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Δημοτικες εκλογες 2010

Γιά ἄλλη μιά φορά δίνεται ἡ εὐκαιρία στόν Ἑλληνικό λαό νά ἐκφράσει τήν ἄποψή 
του γιά τήν πολιτική κατάσταση τῆς Ἑλλάδος. Γιά ἄλλη μιά φορά τοῦ δίνεται ἡ 

εὐκαιρία νά μιλήσει καί νά διατυπώσει δυνατά ὅλα αὐτά πού συζητᾶ στά καφενεῖα, 
στά πηγαδάκια τῆς γειτονιᾶς, στούς διαδρόμους κάθε κτιρίου.

Ὅλοι ἀγανακτοῦμε καί ἐπαναστατοῦμε ἐναντίον ὅλων ὅσοι κατασπαταλοῦν τόν 
ὑλικό καί πνευματικό πλοῦτο τῆς Ἑλλάδας, ἀλλά ὅταν μᾶς δίνεται ὁ λόγος νά μιλή
σουμε δυνατά καί ἀνοικτά σέ ὅλη τή χώρα, τότε λουφάζουμε καί ἐπιστρέφουμε στήν 
ἴδια παραδοχή: αὐτοί τρῶνε τόσα χρόνια. Αὐτοί κυβερνοῦν τόσα χρόνια. Ποιός θά τό 
ἀλλάξει αὐτό; Κανέναν δέν θά ἀφήσουν νά προχωρήσει. 

Ποῦ εἶναι ὁ Ἕλληνας μέ ἄποψη; Ποῦ εἶναι ὁ λαός πού κυβερνᾶ σέ ἕνα δημοκρα
τικό κράτος; Πῶς ἔχει ἐπιτρέψει νά παγιδευτεῖ σέ πράσινα καί γαλάζια δίκτυα, πού ἐπί 
σειρά ἐτῶν τόν βουλιάζουν στή φτώχεια καί στήν ἀναξιοπρέπεια, στόν ἐξευτελισμό 
καί στόν ἐμπαιγμό;

Γιά ἄλλη μιά φορά ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, μέ τά πενιχρά της μέσα, θά δώσει τήν εὐκαιρία 

σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα νά ἀποδοκιμάσει τήν πολιτική κατάσταση τῆς χώρας καί νά πεῖ 
ἕνα ἠχηρό: «ΩΣ ΕΔΩ! ΑΠΟ ΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ 
ΤΗΝ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

Τέλος στά συμφέροντα τῶν ἀτόμων εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδας. Τέλος στούς κατ’ 
ἐπάγγελμα πολιτικούς. Στούς σπουδαγμένους, οἰκονομολόγους, πολιτικούς, νο
μικούς… πού κατοικοῦν στόν «Ἄρη» καί δέν ντρέπονται νά βγαίνουν δημοσί
ως καί νά ἐμπαίζουν τό λαό λέγοντας: «δέν εἴχαμε προβλέψει ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις 
δέν θά ἀπορροφοῦσαν τήν αὔξηση τοῦ ΦΠΑ ἀλλά θά τήν ἐπέρριπταν στόν τελικό 
καταναλωτή»! 

Ξύπνα λαέ! Ἄν ἔχεις λόγο, πές τον! Εἰδάλλως, μήν διαμαρτύρεσαι καθόλου!!  
Ἔχεις μιά τελευταία εὐκαιρία νά συμμετέχεις ἐνεργά στήν διακυβέρνηση τοῦ Δήμου 
σου, τῆς πόλης σου, τῆς γειτονιᾶς σου. 

Ψήφισε «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»!
Μαρίνα Βολουδάκη-Διαμαντῆ

Ως εΔΩ! οι Πολιτες ΑΝΑλΑμΒΑΝοΥΝ τηΝ 
ΔιΑκΥΒεΡΝηςη της ΧΩΡΑς!

Τό παρόν θά δώσει καί στίς Δη
μοτικές Ἐκλογές τοῦ Νοεμβρί

ου 2010, ἡ Παράταξή μας ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ, σέ πεῖσμα ὅλων ὅσοι θεωροῦν 
ὅτι ἡ πολιτική ζωή τοῦ τόπου εἶναι 
θέμα τῶν «ὀλίγων». Θά δώσει ἕνα 
δυναμικό παρόν στό Δῆμο τῆς Ἀθή
νας μέ τόν συνδυασμό «ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ».

Τήν Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 
2010 ὁ πρόεδρος τῆς Παρατάξε
ως, κ. Ἐμμανουήλ Βολουδάκης, πα
ρουσίασε  τόν ὑποψήφιο γιά τόν 
Δῆμο τῆς Ἀθήνας κ. Μιχαηλ 
ηλιαδη, ὁ ὁποῖος στόν λόγο του 
ἀνέπτυξε τά καίρια προβλήματα 
τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καί κά
λεσε ὅλους τούς  Ἕλληνες πολῖτες, 
αὐτούς πού σέβονται τήν Ἱστορία 
της Ἑλλάδας, τίς Ἀρχές καί τίς 
Ἀξίες τῶν προγόνων μας, αὐτούς 
πού ἀγωνιοῦν γιά τό μέλλον τῶν 
παιδιῶν τους καί ἀγωνίζονται νά 
διαφυλάξουν ὄμορφη καί περήφανη 
τήν Ἑλλάδα μας, νά ἀλλάξουν ἐπιτέ
λους τήν ἀποτυχημένη πολιτική 
σκηνή τοῦ τόπου μας, νά ἀλλάξουν 
τούς ἀνθρώπους πού μᾶς διοικοῦν 

γιά νά σωθεῖ ἡ Πατρίδα μας.
Ὁλόκληρη ἡ ὁμιλία τοῦ 

ὑποψηφίου Δημάρχου τῆς Ἀθήνας 
κ. Ἡλιάδη δημοσιεύεται στό πα
ρόν φύλλο τῆς ἐφημερίδας μας 
καί βρίσκεται ἀναρτημένη στήν 
ἱστοσελίδα τῆς Παρατάξεώς μας 
http://www.koinwnia.com.

Δίνεται, γιά ἄλλη μιά φορά, 
ἡ εὐκαιρία στόν ἑλληνικό λαό νά 
ἐκφράσει τήν ἀπογοήτευσή του, 
τήν ἀγανάκτησή του γιά τήν πο
ρεία τῆς Ἑλλάδος καί νά ἀποδώσει 
στόν κάθε «ἐπαγγελματία» πολιτι
κό κατά τά ἔργα αὐτοῦ, διότι πολλά 
ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος ἐμελέτησαν 
ὅλοι οἱ κυβερνῶντες τά τελευταῖα 
τριάντα καί πλέον χρόνια.

Δέν ἀρκεῖ νά ἀγανακτοῦμε 
καί νά διαμαρτυρόμαστε γιά τίς 
ἐπιλογές τῶν κυβερνώντων. Δέν 
ἀρκεῖ νά ἀπεργοῦμε καί νά κλεί
νουμε τούς δρόμους, ἐμποδίζοντας 
τίς ἐργασίες τῆς πόλεώς μας. Δέν 
ἀρκεῖ νά καταφερόμαστε ἐναντίον 
ὅλων ὅσοι μᾶς ἐπέβαλαν μνημό
νια καί ἐπιτροπίες ξένων ἀρχῶν, 

Ξύπνα λαέ! Ἄν ἔχεις λόγο, πές τον τώρα!

ΑΝεΝΔοτο  ΑγΩΝΑ
κηΡΥΞε ο ΥΠοΨηΦιος ΔημΑΡΧος ΑΘηΝΑιΩΝ

κ. μιΧΑηλ ηλιΑΔης

«Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι. 
Εἶναι μεγάλη τιμή γιά μένα ἡ 

ἐπιλογή μου ὡς ὑποψηφίου δημάρχου 
Ἀθηναίων κι εὐχαριστῶ τά ἁρμόδια 
ὄργανα γι’ αὐτό. Εἶμαι στρατευμένος 
στόν ἀγώνα γιά τή σωτηρία τῆς πατρί
δας μας, εἶμαι στρατευμένος στόν 
ἀγώνα ἐναντίον τῶν ποικίλων τρωκτι

κῶν τῆς πολιτικῆς 
πού ἀφανίζουν 
μεθοδικά τοῦτο 
τό  Ἔθνος. Ἁπλᾶ 
τώρα καλοῦμαι 
νά ὑπηρετήσω 
τόν ἀγώνα αὐτό, 
ἀπό ἕνα διαφορε
τικό μετερίζι. 

Ξεκινᾶμε τόν ἀγώνα γιά τόν δῆμο 
τῆς Ἀθήνας. Ἡ τοπική αὐτοδιοίκη
ση θά ἔπρεπε νά βρίσκεται ἔξω ἀπό 
τά στενά κομματικά πλαίσια γιά νά 
ἀποδώσει ἔργο, ὅμως ἔχουμε σχεδόν 
παντοῦ τόσους ὑποψηφίους ὅσους 
καί τά πολιτικά κόμματα. Σύρεται 
δηλαδή πίσω ἀπό τά κόμματα πού 
τή χρησιμοποιοῦν σάν ὑπηρέτη τῶν 
μικροπολιτικῶν τους σκοπιμοτήτων, 
σάν μέσο ἐπιβολῆς. Ποιά κόμματα 
ὅμως; Κόμματα τά ὁποῖα σέρνονται 
πίσω ἀπό ἕναν ἀρχηγό ὁ ὁποῖος εἶναι 
ἐντολοδόχος ξένων καί ντόπιων συμ
φερόντων. Κόμματα πού ἔχουν κατα
ντήσει ἐκκολαπτήρια διαφθορᾶς, πού 
ἔχουν ἀνύπαρκτους ἐπί τῆς οὐσίας μη
χανισμούς αὐτοκάθαρσης, κόμματα 

(Συνέχεια στήν σελ. �)

Παραθέτουμε τήν ὁμιλία τοῦ ὑποψηφίου Δημάρχου Ἀθηναίων στήν 
ὁποία παρουσίασε τίς προτεραιότητες καί τούς στόχους του γιά 

τήν πόλη τῆς Ἀθήνας:

Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

στά ὁποῖα δέν ξεχωρίζουν οἱ ἱκανοί καί 
ἔντιμοι, ἀλλά οἱ αὐλικοί τοῦ ἀρχηγοῦ, 
ἀνεξάρτητα ἀπό τήν ἠθική τους ὑπό
σταση, κόμματα πού ἔχουν χρεωκοπή
σει ἠθικά, ἀλλά καί οἰκονομικά μιά 
πού, ὅπως ἔχει δημοσιευτεῖ, ἔχουν 
ἐξαντλήσει τά χρήματα τῆς κρατικῆς 
ἐπιχορήγησης μέχρι τό 2016. Αὐτά τά 
κόμματα διαμορφώνουν σήμερα τό 
πολιτικό μας σκηνικό. 

Ὁ ἀγώνας λοιπόν, ξεκινάει τώρα 
ἀπό τήν τοπική αὐτοδιοίκηση, στρέφε
ται ὅμως ἐναντίον ὅλου τοῦ πολιτικοῦ 
συστήματος. Αὐτοῦ πού ὁδήγησε τήν 
χώρα μας πρῶτα στήν πνευματική 
χρεωκοπία καί τώρα στήν οἰκονομική. 
Ὁ αγώνας μας εἶναι ἕνας ἀνένδοτος 
ἀγώνας ἐναντίον τῶν πολιτικῶν πού 
ἔφτασαν τήν πατρίδα μας στό χεῖλος 
τοῦ γκρεμοῦ, αὐτῶν πού μετέτρε
ψαν τή ζωή τῶν Ἑλλήνων σέ ἀγώνα 
γιά ἐπιβίωση, αὐτῶν πού δέν πιστεύ
ουν σέ Ἀρχές καί Ἀξίες, παρά μόνο 
στό χρῆμα καί τή δόξα. Οἱ κύριοι 
αὐτοί ἔχουν ὄνομα καί ἐπώνυμο καί 
προέρχονται κυρίως, ἀλλά ὄχι μόνο, 
ἀπό τά δύο μεγάλα κόμματα, μέσα 
στά ὁποῖα ἀνδρώθηκαν πολιτικά. Τό 
μόνο γιά τό ὁποῖο ἐνδιαφέρονται οἱ 
κυβερνῶντες τήν Ἑλλάδα μέχρι τώρα 
εἶναι ἡ πάση θυσία, νομή τῆς ἐξουσίας. 
Διορισμούς καί ρουσφέτια πάσης φύ
σεως χρησιμοποιοῦσαν γιά χρόνια 
προκειμένου νά ἐξασφαλίσουν τήν 

(Συνέχεια στήν σελ. �)
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ἐκλογική τους πελατεία. Ἀποτέλεσμα εἶναι πάνω ἀπό ἕνα ἑκατομμύριο δημόσι
οι ὑπάλληλοι. Τό μοτίβο ἦταν νά προωθηθοῦν οἱ ἀρεστοί καί ὄχι οἱ ἄριστοι καί 
ξεκίνησε μέ τόν νόμο τοῦ κ. Κουτσόγιωργα πού ἀποκεφάλισε τή δημόσια διοί
κηση ἀπό τούς ὑπηρεσιακούς διευθυντές καί ἐπέβαλλε τούς ἀρεστούς τοῦ κόμ
ματος, μέ ἀποτέλεσμα τήν διάλυσή της. Στή συνέχεια, δημιουργήθηκε τό κατάλ
ληλο θεσμικό πλαίσιο ἀλλά καί τό νομικό πλαίσιο τῆς ἀτιμωρησίας (νόμοι περί 
εὐθύνης ὑπουργῶν, παραγραφῆς) γιά νά μποροῦν οἱ κυβερνῶντες νά κινοῦνται 
ἐλεύθερα, χωρίς τόν φόβο τοῦ εἰσαγγελέα οὔτε ἐκ τῶν ὑστέρων. Γι’ αὐτό κανείς 
δέν τιμωρήθηκε ποτέ καί οὔτε πρόκειται. Ἡ ὅποια ἐξαίρεση ἄν ὑπάρξει, θά εἶναι 
ἁπλᾶ ἕνα πυροτέχνημα. 

Στίς 7 Νοεμβρίου ἔχουμε ἐκλογές γιά τήν τοπική αὐτοδιοίκηση. Προσωπι
κά εἶμαι γέννημα θρέμμα αὐτῆς τῆς πόλης. Ἐδῶ γεννήθηκα, στά σχολειά καί τό 
Πανεπιστήμιο τῆς Ἀθήνας φοίτησα, ἐδῶ ξεκίνησα τήν ἐπαγγελματική μου στα
διοδρομία. Ὅμως τούτη ἡ πόλη μ’ ἔδιωξε γιατί ἡ ζωή τῶν κατοίκων της ἔχει γίνει 
ἀβίωτη. Ἡ ἐγκληματικότητα καί ἡ πάσης φύσεως παραβατικότητα, μεταξύ τῶν 
ὁποίων ἡ μάστιγα τῶν ναρκωτικῶν, πού πλήττει κυρίως τή νεολαία, τείνουν νά 
πάρουν ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις. Ἡ γκετοποίηση ἀρκετῶν περιοχῶν ἔχει σχε
δόν συντελεσθεῖ, ἐνῶ ἡ ἀνασφάλεια εἶναι διάχυτη πλέον στούς κατοίκους τῆς 
Ἀθήνας.

Ἔχει πολύ μεγάλη σημασία ποιούς ἀνθρώπους θά ἐπιλέξει ὁ λαός νά στε
λεχώσουν τό δῆμο τῆς Ἀθήνας, εἰδικά τώρα πού οἱ δῆμοι ἀποκτοῦν νέες ἁρμο
διότητες, ὅπως ἡ ἔκδοση οἰκοδομικῶν ἀδειῶν, ἡ κοινωνική πρόνοια καί οἱ ἐπαγ
γελματικές ἄδειες. 

Πῶς ὅμως, λειτουργεῖ ὅλα αὐτά τά χρόνια ὁ μεγαλύτερος δῆμος τῆς χώ
ρας; Ἡ θέση τοῦ δημάρχου εἶναι κυρίως ἐφαλτήριο τῶν πολιτικῶν γιά τήν ἱκανο
ποίηση τῶν μελλοντικῶν προσωπικῶν τους φιλοδοξιῶν. Οἱ θέσεις–κλειδιά τοῦ 
μηχανισμοῦ τοῦ δήμου εἶναι κομματικές θέσεις, οἱ ὁποῖες καταλαμβάνονται ἀπό 
ἀνθρώπους τῆς ἴδιας νοοτροπίας πού διατρέχει ὅλο τό πολιτικό σύστημα. Ἔτσι ἡ 
κακοδιαχείριση, ἡ ἐκτεταμένη διαφθορά, ἡ ἀνικανότητα καί τά ρουσφέτια εἶναι 
στήν ἡμερήσια διάταξη. Αὐτό, ἀλλοῦ λιγότερο καί ἀλλοῦ περισσότερο, συμβαί
νει σέ ὅλους τούς δήμους τῆς χώρας. Οἱ δῆμοι ὁλόκληροι καί οἱ περισσότερες 
δημοτικές ἐπιχειρήσεις εἶναι ὑπερχρεωμένες. Τό ταμειακό ἔλλειμμα τοῦ Δήμου 
Ἀθηναίων εἶναι 100 ἑκ. εὐρώ, ἐνῶ τά δάνειά του ἀνέρχονται σέ 250 ἑκ. εὐρώ. Ἄν 
ἀναλογιστεῖτε ὅτι φέτος θά ἔχουμε μείωση τῆς τακτικῆς ἐπιχορήγησης τουλάχι
στον κατά 60 ἑκ. εὐρώ στό πλαίσιο τῶν περικοπῶν τοῦ μνημονίου, ὁδηγούμαστε 
σέ οἰκονομική ἀσφυξία. Ποιά, ἄραγε, εἶναι ἡ λύση; Νέο δάνειο; Ἀλήθεια τά σπί
τια καί τά νοικοκυριά τῶν δημάρχων εἶναι ὑπερχρεωμένα κι αὐτά; Βλέπουν οἱ 
διάφοροι ἀξιωματοῦχοι τόν δῆμο σάν κάτι δικό τους, παλεύουν γιά νά λύσουν 
τά προβλήματά του ἤ βρίσκονται ἐκεῖ γιά νά ἐξυπηρετοῦν ἐπιχειρηματικά συμ
φέροντα, τά ὁποῖα βέβαια τούς στήριξαν γιά νά βρίσκονται ἐκεῖ πού βρίσκονται, 
κατ’ εἰκόνα καί ὁμοίωση τῶν πολιτικῶν; Πρέπει νά σταματήσει ἄμεσα ἡ κακο
διαχείριση καί νά γίνει ἀναδιανομή τῶν πόρων τοῦ Δήμου πρός ὄφελος τῶν κα
τοίκων καί στήν κατεύθυνση τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς.

Μέσα στόν Σεπτέμβρη διάβασα γιά τήν μεγάλη ἐπιτυχία τῶν ὑπηρεσιῶν 
τοῦ δήμου τῆς Ἀθήνας πού σέ συνεργασία μέ τήν ἀστυνομία ἐντόπισαν δύο 
παράνομες ἀποθῆκες μέ λαθραῖα ἐμπορεύματα, τίς ἔκλεισαν καί κατάσχεσαν 
τό ὑλικό. Δέν συνειδητοποίησα πώς ξανά ἀνακαλύψαμε τήν Ἀμερική!! Δηλα
δή τά αὐτονόητα πράγματα, πού πανεύκολα μποροῦν νά κάνουν οἱ ὑπηρεσίες 
τοῦ δήμου, ἁπλᾶ ἄν ἀκολουθήσουν ἕναν λαθρέμπορο ἀπό τούς χιλιάδες πού 
κυκλοφοροῦν στούς δρόμους τῆς Ἀθήνας, ἐμφανίζονται σάν ἐπιτυχίες. Ἡ κοροϊ
δία πρέπει νά σταματήσει. Αὐτά γίνονται παραμονές ἐκλογῶν γιά νά κοπάσει ἡ 
ὀργή τῶν ἀνθρώπων πού βλέπουν νά κλείνουν τά μαγαζιά καί οἱ ἐπιχειρήσεις 
τους, μή ἀντέχοντας τόν ἀνταγωνισμό τῶν λαθρεμπόρων. Ἄν ὑπῆρχε ἡ πολιτική 
βούληση τό θέμα θά εἶχε λήξει ὅπως καί πολλά ἄλλα, δέν ὑπάρχει ὅμως. 

Πρέπει νά ξυπνήσουμε καί νά συνειδητοποιήσουμε τήν κοροϊδία. Πρέπει 
νά γκρεμίσουμε μέ τήν ψῆφο μας τό πολιτικό σύστημα στήν ἡμερήσια διάτα
ξη τοῦ ὁποίου εἶναι οἱ μίζες, οἱ ἁρπαχτές καί ἡ κάθε λογῆς διαφθορά. Αὐτά τά 
πρότυπα, αὐτή τήν συμπεριφορά δίδαξαν στόν ἑλληνικό λαό οἱ πολιτικοί μας 
ἄρχοντες, κάποιοι ἀπό τούς ὁποίους ξεδιάντροπα ταύτισαν τό νόμιμο μέ τό 

Η Δολοφονια του ΚυβερνΗτΗ
Ἡμέρα ἀποφράδα γιά τόν τόπο καί τήν Πατρίδα 

ἡ 27η Σεπτεμβρίου 1831. Ὁ πρῶτος Κυβερνήτης 
τῆς ἐλεύθερης καί ἀνεξάρτητης Ἑλλάδας πέφτει δολο
φονημένος ἀπό χέρια συμπατριωτῶν μας στήν εἴσοδο 
τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνα στό Ναύπλιο, 
πηγαίνοντας νά παρακολουθήσει τήν Κυριακάτικη 
Θεία Λειτουργία.

Ποιός ἦταν ὅμως ὁ Ἰ. Καποδίστριας; Ποιός ἦταν ὁ 
ἄνθρωπος αὐτός πού συγκέντρωσε ἐπάνω του τήν 
τόση ὀργή καί θυμό ὥστε νά ἔχει τέτοια κατάληξη; Τί 
προξένησε τόν θάνατό του;

Μήπως ἀναριχήθηκε στήν διακυβέρνηση τῆς Χώρας 
γιά νά κερδίσει τιμές καί δόξα; Μήπως θέλησε νά τροφοδοτήσει τήν προσωπική 
του φιλοδοξία καί στήν προσπάθεια αὐτή πάτησε ἐπί δικαίων καί ἀδίκων;

Μέ παρακάλια καί ἀγωνία οἱ  Ἕλληνες ζήτησαν ἀπό τόν Ἰ. Καποδίστρια νά 
ἀναλάβει τήν κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος. Ἡ  Ἑλλάδα βυθιζόταν μέρα τή μέρα καί 
κινδύνευε νά χάσει ὅλα ὅσα εἶχε ἀποκτήσει μέ τόν ἀγῶνα ἐναντίων τῶν Τούρ
κων. Οἱ  Ἕλληνες μοιρασμένοι σέ φατρίες, ὅλοι ἐναντίον ὅλων, εἶχαν ἐπιδοθεῖ σέ 
ἀνελέητο κυνήγι ἀντιπάλων μέ τελικό σκοπό τήν ἐπικράτησή τους ἔναντι τοῦ 
ἄλλου.

Ὁ Ἰ. Καποδίστριας ἀφήνει τίς δόξες καί τίς τιμές, ἀπορρίπτει τήν πρόταση τοῦ 
τσάρου Νικολάου Α’ νά παραμείνει στή θέση του ὡς Ὑπ. Ἐξωτερικῶν τῆς Ρωσσίας, 
ἀφήνει μία λαμπρή καριέρα τήν ὁποία μέ πολύ κόπο καί μόχθο ἔκτισε, ἀφήνει μία 
λαμπρή καριέρα στό σημεῖο ὅπου τώρα ἀρχίζει νά διαφαίνεται καί στούς ἴδιους 
τούς Ρώσσους ἡ ἐπιτυχία στίς ἐπιλογές καί ἡ ἐπιτυχή κρίση του στά ζητήματα τῶν 
Βαλκανίων. Ὅλη ἡ Εὐρωπαϊκή σκηνή τίθεται στά πόδια του καί πάλι νά τόν περι
μένει νά πρωταγωνιστήσει.

Τά ἀφήνει ὅλα γιά νά ἔρθει στήν Ἑλλάδα ἡ ὁποία ὁρίζεται ἀπό τήν Πελοπόννη
σο καί λίγα νησιά τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ. Σέ μία Ἑλλάδα ὅπου παραπαίει καί κανείς 
δέν ξέρει ἄν σέ λίγο καιρό θά εἶναι ἀνεξάρτητη ἤ θά καταντήσει ξένη ἀποικία.

Μήπως ὅμως ἡ δίψα του γιά πλούτη καί χρήματα τόν ὁδήγησαν σέ αὐτή του 
τήν ἐπιλογή; Οὔτε ὅμως καί αὐτό, δεδομένου ὅτι τό Δημόσιο Ταμεῖο δέν εἶχε οὔτε 
μία δραχμή. Ζητήθηκαν μάλιστα ἀπό τόν ἴδιο νά καταβάλλει τά ἔξοδα συντήρη
σης τοῦ σπιτιοῦ πού θά ἔμενε στό Ναύπλιο λόγω ἔλλειψης χρημάτων.

Ὁ ἴδιος ξόδεψε τήν μεγάλη περιουσία πού εἶχε ἀλλά καί αὐτή πού ἀπέκτησε, 
πρός ἀνακούφιση τῶν πεινασμένων καί ἀναξιοπαθούντων Ἑλλήνων. Πούλησε 
ὅλη του τήν περιουσία ὥστε νά καλύψει ἀνάγκες του νεοσύστατου κράτους.

Τί ἔκανε λοιπόν αὐτός ὁ ἄνθρωπος ὥστε νά τοῦ τό ἀνταποδώσουμε μέ αὐτό 
τόν τρόπο; «Δός μοι τοῦτον τόν ξένον, τόν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν 
κόσμῳ», ἀναφωνοῦμε καί ἐμεῖς γιατί ὅλη του τή ζωή ἔζησε στά ξένα καί διέπρεψε, 
ἀλλά στήν πατρίδα του σάν ξένος ἀντιμετωπίστηκε. «Δός μοι τοῦτον τόν ξένον, ὅν 
ὁμόφυλοι, μισοῦντες, θανατοῦσιν ὡς ξένον», τόν ὁποῖο οἱ ὁμοεθνεῖς μας θανάτω
σαν. «Δός μοι τοῦτον τόν ξένον, ὅστις οἶδε ξενίζειν τούς πτωχούς καί τούς ξένους». 
Αὐτόν πού σέ ὅλη του τή ζωή ὑπηρέτησε τούς ξένους καί τούς πτωχούς καί στήν 
Εὐρώπη, καί στή Ρωσσία καί στήν Ἑλλάδα. «Δός μοι τοῦτον τόν ξένον, ἵνα κρύψω 
ἐν τάφῳ, ὅς ὡς ξένος οὐκ ἔχει τήν κεφαλήν ποῦ κλίνῃ». «Δός μοι τοῦτον τόν ξέ
νον, ὅν ξενίζομαι βλέπων τοῦ θανάτου τό ξένον». Καί πράγματι ὁ παράδοξός του 
θάνατος μας δημιουργεῖ 
ἔκπληξη.

Ὁ ἄνθρωπος πού θυ
σίασε τήν καριέρα του, 
τήν προοπτική νά κάνει 
οἰκογένεια, τόν ἴδιο του 
τόν ἑαυτό.  Ὁ ἄνθρωπος 
πού ὁραματίστηκε καί 
ἀγωνίστηκε γιά μιά Ἑλ
λάδα πραγματικά ἐλεύ
θερη καί ἀνεξάρτητη. 
Μία Ἑλλάδα πού δέν θά 
εἶναι ἀποικία τῶν Μεγ. Δυνάμεων, ἀλλά οἰκονομικά καί ἐδαφικά ἀνεξάρτητη. Μία 
Ἑλλάδα πρότυπο στό σύγχρονο κόσμο, μέ τό δικαίωμα νά ἀποφασίζει ἡ ἴδια γιά 
τό μέλλον της καί νά χειρίζεται ἡ ἴδια τίς ἐπιλογές της.

Γι’ αὐτή τήν Ἑλλάδα ἀγωνίστηκε καί ἔδειξε ὅτι μπορεῖ νά τά καταφέρει. Δυστυ
χῶς αὐτό τό κατάλαβαν καί οἱ Μεγ. Δυνάμεις, οἱ ὁποῖες ἀπό τή στιγμή πού ἡ 
Ἑλλάδα ἔγινε ἀνεξάρτητη βάλθηκαν τήν ἴδια στιγμή νά τήν ὑποδουλώσουν.

Αὐτό δέν συγχώρησαν οἱ Μεγ. Δυνάμεις ποτέ στόν Ἰ. Καποδίστρια καί ἔβαλαν 
σκοπό νά τόν ἐξοντώσουν. Δυστυχῶς τό κατάφεραν καί ἔβαλαν γερά τά θεμέλιά 
τους στήν ταλαίπωρη αὐτή χώρα.

Ἡ ἱστορία δικαιώνεται ἔστω καί καθυστερημένα. Ἐργάστηκαν τόσα χρόνια μυ
στικά καί τώρα μέ οἰκονομικό τό πρόσχημα διαφεντεύουν τόν τόπο μας φανερά 

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)

καί ἀπροκάλυπτα. Ἡ ἀνεξαρτησία τῆς χώρας μας στίς μέρες μας καταλύθηκε.
Αὐτό πού ὁ Ἰ. Καποδίστριας φοβόταν καί ἀντιτάχθηκε, μέ παροιμιώδη τρόπο, 

νά γίνει, οἱ σύγχρονοι πολιτικοί τό παρέδωσαν ἔτοιμο στό πιάτο τῶν ξένων.
Δέν γνώριζαν τί ἔκαναν; Γνώριζαν καί συμφώνησαν νά πουλήσουν τήν Πα

τρίδα. Ὅ,τι καί ἄν συμβαίνει εἶναι ἀξιοκατάκριτοι στά μάτια τοῦ Θεοῦ καί τῶν 
ἀνθρώπων.
Αἰωνία ἡ μνήμη σου Ἰ. Καποδίστρια πού ἔζησες γιά νά διδάξεις πῶς ὁ πολιτικός 
ἄνδρας πρέπει νά ζεῖ. Αἰωνία ἡ μνήμη σου πού πέθανες γιά νά διδάξεις πῶς ὁ πο-
λιτικός ἄνδρας πρέπει νά προτιμάει νά πεθάνει καί ὄχι νά πουλάει τήν πατρίδα 
του. Αἰωνία ἡ μνήμη σου, πού ὑπῆρξες γιά ὅλους ἐμᾶς τούς Ἕλληνες γιά νά θυμό-
μαστε πώς ὁ Θεός ἀγαπάει τήν Ἑλλάδα.

Νικόλαος  Καρζῆς

ΑΝεΝΔοτο ΑγΩΝΑ
 κηΡΥΞε ο ΥΠοΨηΦιος ΔημΑΡΧος ΑΘηΝΑιΩΝ

κ. μιΧΑηλ ηλιΑΔης

(Συνέχεια στήν σελ. �)
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 Ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει νά 
ἀκολουθεῖ μιά προσε-

κτική πολιτική προσέγγισης καί 
συμμαχιῶν μέ στόχο, τόσο τήν 
προάσπιση τῶν κυριαρχικῶν 
του δικαιωμάτων, ὅσο καί τήν 
οἰκονομική καί γεωστρατηγική 
της ἀναβάθμιση.

Τό καλοκαῖρι δόθηκε στήν δημοσιότητα ἡ ἔκθεση 
τοῦ Ἀμερικανικοῦ Ἱδρύματος Stratfor γιά τήν Ἑλ

λάδα, ἡ ὁποία τήν ὑποβαθμίζει παντοιοτρόπως, περι
γράφοντάς την σάν μία χώρα πού δέν ἔχει τά μέσα νά 
ὑπερασπιστεῖ τόν ἑαυτό της.

Ἡ ἔκθεση προβάλλει τήν γεωπολιτική ἀπαξίωση 
τῆς Ἑλλάδας & ἔχει στόχο τήν ψυχολογία τῶν Ἑλ
λήνων, δοθείσης καί τῆς ἀρνητικῆς οἰκονομικῆς 
συγκυρίας. Στοχεύει δηλαδή στό νά διευκολύνει τήν 
Ἑλληνική ὑποταγή στά Ἀμερικάνικα σχέδια γιά τήν 
περιοχή μας, μιᾶς καί γνωρίζουν πολύ καλά οἱ γράφο
ντες – σέ ἀντίθεση μέ ὅσα δημοσιεύουν – τήν τερά
στια γεωπολιτική σημασία τῆς χώρας μας.

Οἱ  προκλητικές ἐνέργειες τοῦ Τουρκικοῦ σκάφους 
«Piri Reis» στό Αἰγαῖο τόν Ἰούλιο, τό ὁποῖο διεξήγα
γε ὑποθαλάσσιες ἔρευνες γιά ὑδρογονάνθρακες, βρί
σκουν τήν αἰτιολογία τους στίς δηλώσεις τοῦ εἰδικοῦ 
ἀπεσταλμένου τοῦ State Department κ. Morningstar, 
στίς ἀρχές τοῦ Αὐγούστου: «Μπορῶ νά φανταστῶ 
στό Αἰγαῖο ἤ σέ κάποια ἄλλη ἀμφισβητούμενη περιο
χή, ὅπου τό οἰκονομικό ὄφελος εἶναι καί γιά τίς δύο 
χῶρες τόσο μεγάλο πού τίς συμφέρει νά καταλήξουν 
σέ μιά ἐπιχειρηματική λύση, ἀκόμα κι ἄν δέν συμ
φωνοῦν στά συγκεκριμένα σύνορα». Δηλαδή οἱ Τοῦ
ρκοι δέν συμφωνοῦν στά σύνορά μας τά κατοχυρωμέ
να ἀπό διεθνεῖς συνθῆκες ἐδῶ καί δεκαετίες.

Τί ἄλλην χρείαν ἔχομεν ἀποδείξεων;
Νά γιά ποιά σχέδιά τους μᾶς προετοιμάζουν οἱ με

γάλοι μας σύμμαχοι, ἀφοῦ πρῶτα φροντίζουν νά μᾶς 
ἐξοντώσουν ψυχολογικά ἀλλά καί οἰκονομικά, μέ 
τήν ἀποικιακοῦ χαρακτῆρα σύμβαση – μνημόνιο πού 
ὑπογράψαμε.

Ἂς δοῦμε ὅμως κάποιους ἄξονες στούς ὁποίους θά 
πρέπει νά στηριχθεῖ ἡ ἐξωτερική μας πολιτική, ὥστε 
νά ἐκμεταλλευτεῖ ἡ χώρα μας τήν τεράστια γεωπο
λιτική της σημασία καί νά βρεῖ τόν πρωτεύοντα ρόλο 
πού τῆς ἁρμόζει στήν εὐρύτερη περιοχή.

Μιά πολύ σημαντική ἐνέργεια εἶναι νά ἐνεργο
ποιήσει ἡ Ἑλλάδα τό δικαίωμά της γιά τήν δημιουρ
γία Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης (αΟΖ). Ἡ 
ἔννοια τῆς ΑΟΖ θεσπίστηκε στήν σύμβαση τοῦ ΟΗΕ 
γιά τό δίκαιο τῆς θάλασσας, ἡ ὁποία ὑπεγράφη τό 1982 
καί τέθηκε σέ ἰσχύ τό 1994, ἐνῶ ἔχει ἐπικυρωθεῖ ἀπό 
περίπου 160 χῶρες, μεταξύ τῶν ὁποίων καί οἱ ΗΠΑ. Ἡ 
ΑΟΖ – τήν ὁποία σημειωτέον δικαιοῦνται καί τά νη
σιά – εἶναι μιά περιοχή πλάτους ἔως 200 ν.μ. ἐντός τῆς 
ὁποίας, τό παράκτιο κράτος ἀσκεῖ κυριαρχικά δικαι
ώματα, σχετικά μέ τήν ἐξερεύνηση καί ἐκμετάλλευση 
φυσικῶν πηγῶν, ζώντων ἤ μή, τοῦ βυθοῦ καί ὑπεδά
φους τῆς θάλασσας, ἀκόμα καί τῶν ρευμάτων, τῶν 
ὑπερκείμενων τῆς θαλάσσης ἀνέμων. Ἐάν δέ, ὑπάρχει 
σέ κοντινότερη ἀπόσταση ἀκτή ἄλλου κράτους, τότε 
χρησιμοποιεῖται ἡ μέθοδος «μέσης χάραξης» γιά τόν 
προσδιορισμό τῆς ΑΟΖ. Ἡ Κύπρος ἀπό τό 2004 ἔχει 
ἐνεργοποιήσει τό δικαίωμά της γιά τήν δημιουργία 
ΑΟΖ. Ἡ ἀντίστοιχη ἐνέργεια ἀπό Ἑλληνικῆς πλευρᾶς 
αὐτόματα θέτει ὑπό Ἑλληνοκυπριακό ἔλεγχο μιά τε
ράστια θαλάσσια περιοχή, ἐνῶ ἀντίστοιχα περιορίζε
ται αἰσθητά ἡ Τουρκία. Αὐτό εἶναι κάτι ἐξαιρετικά 
ἀρνητικό γιά τήν γείτονα. Ἡ χώρα αὐτή, ἀφ’ ἑνός δέν 
ἔχει κυρώσει τήν ἀνωτέρω σύμβαση τοῦ ΟΗΕ, ἀφ’ 
ἑτέρου αἰτεῖται τήν ἔνταξή της στήν Ε.Ε., ἡ ὁποία ἔχει 
ὑπογράψει τήν σύμβαση γιά τό δίκαιο τῆς θάλασσας, 
ἡ ὁποία προφανῶς δεσμεύει τά κράτη πού εἶναι μέλη 
της ἤ προτίθενται νά γίνουν. Ἔτσι νομικά στριμωγμέ
νη ἡ Τουρκία, χρησιμοποιεῖ ἀκόμη καί στρατιωτικές 
ἀπειλές ὡς μέσο πίεσης καί ἐκφοβισμοῦ τῆς Ἑλλάδος 
ὥστε νά μήν καθορίσει ΑΟΖ. 

Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ἐνεργοποιήσει ἄμεσα τό 
δικαίωμά της γιά τήν δημιουργία ΑΟΖ, ἡ ἔννοια τῆς 
ὁποίας οὐσιαστικά ἐπικαλύπτει καί τήν ἔννοια τῆς 
ὑφαλοκρηπίδας, σέ συνεννόηση μέ τίς γειτονικές χῶ
ρες. Στις 14/07 ἐκπρόσωπος τοῦ Ἑλληνικοῦ ΥΠΕΞ 
δήλωσε ὅτι ἡ Ἑλλάδα σκοπεύει νά τό κάνει.   

Ἐλπίζουμε νά μήν εἶναι κινήσεις ἐντυπωσιασμοῦ, 
διότι ὅσο καθυστεροῦμε ὑποκύπτοντας στόν ψυχολο

γικό ἐκβιασμό τῆς Τουρκίας, δίνουμε οὐσιαστικά 
εἰκόνα ἀδυναμίας στούς γείτονές μας ἀλλά καί τήν 
διεθνῆ κοινότητα. 

Μιά ἐπίσης πολύ σημαντική ἐνέργεια εἶναι ἡ ἀλ
λαγή τῆς γενικότερης στάσης τῆς Ἑλλάδας ἔναντι τῆς 
Τουρκίας, τῆς χώρας ἡ ὁποία μᾶς δημιουργεῖ συνεχῶς 
προβλήματα στό Αἰγαῖο, τή Θράκη καί βεβαίως τήν 
Κύπρο, καταστρατηγῶντας θεμελιώδεις κανόνες τοῦ 
Διεθνοῦς Δικαίου καί τῶν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Ἀναφέρω συνοπτικά : 

Στήν Θράκη ἡ Τουρκία – ἔχοντας σάν μακροπρό
θεσμο στόχο τήν ἀνεξαρτηρτοποίηση τῆς περιοχῆς – 
ἐπιχειρεῖ τήν περιχαράκωση τῆς μειονότητας σέ ὅλους 
τούς τομεῖς, συμπεριλαμβανομένης καί τῆς ἐκπαίδευ
σης. Μέ τόν τρόπο αὐτό θέλει νά ἐλέγχει ἀπόλυτα 
μέσω τοῦ Τουρκικοῦ Προξενείου – κατεξοχήν ἄντρου 
ἀνθελληνικῆς προπαγάνδας – καί τῶν ψευδομουφτή
δων, τούς Τουρκογενεῖς μουσουλμάνους. Δέν κρύβο
νται ὅμως οἱ προθέσεις καί οἱ ἐνέργειές της γιά 
ἔλεγχο καί τῶν Ἑλλήνων Μουσουλμάνων Πομάκων 
καί Ρομά τούς ὁποίους οἱ ἀπαράδεκτοι πολιτικοί μας 
σπρώχνουν στήν ἀγκαλιά τοῦ Τουρκικοῦ Προξενεί
ου, μέ διάφορους τρόπους στό βωμό – μόνον ἄραγε; 
– τῶν ψήφων. Ἡ περιπέτεια τῆς Ἑλληνίδας δασκάλας 
Χαρᾶς Νικοπούλου κατά τήν περίοδο πού ἐργαζόταν 
στό Μέγα Δέρειο καί τελικά ὁ διωγμός της ἀπό ἐκεῖ, 
δείχνουν ξεκάθαρα πῶς ἀντιλαμβάνονται τά πράγ
ματα, τόσο οἱ Ἕλληνες πολιτικοί ὅσο καί τό Τουρκικό 
Προξενεῖο.

Στό Αἰγαῖο, γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες 
ἀμφισβήτησης Ἑλληνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων 
μέσω συνεχῶν προκλήσεων, παραβιάσεων ἀκόμη καί 
ὑπερπτήσεων ὑπεράνω κατοικημένων Ἑλληνικῶν νη
σιῶν ἀπό Τουρκικά μαχητικά ἀεροσκάφη, ἀκόμη καί 
κατά τή διάρκεια τῆς ἐπίσκεψης στή χώρα μας τοῦ 
Τούρκου πρωθυπουργοῦ, ὁ ὁποῖος σημειωτέων ζήτη
σε νά κατανοήσουμε (!!!) τήν ἀπόφαση τῆς Τουρκικῆς 
Ἐθνοσυνέλευσης νά μᾶς ἀπειλεῖ μέ casus belli (αἰτία 
πολέμου) σέ περίπτωση πού ἐπεκτείνουμε – ὅπως δι
καιούμαστε – τά χωρικά μας ὕδατα στά 12 ν. μ.  

Στήν Κύπρο συνεχίζεται τό πρόβλημα εἰσβολῆς 
καί κατοχῆς τοῦ 37% μιᾶς ἀνεξάρτητης χώρας μέλους 
τῆς Ε.Ε. ἀπό τίς ὀρδές τοῦ Ἀττίλα. Μετά τό ὄχι στό 
ἐλεεινό σχέδιο Ἀνάν πού ψήφισαν οἱ Ἑλληνοκύπριοι 
τό 2004 μέ πρωτεργάτη τόν ἀείμνηστο καί ἴσως τελευ
ταῖο Ἕλληνα ἡγέτη Τ. Παπαδόπουλο, οἱ Τοῦρκοι 
ἐπιδιώκουν, μέ μηδαμινές ἔως ἀνύπαρκτες ὑποχωρή
σεις νά ἐπιβάλλουν τίς θέσεις τους, σέ ἀγαστή συ
νεργασία μέ τόν ξένο παράγοντα. 
Κρίνοντας ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος 
ἐπιβάλλεται ἡ ἀλλαγή τῆς πολιτικῆς 
πού χρόνια ἀκολουθοῦμε ἔναντι τῆς 
Τουρκίας διότι, κανένα ἀπολύτως 
πρόβλημα δέν λύθηκε, ὅπως ματαί
ως περιμέναμε, κατά τήν διάρκεια 
τῆς εὐρωπαϊκῆς πορείας τῆς γείτο
νος, τήν ὁποία πάσει δυνάμει στηρί
ξαμε. Ἡ φημολογία γιά τό ἄνοιγμα 
τῆς σχολῆς τῆς Χάλκης ἤ ἡ ἄδεια 
λειτουργίας γιά μιά ἡμέρα τόν χρόνο τῆς Μονῆς τῆς 
Παναγίας Σουμελᾶ, οὐσιαστικά, ἀποτελοῦν μονάχα 
ἀφορμές γιά συνεχῶς νέες τουρκικές διεκδικήσεις. 
Ἡ μέχρι τώρα πολιτική μας, μᾶς ἐγκλωβίζει στό ἅρμα 
τῶν ΗΠΑ, χωρίς αὐτή ἡ τυφλή μας ὑποταγή νά ἔχει 
ὠφελήσει τή χώρα μας. Ἀς θυμηθοῦμε τή χούντα, γιά 
τήν ὁποία ἐζήτησε συγνώμη ὁ Κλίντον, τόν Ἀττίλα 
στήν Κύπρο, τήν ἀμέριστη συμπαράσταση στόν ἀλυ
τρωτισμό τῶν Σκοπιανῶν καί Ἀλβανῶν, τήν στήριξη 
τῶν τουρκικῶν ἀμφισβητήσεων στό καθεστώς τοῦ 
Αἰγαίου – γιά νά μείνουμε στά πλέον πρόσφατα.

Ἡ πολιτική μας ἔναντι τῶν ΗΠΑ πρέπει νά γίνει 
διεκδικητική καί πιό ἀνεξάρτητη. Ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει 
νά βρεῖ ἑταίρους – συμπεριλαμβανομένου τοῦ Ἀρα
βικοῦ κόσμου καί τοῦ Ἰσραήλ – στήν εὐρύτερη πε
ριοχή καί νά ἀκολουθεῖ μιά προσεκτική πολιτική 
προσέγγισης καί συμμαχιῶν μέ στόχο, τόσο τήν προά

σπιση τῶν κυριαρχικῶν της δικαιωμάτων, ὅσο καί τήν 
οἰκονομική καί γεωστρατηγική της ἀναβάθμιση, δη
λαδή τήν ὑπεράσπιση τῶν ἐθνικῶν της συμφερόντων 
συνολικά.

Στό πλαίσιο αὐτό εἶναι ἀπαραίτητη :
α) Ἡ στενότερη συνεργασία μέ τήν Γαλλία, τόσο 

στό διπλωματικό καί οἰκονομικό ἐπίπεδο, ὅσο 
καί στό στρατιωτικό, μέ σύναψη νέας ἀμυντικῆς 
συνεργασίας.

β) Ἡ οὐσιαστική ἀναβάθμιση τῶν σχέσεων μέ 
τήν Ρωσία, τήν μεγάλη ὁμόδοξη χώρα, μέ τήν ὁποία 
πολλές χῶρες τῆς Ε.Ε. μέ προεξέχουσα τήν Γερμα
νία, ἔχουν στρατηγικές ἐμπορικές σχέσεις. Ἡ Ρωσική 
πλευρά ἔκανε καί κάνει ἀνοίγματα πρός τήν Ἑλλάδα 
μέ στόχο ποικίλα δικά της ὀφέλη. Κάποια ὅμως ἀπό 
αὐτά, δίνουν τεράστιες δυνατότητες οἰκονομικῆς 
ἀνάπτυξης καί γεωπολιτικῆς ἀναβάθμισης τῆς χώρας 
μας, προσφέροντας συγχρόνως ἐξασφάλιση τῶν συ
νόρων μας. Δυστυχῶς, ὁ Ρῶσος ὑπουργός ἐνέργειας 
δήλωσε στίς ἀρχές τοῦ καλοκαιριοῦ ὅτι: «… ὁ ἀγωγός 
Μπουργκάς Ἀλεξανδρούπολης ἔχει οὐσιαστικά στα
ματήσει νά ἐξελίσσεται ὡς πρόγραμμα». Πρόσφα
τα ὑπεβλήθη στήν Ἑλλάδα ρωσικό αἴτημα παραχώ
ρησης ἀγκυροβολίου – ναυτικῆς βάσης στό Αἰγαῖο, 
ἔναντι σημαντικοῦ οἰκονομικοῦ τιμήματος. Εἶναι με
γάλη εὐκαιρία γιά τήν Ἑλλάδα καί εὐχόμαστε ἡ κυ
βέρνηση νά τήν ἀξιοποιήσει, δείχνοντας συγχρόνως 
στούς ἐπικριτές της, ὅτι προασπίζεται τά ἐθνικά μας 
συμφέροντα καί δέν εἶναι ἁπλᾶ ἕνα ὑπάκουο πιόνι 
στή διεθνῆ σκακιέρα. 

Ὑπάρχουν ἐπιπλέον κινήσεις ἐθνικῆς στρατηγικῆς 
πού συμβάλλουν στήν ἰσχυροποίηση τῆς χώρας μας 
μεταξύ τῶν ὁποίων εἶναι:

α) Ἀξιοποίηση τῶν δυνατοτήτων πού μᾶς δίνει ἡ 
συμμετοχή μας στούς διεθνεῖς ὀργανισμούς (Ε.Ε., 
ΝΑΤΟ, ΟΗΕ κ.ἄ.). Γιά παράδειγμα, κατά τό Σύμφω
νο γιά τήν Μετανάστευση καί τό Ἄσυλο (10/2008) ἡ 
εὐρωπαϊκή δύναμη FRONTEX ὀφείλει νά ἐπιτηρεῖ 
τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος σάν εὐρωπαϊκά σύνορα 
ἐμποδίζοντας τήν λαθρομετανάστευση.

β) Ἐπιστροφή στό ἐνεργοποιημένο, ἐνιαῖο ἀμυντι
κό δόγμα Ἑλλάδας – Κύπρου.

γ) Οὐσιαστική ἀνάπτυξη τῶν νησιῶν τοῦ Ἀνατο
λικοῦ Αἰγαίου καί χορήγηση ἰσχυρῶν κινήτρων ὥστε 
νά ἀποτραπεῖ ἡ ἐγκατάλειψή τους ἀπό τούς κατοί
κους τους. (Φαρμακονήσι, Ἀγαθονήσι, Φοῦρνοι κ.ἄ.)

δ) Ἀξιοποίηση τῶν μεγάλων δυνατοτήτων τοῦ 
ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ μέ συγκεκριμένο σχέδιο καί 

ὀργάνωση – μακριά φυσικά ἀπό 
τόν κομματικό ἐναγκαλισμό 
– τόσο στόν τομέα τῆς προώθη
σης τῶν Ἐθνικῶν μας θεμάτων, 
ὅσο καί σέ ἄλλους ὅπως τῶν 
ἐπενδύσεων ἤ τῶν ἐξαγωγῶν. 

ε) Οὐσιαστική ἀναβάθμιση 
τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) 
τῆς χώρας. Αὐτό μπορεῖ νά 
συμβεῖ μόνο ὅταν ἀπεμπλακοῦν 
οἱ Ε.Δ. – ἀλλά καί ὅλα τά Σώματα 

Ἀσφαλείας – ἀπό τίς διαλυτικές πολιτικές παρεμβάσεις 
πού συσσώρευσαν μύρια δεινά. Νά ἀναφέρουμε τίς 
ἀναξιοκρατικές προαγωγές ἡμετέρων, τήν ἀποψίλωση 
τῶν μονάδων στά σύνορα, τήν ἀδικαιολόγητη καί 
ὑπερβολική μείωση τῆς στρατιωτικῆς θητείας, τήν 
πολλάκις ἄχρηστη καί πάντα ὑπερκοστολογημένη  
προμήθεια ὑλικοῦ καί τόσα ἄλλα.

Ἀπαιτεῖται ἀνύψωση τοῦ ἠθικοῦ τῶν Ε.Δ. ἀλλά 
καί οὐσιαστική ἐνίσχυσή τους, μέ τήν κατάλληλη 
ἐκπαίδευση, ἀλλά καί μέ σύγχρονα ὁπλικά συστήμα
τα. Ἡ Ἐθνική μας ὑπόσταση ἄλλωστε εἶναι γιά ὅλους 
τούς Ἕλληνες ὑπεράνω τῆς ὅποιας «οἰκονομικῆς» 
κρίσης καί ἡ ἀποτρεπτική ἱκανότητα τῶν Ε.Δ. εἶναι 
στούς βασικούς συντελεστές διασφάλισής της.

Ἠλιάδης Μιχάλης

α.ο.Ζ. καί Ἑλληνική Ἐξωτερική Πολιτική
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ἠθικό. Συνάμα ὅμως, φροντίζουν νά ἐξαχρειώσουν 
τόν λαό μας μέσω τῶν τηλεσκουπιδιῶν. Ἡ πνευ
ματική καταβαράθρωση τοῦ λαοῦ μας, ἡ ἀλλαγή 
στήν ἀξιακή συγκρότηση τῶν Ἑλλήνων καί μά
λιστα τῶν νέων παιδιῶν, συντελεῖται μέσω τῆς 
παρεχόμενης παιδείας. Μιᾶς παιδείας κολοβῆς 
καί ἀνερμάτιστης, ἀποκομμένης ἀπό τίς παρα
δόσεις τοῦ λαοῦ μας. Τά νέα σχολικά βιβλία τῆς 
γλώσσας τῶν «ἐκσυγχρονιστῶν» τῆς πολιτικῆς 
δέν προβάλλουν καί δέν καλλιεργοῦν Ἀξίες ὅπως 
ἡ ἐντιμότητα, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀλληλεγγύη. Δέν 
καλλιεργοῦν τήν πίστη μας, τόν πολιτισμό μας, τήν 
ἐλπίδα. Ἀντίθετα, προωθεῖται ὁ καταναλωτισμός, ὁ 
θρησκευτικός συγκρητισμός καί ἡ ἀποδόμηση τῶν 
ἀξιῶν καί τῶν προτύπων ἀπό τίς εὐαίσθητες παιδι
κές ψυχές ὅπως ἐπιχειρήθηκε καί μέ τό ἐπαίσχυντο 
βιβλίο τῆς Ἱστορίας τῆς ΣΤ’ Δημοτικοῦ, πού ἦταν 
τελικά μόνο ἡ κορυφή τοῦ παγόβουνου. Τό δῆθεν 
ἐκσυγχρονιστικό πνεῦμα ὡς ἄλλη λοιμική νόσος δι
αχέεται πρῶτα στά πανεπιστήμια μέ τήν ἐπιλογή ἀρε
στῶν καί «πρόθυμων» καθηγητῶν βγαλμένων μέσα 
ἀπό τήν οἰκογενειοκρατία καί τή συναλλαγή. Αὐτοί 
μορφώνουν τά ἑλληνόπουλα, αὐτοί διαμορφώνουν 
τήν Ἑλληνική κοινή γνώμη σέ ἀγαστή συνεργασία 
μέ ὁμοϊδεάτες τούς δημοσιογράφους, κυρίως μέσω 
τῆς τηλεόρασης ἀλλά καί τοῦ τύπου μέ στοχευμένα 
ἄρθρα. Τί ἐπιδιώκουν; Νά ἐξυπηρετήσουν τά συμ
φέροντα τῶν ἀφεντικῶν τους. Αὐτό γίνεται μέ τή 
σταδιακή ἀποδόμηση τῶν ἀξιῶν, προτύπων, παρα
δόσεων τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας καί στή θέση τους 
τοποθέτηση νέων πού εὐνοοῦν τήν ὁμογενοποίηση 
τῶν λαῶν. Ἔτσι βλέπουμε νά συγχέεται ἐπίτηδες ὁ 
πατριωτισμός μέ τόν ἐθνικισμό, νά ἀτιμάζονται τά 
ἐθνικά σύμβολα, νά θεωρεῖται ὀπισθοδρομικό ὅ,τι 
ἔχει σχέση μέ τήν Ὀρθόδοξη παράδοση τοῦ λαοῦ μας. 
Προσπαθοῦν νά μᾶς πείσουν ἤ νά μᾶς ἐπιβάλλουν 
νά μήν εἴμαστε Ἕλληνες – ὅπως ξεκάθαρα φαίνε
ται στά γραφόμενα πρώην πρωθυπουργοῦ – γιά νά 
ἔλθει ἡ πρόοδος καί ἡ ἀνάπτυξη. Στόν βωμό αὐτοῦ 
τοῦ στόχου παραποιεῖται ἡ Ἱστορία μας, λοιδορεῖται 
ὁτιδήποτε πατριωτικό καί ὑποβαθμίζονται τά ἐθνικά 
θέματα. Γιά τό ἄλλο δέ μεγάλο θέμα τῆς ἀνεξέ
λεγκτης μετανάστευσης ἀνθρώπων θυμάτων ἐκμε
τάλλευσης συνήθως πού συμπαρασύρουν πρός τά 
κάτω ὅμως καί τά δικαιώματα καί μεροκάματα τῶν 
Ἑλλήνων ἐργαζομένων, ἀλλοιώνοντας συγχρόνως 
τήν πολιτισμική μας ταυτότητα, ὑπάρχει σιωπή ἤ 
κατηγοροῦνται οἱ  Ἕλληνες γιά ρατσισμό καί ξενο
φοβία ἀπό τούς ἴδιους ἀνθρώπους καί τά ἴδια μέσα. 
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί χαρακτηρίζουν πανεύκολα ρα
τσιστή ἤ ἀκροδεξιό ἤ γραφικό κάθε ἄνθρωπο πού 

μιλάει γιά Ἀξίες σέ τοῦτο τόν τόπο. Οἱ ἀργυρώνητοι 
αὐτοί, πού ὁ λαός μας πλέον τούς ἔχει μάθει, εἶναι 
στρατευμένοι στόν ἀγώνα τῆς κατασυκοφάντησης 
τῶν ἀνθρώπων πού παλεύουν γιά τήν πατρίδα καί 
τόν λαό μας μακριά ἀπό τά συμφέροντα τῶν κέ
ντρων ἐξουσίας καί πλούτου, ντόπιων καί ξένων, 
δηλαδή τῶν ἀφεντικῶν τους. 

Παράλληλη πορεία μέ τό πολιτικό σύστημα 
ἔχει τό συνδικαλιστικό κίνημα στήν πατρίδα μας. 
Ἐδῶ καί πολλά χρόνια εἶναι τό ἐφαλτήριο τῆς 
πολιτικῆς ἐξέλιξης τῶν ἐργατοπατέρων οἱ ὁποῖοι 
«ἀξιοποιοῦνται» ἀπό τά κόμματα ἀργότερα σέ κυ
βερνητικές θέσεις. Ὁ συνδικαλισμός εἶναι παντοῦ 
σχεδόν ταυτοποιημένος μέ τήν κομματικοποίηση 
καί τή διαίρεση τῶν ἀνθρώπων. Ποιά συμφέροντα 
νά ἐξυπηρετήσει ἕνα χειραγωγούμενο συνδικαλι
στικό κίνημα, πού ἡ ἡγεσία του εἶναι σχεδόν πάντα 
βουτηγμένη στήν συναλλαγή καί τό προσωπικό 
ὄφελος; Γι’ αὐτό καί ἔχει ἀπαξιωθεῖ στή συνείδη
ση τῶν ἀνθρώπων ὅπως ἄλλωστε καί τό πολιτικό 
σύστημα. 

Αὐτό τό πολιτικό σύστημα πρέπει νά καταρ
ρεύσει. Τό πολιτικό σύστημα πού δῆθεν κόπτεται 
γιά τήν δημοκρατία, δέν δέχεται τά δημοψηφίσμα
τα γιά τά θεμελιώδη ζητήματα πού ἀπασχολοῦν τήν 
ἑλληνική κοινωνία ὅπως συμβαίνει στίς Η.Π.Α. ἤ σέ 
πλεῖστες Εὐρωπαϊκές χῶρες. Ρωτήθηκε ὁ Ἑλληνικός 
λαός ἄν θέλει ἡ παιδεία του, ἀπό ἐθνική, νά γίνει 
πολυεθνική; Ρωτήθηκε ἄν ἐπιθυμεῖ τήν σκόπιμη 
εἰσβολή ἐκατοντάδων χιλιάδων δυστυχισμένων 
ἀνθρώπων στή χώρα μας, οἱ ὁποῖοι ἐπιφορτίζουν 
δυσβάστακτα τίς ὑποδομές τῆς χώρας καί τείνουν 
μέσω τῆς δημογραφικῆς ἀλλοίωσης νά τήν κατα
ντήσουν χῶρο. Ρωτήθηκε ἄν θέλει τό ὄνομα τῆς 
Μακεδονίας νά τό διαπραγματευόμαστε μέ τούς 
Σκοπιανούς Σλάβους; Γνωρίζουν τίς ἀπαντήσεις 
πού θά δώσει ὁ λαός καί τίς φοβοῦνται. Γιατί εἶναι 
ἐνάντια στά ἀφεντικά τους. Παρόλη τήν πλύση 
ἐγκεφάλου πού ὑφίσταται ὁ λαός μας ἀπό τά μέσα 
μαζικῆς ἐξαπάτησης καί παρά τούς ἐκβιασμούς 
στούς ὁποίους ὑπόκειται, ἔχει κριτήριο καί γι’ αὐτό 
τόν φοβοῦνται. Γι’ αὐτό δέν θέλουν νά ἀκούγεται 
καμία διαφορετική φωνή στήν τηλεόραση κυρίως. 
Γι’ αὐτό οἱ διαφορετικές φωνές εἶναι ἀποκλεισμένες 
ἀπό τούς βαρόνους τῆς ἐξουσίας πού ἐλέγχουν τήν 
τηλεόραση καί τόν τύπο. Ἦρθε ὅμως ἡ ὥρα ὁ λαός 
μας νά πάρει τήν ὑπόθεση στά χέρια του. Ἦρθε ἡ  
ὥρα νά πάει στήν κάλπη καί μέ τήν ψῆφο του νά 
γκρεμίσει τό κάλπικο πολιτικό σύστημα. Ἦρθε ἡ 
ὥρα νά συντρίψει τούς φαύλους καί τούς διεφθαρ
μένους. Αὐτούς πού ἔδωσαν τή δυνατότητα στούς 

ξένους νά λοιδοροῦν τήν πατρίδα μας καί τό λαό 
μας. Αὐτούς πού μέ τήν ψοφοδεή ἐξωτερική πολι
τική πού ἀσκοῦν κατάντησαν τήν χώρα μας ἕρμαιο 
στίς ὀρέξεις τῶν κακόβουλων γειτόνων της.

Ἀπευθύνομαι ἀπό αὐτό τό βῆμα σέ ὅλους 
τούς Ἕλληνες πολῖτες πού σέβονται τήν Ἱστορία 
αὐτοῦ τοῦ τόπου, τίς Ἀρχές καί τίς Ἀξίες τῶν προ-
γόνων τους. αὐτούς πού ἀγωνιοῦν γιά τό μέλλον 
τῶν παιδιῶν τους, ἀγωνίζονται νά διαφυλάξουν 
ὄμορφη καί περήφανη τήν Ἑλλάδα μας. 

Ἀλλάξτε τούς ἀνθρώπους πού μᾶς διοικοῦν 
γιά νά σωθεῖ ἡ πατρίδα μας. 

Ἐπιλέξτε ἀνθρώπους μέ Ἀρχές καί Ἀξίες, 
ἀνθρώπους μέ ὅραμα γιά τόν τόπο πού εἶναι δι-
ατεθειμένοι νά ζοῦν σέ γυάλινο σπίτι καί ὄχι νά 
κρύβονται πίσω ἀπό OFFSHORE ἑταιρεῖες.

Ἐπιλέξτε ἀνθρώπους πού ἔχουν δώσει δείγ-
ματα ἐντιμότητας, ἤθους καί ἀξιοπρέπειας στήν 
καθημερινή τους ζωή. 

Ἐπιλέξτε τό ψηφοδέλτιο τῆς
«Κοινωνίας τῶν Ἀθηνῶν».

ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ 
Ὑποψήφιος Δήμαρχος Ἀθηναίων 

μέ τόν συνδυασμό
 «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»

ἀλλά τώρα ἔμπρακτα πρέπει νά δείξουμε τήν ἐξουσία πού ἔχει ὁ λαός νά 
ἐκφράζει τήν ἄποψή του δΥΝαΤα! Τά συλλαλητήρια καί οἱ ἀπεργίες πέ
φτουν στό κενό καθώς σέ ὦτα μή ἀκουόντων εἶναι ἀδύνατον νά φθά
σουν οἱ φωνές μας. Ὅταν ὅμως πάρουν οἱ «ἐπαγγελματίες» πολιτικοί ἕνα 
ἠχηρό μάθημα ἀπό τίς κάλπες, τότε θά ἀρχίσουν νά παίρνουν τό λαό στά 
σοβαρά. 

Ἡ Ἀθήνα, ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος, ἀλλοιώνεται. Ὑποβαθμίζονται 
ὅλο καί περισσότερες περιοχές της,  οἱ γειτονιές μετατρέπονται σέ ἄντρα 
ληστῶν καί τά πάρκα της ἐξυπηρετοῦν συγκεντρώσεις ἀρρώστων καί 
ἐπιθετικῶν ἀτόμων. Σέ αὐτήν τήν πόλη θέλουμε νά ζοῦμε; Αὐτό τό μέλλον 
ὁραματιζόμαστε γιά τά παιδιά μας; Τά σχολεῖα καταρρέουν, οἱ Δημοτικοί 
Παιδικοί Σταθμοί συρρικνώνονται, τά πάρκα ἀντί νά ἀποτελοῦν χώρους 
ἀναψυχῆς ἔχουν γίνει τουαλέτες ἀνθρώπων καί ζώων.... Φθάνει πιά!! 

Ξυπνῆστε παιδιά νά ἀναλάβουμε ὅλοι μαζί τίς εὐθῦνες μας. Διό
τι, γογγύζουμε καθημερινά ὅλοι ἐναντίον τῶν κυβερνώντων ἀλλά, ὅλοι 

ἀνεξαιρέτως, εὐθυνόμαστε γιά τό χάλι καί τῆς Ἀθήνας καί τῆς Ἑλλάδας. 
Εὐθυνόμαστε γιατί κανένας δέν θέλει νά ἀλλάξει τίποτε τελικά! Ὅταν 

ἀνακυκλώνουμε σέ κάθε ἐκλογική ἀναμέτρηση τά ἴδια καί τά ἴδια πρό
σωπα, τά ὁποῖα ἔχουν δοκιμαστεῖ καί ἔχουν ἀποτύχει, τί περιμένουμε 
νά ἀλλάξει; Ὅταν ἔρχεται ἡ ὥρα τῆς κάλπης, ἀντί νά φωνάξουμε καί νά 
ἀπαξιώσουμε τήν πολιτική κατάσταση τῆς χώρας, ἐπιστρέφουμε στά ἴδια, 
μήν τύχει κι ἀλλάξει ἡ ζωή μας! 

Καί ἡ ἀποχή, πού λένε πολλοί ὅτι θά ἐπιλέξουν, δέν εἶναι λύση! Τούς 
μεγάλους ἐνισχύει!  Ὅλοι μαζί νά φωνάξουμε «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»! Νά δείξου
με ὅτι τόν λόγο πλέον θέλουμε νά  τόν ἔχει ὁ λαός. Αὐτό ἐξάλλου σημαίνει 
Δημοκρατία! 

Σᾶς καλοῦμε νά ἔρθετε ὅλοι νά ἐργαστοῦμε μαζί! Νά χτίσουμε μιά 
καινούρια Ἀθήνα, νά χτίσουμε μιά καινούρια Ἑλλάδα! Ὄχι μέ λόγια και 
ὑποσχέσεις! Μέ κόπο, μέ ἱδρῶτα ἀλλά καί μέ ἐλπίδα καί χαρά! 

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)

Δημοτικες εκλογες 2010
οι Πολιτες ΑΝΑλΑμΒΑΝοΥΝ τηΝ ΔιΑκΥΒεΡΝηςη της ΧΩΡΑς!

ΑΝεΝΔοτο ΑγΩΝΑ
 κηΡΥΞε ο ΥΠοΨηΦιος ΔημΑΡΧος ΑΘηΝΑιΩΝ κ. μιΧΑηλ ηλιΑΔης


