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Ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς πῶ μιά ἱστορία. Σέ μιά μεγάλη ἑταιρεία, θυγα-
τρική μιᾶς πολυεθνικῆς ἑταιρείας, ἐργαζόταν μία ὁμάδα λογιστῶν, μέ 

ἐπικεφαλῆς ἕναν ἀρχιλογιστή.
Ἡ ὁμάδα αὐτή, λίγο-λίγο ἔκλεβε τήν ἑταιρεία καί μοιράζονταν μεταξύ τους 

τά κλεμμένα καί κάλυπτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ἔτσι ὥστε νά μήν τούς παίρνουν 
καί πολύ εἴδηση. Μέχρι πού, στό τέλος, μ’ ἕνα ἐντυπωσιακό φινάλε ἄδειασαν 
τά ταμεῖα τῆς ἑταιρείας καί παραιτήθηκαν ὅλοι μαζί καί σκόρπισαν δεξιά κι 
ἀριστερά, γιά νά μοιραστοῦν τά κλεμμένα καί νά ζήσουν ζωή χαρισάμενη.

Ὅταν ἦρθαν οἱ λογιστές τῆς μητρικῆς πολυεθνικῆς ἑταιρείας καί διαπί-
στωσαν τήν ἀθλιότητα τῆς χρεωκοπημένης θυγατρικῆς τους ἑταιρείας, βέβαια, 
θύμωσαν πολύ καί πίεσαν τούς νέους διευθυντές καί τή νέα λογιστική ὁμάδα 
νά ἀνακτήσει τά χαμένα, γιατί – ἀπείλησαν – θά τούς διώξουν ὅλους καί θά 
ἀναλάβουν αὐτοί τή διοίκηση τῆς ἑταιρείας, στήν κάθε της λεπτομέρεια!

Οἱ καινούριοι λογιστές, τί θά ἦταν κατά τή γνώμη σας λογικό νά κάνουν; 
Δέν θά ἔπρεπε, νά καταγγείλουν στήν ἀστυνομία τήν παλιά ὁμάδα, νά τούς 
στείλουν ὅλους στό δικαστήριο καί νά τούς ὑποχρεώσουν νά ἐπιστρέψουν 
τά κλεμμένα; Εἶναι δίκαιο νά πιάσουν τούς κακομοίρηδες τούς ὑπαλλήλους 
τῆς ἑταιρείας καί νά τούς μειώσουν τό μισθό τους καί νά τούς ἀπαιτήσουν νά 
πληρώσουν τά κλεμμένα ἐκεῖνοι, ἀπό τήν προσωπική περιουσία τους; Ποιός 
ὑπάλληλος δέν θά ἐπαναστατοῦσε ἀπό μιά τέτοια κατάφωρη ἀδικία;

Ἄν ἔρθουμε τώρα καί θεωρήσουμε τήν παραπάνω ἱστορία σάν μιά μαθημα-
τική ἐξίσωση καί ἀντικαταστήσουμε τά δεδομένα ὡς ἑξῆς:

- θυγατρική ἑταιρεία = Ἑλλάδα
- πολυεθνική ἑταιρεία = Εὐρωπαϊκή Ἕνωση
- ληστρική λογιστική ὁμάδα = προηγούμενη κυβέρνηση,
δέν εἶναι εὔκολο νά βγάλουμε συμπεράσματα;

Ἡ χώρα μας – βοᾶ ὅλος ὁ τύπος - ἔπεσε στήν παράγραφο 8 τοῦ περίφημου 
ἄρθρου 104 τῆς Συνθήκης τοῦ Μάαστριχτ. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι οἱ ἄσπονδοι 
φίλοι μας, οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ ὁποῖοι μόλις καί μετά βίας μᾶς ἀνέχονται ἐδῶ καί 
μιά χιλιετία καί ψάχνουν ἀφορμή νά μᾶς ἀποδοκιμάσουν, θά ἔρθουν στόν τόπο 
μας καί θά μᾶς ἐλέγχουν τά οἰκονομικά μας. Καί μετά, ἄν κατρακυλήσουμε 
στήν παράγραφο 10 καί 11 τοῦ περίφημου ἄρθρου, θά χάσουμε ἐξ ὁλοκλήρου 
τόν τόπο μας καί θά μᾶς διαφεντεύουν οἱ Εὐρωπαῖοι! Ἀκριβῶς ὅπως στή Φρα-
γκοκρατία, πού ἦρθαν σάν κατακτητές καί μᾶς ὀνόμαζαν βιλάνους καί μᾶς 
περιφρονοῦσαν!

Κι οἱ τωρινοί κυβερνῆτες μας – πού τούς φέραμε σάν σωτῆρες μας – κατα-
στρώνουν σχέδια πῶς θά μᾶς στίψουν ὅ,τι μᾶς ἄφησαν οἱ ληστές πού ἔφυγαν! 
Θά ἀκολουθήσουν λέει – τό Ἰρλανδικό μοντέλο – στιψίματος! – καί θά μει-
ώσουν τούς μισθούς καί τίς συντάξεις! Γιατί; Οἱ μισθωτοί κι οἱ συνταξιοῦχοι 
λήστεψαν τήν Ἑλλάδα; Γιατί θά πληρώσουν οἱ ἀθῶοι πολῖτες τίς ληστεῖες; (Βέ-
βαια, τό «ἀθῶοι» νά τό βάλουμε σέ εἰσαγωγικά, γιατί ἐμεῖς οἱ πολῖτες εἴμαστε 
ἔνοχοι, ἀφοῦ ἐμεῖς ψηφίσαμε τούς ληστές πού μᾶς κατάκλεψαν!).  Ἤ μήπως 
εἶναι ἡ Ἐκκλησία πού καταχράστηκε τό δημόσιο χρῆμα, γι’ αὐτό τῆς ἐπιτίθενται 
μέ τέτοιο μένος καί θέλουν νά ἁρπάξουν ὅ,τι περιουσία τῆς ἔχει μείνει, γιά νά 
τήν «ἀξιοποιήσουν» τό ἴδιο καλά, ὅπως «ἀξιοποίησαν» κι ὅλα τά ὑπόλοιπα;

Καί σᾶς ἐρωτῶ: Γιατί τό Σύνταγμα καλύπτει τούς καταχραστές τοῦ δημο-
σίου χρήματος; Γιατί παραγράφονται ὅλα τά ἀδικήματά τους μέ τή λήξη τῆς 
θητείας τους; Ἄν ἦταν λογιστές μιᾶς ἑταιρείας, θά ἔφευγαν ἀνενόχλητοι, χωρίς 
ἔλεγχο καί χωρίς κυρώσεις; Τώρα πού ἔφυγαν δέν πρέπει νά ἐλεγχθοῦν; Πότε 
θά ἐλέγχονταν; Ὅταν ἦταν παντοδύναμοι καί ἔκοβαν τήν πίττα καί τή μοίρα-
ζαν μεταξύ τους; Καί γιά ποιές καταχρήσεις μιλᾶμε; Εἶναι μόνο καταχραστές; 
Ὅταν ξεπουλᾶνε τήν πατρίδα τους στούς ξένους γιά νά ἔρθουν σάν κατακτη-

Διανύουμε τόν πέμπτο μήνα ἀπό τήν ἡμερομηνία ἀνάληψης τῶν καθηκό-
ντων τῆς νέας κυβέρνησης καί εἶναι πλέον ἡ ὥρα, νά ρίξουμε μιά πρώτη 

ματιά στά μέχρι τώρα πεπραγμένα.
Ξεκαθαρίζουμε ἀπό τήν ἀρχή ὅτι ἡ ὑπεύθυνη πολιτική στάση ἀπαιτεῖ: ἡ κριτι-

κή πού θά γίνεται νά εἶναι σκληρή ἀλλά δίκαιη καί καλόπιστη, ὄχι μόνο ἀπέναντι 
στήν κυβέρνηση, ἀλλά καί ἀπέναντι στά λοιπά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης. 
Ἐπίσης ἐξαρχῆς εὐχόμαστε ἡ νέα κυβέρνηση, νά δρομολογήσει τίς ἐνδεδειγμένες 
λύσεις στά τεράστια προβλήματα τῆς πατρίδας μας.

Ἐπιλέχθηκε ἀπό τόν κ. Παπανδρέου σάν κυβέρνηση, ἕνα σχῆμα «δικῶν 
του» ἀνθρώπων, πρᾶγμα ὄχι κατ’ ἀνάγκη ἀρνητικό. Ξεκινῶντας ἀπό τά θετικά 
πεπραγμένα, θά πρέπει νά παρατηρήσουμε τήν κινητοποίηση τῆς ἀστυνομίας, μέ 
ἀποτέλεσμα τήν εὐδιάκριτη παρουσία της στούς δρόμους καί τήν προσπάθεια νά 
ἐμπνέυσει ἀσφάλεια στούς πολῖτες. Σαφῶς ὁ τρόπος ἀντιμετώπισης τῶν διαδη-

λώσεων τόν προηγούμενο Δεκέμβριο, ἔδειξε ὅτι ἡ ἀστυνομία ξέρει νά κάνει τή 
δουλειά της, ἄν τῆς τό ἐπιτρέψουν οἱ πολιτικοί. Θά ἔπρεπε ὅμως ὁ Ὑπουργός προ-
στασίας τοῦ πολίτη νά εἶναι μετριοπαθέστερος στίς δηλώσεις του. Ὅλοι θυμόμα-
στε τήν παρομοίωση τῆς Ἀθήνας μέ τήν Καμπούλ, ὅταν βρισκόταν στά ἕδρανα 
τῆς ἀντιπολίτευσης, ἐνῶ ἐπί τῶν ἡμερῶν του ἔχουμε πολλαπλασιασμό τόσο τῶν 
βομβιστικῶν ἐπιθέσεων ὅσο καί τῶν παραβάσεων τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου 
(κλοπές κ.ἄ.) πού δυστυχῶς συνοδεύονται ἀπό νεκρούς καί τραυματίες.

Θετικές θεωρῶ καί τίς διακηρύξεις τοῦ πρωθυπουργοῦ γιά ἀναμόρφωση τοῦ 
κράτους, ἀλλά καί τίς προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Ἡ δημόσια ἠλεκτρονική διαβού-
λευση ἐπίσης, εἶναι ἕνας θεσμός στή σωστή κατεύθυνση (ἀρκεῖ νά λαμβάνονται 
ὑπόψη οἱ διαφορετικές γνῶμες) καθώς καί ἡ ἀνάρτηση τῶν ὑπουργικῶν ἀπο
φάσεων στό διαδίκτυο. Ὑπάρχουν ἀρκετοί νέοι ἄνθρωποι στά ὑπουργεῖα οἱ ὁποῖοι 
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Γιατί διαμαρτύρεται σήμερα ὁ Ἕλληνας ψηφοφόρος;
Νέα μέτρα κατά τοῦ ἐλλείμματος, οἰκονομικές ἀναλύσεις, στα-

τιστικά στοιχεῖα, ἐξαγγελίες –λόγια τοῦ ἀέρα γιά νά μετροῦν 
ἀντιδράσεις καί νά προσαρμόζουν ἀναλόγως τά ἑπόμενα βήματα 
οἱ μεγάλοι οἰκονομικοί ἐγκέφαλοι τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομίας καί 
«Ἀτιμίας»!…

Αὐτή εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς Ἑλλάδος μετά τίς ἐκλογές. Φοβέρα, 
σύγχυση, πανικός, ἀβεβαιότητα. Καί ὁ ἑλληνικός λαός, παθητικός 
θεατής τῶν ἐξελίξεων παραμένει νά «φοβᾶται γι’ αὐτά πού θά γί-
νουν γι’ αὐτόν, χωρίς αὐτόν».

Ποιός μᾶς ρώτησε γιά τίς ἀποφάσεις πού ἐλήφθησαν στό πα-
ρελθόν; Ποιός μᾶς ρωτάει σήμερα γιά τίς ἀποφάσεις πού λαμβά-
νονται γιά ἐμᾶς; Ποιός ἐξουσιοδότησε κόμματα καί πολιτικές 
οἰκογένειες νά διαπραγματεύονται τήν ὀντότητα καί τήν αὐτονομία 
τῆς Ἑλλάδος; Μέχρι ποιοῦ σημείου φθάνει τελικά ἡ ἐξουσία πού 
παραχωρεῖται στό ἑκάστοτε κυβερνῶν κόμμα; 

Τό τραγικότερο ὅμως ὅλων εἶναι ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός εἶχε τόν 
Ὀκτώβριο τοῦ 2009 τήν εὐκαιρία νά μιλήσει! Καί τί εἶπε; Μιά ἀπό 
τά ἴδια: φύγετε ἐσεῖς, ἐλᾶτε ἐσεῖς…νά ἀνακυκλώνουμε ἐς ἀεί τήν 
βρωμιά τοῦ πολιτικοῦ βίου αὐτοῦ τοῦ πολύπαθου τόπου.

Δόθηκε στόν ἑλληνικό λαό ἡ εὐκαιρία νά ἀντιδράσει! Νά μιλή-
σει μέσα ἀπό μιά πολιτική παράταξη, ἡ ὁποία συστήθηκε μέ κόπο 
καί μόχθο, μέ πενιχρά οἰκονομικά μέσα ἀπό ἁπλοῦς, ἄσημους ἀλλά 
ἀγανακτισμένους πολίτες πού μόνο σκοπό εἶχαν τό νά ποῦν: «φθά-
νει παιδιά ἡ κατρακύλα τοῦ τόπου μας!» 

Ἡ πολιτική παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» μίλησε μέ κάθε τρόπο. 
Ἀνέπτυξε καί παρουσίασε λύσεις, ἄμεσα ἐφαρμόσιμες σέ ὅλα τά με-
γάλα προβλήματα τῆς Ἑλλάδος.

Καί ποιό ἦταν τό ἀποτέλεσμα;  Νά ἀποδειχθεῖ γιά ἄλλη μιά φορά 

ὅτι ὁ Ἕλληνας δέν πιστεύει ὅτι ὑπάρχουν σήμερα ἄνθρωποι χωρίς 
ὑστεροβουλία, χωρίς ἰδιοτέλεια, ἄνθρωποι μέ αὐτοθυσία, ἕτοιμοι 
νά θυσιάσουν τήν προσωπική τους ζωή προκειμένου νά σταματή-
σει ἐπιτέλους ἡ κατάρρευση τῆς πατρίδας μας καί νά ἀρχίσει νά 
οἰκοδομεῖται ἕνα ὑγιές κράτος, γιά νά μποροῦν νά ζήσουν τά παιδιά 
μας.

Πέρα ἀπό τά πολιτικά πιστεύω τοῦ καθενός, πέρα ἀπό τό ἄν 
εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανός, πέρα ἀπό τήν κοινωνική τάξη πού 
ἀνήκει ὁ καθένας, δέν θά ἔπρεπε νά συσπειρωθοῦμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες 
ἐναντίον αὐτῶν πού ροκανίζουν τήν ὑλική καί πνευματική περιου-
σία τῆς Ἑλλάδος; Τί ὀφελεῖ τώρα νά βρίζουμε τούς πολιτικούς πού 
κυβερνοῦν σήμερα καί παραδίδονται χωρίς ὅρους στόν Κοινοτικό 
ἐπίτροπο;  Ποῦ θά μᾶς ὁδηγήσουν τώρα οἱ ἀπεργίες καί οἱ ἐνστάσεις 
καί οἱ διαμαρτυρίες, ἀφοῦ ἐμεῖς τούς δώσαμε τήν ἐξουσία; Ἄν δέν 
διαμαρτυρόμαστε ὅταν μᾶς δίνεται ὁ λόγος, τί ἐλπίδες ἔχουμε νά 
πετύχουμε τώρα; 

Δέν θά ἀλλάξει τίποτε στήν Ἑλλάδα ἄν δέν πιστέψουμε ὅτι 
μπορεῖ νά ὑπάρχουν ἀκόμα ἄνθρωποι πατριῶτες! Δέν εἶναι γραφικοί 
οὔτε βγαλμένοι ἀπό τά μπαοῦλα τῆς προϊστορίας! Εἶναι ἄνθρωποι 
πού ἀγωνιοῦν γιά τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας καί ἐπιδιώκουν νά 
πάρουν τά πράγματα στά χέρια τους, γιά νά διαμορφώσουν ἐκεῖνοι 
τόν κόσμο τους καί ὄχι νά σκύβουν τό κεφάλι σέ κάθε ἀναίσχυντο 
πολιτικό πού τολμάει καί μιλάει περί θυσιῶν τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ!

 Πῶς τολμᾶτε κύριε Πρωθυπουργέ, πῶς τολμᾶτε κύριοι ὑπουργοί 
καί κύριοι σύμβουλοι ἐπί τῶν οἰκονομικῶν θεμάτων, νά ζητᾶτε θυ-
σίες ἀπό τόν ἑλληνικό λαό; Ποιός εὐθύνεται γιά τό κατάντημα τῆς 
χώρας; Ὁ ἑλληνικός λαός εὐθύνεται γιά τό σημεῖο πού φθάσαμε; 

Γνωρίζετε βέβαια ὅτι ἔχει ἤδη ψηφισθεῖ στήν Βουλή, κάτω ἀπό τή σκιά τῶν 
οἰκονομικῶν ἐξελίξεων, γιά νά μήν δοθεῖ καί πολλή δημοσιότητα, ὁ νὀμος 

μέ τίτλο: «Σύγχρονες διατάξεις γιά τήν Ἑλληνική Ἰθαγένεια καί τήν πολιτι
κή συµµετοχή ὁµογενῶν καί νοµίµως διαµενόντων µεταναστῶν καί ἄλλες 
ρυθµίσεις»

Ἀντιγράφουμε ἀποσπάσματα ἀπό τήν αἰτιολογική ἔκθεση:
[…] «∆έν µπορεῖ συνεπῶς ἡ χώρα µας νά στερεῖ στούς μετανάστες τή δυ

νατότητα νά ἔχουν λόγο στίς ἀποφάσεις πού παίρνουµε καί τούς ἀφοροῦν, χω
ρίς τίµηµα. ∆έν µπορεῖ ἡ Ἑλλάδα νά κρατᾶ σέ ἀπόσταση τά παιδιά τους, πού 
γεννήθηκαν καί µεγαλώνουν µέσα στό ἑλληνικό σχολεῖο, µέ µόνες προοπτικές 
τό κοινωνικό περιθώριο ἤ τήν ἐπιστροφή σέ ἕναν τόπο πού θά τούς εἶναι πιά ξέ
νος. Κυρίως ὅµως δέν µπορεῖ ἡ Ἑλλάδα νά ἐλπίζει σέ ἕνα µέλλον ἀνάπτυξης καί 
εὐηµερίας, σέ συνθῆκες ὁµαλῆς καί ἀσφαλοῦς συµβίωσης ἄν δέν συµπεριλάβει 
σέ ἕνα ἐθνικό σχέδιο γιά τό αὔριο, ὅσους συµβάλλουν µαζί µας δυναµικά σέ 
αὐτό µέ τόν µόχθο τους καί τήν προσωπική τους συνεισφορά». 

Ἀκοῦς ἑλληνόπουλο πόση πέραση ἔχει σήμερα ὁ λόγος σου; Ἀκοῦς μισθω
τέ Ἕλληνα πού ἀγωνίζεσαι καί κοπιάζεις γι’αὐτόν τόν τόπο; Ἐφόσον ἐσύ ἔχεις 
ἐξασφαλισμένα αὐτά τά δικαιώματα γιατί νά μήν τά ἔχει καί ὁ ἀλλοδαπός πού 
ζεῖ κάποια χρόνια στήν Ἑλλάδα καί ἀποκτᾶ οἰκογένεια ἐδῶ; Τί κι ἄν δέν νιώθει 
τήν Ἑλλάδα πατρίδα; Τί κι ἄν δέν θέλει νά διδαχθεῖ τήν ἑλληνική ἱστορία καί 
τήν Ὀρθοδοξία; Ἑλλάδα γιά τούς κυβερνῶντες εἶναι ἕνας περιορισμένος γεω
γραφικός τόπος! Δέν ἔχει ἱστορία, δέν ἔχει θρησκεία ἐπίσημη, ὁρισμένη ἀπό τό 
Σύνταγμα! Τό Σύνταγμα τό μνημονεύουμε ἀποσπασματικά, ὅταν θέλουμε νά 
δώσουμε μονομερεῖς κατευθύνσεις στήν ἐπιχειρηματολογία μας.

Καί συνεχίζει σέ ἄλλο σημεῖο ἡ αἰτιολογική ἔκθεση: 
[…] «Μέ τίς ρυθµίσεις τοῦ σχεδίου νόµου ἐπιλέγεται ἡ ἀναγνώριση τῆς δυ

νατότητας ἀπόκτησης τῆς Ἑλληνικής Ἰθαγένειας καί πρίν τήν ἐνηλικίωση τῶν 
παιδιῶν τῆς «δεύτερης γενιάς». Καί τοῦτο διότι κρίνεται ὅτι θά µπορούσαµε νά 
διαπαιδαγωγήσουµε καλύτερα τά παιδιά τῶν µεταναστῶν ὡς τούς ἐλεύθερους 
καί ὑπεύθυνους Ἕλληνες πολίτες τοῦ αὔριο, ὅπως ἀπαιτεῖ καί τό ἄρθρο 16 παρά
γραφος 2 τοῦ Συντάγµατος, ὄχι ξεχωρίζοντάς τα παράµερα καί µεγαλώνοντάς 
τα ὑπό ἐπιτήρηση καί ὑπό τήν ἀνάπηρη κοινωνικότητα τοῦ «ξένου» µέχρι τά 
δεκαοκτώ τους, ἀλλά µεγαλώνοντάς τα σάν ἑλληνόπουλα µαζί µέ τά δικά 
µας παιδιά καί πλήρως ἀδιαχώριστα µέ αὐτά, καθώς καί ἐκπαιδεύοντας τούς 
ἀπό γεννήσεως Ἕλληνες ἀπό νωρίς στήν ἀντίληψη ὅτι ὁ συµµαθητής τοῦ 
διπλανοῦ θρανίου εἶναι ἰσότιµος συµπολίτης. Μέ τόν τρόπο αὐτό ἐξυπηρετεῖται 
ἀποτελεσµατικότερα ὁ στόχος ὄχι µόνο τῆς κοινωνικῆς, ἀλλά καί τῆς ἐθνικῆς 
συνοχῆς στό πλαίσιο µιᾶς σύγχρονης δηµοκρατικῆς καί ἀνοιχτῆς κοινωνίας, 
ὅπως ἡ ἑλληνική».

Δηλαδή, ἐν ὀνόματι τῆς ἰσότητος καί τοῦ σεβασμοῦ τοῦ κάθε λαοῦ θά 
ἐκμηδενίσουμε τήν ἑλληνική ταυτότητα! Ἰσότητα καί σεβασμός κατά τούς 
κυβερνῶντες εἶναι τό ἴδιο μέ τήν ταύτιση καί ἐξομοίωση τῶν ἀνθρώπων. 

Τί κι ἄν δέν μιλάει ἑλληνικά τό παιδάκι στό διπλανό θρανίο; Εἶναι Ἑλληνάκι! 
Τί κι ἄν δέν θέλει νά μετέχει στό μάθημα τῆς ἑλληνορθόδοξης παιδείας; Εἶναι 
Ἑλληνάκι! Ἀφοῦ γεννήθηκε στήν Ἑλλάδα…!!!

«Ἀποφασίζοντας, γράφει ἡ αἰτιολογική ἔκθεση, νά συµπεριλάβουµε στό 
ἐθνικό µας σχέδιο τούς µετανάστες πού ζοῦν νόµιµα µαζί µας, ἔχουν ἐνταχθεῖ, 
καί θέλουν νά συµµετέχουν ἐνεργά σέ αὐτό, ἀποκαλύπτουµε τήν ἰδιαίτερη 

δύναµη τῆς ἰδιότητας τοῦ Ἕλληνα πολίτη: τήν ἱστορική δύναµη νά ἑνώνει 
διαφορετικούς ἀνθρώπους σέ µιά δηµιουργική κοινή µοίρα. Ταυτόχρονα τήν 
ἀπαλλάσσουµε ἀπό τό καθηλωτικό βάρος µιᾶς φυλετικῆς ἀντίληψης γιά ἔθνος. 
Μιᾶς ἀντίληψης πού ἐξαρτᾶ τήν ἰδιότητα αὐτή ἀποκλειστικά ἀπό τήν βιολογική 
καταγωγή ἀπό κάποιο περιούσιο γένος.

Γι’ αὐτό καί ἡ προτεινόµενη ρύθµιση δέν ὑποκύπτει στήν ἐκδήλωση 
ὑπερβάλλουσας ἀνησυχίας τόν ὑποτιθέµενο κίνδυνο «ἐθνικῆς ἀλλοίωσης» ἤ 
«ἀφελληνισµοῦ» τῆς χώρας. Ἡ µεµψιµοιρία, ἡ καταστροφολογία καί ἡ αὐτοπε
ριχαράκωση, ἦταν πάντα γιά τόν ἑλληνισµό συνταγή ἐθνικῆς ἥττας.»  

Ἀκοῦς Ἑλληνικέ λαέ; Συνταγή ἐθνικῆς ἥττας ἀποτελεῖ ἡ διαφύλαξη τῆς 
ἑλληνικῆς σου ταυτότητας! Ἄν ἑνωθεῖς ὅμως μέ ὅλους τούς ἄλλους λαούς δέν 
κινδυνεύεις! Ἀφοῦ θά ἔχεις μόνος σου παραδοθεῖ στήν νόθευση τοῦ ἑλληνισμοῦ! 
Ὅποιος παραμείνει νά πιστεύει ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν εἶναι ἁπλᾶ ἕνας γεωγραφι
κός τόπος ἀλλά ἕνας ἱστορικός τόπος πού βαρύνεται ἀπό μεγάλη καί ἔνδοξη 
ἱστορία, στήν ὁποία γονατίζουν ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοί, αὐτός εἶναι ἕνας φανατισμέ
νος ἐθνικιστής (!). Ἡ σημερινή πολιτική ἡγεσία θεωρεῖ ὅτι:

«Ἀντί τοῦ ἀνήκειν σέ µιά κοινότητα αἵµατος, στό ἐπίκεντρο τῆς ἰδιότητας 
τοῦ Ἕλληνα πολίτη, τοποθετεῖται τό animus τοῦ κατόχου της ἡ κοινή πολιτι
κή συνείδηση τοῦ ὅτι ἀνήκεις στήν Ἑλληνική πολιτεία καί φέρεις προσωπική 
εὐθύνη γιά τήν ἱστορική της πορεία. Αὐτό σηµαίνει ὅτι τόν Ἕλληνα πολίτη, µαζί 
µέ τήν καταγωγή του ἀπό Ἕλληνα γονέα, τόν κάνει τό γεγονός ὅτι αὐτός υἱο
θετεῖ ὁρισµένη πολιτική ταυτότητα, πού τήν ὁρίζουν τό πολίτευµα καί ἡ ἱστορία 
τῆς χώρας.»  

Δέν ὑπάρχει λοιπόν πιά Ἑλλάδα ἀλλά ὑπάρχει ἑλληνική πολιτεία στήν 
ὁποία κατοικοῦμε. Δέν ὑπάρχει ἑλληνική συνείδηση ἀλλά πολιτική συνείδηση!  

Τόσο ἐξόφθαλμα προδίδουν οἱ κυβερνῶντες ὅ,τι ἱερό καί ὅσιο διαθέ
τουμε σάν ἔθνος κι ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε νά θεωροῦμε ὅτι αὐτό προστάζει ὁ 
ἀλληλοσεβασμός καί ἡ ἀγάπη γιά τόν συνάνθρωπο! Μᾶς ἐμπαίζουν τόσο κα
τάφωρα προβάλλοντας ἔννοιες πού δέν τίς ἀμφισβητεῖ κανείς, ὅπως σεβασμός 
καί ἰσότητα τῶν ἀνθρώπων,  γιά νά μᾶς ποῦν ὅτι ἐν ὀνόματι αὐτῶν τῶν ἐννοιῶν 
ὅλοι θά ἀναγνωρίζουμε τούς διπλανούς μας ὡς Ἕλληνες. Δέν μποροῦμε νά τούς 
ἀναγνωρίζουμε σάν ἀνθρώπους μέ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει νά τούς ὀνο
μάσουμε Ἕλληνες! Γιατί στό ἑξῆς Ἕλληνας θά εἶναι αὐτός πού θά εἶναι γραμμέ
νος στούς ἐκλογικούς καταλόγους καί θά ψηφίζει στήν Ἑλλάδα! 

Αὐτά παίζονται ἐνῶ ἐμεῖς «κοιμόμαστε μέ τά τσαρούχια», μέχρι νά ξυπνή
σουμε μιά μέρα καί νά διαπιστώσουμε ὅτι ἐμεῖς δέν εἴμαστε Ἕλληνες, γιατί δέν 
ψηφίσαμε τά ὑπάρχοντα ἀνθελληνικά κόμματα! Ἕλληνας θά εἶναι ὁ ἀλλοδαπός 
πού ψηφίζει τό ΠΑΣΟΚ γιά νά τοῦ δώσει δικαιώματα στήν ἑλληνική πολι
τεία, ἀλλά δέν θά εἶναι ὁ ψηφοφόρος τῆς ΚΟΙΝΩΝΙΑ γιατί αὐτός θά εἶναι 
ἐθνικιστής καί φανατισμένος!!

Αὐτό τό νομοσχέδιο ἐθνικῆς προδοσίας στηρίζεται καί ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ὁ 
πρόεδρος τοῦ ὁποίου τό χαρακτήρισε ὡς νομοσχέδιο πού θά μποροῦσε νά εἶναι 
τομή γιά τήν ἑλληνική κοινωνία! Τί εἴδους τομή ὅμως δέν μᾶς εἶπε ὁ κ. Τσίπρας! 
Τομή καί ἀποκοπή ἀπό τήν ἱστορία. Πεθαίνει ἡ Ἑλλάδα καί γεννᾶται ἕνα πολυ
πολιτισμικό μωσαϊκό λαῶν καί ἐθνοτήτων, ξένων μεταξύ τους καί ξένων μέ τήν 
Ἑλλάδα. Αὐτή εἶναι ἡ “ἐξέλιξη” τῆς χώρας μας καί εἴμαστε ὅλοι ὑπεύθυνοι γι’ 
αὐτό! 

Μαρίνα Διαμαντῆ 

Ὅποιος θέλει νά ὀνομασθεῖ Ἕλληνας, ἄς ἔρθει τώρα πού ἡ Ἑλλάδα ξεπουλάει!

(Συνέχεια στήν σελ. �)
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Ἕνα θέμα τό ὁποῖο χρήζει 
ἰδιαίτερης προσοχῆς εἶναι οἱ 

συνεχεῖς ἀναφορές τοῦ πρωθυπουργοῦ 
περί «ἀπώλειας μέρους ἐθνικῆς κυρι-
αρχίας». Σίγουρα λόγω ἐλλείμματος 
καί ὑπερχρέωσης, χάνουμε δυνα-
τότητες ἐπιλογῶν στήν διαχείριση 
τῶν δημόσιων οἰκονομικῶν, ὅμως 
ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας εἶναι 
ἄλλο πρᾶγμα.

(Συνέχεια στήν σελ. �)

Ἀλήθεια, στήν σημερινή 
οἰκονομική συγκυρία, 

ἀκούσατε νά ἀπαιτεῖται 
ἀπό τόν ἁρμόδιο Ὑπουργό, 
νά ἐξοφληθοῦν τά χρέη τῶν 
ΜΜΕ στά ἀσφαλιστικά 
ταμεῖα;

δείχνουν διάθεση γιά δραστικές τομές. Αὐτό ἀπαιτεῖ 
συγκρούσεις μέ συμφέροντα καί λανθασμένες νοοτρο
πίες, τίς ὁποῖες συντήρησε καί τό ἴδιο τό ΠΑΣΟΚ γιά 
πολλά χρόνια (κράτος λάφυρο, μίζες, διαφθορά, κρα-
τικοδίαιτος συνδικαλισμός).

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, παρατηρεῖται μία σύγχυ
ση ἀρμοδιοτήτων μέ ἀποτέλεσμα καθυστερήσεις, 
καθώς καί ἀρκετά πισωγυρίσματα πού δείχνουν 
ἕναν ἐρασιτεχνισμό καί ἔλλειψη μελέτης τῶν 
προβλημάτων.

Κανείς δέν ἀπαίτησε ἀπό τήν κυβέρνηση, νά 
διορίσει γιά γενικούς γραμματεῖς στά ὑπουργεῖα κα-
θώς καί περιφερειάρχες, θέσεις κατ’ ἐξοχήν πολιτι-
κές, ἀνθρώπους μέσω τῆς διαδικασίας ὑποβολῆς βιο
γραφικῶν. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, πρέπει νά ἐφαρμόζουν 
τήν πολιτική τῆς ἑκάστοτε κυβέρνησης καί νά συντο-
νίζουν τό παραγόμενο ἔργο.  Στήν προσπάθεια νά 
ἐπιλεγοῦν ὑποτίθεται οἱ ἄριστοι – οἱ ὁποῖοι σαφῶς 
καί πρέπει νά πλαισιώσουν τόσες ἄλλες θέσεις στήν 
διαλυμένη ἀπό τήν κομματοκρατία δημόσια διοίκηση 
– εἴχαμε τεράστιες καθυστερήσεις στήν πλήρωση τῶν 
θέσεων γιά νά ἐπιλεγοῦν τελικά οἱ ἀρεστοί, μιά καί ἡ 
συντριπτική πλειοψηφία τῶν ἐπιλεγμένων – ἄν ὄχι 
ὅλοι – ἔχουν στενή σχέση μέ τό  ΠΑΣΟΚ. Τό ἀποτέλεσμα 
αὐτῆς τῆς ἐπικοινωνιακῆς φούσκας εἶναι νά ἔχει κα-
θυστερήσει ἡ προώθηση αἰτήσεων γιά ἐπενδύσεις 
πού θά φέρουν κοινοτικά κονδύλια καί ἀνάπτυξη, 
ἐνῶ ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἔχουν ἀναλάβει δημό-
σια ἔργα καί ἔχουν καθυστερήσει νά πληρωθοῦν, τήν 
ὥρα πού οἱ ὑποχρεώσεις τους τρέχουν.

Στό μέτωπο τῆς οἰκονομίας, τά πράγματα δέν 
εἶναι καθόλου εὔκολα κι ἕνας Γολγοθάς μᾶς περιμένει. 
Εἶναι σημαντικό ὅμως νά σταθοῦμε στό γεγονός, ὅτι ὁ 
κ. Προβόπουλος, διευθυντής τῆς Tράπεζας Ἑλλάδος, 
εἶχε ἐνημερώσει προεκλογικά τόν κ. Καραμανλή καί 
τόν κ. Παπανδρέου γιά τό ὕψος τοῦ ἐλλείμματος, ὅπως 
ὁ ἴδιος δήλωσε. Εἶναι ἐπίσης γνωστό ὅτι τό καλοκαί-
ρι ἡ Κομισιόν προέβλεπε ὅτι τό ἔλλειμμα εἶναι ἐκτός 
ἐλέγχου, ἐνῶ ὁ κ. Ἀλμούνια τό Σεπτέμβριο ἀνέφερε 
«οἱ πολιτικοί ἡγέτες καί τά κόμματα γνωρίζουν πλή-
ρως τήν κατάσταση τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας». Ἄρα 
τί συμπέρασμα βγαίνει ἀπό τίς προεκλογικές δηλώ-
σεις τοῦ νῦν πρωθυπουργοῦ «χρήματα ὑπάρχουν» καί 
τίς μετεκλογικές «ἡ Ἑλλάδα εἶναι στήν ἐντατική»; 
Μήπως γιά ἄλλη μία φορά, ἔχουμε τήν καθιερωμέ-
νη ἀσυνέπεια ἓως καί συνειδητή ψευδολογία τῶν 
πολιτικῶν μέ μοναδικό στόχο τήν ἀναρρίχηση στήν 
ἐξουσία; Μήπως ὅμως τέτοιου εἴδους ἀνακοινώσεις 
περί «ἐντατικῆς καί χρεοκοπίας τῆς 
χώρας» ἄνοιξαν καί τόν ἀσκό τοῦ 
Αἰόλου γιά τήν ἐπίθεση τῶν κερδο
σκόπων; Μήπως ἡ ἐρασιτεχνική 
συμπεριφορά τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν 
Οἰκονομικῶν, ὅταν ἄφησε νά διαρ
ρεύσουν τά σχέδια γιά δανεισμό 
ἀπό τήν Κίνα, αὔξησαν ἐκ νέου 
τό ἐπιτόκιο δανεισμοῦ, ἐνῶ οἱ 
ἀναφορές του γιά ἐπιπλέον φορο-
λόγηση τῶν καταθέσεων, κάποι-
ους μῆνες πρίν, «ἔδιωξε» ἀρκετά 
δίς εὐρώ ἀπό τή χώρα; Τώρα ἡ κυβέρνηση ρίχνει ὅλα 
τά βάρη στήν πενταετία τῆς Ν.Δ. πού σαφῶς ἔχει τε-
ράστια εὐθύνη, μιά καί κατά τήν διετία 20072009 κυ-
ρίως ἐκτοξεύτηκε τό ἔλλειμμα, ὅμως ὅλες οἱ κυβερ-
νήσεις μετά τό 1974 ἁπλῶς διεύρυναν τό ἔλλειμμα 
τῆς χώρας. Ἰδιαίτερα ἡ «ἐκσυγχρονιστική ἑπταετία» 
τοῦ κ. Σημίτη συντήρησε ὅλα τά μεγάλα προβλήματα 
τῆς χώρας μέ κυρίαρχο τήν ἀνταγωνιστικότητα καί ὁ 
ὅποιος ὑψηλός ρυθμός ἀνάπτυξης ὀφείλετο στά ἔργα 
τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων. Κατά τήν περίοδο διακυ-
βέρνησης τῆς χώρας ἀπό Σημίτη – Καραμανλή κανένα 
οὐσιαστικό μέτρο, καμία παρέμβαση πού θά ἔκαναν 
ἀνταγωνιστική τήν ἑλληνική οἰκονομία δέν ὑπῆρξε. 
Ὑπῆρξε ὅμως τεράστια διόγκωση τοῦ κράτους γιά 

ἰκανοποίηση τῆς ἐκλογικῆς πελατείας, ὑπῆρξαν ψεύ-
τικα στοιχεῖα, ἀλχημεῖες καί «δημιουργική λογιστι-
κή» γιά νά μποῦμε στήν ΟΝΕ ὅπως ἔγραψε ὁ ξένος 
τῦπος. Αὐτά ὁμολογοῦνται πλέον μέ ἄρθρα καί στόν 
φιλοκυβερνητικό τῦπο («ΤΑ ΝΕΑ» στίς 4/2/2010, «Το 
ΒΗΜΑ»). 

Τί παρατηροῦμε ὅμως στήν οἰκονομία; Ἀπουσία 
ὀργανωμένου σχεδίου γιά έξοδο ἀπό τήν κρίση καί 
μέτρα πού ξόρκιζε τό ΠΑΣΟΚ προεκλογικά. Παρό-
τι γίνεται μία προσπάθεια περιορισμοῦ τῶν συνε
πειῶν τῆς κρίσης στά ἀσθενέστερα 
εἰσοδήματα, μέ μέτρα ὅπως, τό 
ἐπίδομα ἀλληλεγγύης, ἀλλά καί 
φορολογικές ρυθμίσεις, εἶναι 
ἀμφίβολο τό τελικό ἀποτέλεσμα 
μπροστά στήν ἐπερχόμενη λαίλα-
πα. Τί νά πρωτοθυμηθεῖ κανείς, 
τούς νέους φόρους, ἄμεσους καί 
ἔμμεσους, ἀκόμα καί τόν ἀμφι
βόλου ἀποτελεσματικότητας φόρο στά καύσιμα, 
ὁ ὁποῖος αὐξάνει τίς τιμές τῶν προϊόντων καί τῶν 
μεταφορῶν, πλήττοντας κυρίως τούς χαμηλόμισθους 
καί χαμηλοσυνταξιούχους; Τά νέα ὅρια ἡλικίας συ-
νταξιοδότησης, τίς περικοπές ἐπιδομάτων, τό πάγω-
μα τῶν μισθῶν, τήν μείωση τῶν δαπανῶν κοινωνικῆς 
προστασίας ἤ τό κάλεσμα στίς διοικήσεις τῶν τα-
μείων νά ἐκποιήσουν περιουσιακά στοιχεῖα γιά νά 
ἀντιμετωπίσουν τό οἰκονομικό τους πρόβλημα; Ἔχει 
καλλιεργηθεῖ τεχνηέντως ἕνα κλίμα φοβίας, ἔως καί 
πανικοῦ στόν Ἑλληνικό λαό μέσω τῶν ΜΜΕ ὥστε νά 
γίνει δυνατή ἡ ἐφαρμογή τῶν μέτρων. Στά μέτρα αὐτά 
ἔχουν ἐναντιωθεῖ καί στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐνῶ εἶναι 
σαφές ὅτι ἄν ὑπῆρχε ἀποτελεσματική διακυβέρνηση 
καί σχέδιο ἀπό τήν ἀρχή, δέν θά ὑπῆρχε ἡ ἀνάγκη νά 
γίνουν τόσο σκληρά. Μήπως ὅμως ἡ καθυστέρηση 
ἔγινε σκόπιμα ὥστε ἔχοντας προηγηθεῖ ἡ τρομοκρά-
τηση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, νά ἐλαχιστοποιηθεῖ τό 
πολιτικό κόστος γιά τήν κυβέρνηση; Αὐτό διερωτᾶται 
ἀρθογράφος τῆς ἐφημερίδας τά «ΝΕΑ» στίς 11/02/10 
καί καταλήγει «… αὐτό δέν τό βρίσκω συνετή πολι-
τική». Ἀλήθεια στήν σημερινή οἰκονομική συγκυρία, 
ἀκούσατε νά ἀπαιτεῖται ἀπό τόν ἁρμόδιο Ὑπουργό, 
νά ἐξοφληθοῦν τά χρέη τῶν ΜΜΕ στά ἀσφαλιστικά 
ταμεῖα; Θά περικοποῦν ἄραγε τά ἑκατομμύρια τῶν 
ἐπιχορηγήσεων στίς διάφορες Μ.Κ.Ο. μεταξύ τῶν 
ὁποίων καί πολλές μέ ἀνθελληνική δράση; 

Σημαντική, ἀπό τήν ἄλλη μεριά, εἶναι ἡ μείω-
ση τῶν δαπανῶν γιά τήν ἄμυνα τῆς χώρας, πρᾶγμα 
ἀνησυχητικό ἀπό τή στιγμή πού ἡ Τουρκία διαρκῶς 

ἀποθρασύνεται καί ἐπεκτείνει 
τίς διεκδικήσεις της.

Προβληματισμό δημιουρ
γεῖ ἡ θέση μας γιά συζήτηση 
μέ τήν Τουρκία, ὅσον ἀφορᾶ σέ 
θέματα πέραν τῆς ὁριοθέτησης 
τῆς ὑφαλοκρηπίδας καί τήν 
παραπομπή τους στήν Χάγη, 
πρᾶγμα πού ἐκτός τοῦ ὅ,τι 
συνιστᾶ τεράστια διολίσθη-
ση ἀπό τίς πάγιες Ἑλληνικές 
θέσεις, ἐγκυμονεῖ ἐθνικούς 

κινδύνους καί ἐξηγοῦμαι: Τί εἶναι τό δικαστήριο 
τῆς Χάγης; ἕνα πολιτικό δικαστήριο μέ σίγουρα ὄχι 
ἀδιάβλητες διεργασίες,  ὅπως εἴδαμε στό πρόσφα-
το παρελθόν – τό ὁποῖο θά προσπαθήσει νά «στρογ-
γυλέψει» καί νά ἰσομοιράσει τίς ἀποφάσεις. Ἄρα 
σέ ὅσα θέματα ἀπό κοινοῦ θέσουμε – θέματα πού 
οὐσιαστικά ἡ Τουρκία δημιουργεῖ καί ἀνακινεῖ μία 
κι ἐμεῖς κατοχυρωνόμαστε ἀπό τίς διεθνεῖς συνθῆκες 
– τό δικαστήριο «πολιτικά» ἀποφασίζοντας, σχεδόν 
θά ἰσομοιράσει τίς ἀποφάσεις του, δηλαδή θά βγοῦμε 
χαμένοι σέ κάθε περίπτωση. 

Ἡ πολιτική πράξη τῆς κατάργησης τῶν δύο 
ὑπουργείων Μακεδονίας–Θράκης καί Αἰγαίου, τά 
ὁποῖα πέραν τῶν ὅποιων ἁρμοδιοτήτων τους, εἶχαν 

συμβολικό καί σημειολογικό χαρακτῆρα γιά τόν 
Ἑλληνισμό ἀποτελεῖ ἀρνητική εξέλιξη. Ἄς θυμηθοῦ
με ὅτι ἔγινε ὑπό τίς ἐπευφημίες τῶν Σκοπιανῶν καί 
τῶν Τούρκων ἐνῶ δέν ἐντάχθηκαν σέ κάποιο πλαίσιο 
οὐσιαστικῆς μείωσης τῶν ὑπουργείων, ὁ ἀριθμός δη-
λαδή τῶν ὑπουργῶν καί τῶν ὑφυπουργῶν παρέμεινε 
στό συνηθισμένο ἐπίπεδο. 

Ἕνα θέμα τό ὁποῖο χρήζει ἰδιαίτερης προσοχῆς 
εἶναι οἱ συνεχεῖς ἀναφορές τοῦ πρωθυπουργοῦ περί 
«ἀπώλειας μέρους ἐθνικῆς κυριαρχίας». Σίγουρα λό

γω ἐλλείμματος καί ὑπερχρέωσης, χά-
νουμε δυνατότητες ἐπιλογῶν στήν δια
χείριση τῶν δημόσιων οἰκονομικῶν, 
ὅμως ἀπώλεια ἐθνικῆς κυριαρχίας 
εἶναι ἄλλο πρᾶγμα. Σημαίνει ἀπώλεια 
ἐθνικοῦ χώρου καί αὐτό εἶναι μή 
ἀναστρέψιμο, ὅπως τό 1922 ἤ τό 1974. 
Ὅμως πολλές φορές παλαιότερα, ἡ 
Ἑλλάδα παρ’ ὅτι ἐπτώχευσε ἤ ἔχασε 

πολέμους, παλεύοντας μέσα στά προβλήματα, σέ κα-
μία ἄλλη περίπτωση, μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821,  
δέν ἔχασε ἐθνικό χῶρο.

Ἐν μέσω τῶν τεράστιων οἰκονομικῶν καί ὄχι 
μόνο, προβλημάτων τῆς χώρας, ἡ κυβέρνηση ἔχει στό-
χο νά ψηφίσει τά νομοσχέδια γιά τούς μετανάστες καί 
τήν τοπική αὐτοδιοίκηση. Τά δύο θέματα εἶναι σοβα-
ρότατα καί χρήζουν ἰδιαίτερης ἀναφορᾶς, θά σταθῶ 
ὅμως ἐπιγραμματικά στό πρῶτο. Τό μεταναστευτικό 
εἶναι ἕνα ὑπαρκτό πρόβλημα στήν πατρίδα μας καί ἡ 
ὅποια ἀντιμετώπιση ἀπαιτεῖ, λόγω τῆς ιδιαιτερότητάς 
του, τήν εὐρύτερη δυνατή διαβούλευση καί συναίνε-
ση καί λόγω τοῦ γεγονότος ὅτι τά ἀνεξέλεγκτα κύμα-
τα τῶν λαθρομεταναστῶν, ἐντάσσονται στά εὐρύτερα 
γεωπολιτικά Τουρκικά σχέδια, κατ’ ὁμολογίαν Τούρ-
κων ἀξιωματούχων. Ἀντ’ αὐτῶν προωθεῖται ταχύρ-
ρυθμα ἡ διαδικασία Ἑλληνοποίησης ἀλλογενῶν καί 
ἀλλόθρησκων μεταναστῶν, ἡ ὁποία θά λειτουργή-
σει σάν μαγνήτης γιά τόν πολλαπλασιασμό τους, τή 
στιγμή κατά τήν ὁποία ὁλόκληρο τό πολιτικό φάσμα 
κατηγορεῖ τήν κυβέρνηση ὅτι ἐνεργεῖ ψηφοθηρικά, 
ἐνῶ δέν λαμβάνεται ὑπ’ ὄψιν ἡ γνώμη τοῦ Ἑλληνικοῦ 
λαοῦ, πού ἀντιτίθεται στήν μεγάλη του πλειοψηφία 
στό νομοσχέδιο αυτό.

Στίς ἀρχές Δεκεμβρίου στίς Βρυξέλες ἡ Τουρκία 
ἀπέσπασε τό εἰσιτήριο γιά τή συνέχιση τῆς ἐνταξια
κῆς της πορείας. Οὐδεμία «ποινή» γιά τό ὀξύμωρο 
νά μήν ἀναγνωρίζει ἕνα κράτος – μέλος τῆς Ἔνωσης 
στήν ὁποία θέλει νά ἐνταχθεῖ, μέ κύρια εὐθύνη τῆς 
Ἑλληνικῆς καί Κυπριακῆς πλευρᾶς. Δέν προβάλα-
με καμία ἀντίσταση, ἀκολουθοῦμε ἐδῶ καί ἀρκετά 
χρόνια πολιτική κατευνασμοῦ τῆς Τουρκίας πού μᾶς 
προτείνουν οἱ Η.Π.Α. Τί κερδίσαμε; Αὔξηση τῶν προ-
κλήσεων τῶν παραβιάσεων καί τῆς ἀδιαλλαξίας τῆς 
γείτονος. Τί πρέπει νά κάνουμε; 

α. Νά ὀργανώσουμε τίς συμμαχίες μας μέ τά 
κράτη – μέλη, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν με σκε-
πτικισμό τήν προοπτική τῆς Τουρκικῆς ἔνταξης. 
Στό πλαίσιο αὐτό νά ἐξετάσουμε πολύ σοβαρά τήν 
Γαλλική ἀμυντική συνεργασία πού μᾶς προτάθη-
κε καί περιλαμβάνει μεταξύ ἄλλων, τήν ἀποστολή 
Γαλλικῶν πλοίων στά πλαίσια καταπολέμησης τῆς 
λαθρομετανάστευσης. 

β. Νά ἐνημερώνουμε συνεχῶς τούς ἐταίρους 
μας στίς Βρυξέλες μέ εἰδικό γραφεῖο προώθησης 
τῶν ἀπόψεών μας, κάτι πού κάνει ἤδη ἡ Τουρκία. 

γ. Νά διατηρήσουμε τίς ἔνοπλες δυνάμεις μας 
ἀξιόμαχες, ὄχι μόνο στόν ὑλικό ἀλλά κυρίως στόν 
ψυχολογικό τομέα.

Τό ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευ-
μάτων, ἔγινε σκέτο Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί 
αὐτή ἡ κατάργηση θεωροῦμε ὅτι εἶχε ἐπίσης σημει-
ολογικό χαρακτῆρα, ἄν παρατηρήσουμε, ὅτι σάν 
εἰδική γραμματέας Ἐνιαίου Διοικητικοῦ Τομέα Θε-
μάτων Ἐκπαιδευτικοῦ Σχεδιασμοῦ καί Ἐκπαίδευσης 

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)

Νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ: Μιά πρώτη κριτική ματιά
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Στίς μέρες μας ἔχουμε γίνει κοινωνοί τῆς 
οἰκονομικῆς κρίσης τήν ὁποία διέρχεται ἡ χώρα 

μας, μιᾶς κρίσης πού  ὅπως εἶναι φανερό  ἦρθε ὡς 
ἀποτέλεσμα τῶν λανθασμένων ἐπιλογῶν μας καί 
τῆς ἀκόρεστης πλεονεξίας μας. Θά ἤθελα νά σχολι
άσω μία συγκεκριμένη πτυχή τῆς οἰκονομικῆς κρί
σης, ὅπως αὐτή ἀναφέρθηκε στόν ἡμερήσιο τύπο. Ὁ 
Πρωθυπουργός μᾶς μίλησε γιά μείωση τῆς ἐθνικῆς 
μας κυριαρχίας λόγω τοῦ ὅτι ἕνα ἔθνος πού χρωστά
ει τόσα πολλά χρήματα δέν μπορεῖ πλέον νά ὁρίζει 
τήν ἐθνική του κυριαρχία καί συνεπῶς τήν ἐθνική του 
ἀνεξαρτησία. Εὐτυχῶς γιά ἐμᾶς, ὑπάρχουν παραδείγ

ματα καί ἄλλων πρωθυπουργῶν πού βρέθηκαν στήν ἴδια δυσκολία, ἀλλά δέν 
εἶχαν τίς ἴδιες ἀπόψεις.  

Ὅταν ὁ Καποδίστριας ἀνέλαβε τήν διακυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος ἡ οἰκονομία 
δέν ἦταν ἁπλᾶ κατεστραμμένη ἦταν ἀνύπαρκτη. Τό ἑλληνικό κράτος δέν εἶχε 
χρήματα νά πληρώσει τούς μισθούς τῶν στρατιωτῶν, σέ μιά ἐποχή πού ὁ πό
λεμος μέ τούς  Τούρκους δέν εἶχε τελειώσει. Ὁ Ἰμπραήμ εἶχε ἀποβιβαστεῖ στήν 
Πελοπόννησο καί κατέκαιε τά πάντα. Ἐκτός ἀπό τά οἰκονομικά του προβλήμα
τα, ὁ Καποδίστριας ἔπρεπε νά χρηματοδοτήσει καί τόν πόλεμο ἐναντίον τῶν 
Τούρκων. Ἔτσι ἀναγκάστηκε νά ζητήσει δάνειο ἀπό τό ἐξωτερικό. Διαπραγμα
τεύτηκε, λοιπόν, τόν δανεισμό τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν Ρωσία καί τή Γαλλία, ἐνῶ 
ταυτόχρονα ἔπρεπε νά διαχειριστεῖ καί τά προηγούμενα δάνεια τοῦ κράτους. 

Αὐτό ὅμως δέν ἀποτέλεσε σέ καμία περίπτωση μοχλό πίεσης γιά νά 
ὑποταχθεῖ στίς ἐπιθυμίες τῶν ξένων δυνάμεων. Διαχώρισε πλήρως τήν 
ἐξωτερική πολιτική καί τή διπλωματία ἀπό τήν δεινή οἰκονομική κατάσταση τῆς 
Ἑλλάδος. Χειρίστηκε τίς Μεγάλες Δυνάμεις μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε πέτυχε καί 
τήν ἀνατροπή συνθηκῶν οἱ ὁποῖες ἦταν εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας καί κατόρθωσε 
νά ἐπεκτείνει τά σύνορα τοῦ μικροῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Καί ὅλα αὐτά, ἔχοντας 
δανειστεῖ μεγάλα ποσά. Αὐτό εἶναι ἕνα μάθημα καί εἶναι ἕνα μάθημα γιά ὅλους 
ἐκείνους πού ὑποστηρίζουν ὅτι αὐτός πού δανείζεται χάνει καί τήν ἐθνική του 
κυριαρχία. Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται τί θά παραχωρήσουμε καί τί ὄχι, δέν θά μᾶς τό 
ὑποδείξουν οἱ δανειστές μας.

Αὐτοί πού μᾶς δανείζουν, μᾶς δανείζουν μέ τόκο καί περιμένουν νά πάρουν 
τά χρήματά τους πίσω. Δέν μᾶς ἔθεσαν σάν ὅρο ὅτι θά ἀνταλλάξουμε τά ἐθνικά 
μας δικαιώματα μέ χρήματα. Οἱ δικοί μας πολιτικοί, οἱ δικοί μας ἄρχοντες εἶναι 
πού ἐπιλέγουν αὐτήν τήν ἀνταλλαγή. Ἐπιλέγουν νά ξεπουλήσουν τήν Ἑλλάδα, 
ἔχοντας σάν ὡραῖο πρόσχημα, τόν ἐξωτερικό δανεισμό. Εἶναι ντροπή νά ἔχουν 
περάσει ἀπό τή χώρα αὐτή διπλωμάτες τοῦ μεγέθους τοῦ Καποδίστρια, καί 
τοῦ Ἐλευθέριου Βενιζέλου καί ἐμεῖς ἀκόμη νά ψάχνουμε νά βροῦμε μέ ποιόν 
τρόπο θά ζητιανέψουμε λίγα χρήματα καί νά εἴμαστε πρόθυμοι νά ξεπουλή
σουμε τήν ἀξιοπρέπειά μας γιά νά τά ἀποκτήσουμε. Πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι, 
ἡ ἀξιοπρέπεια εἶναι ἡ μόνη μας περιουσία, ἀκόμα κι ὅταν ἔχουμε φτάσει στό 
τελευταῖο σκαλί τῆς πτώχευσης καί εἴμαστε ἔτοιμοι νά καταρρεύσουμε.

Νικόλαος Καρζής

(Εὐθύνεται βέβαια γιατί κι ἐσεῖς εἴσαστε 
γέννημα καί θρέμμα αὐτοῦ τοῦ λαοῦ!) 
Ἐσεῖς, πού δέν θά μειωθεῖ τό ἕξι ψηφίων εἰ
σόδημά σας οὔτε κατά ἕνα εὐρώ, τολμᾶτε 
νά ζητᾶτε ἀπό τούς συνταξιούχους νά μήν 
διαμαρτυρηθοῦν γιά τό πάγωμα τῶν συντά-
ξεών τους; 

 «Ραγιά καϋμένε μου Ραγιά, γιά σήκω τό 
κεφάλι! Τή δόξα πού ‘χες μιά φορά ἀπόκτησέ 
την πάλι! Ξύπνα καϋμένε μου Ραγιά, ξύ-
πνα νά δεῖς τήν λευτεριά!» Αὐτά τά λαϊκά 
ἄσματα εἶναι πιό ἐπίκαιρα ἀπό ποτέ! Ἀλλά 
οὔτε αὐτά δέν μαθαίνουν τά ἑλληνόπουλα 
στό σχολεῖο σήμερα! Τά δημοτικά τραγού-
δια καί οἱ ὕμνοι στήν πατρίδα, ἀνήκουν πιά 
στό μακρυνό παρελθόν τῆς ἑλληνικῆς ἱστο
ρίας! Μιᾶς ἱστορίας γιά τήν ὁποία ντρέπο-
νται οἱ “Ἕλληνες” καί ἐπιτρέπουν σέ κάθε 
κυρία καί κύριο, νά τήν παραποιεῖ, νά τήν 
ἐκμοντερνίζει, νά τήν κάνει ἀρεστή στούς 
ἄλλους λαούς γιατί μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ γνώ-
μη τους καί  τό πῶς μᾶς βλέπουν! Μεγαλώ-
νουν βλέπετε, ἐλεύθερα τά παιδιά μας, σέ 
μιά ἐλεύθερη πατρίδα, μέ τήν ἐποπτία τοῦ κ. 
Ρέν καί ὅλης τῆς εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης! 

Μαρίνα Διαμαντῆ

τές – ἔστω καί διαφορετικῆς μορφῆς ἀπό τή γνω-
στή στρατιωτική κατάκτηση – αὐτό δέν τούς κάνει 
ἐθνικούς προδότες; (Ἄν δέν μέ ἀπατᾶ ἡ μνήμη μου, 
τόν παληό καιρό, αὐτούς δέν τούς δήμευαν μόνο 
τήν περιουσία τους, τούς ἐκτελοῦσαν κιόλας!)

Καί, ἐπιτέλους, οἱ τωρινοί κυβερνῆτες–λογι-
στές, προτοῦ ἐφαρμόσουν τό «Ἰρλανδικό μοντέλο», 
σέ βάρος τῶν ἄμοιρων πολιτῶν, γιατί δέν ἐφαρμό-
ζουν τό Ἀγγλικό μοντέλο σέ βάρος δικό τους; Οἱ 
Ἄγγλοι βουλευτές ὑποχρεώθηκαν νά ἐπιστρέψουν 
κάτι ἐλάχιστα – σέ σχέση μέ τά ἀντίστοιχα τῶν δι-
κῶν μας κυρίων βουλευτῶν – προσωπικά τους ἔξο-
δα μέ τά ὁποῖα χρέωσαν τό δημόσιο. Οἱ δικοί μας 
ὁμόλογοί τους προτοῦ ἐξοντώσουν οἰκονομικά τόν 
ἤδη ἐξοντωμένο καί καταχρεωμένο Ἕλληνα πολίτη, 
θά περικόψουν τούς δικούς τους μισθούς; Θά κό-
ψουν τά δικά τους ἔξοδα; Γιά τά αὐτοκίνητα; Γιά τήν 
ἀσφάλειά τους; (Μή μᾶς πάθουν καί τίποτα καί τί 
θά γίνει ὁ τόπος χωρίς αὐτούς!) Γιά τά ταξίδια τους 
καί τίς αὐλές πού τούς ἀκολουθοῦν;

Προτοῦ φορολογήσουν τήν Ἐκκλησία, τῆς 
ὁποίας τά ἔσοδα προέρχονται ἀπό τό λαό καί δαπα-
νῶνται γιά τό λαό, θά φορολογήσουν τό ἴδιο ἄγρια 
τόν ἑαυτό τους; Τά δικά τους ἔσοδα προέρχονται 
ἀπό τό λαό, ἀλλά δαπανῶνται ἀποκλειστικά γιά τή 
δική τους καλοπέραση καί γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν 
σχεδίων τῶν ἀφεντικῶν πού τούς διαφεντεύουν.

Ἕλληνες πολῖτες, τί πάθατε; Ποῦ πῆγε τό μυ-
αλό σας; Ποῦ πῆγε ἡ λογική σας; Ποῦ πῆγε ἡ περη-
φάνεια σας; Θά ἀνεχτεῖτε μιά νέα Φραγκοκρατία; 
Θά παραδοθεῖτε χωρίς μάχη, χωρίς ἀντίδραση, ἔτσι 
μοιρολατρικά; Ἐσεῖς πού δέ λογαριάσατε βαρβά-
ρους; Ἐσεῖς πού ποτέ δέν «μετρήσατε τόν ἐχθρό στή 
μάχη;»

Θά ἀφήσετε, ἐσεῖς, νά σᾶς πάρουν τήν πατρίδα 
σας, ἐξαιτίας κάποιων λήσταρχων προδοτῶν; Δέν 
τή θέλετε πίσω; O ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ

ἐπιλέχθηκε ἡ κ. Θ. Δραγώνα. Ἡ κυρία αὐτή πού 
ἀνήκει στήν ὁμάδα ὀπαδῶν μιᾶς δῆθεν ἐπιστημονικῆς 
ἀναθεώρησης τῆς ἱστορικῆς πραγματικότητας, μέ τό 
βιβλίο της «Τί εἶναι ἡ Πατρίδα μας», ἐπιδιώκει νά 
ἀποδομήσει τίς ἀρχές, τίς ἀξίες, τίς πεποιθήσεις καί 
τά πιστεύματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἐνῶ βαπτίζει 
ἐθνοκεντρισμό τήν περηφάνια τοῦ λαοῦ μας, γιά τήν 
ἱστορία του, τούς ἀγῶνες του, τόν πολιτισμό του. Ἡ 
κυρία αὐτή εἶναι  ὑπεύθυνη γιά τήν ἐκπαίδευση τῶν 
παιδιῶν μας. Ἄν αὐτό δέν εἶναι ἐπικίνδυνο, τότε χά-
νουν οἱ λέξεις τό νόημά τους. Τά τελευταῖα χρόνια 
τά ἰδανικά καί οἱ ἀξίες καταρρέουν καί τό μοναδικό 
ζητούμενο, εἶναι ἡ “εὐζωΐα”, ἔστω καί μέ δανεικά. Οἱ 
ἐθνομηδενιστικές θεωρίες καί οἱ πολυπολιτισμικές 
“ἀξίες” παραμένουν κυρίαρχες στά ΜΜΕ τῆς πατρίδας 
μας παρά τήν βαθμιαία ὑποχώρηση τῶν ἀντιλήψεων 
αὐτῶν στήν Εὐρώπη. Ὅταν στήν πολυπολιτισμική 
Αὐστρία σκέπτονται ν’ ἀναθεωρήσουν ἀκόμα καί τό 
Σύνταγμά τους κατά τό Ἑλληνικό πρότυπο γιά νά 
θεμελιώσουν τόν Χριστιανισμό ὡς ἀναπόσπαστο 
στοιχεῖο τῆς συνειδήσεως καί τῆς ταυτότητας 
τοῦ κράτους, ἐμεῖς τείνουμε νά γίνουμε ἰδανικοί 
αὐτόχειρες, ἀποκαθηλώνοντας ὅ,τι ἱερό καί ὅσιο 
ἔχει αὐτός ὁ τόπος, χτυπώντας ἀξίες ὅπως τήν 
Ὀρθοδοξία πού κράτησαν ὄρθιο τό ἔθνος μας γιά 
αἰῶνες. Ἔτσι ἀφήνουμε τόν λαό ἔρμαιο, τόσο στίς 
“ἀξίες” τῆς παγκοσμιοποίησης – ὑπερκατανάλωση, 
ἠδονοθηρία, ἄκρατος εὐδαιμονισμός – ὅσο καί στίς 
“ἀξίες” πού τοῦ δίδαξε σχεδόν ὁλόκληρη ἡ πολι-
τική του ἡγεσία τίς τελευταίες δεκαετίες, δηλαδή 
τή διαφθορά καί τήν ἁρπαχτή σάν ἐθνικό κανόνα 
συναλλαγῆς καί ἀνέλιξης. 

Ὁ Ἑλληνικός λαός εἶναι ἓτοιμος νά κάνει θυ-
σίες ἄν ἔχει ἀπέναντί του πολιτικούς πού θά τοῦ 
ἐμπνεύσουν ἰδανικά, θά καλλιεργήσουν τήν ἔννοια 
τῆς διαφάνειας, τῆς ἐντιμότητας καί τοῦ κοινοῦ συμ
φέροντος στόν Δημόσιο βίο. Πολιτικούς πού θά θέ-
τουν τό προσωπικό καί κομματικό τους συμφέρον 
κάτω ἀπό τό συμφέρον τῆς πατρίδας. Τέτοιους πολι-
τικούς ἀνέδειξε στό παρελθόν ἀρκετούς ἡ Ἑλλάδα, 
μέ κορυφαῖο τόν Ἰ. Καποδίστρια.   

Μιχάλης Ἠλιάδης
Μέλος τῆς Κ.Ε. 

Δανεισμός καί ἐθνική ἀξιοπρέπεια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ
ἤ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΛΩΣΗ  

& ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ;
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)

Νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ: 
Μιά πρώτη κριτική ματιά

Γιατί διαμαρτύρεται σήμερα ὁ 
Ἕλληνας ψηφοφόρος;

Ἡ ἐφημερίδα τῆς Παρατάξεώς μας στό ἑξῆς θά 
κυκλοφορεῖ κάθε τρίμηνο. Οἱ ἤδη ἐγγεγραμμένοι συν-
δρομητές τῆς ἐφημερίδος μας δέν ζημιώνονται ἀπό 
τήν ἀλλαγή αὐτή στήν ἔκδοσή της, λόγῳ τοῦ ὅτι θά 
λάβουν δεκατέσσερα (14) τεύχη ἀνεξαρτήτως ἀπό 
τό πότε θά ἐκδοθοῦν. 


