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ΔΙΑΦΘΟΡΑ: H ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΡΕΤΟΚΤΟΝΟΣ 

 

Η διαφθορά, με την ανάλογη σχετική ερμηνεία του όρου χρονολογι-

κά, είτε από τη φύση του ανθρώπου, σαν «ένστικτο» επιβίωσης σε πρω-

τόγονα περιβάλλοντα, είτε μέσω εξωγενών επιδράσεων, κοινωνικών πα-

ραγόντων, παιδείας κ.λπ., εμφανίζεται από την αρχή της ανθρώπινης ο-

μάδας, κοινότητας, κοινωνίας. ‘Η, καλύτερα, εμφανίζεται από την «πτώ-

ση» του ανθρώπου από τον «Παράδεισο» και προφανώς είναι οφιγενής, 

αφού ο όφις παραπλάνησε τον Αδάμ και την Εύα, και ακολούθησε η τρα-

γωδία της τραγωδίας. (Τώρα, γιατί ο Θεός διατηρούσε και «διεφθαρμένο» 

όφι στον Παράδεισο, ίσως το γνωρίζουν οι ειδικοί, οι Θεολόγοι). Και η 

διαφθορά απέκτησε κοσμογονικές διαστάσεις που διέρρηξαν τον παγκό-

σμιο κοινωνικό ιστό και βλέπουμε τα αποτελέσματα: διαστροφή συνειδή-

σεων, άγρια πάθη, μισανθρωπισμός, στυγνή βία, εμφύλιοι, διεθνείς συρ-

ράξεις, παγκόσμιοι πόλεμοι, φοβοκρατία, τρομοκρατία, ηθική κατάπτωση, 

κάθε μορφής εγκλήματα, καταστροφή περιβάλλοντος, οικονομική υπο-

δούλωση με μνημόνια, ναρκωτικά, πείνα, φτώχια, προσφυγιά, παρασιτι-

σμός, ακηδία, αφύσικη ζωή, ακραίος ατομικισμός, φαρμακομανία, ζωομα-

νία, επιδημίες (όπως ο διαβόητος κορωναϊός, που «ξεφτίλισε» διεθνείς 

οργανώσεις, κυβερνήσεις, υπηρεσίες ασφαλείας κ.λπ.), σπανιότατος ο 

φυσιολογικός θάνατος, δυστυχία, κόλαση. Η επικράτηση του Διαβόλου 

(είναι ανέλεγκτος;) με κύριο μέλημά του τη διαβολή, τη χείριστη των αμαρ-

τιών, που άνοιξε διάπλατα το «Κουτί της Πανδώρας», και η ελπίδα έχει, 

και αυτή, εισαχθεί στο παγκόσμιο χρηματιστήριο, όπου η διαφθορά 

θριαμβεύει μέσω του χρήματος, που κατά τον ανεπανάληπτο Σοφοκλή, 

«…και πόλεις πορθεί και φρένας παραλλάσσει…». Και ο «όφις» συνεχίζει 

τροπαιοφόρος την καταστροφική του πορεία εκτρεφόμενος από το κρα-

τούν συνδιεφθαρμένο σύστημα υλιστικής παραφροσύνης υπό διάφορες 

μορφές -και του κορωναϊού- που ανέδειξε τη νέα Βαβυλωνία, και που ί-

διος προκαλεί και τη σχετική διαφθορά, η οποία, τελικά, επίσης αναδει-

κνύεται καταστροφέας όλων των αρετών, ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΡΕΤΟΚΤΟΝΟΣ! 

Βέβαια, το θρησκευτικό «Συμβόλαιο», ιδιαίτερα στις Χριστιανικές 

κοινωνίες, δημιούργησε την υποδομή για αρμονική συνύπαρξη, και αργό-

τερα το Κοινωνικό Συμβόλαιο και η ίδρυση του ΟΗΕ συνέβαλαν στην ίδια 

κατεύθυνση, όμως είναι λίαν απογοητευτικό και ανησυχητικό ότι υπάρχει 

οπισθοδρόμηση της «πολιτισμένης» και «δημοκρατικής» κοινωνίας εξαι-

τίας της επανάληψης προαναφερθέντων βαρβαρισμών συν το νεοϊμπε-

ριαλισμό - ολοκληρωτισμό με πρωταγωνιστή την Τουρκία (και τους πα-
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ρασκηνιακά γνωστούς-άγνωστους συνεργούς της) μέλος του ΟΗΕ και του 

ΝΑΤΟ, την καταστροφή πολιτιστικών μνημείων, τη βίαιη μετατροπή Ναών 

σε Τζαμιά (γράφοντας στα παλιά υποδήματα την ΟΥΝΕΣΚΟ), την επα-

νεμφάνιση τρομοκρατικών, ρατσιστικών, φασιστικών κ.ά. εκτρωμάτων, 

την απαξίωση του Χάρτη του ΟΗΕ, του Διεθνούς Δικαίου, της Οικουμενι-

κής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διεθνών Συνθηκών κ.ά. 

Επίσης, η καλλιέργεια της θεωρίας της λήξης της ζωής του πλανήτη Γη 

και της επένδυσης σε διαστημικές «περιπέτειες», που είναι απαραίτητες 

από καθαρά επιστημονική άποψη, όμως, προηγείται η επίλυση των προ-

βλημάτων του Πλανήτη μας! Προφανώς, επανεδραιώνεται, όπου είναι ε-

φικτό, η θεωρία: «Φάγωμεν, πίωμεν, αύριο γαρ αποθνήσκομεν»! Οι άν-

θρωποι έχουν χάσει την αξία τους μπροστά στην κερδομανία ενώ, πα-

ράλληλα, η παγκόσμια κυνική αδιαφορία και η αδιαφάνεια για τα τεκται-

νόμενα στο κόκκινο! “QVID PRODEST”? Οι απάνθρωποι με πωρωμένη 

συνείδηση «εξουσιαστές»!  

Ποιος, τι φταίει; Οι πρώτοι άνθρωποι στη Γη, από φόβο και άγνοια 

της ύπαρξής τους, της μοίρας τους και του περιβάλλοντος, για να νιώ-

θουν ασφάλεια, καθώς και από το δέος του θανάτου, επινόησαν -οι «ηγέ-

τες» τους- έστω και σαν ψευδαίσθηση, ανώτερες δυνάμεις, «θεούς» υπό 

διαφορετικές μορφές, κάποιοι καλοπροαίρετα, αλλά άλλοι με επιτηδειότη-

τα, προκαλώντας ανταγωνισμό και ίσχυσε το Δαρβινικό «η επικράτηση 

του ισχυρότερου». Και αργότερα, όταν οι διάφορες θρησκευτικές οντότη-

τες απέκτησαν κοσμική εξουσία, τότε, λόγω ανταγωνισμού και συμφερό-

ντων, η διαφθορά πήρε επιδημικές διαστάσεις παγκοσμίως. Και η μεγα-

λύτερη, τρομερότερη έκφανση διαφθοράς -η μεγαλύτερη Ύβρις- ήταν ότι 

οι επιτηδειότεροι, οι πονηρότεροι, οι μηχανορράφοι, προσέδωσαν αν-

θρώπινες ιδιότητες ή μορφές ακόμη και ζώων ή ουρανίων κ.λπ. σωμά-

των, στο «θεό» ή στους «θεούς» τους, με υπερφυσικές ικανότητες, θαύ-

ματα κ.λπ. εγκαταλείποντας τον «Άγνωστο Θεό», που δεν εξυπηρετούσε 

την εξουσιαστική μανία τους. Και τις συνδύασαν με καλά επεξεργασμένες 

προκαταλήψεις και δεισιδαιμονίες, καθώς και με άκρατες τυπολατρίες και 

υληλατρίες ώστε να ελέγχουν και εκμεταλλεύονται τις μάζες, μάζες όμως, 

ανθρώπινων όντων και όχι ζώων ή άψυχων αντικειμένων! Οποία Ύβρις! 

Αν γνώριζαν τον πραγματικό Θεό, γιατί, τόσες χιλιάδες χρόνια, δεν τον 

παρουσιάζουν απτά (όπως ο Χριστός στην Ανάσταση, στον Θωμά κ.α.) 

όλες οι θρησκείες, αλλά παραμένουν διχασμένες -ακόμη και οι ίδιοι οι 

Χριστιανοί- με τα τραγικά αποτελέσματα. Και το συνεχές και διαρκές ερώ-

τημα είναι (χωρίς να κατακρίνουμε τη σεβαστή και αγνή πίστη των αν-

θρώπων): γιατί ο πραγματικός Θεός ανέχεται αυτή τη συμπεριφορά από 
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τα «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση» πλάσματά του; Οι μεν Χριστιανοί περι-

μένουν τη «Δευτέρα Παρουσία», όμως άλλοι θυσιάζονται ακόμη και με 

τρομοκρατικές και γενοκτονικές ενέργειες αιματοκυλώντας την οικουμένη, 

προσδοκώντας ότι έτσι θα καταλήξουν στον δικό τους «παράδεισο» με 

εκατοντάδες παρθένες, λιχουδιές και πολυτέλειες! Και κάποιοι αγνά αφε-

λείς ρωτάνε: Αντί για τυπολατρίες, που συνεπάγονται τεράστια έξοδα, δεν 

θα μπορούσαν να τις μειώσουν («Μέτρον Άριστον») ώστε να βοηθήσουν 

πεινασμένους, φτωχούς, αδικημένους, πρόσφυγες κ.ά.; Μιλάμε για αν-

θρώπους δίχως ρατσιστικές κ.λπ. διακρίσεις που ο ίδιος ο Χριστός κατα-

δίκασε, και οι απλοί άνθρωποι αναρωτιούνται αν ο Ίδιος θα συμφωνούσε 

με την άκρατη τυπολατρία που επικρατεί σήμερα παγκοσμίως; Τον εν-

διέφερε η ουσία και γι΄ αυτήν αγωνίστηκε και θυσιάστηκε!  

Επίσης, δεν είναι απλά η πνευματική-θρησκευτική υποδομή, που 

είναι σεβαστή όταν έχει ευεργετικό χαρακτήρα, αλλά ο δογματισμός, ο 

φανατισμός που εμπεριέχουν οι όποιες δοξασίες! (Βολταίρος: «Ο φανατι-

σμός πανούκλα τη ψυχής», και ο Αμερικανός Καθηγητής William Sumner: 

«Θέλετε πολέμους, γαλουχείστε με δόγματα»). Και η άλλη Ύβρις, θρη-

σκευτικοί κ.λπ. ηγέτες και «ειδικοί», φερέφωνα επιτηδείων ανθρωπορύ-

χων, καταδίκασαν τη Γη και επινόησαν πάνω σε ανθρωποθυσίες γήινους 

«παράδεισους» αλλά για το θλιβερό σαρκίο τους με απερίγραπτη υπο-

κρισία και δήθεν θρησκευτική προσήλωση, για να ικανοποιούν τα κατώ-

τερα πάθη τους, ιδιαίτερα τον ανώμαλο σεξουαλισμό τους με ναρκωτικά, 

σοδομισμό, παιδοφιλία, όργια κ.λπ. ανήθικες και παράνομες πράξεις. Κι ο 

λαός να υποφέρει, αλλά να προσεύχεται και να θυσιάζει τα υλικά αγαθά, 

που για τους ίδιους περισσεύουν. Ένα ακόμη ερώτημα είναι αν ο Χριστός 

υποσχέθηκε «Παράδεισο» καταδικάζοντας τη Γη; Ή κηρύσσοντας την 

αγάπη, την κορωνίδα των αρετών, που αν πραγματοποιούταν, η Γη θα 

μετατρεπόταν σε Παράδεισο, και γι΄ αυτόν τον πανανθρώπινο Παρά-

δεισο θυσιάστηκε; Και μιλώντας για «Παράδεισο», υπάρχει το ερώτημα 

γιατί ο Θεός, ο Πανάγαθος, δεν τον παρουσίασε εξ’ αρχής για να είναι 

ορατός στους πάντες, τα τέκνα Του, και να έχει οργανώσει αγωνίσματα 

αρετών ώστε αυτοί που διακρίνονται, οι «ενάρετοι» να μπορούν να εισέλ-

θουν σ’ αυτόν στην άλλη ζωή;  

Από την αρχαία εποχή, οι ανθρωποθυσίες, λόγω προκαταλήψεων, 

δεισιδαιμονιών και νοσηρών σκοπιμοτήτων, είχαν επιβληθεί ως θρησκευ-

τικό και πολιτικό καθεστώς που ευνοούσε τους κρατούντες, οι οποίοι, 

διεφθαρμένοι, οργίαζαν. Πόσες αυτοκρατορίες διαλύθηκαν εξαιτίας των 

διεφθαρμένων ηγεσιών τους; Και ο πολυχασμός των θρησκευτικών οντο-
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τήτων; Στην Παλαιά Διαθήκη, με τη Βαβέλ, τα Σόδομα και Γόμορρα, τον 

Κάιν, κ.ά., συναντούμε διάφορες μορφές διαφθοράς σχετιζόμενες και με 

ανθρωποθυσίες κ.λπ. Το «Δεκαήμερο του Βοκάκιου» είναι αποκαλυπτικό! 

Χαρακτηριστική η περίπτωση καλόγερων που έπειθαν παρθένες ότι θα 

τις «στεφανωθεί» ο Χριστός και τον περίμεναν εναγωνίως τη νύχτα, αλλά 

αντ’ Αυτού, τις «στεφάνωναν» οι ίδιοι άθλιοι υποκριτές αντίΧριστοι. Στη δε 

αρχαιότητα, εκτός από πολέμους κ.λπ., οι άνθρωποι πάλευαν με τα στοι-

χεία της φύσης, άγρια ζώα κ.ά., ενώ τώρα παλεύουν με συνανθρώπους, 

την τεχνολογία, την ανθρώπινη διαφθορά!  

Στην αρχαία Ελλάδα, στους Δώδεκα Θεούς, συναντάμε την πιο 

τραγική μορφή διαφθοράς με πρώτο τον Δία, που έως και την πριγκίπισ-

σα Ευρώπη «διέφθειρε» κ.λπ. Επίσης, ανθρωποθυσίες για εξευμενισμό 

των «θεών»! Η ελληνική μυθολογία βρίθει από παραδείγματα διαφθοράς 

σε πολλούς τομείς. Και προφανώς είναι σύμφυτος της εξουσίας! Ο μύθος 

του Γύγη είναι αποκαλυπτικός για το ρόλο της εξουσίας στη διαφθορά! Η 

τραγική ειρωνεία είναι ότι διεφθαρμένοι ηγέτες κατηγόρησαν ακόμη και 

τον Σωκράτη ότι «διέφθειρε» τη νεολαία. 

Στην αρχαία Ρώμη η διαφθορά οργιάζει με Νέρωνες κ.ά., την φρι-

κτή Ιερά Εξέταση και τα χιλιάδες αθώα θύματα, τις Σταυροφορίες, οι ο-

ποίες στο όνομα του Χριστού διέπραξαν φοβερά εγκλήματα με εκατοντά-

δες χιλιάδες αθώα θύματα, την Πάπισσα Ιωάννα κ.λπ. Επίσης στο Βυζά-

ντιο, γι΄ αυτό και η υποδούλωσή του, αλλά με συνέργεια διεφθαρμένων 

«Χριστιανών». Και ο Ιούδας, δεν διεφθάρη από τα ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΑΡΓΥ-

ΡΙΑ; Σήμερα είναι, δολάρια, Ευρώ, λίρες, ρούβλια, κ.λπ. Το δε άκρον 

άωτον της διαφθοράς, η πιο φρικτή μορφή της, η Σταύρωση, το 

φρικτό μαρτύριο του ίδιου του Θεανθρώπου, του Χριστού, που θυ-

σιάστηκε για την αγάπη, την ειρήνη, τη λύτρωση όλων των ανθρώ-

πων!  

Στη σύγχρονη εποχή, η διαφθορά είναι, σε μεγάλο βαθμό, αποτέ-

λεσμα, εκτός των προαναφερθέντων, του κρατούντος συστήματος αντα-

γωνισμού, αναξιοκρατίας, θρησκευτικού κατακερματισμού, κοινωνικού 

αποκλεισμού, κοινωνικής αναρχίας, ασυδοσίας ΜΜΕ, κινηματογράφου 

κ.λπ. Ακόμη και στην κορωναϊκή τραγωδία, διεφθαρμένα κυκλώματα ε-

πενδύουν την παθολογική κερδομανία τους σε βάρος των λαών, των συ-

νανθρώπων τους ! Και ηγεσίες, θρησκευτικές και πολιτικές, «περί άλλα 

τυρβάζουν και μεριμνούν»! Και οι ανθρωποθυσίες συνεχίζονται! Είναι τυ-

χαίο που ολοένα νέοι άνθρωποι, μορφωμένοι, καταλήγουν αγνωστικιστές 

ή άθεοι;  
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Μπορούμε, εμπειρικά, σύμφωνα με παρατηρήσεις, να διακρίνουμε 

τις εξής κατηγορίες προέλευσης της διαφθοράς: 

1. Εγγενής, λόγω βιολογικής υποδομής, DNA, ή στρέβλωσης εγκε-

φάλου (εξάλλου, ο Αριστοτέλης είπε ότι ορισμένοι άνθρωποι γεννιούνται 

δούλοι) χωρίς να ευθύνεται το περιβάλλον το οποίο, βέβαια, μπορεί να 

διαδραματίσει κάποιο σχετικό ρόλο.  

2. Επίκτητη, λόγω οικογενείας και στενού ή ευρύτερου περιβάλλο-

ντος.  

3. Κάθετη, α) από επάνω προς τα κάτω, από μεγαλύτερο, οικογέ-

νεια, σχολείο, εκκλησία, υπηρεσία, επιχείρηση. β) Κάθετη, από κάτω 

προς τα επάνω λόγω ειδικών συνθηκών, σε αποτελματωμένες ομάδες ή 

κοινωνίες, μειονότητες, πρόσφυγες, ιδρύματα.  

4. Οριζόντια, σε ειδικές ομάδες όπως αθλητισμό, σχολείο, διασκε-

δάσεις, χώροι εργασίας, παρα-θρησκευτικές οργανώσεις, όπου ο φανατι-

σμός και η μίμηση διαδραματίζουν καίριο ρόλο.  

5. Αναγκαστική, όταν επιβάλλεται από κυκλώματα π.χ. εμπορίας 

ναρκωτικών, όπλων, λευκής σαρκός κ.ά. παράνομων δραστηριοτήτων 

όπου πρυτανεύουν νόμοι Μαφίας κ.λπ., και όπου τα άτομα φοβούμενα 

και τρομοκρατημένα υπακούουν τυφλά γιατί δεν έχουν την παιδεία και τη 

γενναιότητα να αντιδράσουν. Οπωσδήποτε, το περιβάλλον, οικογένεια, 

σχολείο, εκκλησία, κ.ά. μπορούν να επηρεάσουν ευεργετικά μειονεκτικά 

άτομα. Το βιβλίο «Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν» της Betty 

Smith είναι αποκαλυπτικό!  

Τελικά, αν το παγκόσμιο θρησκευτικό, πολιτικό, οικονομικό και κοι-

νωνικό σύστημα δεν αλλάξει και συνεχίζει να βασίζεται στο στυγνό αντα-

γωνισμό, που είναι η κύρια αιτία της διαφοράς και της υλιστικής παρα-

φροσύνης, κι αν δεν ενισχυθεί ο ΟΗΕ, να απαγορευθούν οι πόλεμοι και 

τα τρισεκατομμύρια που σπαταλούνται για εξοπλισμούς κ.λπ. να διατε-

θούν για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του πλανήτη Γη, 

και να εδραιωθεί η ειρήνη, η ασφάλεια, η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία, να τη-

ρούνται το Διεθνές Δίκαιο, η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα και οι Διεθνείς Συνθήκες, τότε, με μαθηματική ακρίβεια, η αν-

θρωπότητα θα οδηγηθεί σε πανανθρωποκτονία, αλλά ίσως επιβιώσουν 

ανθωποδράκουλες, ορκ, ανθρωποδεινόσαυροι κ.ά. Όχι, όμως, άνθρω-

ποι, «άνω θρώσκοντες», αλλά κάτω θρώσκοντες, ερπετά, ελλοχεύοντα 

σε βρωμερούς βάλτους και υπόνομους.  
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Ας εστιάσουμε, όμως, την προσοχή μας στη σύγχρονη Ελλάδα.  

Ένα αξίωμα στις Διεθνείς Σχέσεις, γνωστό στους παροικούντες την 

Ιερουσαλήμ, είναι ότι η αιχμή του δόρατος της εξωτερικής πολιτικής 

Ισχυρών κρατών είναι η διαφθορά άλλων ώστε να τις ελέγχουν και 

εκμεταλλεύονται. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα συστηματικά από την Επα-

νάσταση του ‘21, για το «καλό» του ελληνικού λαού. Πόσοι διεφθαρμένοι 

«αγωνιστές», όργανα ξένων ανθελληνικών κυκλωμάτων, υπονόμευσαν 

την Επανάσταση με τα γνωστά δραματικά και τραγικά αποτελέσματα; Εί-

ναι τυχαίο ότι η σκλαβιά της Ελλάδας κράτησε περίπου 400 χρόνια και 

υπήρξαν δεκάδες εμφύλιες διαμάχες και ανείπωτες τραγωδίες. όπως ε-

κείνη της φρικτής δολοφονίας του ανεπανάληπτου ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, του 

Ανδρούτσου κ.ά., της φυλάκισης του ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ κ.λπ.; Και πόσοι 

ήρωες, που θυσίασαν τη ζωή τους για την Πατρίδα, ξεχάστηκαν, ζητιά-

νευαν, ενώ διεφθαρμένοι γραφειοκράτες καπηλεύονταν τις θυσίες τους; 

Επίσης, για τη Μικρασιατική Τραγωδία, τον εμφύλιο, το Βορειο-

Ηπειρωτικό, το Κυπριακό, το Σκοπιανό και την επαίσχυντη «συμφωνία 

Πρεσπών, Ίμια, Οτσαλάν, Μνημόνια, κ.ά., δεν ήσαν αποτέλεσμα της α-

σύδοτης κομματικής και συντεχνιακής διαφθοράς, που καλλιεργήθηκε έ-

ντεχνα από διεφθαρμένα ανθελληνικά κυκλώματα τα οποία κατάντησαν 

τη χώρα ιδιόμορφη «αποικιακή δημοκρατία»;  

Στη συνέχεια, καταιγισμός σκανδάλων σε όλους τους τομείς της ε-

θνικής δραστηριότητας με πρώτα θύματα το «Μέτρον Άριστον» και την 

αξιοκρατία! Πόσες δεκάδες παρα-θρησκευτικές οργανώσεις έχουν «εισα-

χθεί» στην Ελλάδα για το «διαίρει και βασίλευε»! Επίσης, πώς ξεκίνησε η 

άναρχη μετανάστευση, η αστυφιλία, η αφαίμαξη εργατικού δυναμικού και 

εγκεφάλων, η δημογραφική συρρίκνωση, ο προσφυγικός κατακλυσμός 

κ.λπ.; Έχει καλλιεργηθεί και αναπτυχθεί ολιστική παιδεία με αξιοκρατική 

υποδομή στη χώρα ώστε να εκλέγονται οι πραγματικά άξιοι ή ισχύει το 

ΤΜΚ και το «κολούειν τα υπερέχοντα» του Περίανδρου; Πώς (παγκοσμί-

ως πρωτότυπο) γίνεται ανεκτή η συνδικαλιστική ασυδοσία, απότοκος 

κομματικής διαφθοράς, σε Πανεπιστήμια κ.λπ.; Αναξιοκρατική κομματική 

επέμβαση σε Θεσμούς. Επιλέγονται στο Δημόσιο και προάγονται οι ικα-

νότεροι; Μπορούμε να μιλάμε για ορθή «διάκριση των Εξουσιών» ή 

για κοινωνικές διακρίσεις των Εξουσιών; Και η υποβάθμισή τους, ι-

διαίτερα της Δικαιοσύνης; Οι νόμοι-«υπόνομοι» άκρας επιείκειας, που 

έως και τρομοκράτες ευεργετούν, δεν είναι αποτέλεσμα γραφειοκρατικού 

κ.λπ. παρασιτισμού και κομματικής και συντεχνιακής αδιαφάνειας και 

διαφθοράς, με αποτέλεσμα η εγκληματικότητα, τα κάθε είδους ατυχήματα, 
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γενικά, να καλπάζουν; Στην Εκκλησία, επιλέγονται άτομα, ιερείς και διοι-

κητικό προσωπικό, με αδέκαστα ηθικά προσόντα και επαρκείς θεολογικές 

γνώσεις ή προτιμούνται οι «ημέτεροι», ορισμένες φορές άσχετοι και ακα-

τάλληλοι; Και γιατί ο πολυχασμός στην ίδια την Ορθόδοξη Χριστιανική 

Εκκλησία; Οι εκατοντάδες ΜΚΟς λειτουργούν υποδειγματικά ηθικά και 

νόμιμα ή αποτελούν κομματικά και συντεχνιακά δεκανίκια κερδοσκοπίας 

κ.λπ.; Ο Ελληνισμός της Διασποράς είναι αποτελεσματικά οργανωμένος 

για την υπεράσπιση των εθνικών μας ζητημάτων ή μήπως, αρχίζοντας 

από την ελληνική γλώσσα, παρακμάζει; Επίσης, σε σχέση με διεθνείς 

Οργανισμούς, ΟΗΕ και ΕΕ, υπήρξαν προβλήματα, π.χ. κλείσιμο μόνιμου 

Γραφείου ΟΗΕ, δικαστικές αποφάσεις της ΕΕ για μη συμμόρφωση της 

χώρας σε διάφορα ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος κ.λπ. Ακόμη και 

σε προσφυγικούς καταυλισμούς, Σώματα Ασφαλείας, Νοσοκομεία και Γη-

ροκομεία, δεν έχουν παρατηρηθεί κρούσματα διαφθοράς; Τα φοβερά σε-

ξουαλικά σκάνδαλα στο χώρο του Αθλητισμού, Θεάτρου, Δημόσια έργα 

ελαττωματικά λόγω κερδοσκοπίας διεφθαρμένων εργολάβων, οικόπεδα 

χαρακτηρίζονται δασικά για να εξυπηρετούν διεφθαρμένα παρασιτικά κυ-

κλώματα. Σκάνδαλα σε ΜΜΕ, που ελέγχονται κομματικά, διαφημιστικός 

«φασισμός», προβολή έργων υποκουλτούρας που διαφθείρουν. Το χρή-

μα εξαγοράζει τα πάντα; Και ο λαός να υποφέρει; Μιλάμε για γνήσια δη-

μοκρατία ή δημιοκρατία; 

Μήπως, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την 200η 

Επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης, είναι σπουδαία και μοναδική ευκαι-

ρία οι Έλληνες θρησκευτικοί, πολιτικοί κ.λπ. ηγέτες όπου Γης, να κινητο-

ποιηθούν για να ευαισθητοποιήσουν φίλους και σύμμαχους ώστε -

επιτέλους- να επιλυθούν τα δίκαια εθνικά μας ζητήματα και να δούμε κα-

λύτερες ημέρες; Συνάμα, να ενεργοποιηθεί η παλιά πρόταση της Εταιρίας 

Ελλήνων Λογοτεχνών, ο ΟΗΕ να κηρύξει την Ελλάδα «Περιοχή Ελεύ-

θερη Συγκρούσεων και Οικουμενικό Κέντρο Δημοκρατίας και Πολι-

τισμού»;  

Το 2020, στην ετήσια έκθεση της GRECO για την πρόοδο των κρα-

τών στην καταπολέμηση της διαφθοράς, η Ελλάδα μέχρι τις 31 Δεκεμβρί-

ου 2019, είχε εφαρμόσει πλήρως 6 από τις 25 συστάσεις (το 24% δηλα-

δή) που είχαν εκδοθεί από την Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς. Εν-

νέα συστάσεις είχαν εφαρμοστεί μερικώς (36%), ενώ 10 δεν είχαν εφαρ-

μοστεί καθόλου (40%). Για το λόγο αυτό η Ελλάδα συγκαταλεγόταν στις 

χώρες εκείνες που συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό συστάσεων που δεν 
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έχουν εφαρμοστεί καθόλου ή έχουν εφαρμοστεί μερικώς. Άραγε, χρειάζο-

νται σχόλια;  

Στις 31 Οκτωβρίου 2003, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε 

την απόφαση 58/4, που τέθηκε σε ισχύ στις 14 Δεκεμβρίου 2005. Εως το 

2020 είχαν συμβληθεί 187 κράτη-μέλη και την έχουν υπογράψει έως τώ-

ρα 140 (από τα 193 του ΟΗΕ). Η Συνθήκη καλύπτει 5 κύριους τομείς: 

προληπτικά μέτρα, ποινικοποίηση και επιβολή του Νόμου, διεθνής συ-

νεργασία, ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, και τεχνική βοήθεια και α-

νταλλαγή πληροφοριών. Η Συνθήκη καλύπτει πολλές μορφές διαφθοράς 

όπως δωροδοκία, διαπραγμάτευση επιρροής, κατάχρηση λειτουργιών, 

καθώς και διάφορες μορφές διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα.  

Το ερώτημα είναι, όπως και για άλλες διεθνείς Συνθήκες: Γιατί γίνε-

ται ανεκτό ορισμένα κράτη να μην υπογράφουν, και τα κράτη που την 

υπογράφουν να μην την εφαρμόζουν; Το γιατί είναι γνωστό: Στυγνός α-

νταγωνισμός, ιδιωτικά συμφέροντα, υλιστική παραφροσύνη, διαφθορά. 

Και αλίμονο στις κοινωνίες στις οποίες δολοφονούνται οι αρετές 

τους!  

Π.Ι.Καραφωτιάς 

 

 

 


