωµένοι κοντά του, όπως κά-
νουν των άλλων πολιτικών παρατάξεων οι ηγέτες.
Πάντοτε πρόσεχε να µην πάθουµε κάτι αρνητικό. Πα-
ράλληλα εξέφρασα την αντίθεσή µου στην πρακτική
της «τέχνης του εφικτού», που αποτέλεσε την αρχή της
διαλυτικής πορείας του Κινήµατος της Χ.∆.

«Στο Σαρανταήµερο Μνηµόσυνο του Προ-
έδρου της Χριστιανικής ∆ηµοκρατίας Νικολάου
Ψαρουδάκη. Μαρούσι, 26 Νοεµβρίου 2006.

Αδελφέ Πρόεδρε Νικόλαε Ψαρουδάκη,

Μαζί µε τις ευχές της Εκκλησίας µας δέξου και
τούτα τα λόγια,

λόγια ευχαριστίας προς σε σένα από εκείνους
που σε ακολουθούσανε

στις πρωτόγνωρες συλλήψεις των στοχασµών
σου, των ιδεών σου

και της πολιτικής σου πρακτικής.
Να σου εκφράσουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ

για την απλοχεριά σου,
όταν κοντά σου µυούµασταν στις ιδέες τις πο-

λιτικοκοινωνικές,
τις κοσµοθεωρητικές,
όταν µας µάθαινες για όλες τις δυνάµεις που

κινούνται στη µυστικότητα,
µακριά από το φως, στο σκοτάδι και αλυσοδέ-

νουν την ανθρωπότητα.
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Να κατανοήσουµε τις κοσµοθεωρίες που κυ-
κλοφορούσαν.

Να µπορούµε να ερµηνεύουµε τα τεκταινό-
µενα στην πολιτική,

στην κοινωνία.
Αλλά και να µας προσφέρεις και θέσεις στην

άρνηση των υπαρχουσών κοσµοθεωριών.
Τη δική σου πρωτοποριακή ανάλυση, την χρι-

στιανοκοινωνική.

Οι ιδέες σου απλά γραµµένες, όχι περίτεχνες
και σχοινοτενείς,

µε σαφήνεια δοσµένες για να είναι κατανοητές
από όλους µας,

από τον λαό.
Κάτι που σε µερικούς αυτή σου η διαφωτι-

στική σου πρακτική
φάνταζε πως τάχα δεν γνώριζες να γράφεις,
ενώ οι ίδιοι απεναντίας έστεκαν κεχηκότες
σε ακαταλαβίστικα κατεβατά.

Τα κοσµοθεωρητικά σου βιβλία, από το πρώτο
το περίφηµο «Επανάσταση της Αγάπης» και τα
άλλα που ακολούθησαν στη συνέχεια, µας έδιναν
ιδεολογικά εφόδια στην πάλη των ιδεών.

Τότε που το κουβάρι των σκοτεινών δυνάµεων
άρχιζε να ξετυλίγεται

µε τις µελέτες σου, τα βιβλία σου, τις οµιλίες σου,
από µερικούς, που τάχα βρίσκονταν κοντά

σου,



θεωρήθηκε ασοβάρευτη η ενασχόληση σου µε
αυτά.

Θεωρήθηκε πράξη όχι πολιτική.

Αδελφέ Πρόεδρε Νικόλαε Ψαρουδάκη,

Στα πρώτα χρόνια της ∆ικτατορίας,
όταν οι σειρήνες της τάχα δυναµικής επανα-

στατικής πράξης,
που άλλες πολιτικές δυνάµεις εφάρµοζαν,
στην αντιπαλότητα των αντιλήψεων µέσα στα

στελέχη σου
κράτησες τη χριστιανική τακτική της µαρτυ-

ρίας, του λόγου
και µε συνέπεια και σταθερότητα, την υπηρέ-

τησες και την ακολουθήσαµε.
Κείνα τα χρόνια έγραψες την περίφηµη «Κο-

σµοθεωρητική σου Τριλογία»
για τους φυσικούς νόµους και πώς αυτοί ερ-

µηνεύονται
από τα υλιστικά κοινωνικά συστήµατα και πώς

θα πρέπει να αναλύονται σύµφωνα µε την χρι-
στιανική πολιτική θεώρηση.

Πρωτοπόρα σύλληψη, που δυστυχώς παραθε-
ωρήθηκε

από την «τέχνη του εφικτού».

Η αγάπη σου, η καλοσύνη σου, όλους τους δε-
χόταν

ακόµη κι αυτούς που έσπερναν το σαράκι της
αµφισβήτησης των ιδεών σου, των κειµένων σου
και των βιβλίων σου.
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84. Ο λόγος αυτός στο Μνηµόσυνο του Νικ. Ψαρουδάκη δηµο-
σιεύθηκε στην εφηµ. «Χριστιανική» στις 21 ∆εκεµβρίου 2006,
σελ. 8, και έχει αναρτηθεί στην παραπάνω µνηµονευθείσα
ιστοσελίδα µου.

Αδελφέ Πρόεδρε Νικόλαε Ψαρουδάκη,

Σε ευχαριστούµε γιατί πάντα µας νοιαζόσουν.
∆εν πέρασε από µέρους σου, τότε που ήµασταν

κοντά σου,
να µας χρησιµοποιήσεις για ιδιοτελείς σκο-

πούς,
κατά την συνήθεια των αρχηγών και των πο-

λιτικών του κόσµου τούτου.
Μέσα στη ζέση της νιότης και παρανάλωµα

πυρός µπορούσαµε να γίνουµε.
Όµως ποτέ δεν πέρασε απ’το νου σου να γίνει

πράξη κάτι τέτοιο,
γι’ αυτό και βγήκαµε αλώβητοι από τόσους

αγώνες και σε ευχαριστούµε.

Αδελφέ Πρόεδρε Νικόλαε Ψαρουδάκη,
δεήσου
στον Κύριο και Αρχηγό Ιησού,
στους αγαπηµένους σου Αγίους
να αναφανούν σαν και σε φωτοδότες
να ‘χουν παρρησία, να ‘χουν Λόγο.
Να βοηθήσουν τον λαό.
Η µνήµη σου θα είναι παντοτινή µαζί µε τα κεί-

µενά σου, τις ιδέες σου, το λόγο σου.
∆ηµήτριος Καραµπερόπουλος»84.
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85. Νικ. Ψαρουδάκης, Η Επανάστασις της Αγάπης. Λύσις του Κοι-
νωνικού προβλήµατος υπό το φως της Χριστιανικής Κοινω-
νιολογίας, τρίτη έκδοσις, Αθήναι 1961, σελ. 15-17. Αυτήν
την έκδοση, παιδιά µου, είχα αγοράσει από περίπτερο της οδού
Ακαδηµίας το 1963, την µελέτησα και ενηµερώθηκα στα κο-
σµοθεωρητικά και πολιτικά συστήµατα. Κατατοπιστική είναι
επίσης στο θέµα των εξουσιών και η µελέτη του Νικ. Ψαρου-
δάκη, Το επίγειο σχέδιο του Θεού, Θέµατα Χριστιανικής Κοι-
νωνιολογίας 3, εκδόσεις "Μήνυµα", Αθήνα 1975.

Οι Εξουσίες του κόσµου

Έχει ενδιαφέρον, παιδιά µου, να γίνει µια µικρή
αναφορά στο θέµα των εξουσιών του κόσµου, που
πολλές φορές στις συζητήσεις µας έχει αναφερθεί. Το
θέµα αυτό το έχει διεξοδικά αναπτύξει ο Νικ. Ψαρου-
δάκης στο βιβλίο του «Η Επανάσταση της Αγάπης»85,
το οποίο, όπως σας έχω πει, είναι ο οδηγός στην κα-
τανόηση των δύο κοσµοθεωρητικών συστηµάτων, που
έδωσαν την αστική επανάσταση και την αντίστοιχη
κοµµουνιστική και στη γνωριµία µε την τρίτη επανά-
σταση, την χριστιανική, της αγάπης.

Ευκαιρία για να γράψω την παρακάτω επιστολή
σχετικά µε τις εξουσίες δόθηκε όταν βρισκόµουνα
στο Βελεστίνο και άκουσα στο ραδιόφωνο το κή-
ρυγµα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναού του Αγίου Νι-
κολάου Βόλου σχετικά µε τους πειρασµούς του Κυ-
ρίου στην έρηµο, και τη µη µνηµόνευση ολόκληρης
της σχετικής αναφοράς του Ευαγγελίου για τον τρίτο
πειρασµό. Έτσι έστειλα την επιστολή στις 26 Ιανουα-
ρίου 2011, στον πρωτοπρεσβύτερο π. Χαρίλαο Πα-
παγεωργίου, στην οποία επεσήµαινα ότι θα έπρεπε
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να λέγονταν ότι ο ∆ιάβολος προσέφερε τις εξουσίες
του κόσµου στον Κύριο, επεξηγώντας πως οι άνθρω-
ποι του τις έχουν δώσει και µε την σειρά του τις δίνει
όπου θέλει. Εδώ βρίσκεται το κλειδί ερµηνείας της
τραγωδίας του κόσµου. Θα πρέπει οι Χριστιανοί κά-
ποτε να προσπαθήσουν να τις πάρουν και να τις προ-
σφέρουν στον Κύριο, να δώσουν δηλαδή χριστιανικό
περιεχόµενο στις εξουσίες.

«π. Χαρίλαε, ευλογείτε.
Προ εβδοµάδων ευρισκόµενος στο Βελεστίνο και

ακούγοντας στο ραδιόφωνο τη Θεία Λειτουργία, παρα-
κολούθησα και το κήρυγµά σας για τους τρεις πειρα-
σµούς του Κυρίου µας. Σχετικά µε τον τρίτο πειρασµό
καλό θα ήταν να αναφερόταν στο κήρυγµα και η συνέ-
χεια του λόγου του πειράζοντος τον Κύριο διαβόλου, ο
οποίος έδειξε όλα τα βασίλεια της οικουµένης και τα
πρόσφερε στον Κύριο αν τον προσκυνούσε, συµπληρώ-
νοντας ότι ο ίδιος είναι τώρα κυρίαρχος των εξουσιών
του κόσµου γι’ αυτό και Του τα προσφέρει, διότι οι άν-
θρωποι του έδωσαν τις εξουσίες και τις προσφέρει
στους δικούς του οπαδούς. Χαρακτηριστικά το χωρίο
του Ευαγγελίου γράφει:

«Και αναγαγών αυτόν (τον Χριστόν) ο διάβολος εις
όρον υψηλόν έδειξεν αυτώ πάσας τας βασιλείας της οι-
κουµένης εν στιγµή χρόνου και είπεν αυτώ ο διάβολος,
σοι δώσω την εξουσίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν
αυτών, ότι εµοί παραδέδοται και ώ εάν θέλω δίδωµι αυ-
τήν», (Λουκ. ∆΄ 5 και εξ.).

Νοµίζω π. Χαρίλαε, ότι θα έπρεπε να λεγόταν και η
συνέχεια του πειρασµού, διότι αποκαλύπτεται η δια-
χρονική τραγωδία του κόσµου και η ευθύνη τελικά των
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ανθρώπων για την κατάντια. Με την ευκαιρία δεχθείτε
το βιβλίο µου «Ρήγας και Ορθόδοξη πίστη», έκδοση της
Επιστηµονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-
Ρήγα.

Με σεβασµό,
∆ρ. ∆ηµήτριος Καραµπερόπουλος».

«Σήµερα πού είναι τα στελέχη
της Χριστιανικής ∆ηµοκρατίας;»

Ωστόσο µέχρι σήµερα, παιδιά µου, είχα την ευκαι-
ρία να διατυπώσω σε απαντητικές επιστολές µου µε-
ρικές παρατηρήσεις για την κατάντια του Κινήµατος
της Χ.∆. Ενδεικτικά αναφέρω µία απάντηση στον Πα-
ναγιώτη Ανανιάδη, καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης,
µέλος της Χ.∆., ο οποίος σε µια ηλεκτρονική επι-
στολή του στις 30 Ιουνίου 2011 είχε θέσει το ερώτηµα
«Σήµερα που είναι τα στελέχη της Χριστιανικής ∆ηµο-
κρατίας;». Συγκεκριµένα του έγραψα τα παρακάτω:

«Αγαπητέ Παναγιώτη Ανανιάδη,
Μια και µε έχεις στον κατάλογο των παραλη-

πτών των µηνυµάτων σου, στα οποία διαφαίνεται
η αγωνία σου, αν και δεν έχεις απαντήσει στα καί-
ρια σηµεία, που κατά το παρελθόν σου έχω γρά-
ψει, θα ήθελα να σου πω και για το σηµερινό
αγωνιώδες ερώτηµα, που έθεσες, "Σήµερα που εί-
ναι τα στελέχη της Χριστιανικής ∆ηµοκρατίας να
ακολουθήσουν τα βήµατα του αγνού αγωνιστή Νί-
κου Ψαρουδάκη και να ξεσηκώσουν το Λαό του
Θεού στην Ειρηνική Επανάσταση της Αγάπης;"

1) Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουµε ότι οι ιδέες, οι
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κοινωνικο-πολιτικές αντιλήψεις ήταν αυτές που
κάνανε τον αδ. Ψαρουδάκη αγωνιστή και τον
ακολουθήσαµε µε ανιδιοτέλεια και χωρίς υπολο-
γισµούς.

2) Στο αγωνιώδες ερώτηµά σου "Σήµερα που
βρίσκονται τα στελέχη..." θα σου απαντήσω πως
βρίσκονται εκεί που τα σκορπίσατε µετά το Συ-
νέδριο [1985] της Χριστιανικής ∆ηµοκρατίας,
όταν συµµαχήσατε οι νέοι τότε του Κινήµατος µε
τα µέλη του Πολιτικού Γραφείου, Μαν. Μηλια-
ράκη, Παν. Γιωτόπουλο, Γιάν. Γραµµατικάκη,
Λεων. ∆ρανδάκη, Γιώρ. Αναγνωστόπουλο κ.ά,
ενάντια στην τακτική του µέλους του Π.Γ. ∆ηµ.
Καραµπερόπουλου, που υποστήριζε την αυτοτελή
κάθοδο στις εκλογές και πως θα είναι κατα-
στροφή του Κινήµατος οι συνεργασίες για την εί-
σοδο µας στη Βουλή. Θέλατε τότε όλοι σας την
απαλοιφή του συγκεκριµένου άρθρου από το Κα-
ταστατικό του 1ου Συνεδρίου της Χ.∆. στο οποίο
αναγράφονταν πως µόνο η αυτοτελής κάθοδος
στις εκλογές θα είναι η πολιτική πρακτική της
Χ.∆.

Ακολουθήσατε από πείσµα και χωρίς διορατι-
κότητα την «τέχνη του εφικτού». Ιδού η κατάντια
του τόσο δυναµικού Κινήµατος της Χ.∆. Βέβαια τα
βιβλία της «Η Επανάστασης της Αγάπης» και τα
τόσα άλλα υπάρχουν, µόνο που δεν έχουν πολιτικό
αντίκρισµα. Και το σηµαντικό είναι Παναγιώτη
πως δεν έχετε αισθανθεί το λάθος για αλλαγή αυ-
τής της νοοτροπίας, ώστε να διορθωθεί(…),

∆ηµήτρης Καραµπερόπουλος».
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Και ο Παν. Ανανιάδης µου απάντησε δικαιολογού-
µενος πως «δεν συµφωνήσαµε όλοι µε τη συνεργασία µε
το ΠΑΣΟΚ το 1985…απλά συρθήκαµε στη συνεργασία
µε κλάµατα και δάκρυα…».

«Μπροστά στις εκλογές» του 2012

Παρόµοια, παιδιά µου, και σε µια ηλεκτρονική επι-
στολή του Μαν. Μηλιαράκη µε τίτλο «Μπροστά στις
εκλογές» του 2012, επεσήµαινα στην απάντησή µου
ότι το τι θα πράξει ο καθένας τώρα στις εκλογές είναι
συνάρτηση µε την πορεία που έχει χαράξει από το πα-
ρελθόν µέχρι σήµερα. Αφού εγκαταλείφθηκε η δια-
φωτιστική τακτική παράλληλα µε την αυτόνοµη συµ-
µετοχή στις εκλογές, ακολουθήθηκε η πορεία των
συνεργασιών για την απόκτηση προσωρινών, οικονο-
µικών κυρίως, ωφεληµάτων. Αποτέλεσµα αυτής της
νοοτροπίας και τακτικής είναι τα διαλυτικά αποτελέ-
σµατα που βλέπουµε στο Κίνηµα της Χ.∆., τα οποία
χαροποιούν όλες τις αντίπαλες δυνάµεις, τις πολιτικές,
ιδεολογικές και σκοτεινές. Χωρίς µέλη, χωρίς οπα-
δούς, χωρίς Τοπικές Οργανώσεις, ποια παρέµβαση
µπορούν να έχουν «οι Xριστιανοί κοινωνιστές» του
Κινήµατος της Χ.∆., που έχει κυριολεκτικά αποδυνα-
µωθεί;

«Αγαπητέ Μανώλη Μηλιαράκη,
΄Ελαβα την ηλεκτρονική επιστολή-πρόσκληση (9

Μαρτίου 2012) µε τίτλο «Μπροστά στις εκλογές», όπου
τονίζεται πως "Οι κρίσιµες στιγµές που περνά ο λαός
και η πατρίδα µας, το καθεστώς κατοχής που µας έχει
επιβληθεί και που αν δεν αντιδράσουµε θα παγιοποι-
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ηθεί, µας θέτουν επιτακτικά το ερώτηµα: Οι χριστιανοί
κοινωνιστές, οι χριστιανοί δηµοκράτες, οι χριστιανοί
που διακηρύσσουν ότι αγωνίζονται για τον καινούργιο
άνθρωπο και την καινούργια κοινωνία τι θα κάνουν
τώρα;".

Η επιστολή-έκκλησή σου αυτή µου φέρνει στο νου
την παραβολή του Ευαγγελίου των "Μωρών Παρθέ-
νων", καθώς και του λαού µας τη ρήση "πριν πεινά-
σουν, µαγειρεύουν". Το τι θα κάνει κανείς "τώρα", αυτό
είναι συνέπεια της πορείας που έχει χαράξει στο πα-
ρελθόν και φθάνει µέχρι το "τώρα".

Και η πορεία της Χριστιανικής ∆ηµοκρατίας καθο-
δηγήθηκε κατά κανόνα, εκτός εξαιρέσεων, από το 1974
µαζί µε τον Στέλιο Παπαθεµελή και τους υπόλοιπους
των µελών του Πολιτικού Γραφείου σύµφωνα µε την
διαβόητη "τέχνη του εφικτού", για προσωρινά οφέλη.
Τακτική η οποία διέλυσε ένα τόσο πολλά υποσχόµενο
δυναµικό κίνηµα της Χριστιανικής ∆ηµοκρατίας, µε τις
τόσες Τοπικές Οργανώσεις και πυρήνες σε όλα τα µέρη
της Ελλάδας, που είχαν δηµιουργηθεί µέχρι το Συνέδριό
της [1985], στο οποίο δυστυχώς αποφασίστηκαν, σύµ-
φωνα µε την "τέχνη του εφικτού", που δυναµικά πρό-
βαλες µαζί µε τους άλλους, οι εκλογικές συνεργασίες.

Και σήµερα, αφού έχει ξεδοντιαστεί ιδεολογικά και
πολιτικά το κίνηµα της Χριστιανικής ∆ηµοκρατίας, µε
το καταχώνιασµα όλων των ιδεολογικών βιβλίων και
την πολιτική πρακτική της αποχής τόσων χρόνων, θέ-
λετε "υπεύθυνες και πραγµατοποιήσιµες αποφάσεις".
Σανίδα σωτηρίας στην ελέγχουσα συνείδηση θα είναι
πάλι η χρήση της "τέχνης του εφικτού". Θα δοθεί όπως
και στο παρελθόν η σύσταση, πως αποδεσµεύετε τα
µέλη και τους φίλους να ακολουθήσουν ό,τι προσωπικά
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86. Η Χ.∆. δεν συµµετείχε στις εκλογές του 1991, 1993, 1996,
2000, 2004, 2007, 2009, 2012. Ωστόσο, στις εκλογές του
2000 υποστήριξε την ∆ηµοκρατική Περιφερειακή ΄Ενωση

θέλουν στις επικείµενες εκλογές. ∆ρ. ∆ηµήτριος Κα-
ραµπερόπουλος, Εισηγητής από το 1974 της συνεχούς
διαφώτισης και της αυτοτελούς καθόδου στις εκλογές».

Η κατάσταση της Χ.∆. σήµερα

Μετά την άκαιρη και γελοία, θα µπορούσε να πει
κανείς, για να µην χρησιµοποιηθεί πιο βαρύς χαρα-
κτηρισµός, αποποµπή το 1989 του ιδρυτού της Χ.∆.
Νικ. Ψαρουδάκη από την προεδρία της, κάτι που θα
έκανε τις σκοτεινές δυνάµεις να επιχαίρουν διότι εκ
των έσω κατορθώθηκε η εκπαραθύρωση και αποδυ-
νάµωση του σηµαντικού αποκαλυπτικού αντιπάλου
τους, η νέα ηγεσία βαυκαλίζονταν ότι θα προωθούσε
τη δυναµική της Χ.∆. Όµως, παιδιά µου, όπως έχω
αναφέρει και παραπάνω, πολιτική δεν είναι µόνο η τέ-
χνη του εφικτού, αλλά είναι και η τέχνη του προβλέ-
πειν. Τι θα επακολουθήσει µετά την κάθε απόφαση και
δράση. Και αν κάποιος δεν µπορεί να προβλέψει τι θα
επακολουθήσει, τότε ας καθίσει στο σπιτάκι του, να
κάνει άλλη εργασία. ∆εν χρειάζεται διορατικότητα
ότι η Χ.∆. θα έφθινε µετά την διαγραφή του ιδρυτού
της και την εφαρµογή της ίδιας τακτικής για την οποία
τον διέγραψαν, των συνεργασιών.

Μάλιστα, λίγα χρόνια αργότερα ανεστάλει και η
κοµµατική ιδιότητα της Χ.∆., διότι δεν µπορούσαν,
όπως ήταν επόµενο, να συµµετέχουν στις εκλογές86.
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του Μιχ. Χαραλαµπίδη και το 2004 βοήθησε τον Στ. Παπα-
θεµελή, που συνεργάστηκε τότε µε τη Νέα ∆ηµοκρατία, ενώ
το 2007 η Χ.∆. συνεργάστηκε µε τη ∆ηµοκρατική Αναγέν-
νηση του Στ. Παπαθεµελή.

87. Τώρα η Χ.∆. προχωρεί στη διοργάνωση του ογδόου Συνεδρίου
της, και βαυκαλίζονται πως από τότε που αναλάβανε την προ-
εδρία της Χ.∆. διοργανώθηκαν άλλα πέντε συνέδρια και πάνε
για το όγδοο! Χάνει κανείς και την αίσθηση της σοβαρότητας,
που φθάνει στο σηµείο του γελοίου! Αν µπορεί να θεωρηθεί
Συνέδριο Κινήµατος χωρίς Τοπικές Οργανώσεις, χωρίς νεολαία
αλλά µόνο µε τα πενήντα όλα και όλα µέλη της Χ.∆.(!)

Όταν κόψεις το κλαδί στο οποίο στέκεσαι ψηλά, τότε
πέφτεις στα χαµηλά. Ποιος θα έδινε εµπιστοσύνη να
ψηφίσει εκείνους, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν τον ιδρυτή
της Χ.∆., την ψυχή του πρωτοποριακού αυτού αγώνα,
τον διέγραψαν και έδειξαν κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως
επιεικέστερα θα µπορούσε να πει κανείς, την έλλειψη
της σοβαρότητάς τους. ∆εν είχαν καν τη φρόνηση, τη
διάκριση να ανακηρύξουν τον Νικ. Ψαρουδάκη επίτιµο
πρόεδρο της Χ.∆. Πώς όµως να τους αφήσει περιθώ-
ριο η εµπάθεια και η µικροψυχία τους!

Χαρακτηριστικό παράδειγµα, δυστυχώς παιδιά
µου, της θλιβερής κατάντιας της Χ.∆. αποτελεί ένα
κείµενο, το οποίο στάλθηκε πρόσφατα στα µέλη της
Κεντρικής Επιτροπής, 29 Ιουνίου 2013, µε τίτλο, «Η
σηµερινή κατάσταση της Χ.∆. (εισήγηση 2013)»87. Πα-
ρόλο που βλέπουν την τραγική κατάσταση, την απο-
τελµάτωση, τη φθίνουσα πορεία, που φθάνει, όπως την
χαρακτηρίζω, στον «επιθανάτιο ρόγχο», δεν συνειδη-
τοποιούν την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και αν-
τιλήψεων. Όµως, όπως είναι γνωστό, για να γίνει η πο-
θούµενη αλλαγή, θα πρέπει πρώτα να αναγνωρισθούν
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88. Η φράση αυτή βρίσκεται στο βιβλίο του Ρήγα Βελεστινλή,
Φυσικής απάνθισµα, Βιέννη 1790, επανέκδοση φωτοµηχανική
µε την προσθήκη ευρετηρίου, (επιµ. ∆ηµ. Καραµπερόπου-
λος), από την Επιστηµονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βε-
λεστίνου-Ρήγα, Αθήνα 1991, 4η επανέκδ. 2006, σελ. 24.

τα λάθη που έχουν γίνει, να δουν ότι όσα ακολούθη-
σαν τους έφεραν στη σηµερινή τραγική κατάσταση.
Και δυστυχώς, αθέλητα ή ηθεληµένα (ο Θεός γνωρί-
ζει), δεν γίνεται, διότι η αδιαλλαξία, η ανελευθερία
έχει επικρατήσει στα πνεύµατά τους. Απέχουν πολύ
από τη θεµελιακή αρχή του Ρήγα Βελεστινλή, «Όποιος
ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά»88.

Στο κείµενο της εισηγήσεως για την «Σηµερινή Κα-
τάσταση της Χ.∆. (Εισήγηση 2013)» γράφονται οι ακό-
λουθες διαπιστώσεις της τωρινής άθλιας κατάστασης
του πάλαι ποτέ ακµαιότατου Κινήµατος της Χ.∆.:

«Λειτουργούν Κεντρικά Γραφεία µε έναν εργαζό-
µενο.

Ο πρόεδρος Μανώλης Μηλιαράκης είναι καθηµε-
ρινά παρών και εργάζεται.

Λειτουργεί το Πολιτικό Γραφείο. Έχει κι αυτό τα
προβλήµατά του.

Υπάρχει Κεντρική Επιτροπή 21µελής. Είναι όλοι
λίγο - πολύ παρόντες.

Η Εφηµερίδα «Χριστιανική»:
Εκδίδεται κάθε 15ήµερο.
Έχει περίπου 1300 συνδροµητές
Έχει οικονοµικά και οργανωτικά προβλήµατα.
Έχει προβλήµατα Στρατηγικής και Ταυτότητας.

Έγινε το 7ο Συνέδριο (11ος/11) συµµετείχαν όλα τα

172



µέλη της Χ.∆. Παρόντες περίπου 50.
∆εν λειτουργεί κανένα άλλο Γραφείο σε όλη την υπό-

λοιπη Ελλάδα.
∆εν υπάρχει καµία Τοπική Οργάνωση. Υπάρχει µια

παρέα µελών της Χ.∆. στη Θεσ/κη. Έχουν και κάποιο
στέκι, αυτό χάρη στη προσωπική "τρέλα" του Μ. Τασό-
γλου. Επίσης υπάρχει ένα Γραφείο στον Πειραιά, µε το
όνοµα της Χ.∆.

∆εν υπάρχει Νεολαία στη Χ∆.
Υπάρχουν φίλοι διάσπαρτοι σε διάφορα σηµεία στην

Ελλάδα».

∆ιαβάζοντάς το παραπάνω κείµενο αντιλαµβάνε-
στε, παιδιά µου, σε ποια κατάσταση βρίσκεται η πά-
λαι ποτέ ακµάζουσα Χ.∆. ∆εν υπάρχουν Τοπικές Ορ-
γανώσεις, δεν υπάρχει νεολαία, δεν υπάρχουν µέλη.
Ακόµη και το έβδοµο Συνέδριο της Χ.∆. έγινε µε τα
πενήντα µέλη της και µόνο! Σε ποιο άλλο πιο κάτω
σκαλί θα πρέπει να φθάσει για να αντιληφθούν ότι η
πορεία τους, οι θέσεις τους, οι αντιλήψεις τους έφεραν
αυτήν την κατάσταση; ΄Η µήπως έχουν βάλει πλώρη
ασυνείδητα ή συνειδητά (ο Θεός ξέρει) και τα τελευ-
ταία «πέταλα» της Χ.∆. να τα µαδήσουν; Σε λίγο θα
φανεί και αυτή η εξέλιξη.

Από την ίδια επιστολή µε τις εισηγήσεις στις 14 Ιου-
νίου 2013 του Πολιτικού Γραφείου της Χ.∆. παρατί-
θεται και το παρακάτω απόσπασµα:

«Η Χ.∆. µεταπολιτευτικά δεν είχε ποτέ µια αξιόπιστη
και συνεπή κοµµατική και εκλογική στρατηγική. Η τα-
κτική της έχει ενσπείρει σύγχυση και απογοήτευση στους
ανθρώπους της και στον κόσµο της επιρροής της. Αυτό
είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανορθωθεί. Μπορεί να
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89. Εύστοχη η παρατήρηση του παλιού στελέχους της Χ.∆., του
εκπαιδευτικού Ζώη Μεταξά, ο οποίος από τα 27 του χρόνια
αφιερώθηκε στη διάδοση του µηνύµατος της, και στην επι-
στολή του στις 10 Μαΐου 2003, σχετικά µε τη συµµετοχή του
στις εκδηλώσεις για το 50χρονα της Χ.∆. (1953-2003) κοντά

είναι και αδύνατο. Εξαρτάται από την αυτοκριτική που
θα κάνει, τα αναγκαία αλλά και µε αλήθεια συµπερά-
σµατα που θα εξαχθούν, αλλά προπάντων από το αν στο
σήµερα θα υιοθετήσει και χαράξει µια Νέα Επιτυχηµένη
Στρατηγική». Το απόσπασµα αυτό είναι αποκαλυπτικό
της συνειδητοποίησης της κατάστασης από αυτούς
που θέλουν να ηγούνται και που ήταν οι κύριοι υπεύ-
θυνοι της ανερµάτιστης κοµµατικής και εκλογικής
τακτικής, µε τα δυσάρεστα επακόλουθα, που τώρα τα
αντιλαµβάνονται. Θα έπρεπε να τα είχαν αντιληφθεί
τότε, όταν ακολουθούσαν µε «κλάµατα» την τακτική
των συνεργασιών, για να πετύχουν προσωρινά οικο-
νοµικά οφέλη. Βέβαια τώρα, µετά την ολέθρια κατα-
στροφή, διατείνονται πως είναι µάλλον αδύνατη η
επανόρθωση, εκτός αν χαράξουν «Νέα Επιτυχηµένη
Στρατηγική». Όµως δεν την αναπτύσσουν, διότι, νο-
µίζω, απλά δεν έχουν την διάθεση να αλλάξουν νοο-
τροπία και να επανέλθουν στην αρχική βασική γραµµή
της Χ.∆., τη διαφώτιση του λαού για το διπρόσωπο
υλισµό, τα υλιστικά δηλαδή κοσµοθεωρητικά συστή-
µατα του Καπιταλισµού και Μαρξισµού-Κοµµουνι-
σµού και τις πολιτικές δυνάµεις που τα εκπροσωπούν,
µε αντίστοιχη παρουσίαση του Κοινωνικού Χριστια-
νισµού, αποκαλύπτοντας παράλληλα και τις σκοτεινές
δυνάµεις89, του διεθνούς Σιωνισµού, Μασωνισµού,
µε όλα τα παρακλάδια τους.

174



Η ανερµάτιστη εκλογική πορεία της Χ.∆.

Πριν από τη ∆ικτατορία

1958 ........Αυτοτελώς µόνο στη Σάµο
1963 ........Αυτοτελώς µόνο στα Χανιά
1967 ........[Αυτοτελώς σε 6 Νοµούς, στις εκλογές που

θα γίνονταν]

Κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης

1974 ........Συνεργασία µε τη ΄Ενωση Κέντρου
1977 ........Συνεργασία µε τη «Συµµαχία»
1981 ........Αυτοτελώς (Εθνικές + Ευρωεκλογές)
1984 ........Αυτοτελώς στις Ευρωεκλογές
1985 ........Συνεργασία µε το ΠΑΣΟΚ
1989 Α΄ ....Αυτοτελώς (Εθνικές + Ευρωεκλογές)
1989 Β΄ ....Αποχή. Συνεργασία Νικ. Ψαρουδάκη µε

την Νέα ∆ηµοκρατία
1990 ........Αποχή
1993 ........Αποχή
1994 ........Αποχή (Ευρωεκλογές)
1996 ........Αποχή
1999 ........Αποχή (Ευρωεκλογές)
2000 ........Αποχή. Υποστήριξη της ∆ηµοκρατικής Πε-

ριφερειακής Ένωσης του Μ. Χαραλαµπίδη
2004 ........Αποχή. Υποστήριξη του Στ. Παπαθεµελή

στη συνεργασία του µε τη Νέα ∆ηµοκρατία
2007 ........Συνεργασία µε τη ∆ηµοκρατική Αναγέν-

νηση του Στ. Παπαθεµελή
2009 ........Αποχή
2012 Α΄ ....Αποχή
2012 Β΄ ....Αποχή
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στα άλλα επισηµαίνει ότι στην εφηµ. «Χριστιανική» «ο αντι-
µασωνικός αγώνας σταµάτησε». Αντίγραφο της επιστολής αυ-
τής απόκειται στο Αρχείο µου.

Το µέλλον του Κινήµατος της Χ.∆.

Πολλές φορές, παιδιά µου, µε ρωτούσατε εάν
εκτιµώ ότι είναι δυνατόν το Κίνηµα της Χ.∆. να ανα-
ζωογονηθεί και να προσφέρει όσα θα έπρεπε να προ-
σφέρει, να αναπτυχθεί πανελλαδικά δηµιουργώντας
Τοπικές Οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα και στο
Εξωτερικό. Να ξαναβρεί τον παλιό εαυτό, που θα δο-
νεί τις ψυχές των αγνών ανθρώπων, που θέλουν να
υπηρετούν ιδανικά, και όχι τις µωροφιλοδοξίες µε-
ρικών.

Κατά την άποψή µου θα πρέπει πρώτα να κατα-
γραφούν οι παράγοντες, οι αντιλήψεις που εµφανί-
στηκαν στην µετά την ∆ικτατορία περίοδο και επέ-
δρασαν αρνητικά στην πορεία του Κινήµατος της Χ.∆.
µε αποτέλεσµα να ξεφτίσει το τόσο δυναµικό αυτό Κί-
νηµα, που είχε αρχίσει µε ιεραποστολική µορφή. Μετά
είναι δυνατόν να διατυπωθούν οι προτάσεις για µια
επανεκκίνηση της δυναµικότητάς του. Μόνο ύστερα
από την αλλαγή νοοτροπίας, αντιλήψεων, ιδεών για το
τι είναι η Χ.∆., ποιος ο ρόλος της, µετά την έκφραση
µετάνοιας, δηλ. αλλαγής του νου και της καρδιάς, θα
είναι δυνατόν να αρχίσει σιγά-σιγά πάλι να ανθίζει το
µήνυµα της Χ.∆. Να συναισθανθούν αυτοί που τώρα
την «διοικούν», πως η τωρινή κατάντια της είναι απο-
τέλεσµα της λανθασµένης πορείας που ακολούθησαν.
Της άλλαξαν την πορεία µε τις σκοπιµότητες, µε τα
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ατοµικά ωφελιµιστικά συµφέροντα. Αν αυτό δεν συ-
ναισθανθούν και µετανοήσουν, δυστυχώς, η Χ.∆. θα
καταστεί αντικείµενο για ιστορική µελέτη.

Αξίζει να αναφέρω εδώ και την άποψη του παλιού
στελέχους της Χ.∆., Ζώη Μεταξά, ο οποίος στην επι-
στολή του στο Πολιτικό Γραφείο της Χ.∆. σχετικά µε
τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια του Κι-
νήµατος, που µνηµονεύω στην τελευταία υποσηµεί-
ωση, καταλήγει χαρακτηριστικά µε ένα τόνο αισιοδο-
ξίας λαµβανοµένου υπ’ όψιν ορισµένων παραγόντων,
οι οποίοι πρέπει να ξεπεραστούν: «Τελειώνοντας ήθελα
να αναφερθώ στο όραµα που υπηρετήσαµε. Μπορούµε
να το ξαναζήσουµε και να το υπηρετήσουµε; Ναι! Αν γι-
νότανε µέσα µας ένα θαύµα ενότητος και συµπνευµα-
τισµού, στο όνοµα του Χριστού. Αν επιστρέφαµε στο
πνεύµα εκείνο του 1953 και µετά. Αν κάναµε µια νέα
Αρχή, µια νέα αφετηρία µ’ εκείνους τους υψηλούς στό-
χους και µε τα σηµερινά δεδοµένα. Τότε θα γιορτάζαµε
αληθινά όλοι τα 50 χρόνια και µε την παρουσία του
Ιδρυτή µε την ευχή του. Τώρα, προς τι;».

Με ρωτάτε πολλές φορές αν είµαι αισιόδοξος, αν θα
πραγµατοποιηθούν τα όσα µνηµόνευσα παραπάνω.
∆υστυχώς, θα απαντήσω ότι δεν είµαι αισιόδοξος,
διότι γνωρίζω τους ανθρώπους, που αυτήν την στιγµή
«νέµονται» τον τίτλο και την ιστορία της Χ.∆., γνω-
ρίζω τις εξαρτήσεις τους και την ιστορία τους. Αλλά
επειδή πιστεύω και στα θαύµατα, είναι δυνατόν µε τη
βοήθεια του Κυρίου και της Παναγίας, να υπάρξει
αιφνιδίως µια αλλαγή και να θέλουν να διορθώσουν
ό,τι κακό έκαναν, όπως ευχήθηκα στο Σαρανταήµερο
µνηµόσυνο του ιδρυτή της Χ.∆., του αγωνιστή Νικ.
Ψαρουδάκη, το 2006:
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«...Αδελφέ Πρόεδρε Νικόλαε Ψαρουδάκη,
δεήσου στον Κύριο και Αρχηγό Ιησού,
στους αγαπηµένους σου Αγίους
να αναφανούν σαν και σε φωτοδότες
να ’χουν παρρησία, να ’χουν Λόγο.
Να βοηθήσουν τον λαό...».

Καλοκαίρι 2013.
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* Τα ονόµατα Νικόλαος Ψαρουδάκης, Χριστιανική ∆ηµοκρατία
(Χ.∆.), Κίνηµα Χ.∆., εφηµερίδα «Χριστιανική» δεν ευρετηριά-
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Καραµπερόπουλος, Ρήγας Κ. 18, 19

186



Καραµπεροπούλου, Ασηµίνα 9, 41, 65
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Λογοκρισία 41
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Πουγούνιας, Ηλίας 27
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Χριστιανισµός και Πολιτική 97
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