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Οἱ χαλεποὶ καιροὶ 
καὶ ἡ λυτρωτικὴ 

αὐτοσυνειδησία τῆς 
Ρωμηοσύνης

Ἡ Πατρίδα μας, κατὰ κοινὴ ὁμολο-
γία, ἔφτασε πλέον σὲ μία κρίσιμη 

καμπή. Ἡ κυβέρνηση τῶν ὑπάκουων 
ἐντολοδόχων, ἐξασφάλισε τόσο τοὺς 
ξένους δανειστές, παραχωρῶντας ἀκό-
μη καὶ τὴν Ἐθνική μας κυριαρχία, ὅσο 
καὶ τοὺς τραπεζῖτες, στὸ μέτρο ποὺ 
μποροῦσε, ἐνῷ ἔριξε στὸν καιάδα τῆς 
ἐξαθλίωσης τὸν Ἑλληνικὸ λαό. Μιὰ ἐξα-
θλίωση ποὺ βαθαίνει καθημερινὰ καὶ 
πιστοποιεῖται ἀπὸ ὅλους σχεδὸν τοὺς 
οἰκονομικοὺς δεῖκτες.

Ἡ ὀλέθρια πορεία συνεχίζεται μὲ τὴν 
«ἀξιοποίηση» τῆς Δημόσιας περιουσίας, 
ποὺ περιλαμβάνει πωλήσεις ὄχι μόνο 
κάποιων ἀστικῶν ἀκινήτων, ἀλλὰ καὶ 
τεράστιων πανέμορφων παραθαλάσσι-
ων ἐκτάσεων τῆς Ἑλληνικῆς γῆς, κρα-
τικῶν ἑταιρειῶν καὶ ὀργανισμῶν κοινῆς 
ὠφελείας.

Ἡ καθημαγμένη πνευματικὰ καὶ οἰκο-
νομικὰ Χώρα μας, εἶχε τὴν τύχη νὰ τὴν 
κυβερνοῦν ἐδῶ καὶ χρόνια οἱ ἴδιοι ἀμο-
ραλιστὲς πολιτικοὶ –ποὺ τώρα δῆθεν 
μᾶς σώζουν– ἔγινε πλέον μία ἀποικία 
χρέους, ἕνα προτεκτοράτο τῶν κερδο-
σκοπικῶν κεφαλαίων. Αὐτὲς εἶναι οἱ ἐπι-
ταγὲς τῆς Νέας Τάξης, ποὺ ὑλοποιοῦνται 
ἀπὸ τὸ πολιτικό μας σύστημα μὲ τὴν 
καθοριστικὴ συμβολὴ τῶν καθεστω-
τικῶν μέσων ἐνημέρωσης. Τῶν μέσων 
ποὺ παρουσιάζουν μία εἰκονικὴ πραγ-
ματικότητα, χρησιμοποιῶντας ἀπρο-
κάλυπτα ψεύδη, ἐπιλεκτικὲς παρουσι-
άσεις ἢ ἀποκρύψεις γεγονότων. Τρανὰ 
παραδείγματα, τὸ πῶς παρουσιάζουν 
τὴ θαρραλέα καὶ ἱστορικὴ ἀπόφαση 
τῆς κυβέρνησης τῆς Ἀργεντινῆς νὰ μὴν 
ὑποκύψει στοὺς τοκογλύφους, προασπί-
ζοντας τὰ συμφέροντα τοῦ λαοῦ της, σὲ 
ἀντίθεση μὲ τὴν Ἑλληνικὴ κυβέρνηση. 
Ἐπίσης ἡ δαιμονοποίηση τοῦ Β. Πούτιν, 
τοῦ ἀντίπαλου δέους τῆς Δύσης καὶ τῆς 
Παγκοσμιοποίησης, κυρίως σὲ ἐπίπεδο 
πολιτισμικὸ ἀλλὰ καὶ γεωπολιτικῆς καὶ 
στρατηγικῆς ἰσχῦος. Ἀφορμὴ ἡ κρίση 
στὴν Οὐκρανία, ὅπου ἀγνοοῦνται προ-
κλητικά, τόσο οἱ δολοφονικοὶ βομβαρ-
δισμοὶ τῶν ἀμάχων ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, 
ποὺ προκάλεσαν τὴ φυγὴ ἑκατοντάδων 
χιλιάδων προσφύγων, ὅσο καὶ τὰ ἀδιά-
σειστα στοιχεῖα γιὰ τὴν κατάρριψη τοῦ 
Μαλαισιανοῦ ἀεροσκάφους ἀπὸ τοὺς 
Οὐκρανούς, γιατί ἀποκλειστικός τους 
στόχος εἶναι νὰ πληγεῖ ἡ Ρωσία. Ἐπιχει-
ρεῖται δηλαδὴ ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος τῶν 
ἀνθρώπων μέσῳ τῆς κατευθυνόμενης 

Ἡ περίπτωση τῆς Ἀργεντινῆς εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἀναρίθμητες 
περιπτώσεις διαστρέβλωσης γεγονότων καὶ ἐπιλεκτικῆς πα-

ρουσίασης ἄλλων ὥστε νὰ καλλιεργηθεῖ ἐντέχνως τὸ κλίμα τοῦ 
φόβου καὶ τῆς ἀπογοήτευσης σὲ μεγάλα τμήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ 
λαοῦ μὲ ἀπώτερο στόχο, τὴν παράδοσή του ἄνευ ὅρων στὶς «μόνες» 
δύσκολες, ἀλλὰ «ὀρθὲς» κυβερνητικὲς ἐπιλογές. 

Γιὰ νὰ κατανοήσουμε ὅμως 
τὰ σημερινὰ γεγονότα καλὸ 
εἶναι νὰ δοῦμε σὲ βάθος χρό-
νου τὸ τί ἔχει συμβεῖ. 

Ἡ Ἀργεντινή το 2003 κή-
ρυξε στάση πληρωμῶν στοὺς 
δανειστές της καὶ διέγραψε τὸ 
70% τὸ χρέους τῆς μονομερῶς, 
σὲ δύο δόσεις τὸ 2005 καὶ τὸ 
2010. Τὸ 93% τῶν ὁμολογιού-
χων δέχτηκε νὰ ἀνταλλάξει 
τὰ παλαιὰ ὁμόλογα μὲ τὰ νέα 
διαρθρωμένα, χαμηλότερης 
ἀξίας. Ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα 
διπλασιάστηκε τὸ ΑΕΠ τῆς 
Χώρας, μιᾶς καὶ ἀναπτύχθηκε 

μὲ φρενήρη ρυθμό. Ἡ ἀνεργία ἔπεσε ἀπὸ τὸ 25% στὸ 7%, τὸ Δημό-
σιο χρέος ἀπὸ 166% τοῦ ΑΕΠ τὸ 2003, εἶναι σήμερα στὸ 40% τοῦ 
ΑΕΠ, ἐνῷ ἔγινε ἀναδιανομὴ τοῦ Ἐθνικοῦ εἰσοδήματος, μιᾶς καὶ οἱ 
μισθοὶ σήμερα ἀποτελοῦν τὸ 50% τοῦ ΑΕΠ, ἐνῷ τὸ 2003 ἦταν μόλις 
τὸ 34% τοῦ ΑΕΠ. Δηλαδὴ ὁ οὐσιαστικὰ ἐθελούσιος ἀποκλεισμός 
της ἀπὸ τὶς λεγόμενες «ἀγορές», γιὰ πάνω ἀπὸ 10 χρόνια τώρα, 
δὲν τὴν ἐπηρέασε. Στὶς 30 Ἰουνίου, ἡ Ἀργεντινὴ κατέθεσε 539 ἐκ. 
$ στὸν διαχειριστὴ (Bank of New York), ὥστε νὰ πληρωθοῦν οἱ 
τόκοι στοὺς κατόχους 29 δὶς $ διαρθρωμένων ὁμολόγων. Ὅμως, 
Ἀμερικανικὸ δικαστήριο ἐρμηνεύοντας, πραγματικὰ ἐξωφρενικά, 
τὴ «ρήτρα ἴσης μεταχείρισης» (Pari Passu), ἀπαγόρευσε νὰ γίνει 
αὐτὴ ἡ πληρωμή, ἂν δὲν πληρωθεῖ παράλληλα καὶ ἡ μειοψηφία 
τῶν κερδοσκόπων, οἱ ὁποῖοι ἀγόρασαν τὸ 2008 τὰ ὁμόλογα σὲ 
ἐξευτελιστικὴ τιμὴ (στὴ δευτερογενῆ ἀγορὰ) καὶ τώρα ἀπαιτοῦν 
νὰ ἀποπληρωθοῦν στὸ ἀκέραιο ἀποκομίζοντας κέρδος 1600%.

Ἡ Ἀργεντινὴ προφανῶς, καὶ ὀρθῶς πράττουσα δὲν ἐνέδωσε 
στὸν ἐκβιασμό, τόσο γιὰ πολιτικούς, ἠθικοὺς καὶ λόγους ἐθνικοῦ 
γοήτρου, ὅσο καὶ γιὰ πρακτικοὺς λόγους, μιᾶς καὶ ἂν συμφωνοῦσε 
μὲ τὶς ἀπαιτήσεις τῶν funds θὰ παραβίαζε τὴ ρήτρα RUFO( rights 
upon future offers), ἡ ὁποία ἀπαγορεύει στὴν κυβέρνηση νὰ προ-
σφέρει καλύτερους ὅρους σὲ κάποιους ὁμολογιούχους, χωρὶς νὰ 

Ὁ λόγος πού ἱδρύθηκε ἡ Παράταξή μας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» τό 
2008 εἶναι πολύ σημαντικός. Δέν ἦρθε νά προστεθεῖ μέσα 

σέ ὅλα τά ὑπόλοιπα κόμματα, ἀλλά νά ἀλλάξει τήν πολιτική 
θεώρηση τῶν πραγμάτων. Ἀπό τόν θάνατο τοῦ Καποδίστρια 
καί μετά, ἡ Πατρίδα μας βιώνει ὁλοένα καί πιό σκληρά τό ἀπο-
τέλεσμα τῆς πολιτικῆς ἐκείνης πού τό μόνο πού μπορεῖ νά 
προσφέρει εἶναι προβλήματα χωρίς λύση.

Ἡ πολιτική δέν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπό τήν καθημερινή ζωή 
τῶν ἀνθρώπων. Τά πολιτικά συστήματα τῆς Δύσης εἶναι αὐτά 
πού ἀπέκοψαν τήν πολιτική ἀπό τήν καθημερινότητα τῶν πο-
λιτῶν, τήν ἀνήγαγαν σέ κάτι σύνθετο καί δυσνόητο γιά τόν 
ἁπλό κόσμο, ἀλλά πολύ πρίν ἀπό αὐτό ἀπέκοψαν τόν ἄνθρωπο 
ἀπό τίς ρίζες του, ἀπό τόν Δημιουργό του, ἀπό τόν Θεό. Ἔτσι, 
λοιπόν, ὁ ἄνθρωπος τῆς Δύσης γίνεται αὐτός πού ὁρίζει τήν 
εὐημερία καί τόν εὐδαιμονισμό ὅπως ἐκεῖνος θεωρεῖ καί νομί-

ζει, ἀγνοῶντας τίς χιλιάδες τῶν ἀνθρώπων πού συνθλίβει στό 
πέρασμα τῶν ἐπιδιώξεών του.

Στήν πατρίδα μας, δυστυχῶς, ὅλα ἀνεξαιρέτως τά πολιτικά 
κόμματα δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά παραρτήματα τῶν κομμά-
των τοῦ ἐξωτερικοῦ.  Ἔχουν τά ἴδια ἀφεντικά, λαμβάνουν ἀπό 
τά ἴδια κέντρα τίς ἐντολές καί ἐξυπηρετοῦν τά ἴδια συμφέρο-
ντα. Ἡ Παράταξή μας ἦρθε γιά νά βάλει τελεία σέ ὅλα αὐτά τά 
κόμματα! Ἦρθε γιά νά ἐπαναφέρει στή μνήμη ὅλου του Ἔθνους 
μας τίς στιγμές τῆς δόξας καί τοῦ μεγαλείου πού κάποτε εἶχε ἡ 

Ἀνατολική Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία πού ἦταν βασισμένη στήν 
πηγή τῆς ἰσχύος καί τῆς δυνάμεως, τῆς εὐημερίας καί τῆς ἀλη-
θινῆς χαρᾶς πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Τήν 
πίστη τόσων ἑκατομμυρίων ἁγίων καί δικαίων πού δέν στα-
μάτησαν νά διακηρύσσουν πώς ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνο τό 
σῶμα του καί ἡ ὑλική του ὑπόσταση, ἀλλά ἕνα ἁρμονικό σύ-
νολο ψυχῆς καί σώματος μέ πρώτιστο μέλημα τήν πνευματική 
του ὑπόσταση. Ἔχοντας αὐτό ὡς προτεραιότητα, μετέφρασαν 
σέ πολιτικό πρόγραμμα τόν τρόπο πού θά ἐπετύγχανε στό μέ-
γιστο αὐτόν τό σκοπό, δηλαδή τήν πνευματική ἐξύψωση τοῦ 
ἀνθρώπου καί, κατά συνέπεια, καί τήν ὑλική του εὐημερία, καί 
κατόρθωσαν νά δημιουργήσουν τό ἀνεπανάληπτο ρεκόρ στήν 
ἀνθρώπινη ἱστορία, μιᾶς αὐτοκρατορίας μέ διάρκεια ζωῆς πάνω 
ἀπό 1.100 χρόνια!

Αὐτῆς τῆς πολιτικῆς ἄξιος συνεχιστής ἀναδείχθηκε ὁ μαρ-
τυρικός Κυβερνήτης τοῦ  Ἔθνους μας, ὁ Ἰωάννης Α. Καποδί-
στριας, ὁ ὁποῖος κατάφερε σέ τρία μόλις χρόνια νά μετατρέψει 
τήν καμένη καί κατεστραμμένη ἀπό τούς Ὀθωμανούς γῆ μας 
σέ κράτος πού ἄντεξε 200 χρόνια ἀνελέητης πολιτικῆς ἀναλ-
γησίας ἀπό τούς Δυτικούς πού τόν δολοφόνησαν καί τούς 
συμπατριῶτες μας πού συντάχθηκαν μαζί τους.

Συνεχιστές αὐτοῦ του ἐνδόξου ἀνδρός θελήσαμε καί θέλου-
με νά εἴμαστε καί ἐμεῖς, θέτοντας ὡς πρωταρχικό στόχο τήν 
διάδοση καί τήν ἐπαναφορά τοῦ Ὀρθοδόξου ἤθους καί τοῦ 
Ὀρθοδόξως σκέπτεσθαι, γιά τά ὁποῖα ὁ Καποδίστριας ἔδωσε 
τή ζωή του. Μέχρι σήμερα τηρήσαμε στό ἀκέραιο τήν ἀρχική 
μας ὑπόσχεση, πού διατυπώσαμε ἐξ ἀρχῆς στήν ἰδρυτική μας 
διακήρυξη. Δώσαμε πολλές καί ἄνισες μάχες μέ τό πολιτικό 
κατεστημένο, ἀλλά καί μέ τίς σκληροπυρηνικές καί ἀρτηριο-
σκληρωτικές, ἐν πολλοῖς, ἀπόψεις πολλῶν συμπολιτῶν μας, 
ἀκόμα καί μερίδας χριστιανῶν ἤ καί τοῦ Κλήρου.

Δέν κάναμε καμία παραχώρηση. Δέν ὑποχωρήσαμε σέ ψευ-
τοδιλήμματα συνεργασιῶν καί συμπράξεων μέ –τάχα– ὁμοϊδε-
άτες ἤ «κοινούς» πολέμιους τοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου. Δέν 
συμπράξαμε γιατί δέν βλέπουμε κοινά σημεῖα καί τοποθετήσεις 
μέ τά ὑπάρχοντα κόμματα, ἀκόμα καί σέ ἐπί μέρους ζητήματα 
λόγω τῆς ἐντελῶς ἀντίθετης ἰδεολογικῆς προσέγγισης πού 
περιγράψαμε πιό πάνω. Θέλουμε νά βλέπουμε τήν Ἀλήθεια 
ὁλόκληρη, μέ τήν προοπτική νά ἐξασφαλίσουμε στούς πολλούς 
συνανθρώπους μας ἀξιοπρεπῆ ζωή, προστασία καί ἀσφάλεια, 
ἀλλά, κυρίως, ψυχική, πνευματική ὑγεία. Αὐτοί ἔχουν τά συμ-

Τοῦ Προέδρου τῆς 
 «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  
κ. Μιχ. Ἠλιάδη

(Συνέχεια στήν σελ. 3)
(Συνέχεια στήν σελ. 2)

(Συνέχεια στήν σελ. 2)

Σχεδόν 35.000 ψήφους πῆρε ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου. 
Αὐτός ὁ ἀριθμός ψήφων σέ ἐπίπεδο Ἐθνικῶν ἐκλογῶν, θά ἔδινε 2 βουλευτές στήν 
Παράταξή μας, ἄν ὑπῆρχε ἁπλή ἀναλογική.
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Οὐδέποτε ἀνακοίνωσε ἡ παράταξή μας ὅτι ἐγκαταλείπει τόν ἀγώνα!
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τριμηνιαία Πολιτική Ἐνημέρωση

Ἰδιοκτήτης – Ἐκδότης: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Ἔτος Ἱδρύσεως 2008

E-mail: koinwnia@koinwnia.com
http://www.koinwnia.com

• Χαριλάου Τρικούπη 153 – Τ.Κ. 114 72 Ἀθήνα
Τηλ 210 3637 442/ Fax: 210 3637 012

• Ἀριστοτέλους 24 – Τ.Κ. 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλ / Fax: 2310 272903

•K. Σάθα 6 – Τ.Κ. 331 00 Ἄφισσα
Τηλ: 2265022906 

Διευθύντρια Συντάξεως: Μαρίνα Διαμαντῆ
Ὑπεύθυνος κατά τό νόμο: Συμεών Νίνος

Συνδρομές: Ἑλλάδος 20,00 €
 Ἐξωτερικοῦ 50,00 €

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά ἐνισχύσει τόν ἀγῶνα 
μας, μπορεῖ νά καταθέσει ὅ,τι ἐπιθυμεῖ στούς 
ἀκόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:
Alpha Bank:  GR2201403530353002002003780
Ταχ. Ταμιευτήριο: GR3809611400000000888114877

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)

φέροντα πού ἐξυπηρετοῦν, ἐμεῖς θέλουμε νά ἀντιμετωπίζουμε τά θέματα τῆς Πολι-
τικῆς, μέ τόν ἴδιο τρόπο πού ζοῦμε τήν καθημερινή μας ζωή τόσα χρόνια μέσα στήν 
Ἐκκλησία. Θέλουμε ἕνα Κράτος ΜΗΤΕΡΑ τοῦ λαοῦ καί ὄχι μητριά. Ποῦ νά βροῦμε 
κοινά σημεῖα καί σέ ποιά κοινή βάση νά μιλήσουμε;

Μᾶς ἐκπλήσσει ὅτι ἀκόμη καί οἱ ἐκκλησιαζόμενοι δέν καταλαβαίνουν ὅτι ἡ Πα-
ράταξή μας δέν εἶναι Κόμμα, νά κομματιάζει ἀλλά ΕΝΩΝΕΙ –τουλάχιστον τούς συ-
νειδητούς χριστιανούς– πού τώρα εἶναι διασκορπισμένοι στά κόμματα τῆς ἀνομίας 
καί τοῦ ἀποχριστιανισμοῦ τῆς Πατρίδος μας.

Αὐτό ἦταν, εἶναι καί θά παραμείνει τό ἦθος πού θέλει κι ἐπιθυμεῖ νά φέρει στήν 
Πατρίδα μας ἡ Παράταξή μας. Γιά τό λόγο αὐτό ἀπό τό 2008 πού ἱδρύθηκε μέχρι καί 
σήμερα 25η Μαΐου 2014, συμμετεῖχε ἀνελλιπῶς σέ ὅλες τίς ἐκλογικές ἀναμετρήσεις 
πού διεξήχθησαν σέ ὅλα τα ἐπίπεδα. Συγκεκριμένα:

Ἐθνικές ἐκλογές (3)
4 Ὀκτωβρίου 2009, 

6 Μαΐου 2012, 
17  Ἰουνίου 2012

Εὐρωεκλογές (2) 7  Ἰουνίου 2009, 
25 Μαΐου 2014

Δημοτικές ἐκλογές (1) 7 Νοεμβρίου 2010

Συνολικά ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» συμμετεῖχε σέ 6 ἐκλογικές ἀναμετρήσεις, γεγονός 
πού μόνο ὡς θαῦμα μπορεῖ νά χαρακτηρισθεῖ, ἄν ἀναλογισθεῖ κανείς πώς οὔτε οἰκο-
νομικούς χορηγούς διαθέτει, οὔτε κρατική ἐπιχορήγηση. Τό κόστος συμμετοχῆς 
τῆς Παρατάξεώς μας σέ κάθε μία ἀπό αὐτές, κυμαινόταν ἀπό 30.000€ μέχρι 40.000€, 
τήν στιγμή πού τά ὑπόλοιπα κόμματα δαπανοῦσαν ἑκατομμύρια ἀπό τόν κρατικό 
προϋπολογισμό. Τά δικά μας ἔξοδα ἦταν πάντοτε ἀπολύτως περιορισμένα στά ἀνα-
γκαῖα. Αὐτό εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα πολλοί ἀπό ἐμᾶς νά χρεωθοῦμε, νά δυσκολέψουμε 
σέ ἀρκετά μεγάλο βαθμό τήν προσωπική μας ζωή καί τίς οἰκογένειές μας, ἀλλά εἶναι 
κάτι πού δέν βάλαμε ποτέ πάνω ἀπό τό ἱερό μας καθῆκον, τῆς παρουσίας δηλαδή 
μιᾶς πραγματικά ἐντελῶς διαφορετικῆς φωνῆς στό πολιτικό σκηνικό.

Ἡ τελευταία ἐκλογική ἀναμέτρηση ἔγινε, κάτω ἀπό συνθῆκες τιμωρίας τοῦ ὑπάρ-
χοντος πολιτικοῦ κατεστημένου, ἀφοῦ ὁ κόσμος τῆς Πατρίδος μας ἐξέφραζε κάθε 
μέρα τήν ἀγανάκτησή του γιά τά ὅσα διαδραματίζονται στήν πολιτική σκηνή τοῦ 
τόπου μας. Ἀπουσίαζε βέβαια ἡ ἀπειλή διλημμάτων καί ἀπειλῶν ἀπό τά μεγάλα 
κόμματα, πού μοιράζονται τήν ἐξουσία ὅλα αὐτά τά χρόνια, ἀλλά ὄχι καί ἡ ἰδιαίτε-
ρη μεταχείρηση κομμάτων τῆς τελευταίας στιγμῆς, παρακλάδια καί μετόχους του 
Πολιτικοῦ Συστήματος.

Παρά ταῦτα ἡ Παράταξή μας πέτυχε νά αὐξήσει καί τόν ἀριθμό τῶν ψήφων πού 
ἔλαβε καί τό ποσοστό στό ὁποῖο αὐτές ἀντιστοιχοῦν. Κατάφερε μέσα σέ τρεῖς μέρες 
προβολῆς ἀπό τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί μάλιστα μεταμεσονύκτιες, ὄχι μόνο νά 
κερδίσει τήν προσοχή τῶν συμπολιτῶν μας ἀλλά νά προσεγγίσει σέ ἀριθμό ψήφων 
πολιτικούς σχηματισμούς τῆς τελευταίας στιγμῆς ἀπό πρόσωπα, ὅμως, πολύ γνωστά 
καί μέ μακρόχρονη θητεία στήν πολιτική σκηνή καί ἄλλους νά ὑπερβεῖ κατά πολύ 
σέ ψήφους ὅπως τούς κ. Ἀλαβάνο καί Κατσανέβα.

Τό πολιτικό παιχνίδι, ὅμως, διεξάγεται κάτω ἀπό ὁλοκληρωτικές καί ἀντεθνικές 
συνθῆκες, πού δέν ἐπιτρέπουν σέ ὑγιεῖς φωνές σάν τήν δική μας νά ἀκουστοῦν εὐρύ-
τερα στόν Ἑλληνικό λαό. Εἶναι ἀδύνατον νά ἀγωνισθεῖ κανείς ἀπέναντι στά κονδύλια 
καί στήν τακτική πού ἔχουν ἐπιβάλλει τά μασωνικά κέντρα στήν χώρα μας. Γιατί εἶναι 
σαφές πώς ἡ Παράταξή μας αὐτό «πληρώνει». Τό ὅτι εἶναι ἡ Πρώτη καί ἡ Μόνη, ἡ 
ὁποία ἀπό τήν ἀρχή ξεκαθάρισε τή στάση της σέ αὐτό τό ζήτημα. Πιστεύαμε πώς αὐτό 
ἤθελε καί ὁ λαός στήν Πατρίδα μας. Κι ὅμως τό μήνυμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πρός 
ἐμᾶς εἶναι σαφές: Ἤ δέν πιστεύει στό ὅραμά μας, ἤ δέν πιστεύει πώς εἴμαστε ἱκανοί 
νά τό ὑλοποιήσουμε. Ὅποιος καί νά εἶναι ὁ λόγος, ὀφείλουμε νά τό σεβασθοῦμε.

Ἡ ἀπόφαση τῆς Παρατάξεώς μας εἶναι νά μήν ὑποστείλει σέ καμία περίπτωση τίς 
ἀρχές καί τόν πολιτικό της λόγο. Θά διατηρήσει ἀκέραιο καί χωρίς τήν παραμικρή 
τροποποίηση τό ὅραμά της, ἀλλά δέν θά συμμετάσχει σέ ὁποιασδήποτε μορφῆς 
ἐκλογική ἀναμέτρηση στό μέλλον, ἄν δέν μᾶς δοθοῦν ἔντονα καί πειστικά σημάδια 
ὅτι ἔχει ἀφυπνισθεῖ πνευματικά ὁ Ἑλληνικός λαός καί, ἰδιαιτέρως, τό ὑγιές Ἐκκλησί-
ασμα τῆς Πατρίδος μας –Κλῆρος καί λαός– ἀλλά καί ἄν δέν ἐξευρεθοῦν οἰκονομι-
κοί πόροι, δεδομένου ὅτι ὅλοι ἐμεῖς πού συμμετείχαμε μέχρι σήμερα ἔχουμε φθάσει 
οἰκονομικά ἀλλά καί ἐργασιακά στό ἔσχατο ὅριο.

Τό ὅραμά μας καί ὁ λόγος μας παραμένουν, ἀλλά τροποποιεῖται ἡ τακτική ἕως 
ὅτου ὡριμάσουν οἱ συνθῆκες στόν τόπο μας καί ὑπάρξει ἔδαφος νά καλλιεργηθεῖ ἡ 
πολιτική πού ἀναδεικνύει ἕνα ἔθνος ἀπό ὑπόδουλο σέ ἐλεύθερο, ἀπό μικρό ἐδαφι-
κά νά ἐπηρεάζει πνευματικά ὅλο τόν κόσμο. Γιατί αὐτή τήν Ἑλλάδα παραλάβαμε! 
Πηγή φωτός καί πολιτισμοῦ! Ἐλεύθερη 
καί ἀδούλωτη! Κι ἔτσι ὀφείλουμε νά τήν 
παραδώσουμε!

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

τοὺς προσφέρει σὲ ὅλους. Ἔτσι 
τελικὰ δὲν πληρώθηκαν στοὺς 
δικαιούχους τὰ ποσὰ ποὺ κατα-
τέθηκαν ἀπὸ τὴν Ἀργεντινή, καὶ 
οἶκοι ἀξιολόγησης ὑποβάθμισαν 
τὴν πιστοληπτικὴ ἱκανότητά της, 
σὲ ἐπιλεκτικὴ χρεοκοπία (selective 
default), ἐνῷ ἐνεργοποιήθηκε καὶ 
ἡ πληρωμὴ τῶν ἀσφαλίστρων κιν-
δύνου (CDS), ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε 
στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὸ κούρεμα τῶν ὁμολόγων το 2012.

Στὴν πράξη δὲν ὑπάρχουν ἐπιπτώσεις στὴν πραγματικὴ οἰκονομία τῆς Χώρας, οὔτε 
στὴν καθημερινὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν. Ἡ κατάρρευση τῆς Ἀργεντινῆς το 2001- 2002, ἔγινε 
ὅταν αὐτὴ ἀκολουθοῦσε τὶς πολιτικὲς τοῦ ΔΝΤ.

Στὴν Ἑλλάδα, τὰ καθεστωτικὰ μέσα ἐνημέρωσης, μιλοῦν γιὰ νέα «καταστροφὴ» τῆς 
Ἀργεντινῆς καὶ γιὰ τὸ εὐτύχημα ὅτι ἡ Ἑλλάδα «δὲν ἔγινε Ἀργεντινή».

Τί eκανε oΜως h eλλαδα;
Διάλεξε τὸν δρόμο τῆς ἄνευ ὅρων παραμονῆς στὸ Εὐρώ, τῆς ἐσωτερικῆς ὑποτίμησης 

καὶ τῆς λιτότητας. Οἱ πολιτικοί μας παραχώρησαν τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς Χώρας στοὺς 
δανειστὲς καὶ ἐπέτρεψαν τό μὴ βιώσιμο ἐξωτερικὸ χρέος τῆς Ἑλλάδας νὰ μετατραπεῖ σὲ 
ἐργαλεῖο πολιτικῆς κυριαρχίας καὶ οἰκονομικῆς ἀλλὰ καὶ πολιτισμικῆς ὑποταγῆς. Τὸ ἐξω-
τερικὸ χρέος ποὺ διογκώθηκε φτάνοντας τὰ 319 δὶς € (175% τοῦ ΑΕΠ), παρὰ τὶς τερά-
στιες θυσίες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὀφείλεται κυρίως στὰ νέα δάνεια ποὺ πῆρε ἡ Χώρα καὶ 
πῆγαν στὶς τράπεζες (στὸν κρατικὸ προϋπολογισμὸ 2014, στὰ ἔσοδα, κωδ. 5000 φαίνεται 
ὅτι τὴν τριετία 2012-2014 δανειστήκαμε 273,5 δίς. € μὲ τὸν τίτλο πιστωτικὰ ἔσοδα, ἐνῷ 
οἱ ἀνάγκες τῆς Ἑλλάδος στὸ ἀντίστοιχο διάστημα γιὰ ἐλλείμματα καὶ τόκους ἦταν 35 δὶς 
€. Ἀναζητεῖστε τὴ διαφορά... στὶς τράπεζες).

Σήμερα ἡ οἰκονομία τῆς Ἀργεντινῆς βρίσκεται σὲ στασιμότητα (ἀπὸ τὸ 2013) καὶ ἔχει 
ὑψηλὸ πληθωρισμὸ λόγω λαθῶν στὴν οἰκονομικὴ πολιτική. Ὑπάρχουν σοβαρὰ προβλήμα-
τα, ποὺ ὀφείλονται κυρίως στὸ γεγονός, ὅτι ἰδιωτικὰ μονοπωλιακὰ συμφέροντα ἐλέγχουν 
τὸ νερό, τὴν ἐνέργεια, τὶς τηλεπικοινωνίες, ἐνῷ ἡ παραδοσιακὴ φιλοαμερικάνικη ἀριστο-
κρατία τῆς Χώρας κατέχει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ἀξιοποιήσιμης γῆς. Ἡ κυβέρνηση 
τῆς Ἀργεντινῆς εἶναι ἀποφασισμένη νὰ ἀξιοποιήσει τὶς ἀνεξάρτητες διεθνεῖς σχέσεις τῆς 
Χώρας καὶ νὰ ἐνισχύσει τὸν παρεμβατικὸ ρόλο τοῦ κράτους ὑπὲρ τῶν φτωχῶν λαϊκῶν 
στρωμάτων, ὥστε νὰ αὐξηθεῖ ἡ κατανάλωση. Εἶναι  ἀποφασισμένη νὰ ἀναπτύξει τὴ βιο-
μηχανία καὶ νὰ ἀντικαταστήσει τὶς εἰσαγωγὲς μὲ τὴν ἐγχώρια παραγωγή, κάνοντας πρά-
ξη τελικὰ τὴ ρήση τοῦ Περὸν «ἡ οἰκονομία δὲν εἶναι ποτὲ ἐλεύθερη. Εἴτε θὰ διευθύνεται 
ἀπὸ τὸ κράτος πρὸς ὄφελος τοῦ λαοῦ, εἴτε ἀπὸ τὶς μεγάλες ἐπιχειρήσεις ἐναντίον του».

Σήμερα ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση ἑτοιμάζεται νὰ ἀξιοποιήσει – ξεπουλήσει, ὄχι μόνο τὴν 
ἀκίνητη περιουσία τοῦ Δημοσίου, ἀλλὰ καὶ τὶς ὑποδομὲς ποὺ ἔχουν ἀπομείνει (ἐνέργεια, 
νερό, λιμάνια, ἀεροδρόμια…) γιὰ νὰ ἀποπληρωθεῖ ὅπως λέει τὸ Δημόσιο χρέος, τὸ ὁποῖο 
ἐπισήμως θεωροῦν ὅτι θὰ ἀποπληρωθεῖ τὸ 2057 (κρατικὸς προϋπολογισμὸς 2014 εἰσηγη-
τικὴ ἔκθεση σέλ. 142). Ἡ ἀνεργία βρίσκεται στὸ 27%, οἱ αὐτοκτονίες ἐπισήμως ξεπέρα-
σαν τὶς 6.000, ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθρώπων σὲ ὅλη τὴ χώρα τρῶνε στὰ συσσίτια τῶν 
ἐκκλησιῶν καὶ τῶν δήμων, ἐνῷ ἡ ὑπογεννητικότητα εἶναι τόσο μεγάλη πλέον, ὥστε νὰ 
ἀπειλεῖται ἡ ἴδια ἡ ὑπόσταση τοῦ ἔθνους σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν παράνομη εἴσοδο ἑκατο-
ντάδων χιλιάδων λαθρομεταναστῶν.

εὐΤὐχως λοίΠον Ποὐ δεν γίναΜε αργενΤίνή!
Ἡ λύση γιὰ τὴν Πατρίδα μᾶς εἶναι μονόδρομος. Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» κηρύττει τὴν ἀνα-

γκαιότητα μιᾶς εἰρηνικῆς Ἐπανάστασης, μιᾶς ἐπανάστασης τῶν συνειδήσεων τοῦ λαοῦ 
μας. Μὲ ὅπλο τὸ πολιτιστικό μας κεφάλαιο πρέπει νὰ πάρουμε τὴν τύχη μας στὰ χέρια 
μας, ὥστε τὸ κράτος μας νὰ ἀντιπροσωπεύει τὸ ἐθνικὸ καὶ δημόσιο συμφέρον καὶ ὄχι 
ἀλλότρια καὶ πολὺ συγκεκριμένα μάλιστα συμφέροντα.  

Στὴν κατεύθυνση αὐτὴ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἔξοδός μας ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη, μιᾶς καὶ 
τὸ Εὐρὼ ἀποτελεῖ θηλιὰ στὸ λαιμὸ τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἀπαιτεῖται νὰ συγκληθεῖ ἡ 
διεθνὴς Ε.Λ.Ε. (Ἐπιτροπὴ Λογιστικοῦ Ἐλέγχου), ἡ ὁποία θὰ καθορίσει τὸ ἀκριβὲς χρέος 
τῆς Χώρας. Ἀπαιτεῖται ἡ ἐθνικοποίηση τῆς ΤτΕ, ὥστε νὰ γίνει ὁ ἀπαραίτητος ἔλεγχος 
στοὺς ἰσολογισμοὺς τῶν τραπεζῶν καὶ νὰ προβεῖ ἡ κυβέρνηση σὲ κούρεμα τῶν δανείων 
νοικοκυριῶν καὶ ἐπιχειρήσεων. Στὴ συνέχεια μὲ ὅπλο τὸ ἐθνικὸ νόμισμα θὰ ὑπάρξει κατα-
κόρυφη αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ καὶ τῶν ἐξαγωγῶν ἐνῷ θὰ μειωθοῦν οἱ εἰσαγωγές. Μέσῳ 
τῶν δημοσίων ἐπενδύσεων θὰ δοθεῖ νέα ὤθηση στὶς θέσεις ἐργασίας οἱ ὁποῖες ἤδη θὰ 
αὐξάνονται γιατί θὰ ἔχει πάρει μπροστὰ ἡ οἰκονομία.

Αὐτὰ ὅμως ἀπαιτοῦν κυβερνῆτες μὲ ὅραμα, κυβερνῆτες ποὺ πιστεύουν σὲ αἰώνιες ἀξί-
ες καὶ δὲν ἔχουν αὐτοσκοπὸ τοὺς τὴν ἐξουσία. Κυβερνῆτες μὲ τὸ Ρωμαίϊκο – θυσιαστικὸ 
πνεῦμα τοῦ Ἰ. Καποδίστρια.

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σᾶς καλεῖ νὰ πάρουμε πίσω τὴν Πατρίδα μας!

eΛΛΑΔΑ – aΡΓΕνΤΙνΗ: Τa ΓΕΓΟνΟΤΑ  
πΙΣω aπo Τhν ΚΑθΕΣΤωΤΙΚh πΛΗΡΟφΟΡΗΣΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΜΕΤΑ 
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ΔΙΕθνΕΙΣ eΡΕΥνΕΣ: ΣΤΗν eΛΛΑΔΑ ΔΕν 
yπΑΡχΕΙ πΙΑ eΛΕΥθΕΡΙΑ ΤΟy ΤΥπΟΥ

Τά ἀποτελέσματα δύο πολύ σημαντικῶν ὀργανισμῶν πού με-
λετοῦν τήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου παγκοσμίως, συγκλίνουν 

σέ ἕνα κοινό συμπέρασμα: Ἡ Χώρα μας συγκαταλέγεται σέ αὐτές 
ὅπου δέν ὑπάρχει ἐλευθερία τοῦ Τύπου (καί ὄχι μόνο). Εἶναι κάτι 
ἀναμενόμενο –δυστυχῶς– σέ μιά χώρα πού δέν σέβεται πλέον 
τίποτε καί πού τά πάντα εἶναι ἕνα ψέμα καί μιά κακοστημένη 
φαρσοκωμωδία.

Ἡ ἔκθεση τοῦ Reporters Without Borders (R.W.B.), ποῦ συ-
ντάσσεται κάθε χρόνο ἀποτυ πώ νοντας τήν παγκόσμια κατάταξη 
στήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου μέ βάση ἔρευνα πού πραγματοποιεῖ, 
ἀναδεικνύει τό πρόβλημα στήν Ἑλλάδα καί ἐπισημαίνει τήν ἄμε-
ση σχέση ὄχι μόνο τῆς Δημοκρατίας ἀλλά καί τῆς οἰκονομίας 
μέ τήν ἐλευθεροτυπία.

Τά κριτήρια πού καθορίζουν τήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου εἶναι οἱ 
ἐπιθέσεις, συλλήψεις, φυλακίσεις καί δολοφονίες δημοσιογρά-
φων ἀλλά καί ἡ κυβερνητική παρεμβατικότητα, ἡ αὐτολογοκρι-
σία καί τήν ἐξάρτηση τῶν ΜΜΕ ἀπό οἰκονομικά συμφέροντα 
ὅπως αὐτά καταμετρῶνται ἀπό τίς ἀπαντήσεις στήν ἔρευνα τῶν 
ἐρωτώμενων δημοσιογράφων, νομικῶν, καθηγητῶν καθώς καί 
ὀργανώσεις γιά τήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου σέ 180 χῶρες.

Ἡ Ἑλλάδα ἀπό τήν 31 θέση –πού βρισκόταν πρίν τά μνημό-
νια– ἔπεσε στή θέση 99 στήν παγκόσμια κατάταξη καί ἔχει πλέον 
τήν προτελευταία θέση εὐρωπαϊκῆς χώρας –πρίν ἀπό τήν Βουλ-
γαρία. «Εἶναι συγκλονιστικό στή παλαιότερη δημοκρατία νά 
ἀπειλεῖται συστηματικά ἡ ἐλευθερία τοῦ Τύπου, ἡ Ἑλλάδα ἔχει 
πληγεῖ περισσότερο ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη εὐρωπαϊκή χώρα τά 
τελευταῖα 5 χρόνια 
καί ἔχει βυθιστεῖ 
περισ σότερο ἀπό 
50 θέσεις στό δεί-
κτη ἐλευθερίας τοῦ 
Τύπου στήν παγκό-
σμια κατά τα ξη», 
ἀνα φέ ρει ἡ ἔκθεση 
γιά τήν Ἑλλάδα.

Τό ἐθνικό συμφέ-
ρον προβάλλεται συνήθως ὡς ὁ κυριότερος λόγος γιά τόν περι-
ορισμό τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου καί αὐτό συμβαίνει ὄχι μόνο 
στίς δικτατορίες πού καταλαμβάνουν σταθερά τίς τελευταῖες 
θέσεις στήν κατάταξη ἀλλά καί στίς δημοκρατίες. Στίς δικτα-
τορίες οἱ δημοσιογράφοι ἀπειλοῦνται μέ καταδίωξη, φυλάκιση 
ἤ ἀκόμα κινδυνεύει καί ἡ ζωή τους. Στίς δημοκρατίες ἔχουν νά 
ἀντιμετωπίσουν τήν οἰκονομική κρίση τήν κυβερνητική παρεμβα-
τικότητα, τήν αὐτολογοκρισία καί τήν ἀποδυνάμωση τοῦ ρόλου 
τους καθώς πλήττεται ἡ βιωσιμότητα τῶν ΜΜΕ καί αὐξάνεται 
ἡ ἐξάρτησή τους ἀπό οἰκονομικά καί πολιτικά συμφέροντα. 

Ὅπως ἐξηγεῖται στήν ἔκθεση τῶν R.W.B. ἀπό τό 2007 ἡ οἰκο-
νομική κρίση ἔπληξε τά Ἑλληνικά μέσα ἐνημέρωσης σκληρά, 
καθώς οἱ λίγοι πλούσιοι ἐφοπλιστές καί ἐπιχειρηματίες πού χρη-
ματοδοτοῦσαν τά ΜΜΕ τῆς χώρας ἐπέλεξαν πιό κερδο φόρους 
τομεῖς δραστηριότητας. Πέρα ὅμως ἀπό τίς οἰκο νομικές δυσκο-
λίες, τά ἑλληνικά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης ἔχουν τήν κακή 
φήμη ὅτι βασίζουν τή λειτουργία τους ἐδῶ καί πολλά χρόνια σέ 
πελατειακές σχέσεις. Ἔτσι οἱ Ἕλληνες δημοσιογράφοι στά χρόνια 
τῆς κρίσης ὑπῆρξαν συχνά θύματα εἴτε τῆς ἀστυνομικῆς βίας 
εἴτε βίας τῶν διαδηλωτῶν πού τούς κατηγοροῦν γιά συμπαι γνία 
μέ τήν κυβέρνηση. Ἐπίσης οἱ ἐκπρόσωποι τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς –
πού ἐνισχύθηκε τό 2012 μαζί μέ τήν οἰκονομική κρί ση– καί οἱ 
ὑποστηρικτές τους στοχεύουν ἀνοιχτά στούς δημοσιογράφους. 
Τό κλείσιμο τῆς ΕΡΤ τόν Ἰούνιο τοῦ 2013 ἀποτέλεσε μιά ἄνευ 
προηγουμένου ἀπόφαση σέ μιά χώρα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης 
καί ἄλλον ἕνα λόγο γιά τήν πτώση τῆς Ἑλλάδας στή διεθνῆ 
κατάταξη.

Πρῶτες στή λίστα τῆς ἐλευθερίας τοῦ Τύπου εἶναι χῶρες τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης, ὅπως ἡ Φινλανδία, ἡ Ὀλλανδία καί τό 
Λουξεμβοῦργο, ἐνῶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες βρίσκονται στήν 
46η θέση.

Στό ἴδιο μῆκος κύματος εἶναι καί ἡ ἔκθεση τῆς Freedom House 
ἡ ὁποία ἀναφέρει πώς ἡ βαθμολόγηση τῆς Ἑλλάδας στήν ἐλευ-
θερία τοῦ Τύπου ὑποχώρησε δεκαεπτᾶ ὁλόκληρες μονάδες. Σύμ-
φωνα μέ τήν ἔκθεση τῆς Freedom House, τό 2013 ἡ Ἑλλάδα 
συγκέντρωσε 46 μονάδες καί βρέθηκε στήν 92η θέση τοῦ κατα-
λόγου, ἐνῶ τήν προηγούμενη χρονιά συγκέντρωνε 41 μονάδες 
καί κατατασσόταν 85η.

Ὅσο γιά τή βασική αἰτία τῆς ὑποβάθμισης τῆς χώρας, δέν 
εἶναι ἄλλη ἀπό τό κλείσιμο τῆς ΕΡΤ, σύμφωνα τουλάχιστον μέ 
τά ὅσα δηλώνει ἡ ἐπικεφαλῆς ἀναλύτριας τoυ Freedon House, 

Jennifer Dunham ἡ ὁποία εἶπε πώς «ἡ ΕΡΤ ἦταν τό 
μεγαλύτερο ἐνημερωτικό δίκτυο μέ ἐμβέλεια σέ περι-
οχές τῆς χώρας πού δέν ἔχουν τά ἰδιωτικά μέσα καί τό 
κλείσιμο τῆς προκάλεσε ἰσχυρό πλῆγμα στό δικαίωμα 
τῶν πολιτῶν στήν ἐνημέρωση. Παράλληλα, ἡ ἀπόλυ-
ση μέσα σέ μιά μέρα, χιλιάδων δη μο σιογράφων καί 
τεχνι κῶν ἐνέτεινε σέ μεγά-
λο βαθμό τήν ἀνασφάλεια 
πού ἤδη ἐπικρατοῦσε στούς 
ἐργα ζό μενους στά μέσα 
ἐνη μέ  ρωσης. Τό μεταβατικό 
σχῆμα πού δημιουργήθηκε 
εἶναι σαφῶς ὑποβαθμισμένο 
ἀπό τήν ΕΡΤ καί ὑπόκειται 
σέ μεγαλύτερο ἔλεγχο ἀπό 
τήν κυβέρνηση τῆς χώρας» 
καί συμπλήρωσε πώς «ἐξ 
αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρί-
σης οἱ δημοσιογράφοι εἶναι 
περισσότερο ἐξαρτημένοι 
ἀπό τά μέσα στά ὁποῖα ἐρ-
γά ζονται καί ἀντίστοιχα 
τά μέσα ἐνημέρωσης ἐξαρ-
τώμενα ἀπό τήν κυβέρνηση 
τῆς χώρας, μέ ἀποτέλεσμα 

νά μήν καλύπτονται θέματα πού θά ἔβλαπταν τήν 
κυβερνητική πολιτική ἤ νά καλύπτονται μέ τρόπο 
εὐνοϊκό πρός τήν Ἑλληνική κυβέρνηση».

Πηγή: http://voloudakis.blogspot.gr/2014/05/blog-post_9999.html

ἐνημέρωσης.
Ἡ διέξοδος φαντάζει ἀπίθανη. Ποιὸς ἐγγυᾶται 

ἄλλωστε ὅτι ἡ ἀνάληψη τῆς ἐξουσίας ἀπὸ τοὺς διά-
φορους ἀντιμνημονιακούς του σήμερα, δὲν θὰ ὁδηγή-
σει σὲ νέες ἧττες τὸν Ἑλληνισμό, σὲ νέες καὶ ποικίλες 
ἀπογοητεύσεις τὸ λαό μας; Ἄλλωστε κι ὁ κ. Σαμαρὰς 
ἀντιμνημονιακὸς ἦταν κάποτε...

Ἔχει ἀποδειχθεῖ ἱστορικὰ καὶ ἐπιβεβαιώνεται μέχρι 
σήμερα, ὅτι ἡ θρησκευτικὴ ταυτότητα ἑνὸς λαοῦ, 
ἡ ὁποία χαρακτηρίζει ἐν πολλοῖς τὴν πολιτισμική 
του ἰδιοπροσωπία, εἶναι ὁ σημαντικότερος παράγων 
στὴν αὐτοσυνειδησία του, στὴν δυνατότητά του νὰ 
ὑπάρχει στὸ μέλλον σὰν συλλογικότητα. Οἱ Ἕλλη-
νες, μετὰ τὴ δολοφονία τοῦ πρώτου καὶ μοναδικοῦ 
κυβερνήτη μας Ἰ. Καποδίστρια, ἀπὸ Ἑλληνικὰ χέρια 
μὲ ἔξωθεν ἐντολές, συστηματικὰ ὁδηγηθήκαμε νὰ 
τροποποιήσουμε τὴν ταυτότητά μας σὰν λαός. Νὰ 
ἀντιληφθοῦμε τὴν ὕπαρξή μας μὲ διαφορετικὸ τρό-
πο – ἕναν τρόπο καθαρὰ ὑλιστικὸ – ἀπὸ τὸν τρόπο 
μὲ τὸν ὁποῖον ἀντιλαμβάνονταν τὸν ἑαυτὸ τοὺς οἱ 
πατέρες μας γιὰ πολλοὺς αἰῶνες. Ἡ συστηματικὴ 
προσπάθεια ἀλλαγῆς τῆς ἀξιακῆς μας συγκρότησης 
ἔγινε μὲ τὴν μεταφορὰ ξένων πολιτιστικῶν προτύπων 
στὴ Χώρα μας, ἀπὸ πολιτικοὺς καὶ διανοούμενους. Οἱ 
ἄνθρωποι αὐτοί, συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα συνέχεαν 
τὴν πρόοδο τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν μὲ τὸν πολιτισμό. 
Ἔτσι, ἀποδέχονταν ἄκριτα πρότυπα ὅπως ὁ κατανα-
λωτισμός, ὁ ἀτομικισμός, ὁ ἀρριβισμός, ἡ ἐλευθερι-
ότητα τῶν ἠθῶν, ἡ εὐζωΐα, τὰ ὁποῖα διαφημίζονται 
ἔντονα ἐδῶ καὶ χρόνια στὰ Μ.Μ.Ε. καὶ τὰ διάφορα 
περιοδικὰ ἐπικαιρότητας, ἀκριβῶς ἐπειδὴ προέρχο-
νται ἀπὸ τὴν «προοδευμένη» Δύση. Τὸ ἀποτέλεσμα 
εἶναι ὁ ἀποπροσανατολισμὸς τῆς κοινωνίας μας καὶ 
ἡ στροφὴ πρὸς τὸν δυτικὸ «εὐδαιμονισμό», ὁ ὁποῖος 
βέβαια σήμερα ἔχει μετατραπεῖ σὲ φτώχεια καὶ ἀπό-
γνωση. Ρίζες του, ὁ «δυτικὸς πολιτισμός», ὁ ὁποῖος 
στηρίζεται στὸ συμφέρον, στὴν ἐπιβολή, στὸν ἐγω-
ϊσμὸ τῆς ἰσχῦος, παραμένοντας πνευματικὰ ἐνδεής. 
Ὁ «πολιτισμός», χάρις στὸν ὁποῖο ἡ ἀνθρωπότητα 
ἱστορικὰ ὑπέφερε καὶ ὑποφέρει. Παλαιότερα μὲ τὴ 
Παπικὴ Ἱερὰ Ἐξέταση, τὸ δουλεμπόριο, τὴν ἀποικι-
οκρατία, τοὺς πολέμους. Σήμερα μὲ τὶς νέες μορφὲς 
στρατηγικῆς καὶ οἰκονομικῆς ἐπιβολῆς, ποὺ μετατρέ-
πουν τὰ κράτη σὲ μαριονέτες καὶ τοὺς ἀνθρώπους 
σὲ σύγχρονους σκλάβους καὶ τὴ φασιστικὴ ἐπιβολή, 
μέσῳ τῆς «πολιτικῆς ὀρθότητας», τῶν νέων πολιτι-
στικῶν προτύπων (εὐθανασία, ὁμοφυλοφιλία... ).

Ὅσο ἐμεῖς ἀλληθωρίζουμε πρὸς τὰ ἰδεολογήματα 
τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, τόσο οἱ λεγόμενοι «δεξι-
οὶ» θαμπωμένοι ἀπὸ τὴν «ἰσχὺ» καὶ τὸν «πλοῦτο» τῆς 
Δύσης, ὅσο καὶ οἱ λεγόμενοι «ἀριστεροί», ποὺ ἐνθου-
σιάζονται μὲ τοὺς ὅρους «ἐλευθερία» καὶ «ἀνθρώπι-
να δικαιώματα», χωρὶς νὰ ἐξετάζουν τὴν οὐσία τῶν 

πραγμάτων, τόσο ὁδηγούμαστε στὸν ἀφανισμό, σὰν 
λαός, σὰν Ἔθνος.

Ἡ μόνη πραγματικὴ διέξοδος σήμερα, εἶναι ἡ ἀνα-
ζήτηση τῆς Ρωμαίϊκης ταυτότητάς μας. Ἡ μελέτη τοῦ 
δικοῦ μας οἰκουμενικοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ δὲν προ-
σπαθεῖ νὰ παραβιάσει τὴν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων, 
ἀλλὰ νὰ καταλάβει τὶς ἀνάγκες τους καὶ νὰ τοὺς δώ-
σει ὅ,τι χρειάζονται, σεβόμενος τὰ πιστεύματά τους. 
Γιατί ἡ οἰκουμενικότητα τοῦ δικοῦ μας πολιτισμοῦ, σὲ 
ἀντίθεση μὲ τὸν ἐπιθετικὸ ἐπεκτατισμὸ τῆς Παγκο-
σμιοποίησης, ἔχει πνευματικὸ χαρακτῆρα. Θεμέλιό 
του ὁ πολιτισμός μας, ἔχει τὸ Ρωμαίϊκο φιλότιμο, ποὺ 
ἔχει βάση τὰ καθήκοντα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις ποὺ συ-
ντείνουν στὴν ὑπέρβαση τῆς ἰδιοτέλειας. Στὶς ρίζες 
μας πρέπει νὰ στραφοῦμε, νὰ ἀνακαλύψουμε τὴ Ρω-
μαίϊκη ψυχή μας ποὺ μένει ἐλεύθερη καὶ ἀδούλωτη, 
ποὺ παρὰ τὴν πολλὲς φορὲς διάλυση τῆς ἴδιας τῆς 
ἀνθρώπινης ζωῆς, παραμένει χαρούμενη, γιατί ἔχει 
μέσα της τὴν Ἀλήθεια καὶ τὴν ἐλπίδα. Μὲ αὐτὸ τὸν 
πολιτισμὸ ἀνέκαθεν οἱ Ρωμηοὶ προγονοὶ μας ἀντι-
μετώπιζαν τοὺς ὅποιους ἐχθρούς, μὲ τὴν ἀκλόνητη 
πίστη τους ἀμύνονταν στὴν διαχρονικὴ ἀπαίτηση 
τῆς Φραγκιᾶς (Δύσης), νὰ γίνουμε ἴδιοι μὲ αὐτούς. 
Ὅμως ἐμεῖς δὲν ἀνήκουμε στὴ Δύση. Γιὰ ἐμᾶς, τὰ 
ἐθνικὰ σύμβολα, ὅπως γράφει ὁ π. Ἰ. Ρωμανίδης δὲν 
εἶναι συζητήσιμα, εἶναι Ρωμαίϊκα.

Ἔτσι καὶ σήμερα πρέπει νὰ σταθοῦμε ὄρθιοι «τοῖς 
κείνων ρήμασι πειθόμενοι» καὶ νὰ μὴν παραδώσου-
με τὰ Ὅσια καὶ τὰ Ἱερά μας, στοὺς Νεογραικύλους 
ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, οἱ ὁποῖοι ἀνέκαθεν κηρύττουν 
τὴν ἀνάγκη τῆς φράγκευσης τοῦ πνεύματος, γιὰ νὰ 
σωθοῦμε ἀπὸ τὴν δουλεία τοῦ σώματος. Αὐτό, ὅμως, 
ἀπαιτεῖ τὴν λυτρωτικὴ αὐτοσυνειδησία τῆς Ρωμηοσύ-
νης μας. Τῆς Ρωμηοσύνης ποὺ εἶναι ἡγετικὴ πολιτι-
στικὴ δύναμη στὸν κόσμο, γιατί κατέχει τὴν ἀλήθεια.

Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόσταγμα τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Ἀπαι-
τεῖ καὶ προϋποθέτει τὴν εἰρηνική, ἐσωτερικὴ ἐπανά-
σταση, ὥστε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸν τρόπο τῆς 
ὕπαρξής μας διαχρονικὰ καὶ νὰ τὸν ὑπερασπιστοῦμε 
περήφανα. Οἱ πατέρες μας πίστευαν, ὅτι ἡ πίστη τοὺς 
εἶναι αὐτὴ ποὺ θὰ τοὺς διατηρήσει ἐλεύθερους, ἀνε-
ξαρτήτως τῶν ἐξωτερικῶν συνθηκῶν. Γι' αὐτὸ ἔχουμε 
τεράστια εὐθύνη γιὰ ὅ,τι συμβαίνει ὅλοι ἐμεῖς ποὺ 
εἴμαστε βαπτισμένοι Ὀρθόδοξοι.

Ἡ ἐπανατοποθέτησή μας στὴν τροχιὰ τῆς Ρωμη-
οσύνης, εἶναι τὸ νέο ὅραμα γιὰ τὸν λαό μας. Αὐτὸ 
εἶναι τὸ ὅραμα ποὺ θὰ μᾶς ἐπιτρέψει νὰ ὑπάρχουμε 
σὰν συλλογικότητα στὸ μέλλον. Αὐτὸ εἶναι τὸ ὅραμα, 
τὸ ὁποῖο ἔχει κάνει πολιτική της καὶ ἀγωνίζεται μὲ 
ὅλες της τὶς δυνάμεις γιὰ νὰ τὸ προσφέρει λυτρωτικὰ 
στὸν λαό μας ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Ὁ Πρόεδρος  
Μιχαὴλ Ἠλιάδης

Οἱ χαλεποὶ καιροὶ καὶ ἡ λυτρωτικὴ αὐτοσυνειδησία τῆς Ρωμηοσύνης
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)
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Ἀλληλογραφία δημοσιεύουμε τά γράμματά σας καί  
σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἐπικοινωνία

 Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗνΟ πΟΥ πΕΡΑΣΕ

Τράπεζα IBaN

ALPHA BANK GR220 1403 5303 5300 2002 0037 80
Τράπεζα Πειραιῶς GR880 1710 0300 0600 3040 0313 25

Ὁ ἀγῶνας μας ἀπαιτεῖ ἄμεσα ὑλική ἐνίσχυση!

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΑπΟψΗ...
ΜήνὐΜαΤα αΠο Τή ςὐνανΤήςή Μελων Τής 18ής  ίοὐνίοὐ 2014

Στίς 18-6-2014 πραγματοποιήθηκε μέ ἐπιτυχία στά Γραφεῖα τῶν Ἀθηνῶν ἡ συνά-
ντηση τῶν μελῶν τῆς Πολιτικῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», μέ συμμετοχή μελῶν 
τῆς Παρατάξεως ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα καί ἡ ὁποία μεταδόθηκε ζωντανά μέσῳ τοῦ 
Διαδικτύου.

Τά θέματα πού συζητήθηκαν ἦταν:
1. Ἀπολογισμός τῶν ἐκλογῶν
2. Ἡ πορεία τῆς Παρατάξεως στό μέλλον
3. Τό φλέγον οἰκονομικό ζήτημα.

Μεταξύ ἄλλων, προτάθηκε νά κατατεθεῖ ἀπό ὅποιον τό ἐπιθυμεῖ τό ποσό τῶν 
100€ (ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο ποσό), μέχρι τό τέλος Ὀκτωβρίου τοῦ 2014 ἔτσι ὥστε 
ἡ Παράταξή μας νά μπορέσει νά ἀποπληρώσει τό οἰκονομικό χρέος της πού ἐπιβα-
ρύνθηκε λόγῳ τῆς συμμετοχῆς της στίς Εὐρωεκλογές καί νά ξεπεράσει τήν οἰκο-
νομική δυσχέρεια στήν ὁποία βρίσκεται. Γιά τόν σκοπό αὐτό ἔχει δημιουργηθεῖ στά 
γραφεῖα τῶν Ἀθηνῶν ἕνας ἐμπιστευτικός κατάλογος μέ τά ὀνόματα τῶν ἀνθρώπων 
πού θέλουν καί προτίθενται νά βοηθήσουν. Ἡ κατάθεση τῶν χρημάτων θά πρέπει 
νά γίνεται στούς τραπεζικούς λογαριασμούς τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»:

ALPHABANK: GR220 1403 5303 5300 2002 0037 80
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR880 1710 0300 0600 3040 0313 25

Παρακαλοῦνται ὅσοι καταθέτες ἐπιθυμοῦν νά καταχωροῦν στήν Τράπεζα τά 
στοιχεῖα τους.

Εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων γιά τή βοήθειά σας.

Ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου τῶν Ἀθηνῶν
Αὐγουστίνος Ἀλεξόπουλος

Σέ αὐτό τό σημεῖο νιώθουμε τήν ἀνά-
γκη νά ἐκφράσουμε τήν δική μας 

ἄποψη, τῶν νέων τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», 
σχετικά μέ τίς τελευταῖες ἐξελίξεις.

Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὑπῆρξε μεγάλος 
προβληματισμός καί συζήτηση στόν 
χῶρο μας ὅσον ἀφορᾶ τά ἀποτελέσμα-
τα τῶν ἐκλογῶν διότι περιμέναμε ἕνα πιό 
ἀφυπνιστικό μήνυμα ἀπό τούς συμπο-
λίτες μας ἤ τουλάχιστον ἕνα δεῖγμα ὅτι 
θέλουμε νά ἀλλάξει ἡ σάπια κατάσταση 
στήν Πατρίδα μας. Ἀλλά δέν πτοούμα-
στε! Συνεχίζουμε νά παλεύουμε γιά τό 
μέλλον μας παλεύοντας στό παρών πού 
κάποιοι μᾶς καταστρέφουν μέ ἰδιαίτερη 
μαεστρία. ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΟΜΩΣ;

Ἡ πολιτική Διακήρυξη τῆς Παράταξης 
μᾶς βρίσκει σέ ὅλα σύμφωνους κι ἐπιθυ-
μοῦμε νά ἐργαστοῦμε ὅπως μποροῦμε 
γιά τήν καλύτερη δυνατή ἀξιοποίησή 
της. Εἶναι μιά Διακήρυξη ξεκάθαρη καί 
τίμια ὡς πρός τά μέλη καί τούς φίλους. 
Οἱ συνθῆκες στή χώρα μας πράγματι δέν 
εὐνοοῦν μιά τέτοιου εἴδους ἐπανάστα-
ση, γιά νά ἔρθει μιά πολιτική παράταξη 
ἡ ὁποία πρώτη φορά, παρά τήν ξεκάθα-
ρη πίστη της, ἀπευθύνεται στό σύνολο 
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κι ὄχι μονομερῶς 
πρός δεξιούς, ἀριστερούς κ.τ.λ. Πρώτη 
φορά διακηρύττει μιά παράταξη ὅτι δέν 
βρίσκει ἄλλη ἀλήθεια ἐκτός ἀπό τήν 
Ὀρθοδοξία ἀλλά ταυτόχρονα θά συ-
νέφερε ἀκόμη κι ἕναν ἄθεο ἡ πολιτική 
τῆς ἰδεολογία ἀφοῦ μόνο σέ αὐτή θά 
μποροῦσε νά βρεῖ δίκαιη ἀντιμετώπιση. 
Πρώτη φορά ἕνας ἀγῶνας δέν ἀποτελεῖ 
εὐκαιρία ὥστε νά «φανεῖ» προσωπικά κά-
ποιος, ἀλλά νά προσφέρει ἀνιδιοτελῶς. 
Οἱ συνθῆκες δέν εἶναι εὐνοϊκές γιά μιά 
πολιτική παράταξη ἡ ὁποία ἔχει ὁλο-
κληρωμένο πρόγραμμα σέ ὅλους τούς 
τομεῖς, πού διεκδικεῖ τήν ἀνεξαρτησία 
τῆς χώρας μέ ρεαλισμό καί τό τέλος τοῦ 
ἐθνικοῦ διχασμοῦ πού ρημάζει τό ἐσω-
τερικό της.

Εἶναι γεγονός πώς στή σημερινή «Δη-
μοκρατία» χωρίς οἰκονομικούς χορηγούς 
δέν μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ πολιτικός λό-
γος ὅσο συγκροτημένος κι ἄν εἶναι. Θαυ-
μάσαμε, λοιπόν, τό πῶς στάθηκε χωρίς 
αὐτούς σέ ἕξι συνεχόμενες ἐκλογικές 
ἀναμετρήσεις ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Εἶναι 

λυπηρό πώς τό βάρος τῆς ὑλικῆς ἐπιβί-
ωσης τῆς Παράταξης τό σήκωναν ὅλο 
αὐτόν τόν καιρό ἐλάχιστοι οἱ ὁποῖοι κα-
ταστράφηκαν οἰκονομικά τήν ὥρα πού 
34.000 συμμερίστηκαν τό ὅραμα καί μέ 
πέντε εὐρώ ὁ καθένας ἔλυνε τό πρόβλη-
μα.

Κατανοοῦμε τήν διακήρυξη ὅτι στήν 
παροῦσα φάση εἶναι ἀδύνατη ἡ διεκδί-
κηση μιᾶς θέσης στό κοινοβούλιο. Ὅμως 
συνειδητοποιοῦμε καί τό μήνυμα πού 
τελικά στέλνει ἡ Διακήρυξη. Ὁ ἀγώνας 
τώρα ἀρχίζει! Μιά παράταξη ὅταν ἔχει 
ὅραμα κι εἶναι μιά ἐπανάσταση μόνη της 
δέν χάνει ποτέ! Ζητοῦμε νά εἴμαστε ἐνερ-
γά μέλη τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καί νά μᾶς 
ὑποδειχτεῖ ὁ τρόπος πού μποροῦμε νά 
ἐργαστοῦμε. Τέλος τό ὅτι πολύ συχνά, 
ὅπως καί τώρα, ἐμφανίζονται ἄνθρωποι 
οἱ ὁποῖοι σᾶς πολεμοῦν μέ τέτοια ἐμπά-
θεια δείχνει ὅτι πᾶτε καλά. ΣΥΝΕΧΙΣ-
ΤΕ! Ὅσο σᾶς χτυποῦν ἐμεῖς σᾶς πιστεύ-
ουμε περισσότερο! Παρ’ ὅλα αὐτά εὐχή 
ὅλων μας εἶναι νά σταματήσει σύντομα 
αὐτή ἡ πρακτική εἰδικά πρός ἀνθρώπους 
πού μόνο κέρδος δέν ἔχουν ἀπό αὐτήν 
τήν προσπάθεια. Ἀκόμη περισσότερο 
δέν ἀνεχόμαστε τίς ἐπιθέσεις πρός τόν 
π. Βασίλειο Βολουδάκη. Δέν εἶναι δυνα-
τόν ὁ ἄνθρωπος πού μᾶς ἄνοιξε τά μά-
τια ξυπνῶντας μας ἀπό λήθαργο νά ἔχει 
τόσο χαμηλοῦ ἐπιπέδου ἀντιμετώπιση 
λές καί εἶναι ὁ χειρότερος ἐγκληματίας 
μέ ἄνανδρες καί παράλογες κατηγορίες. 
Ἐπειδή εἶναι ἄδικο λοιπόν νά ἀκούγονται 
μόνο ὅσοι κατακρίνουν ἐπειδή φωνά-
ζουν, φωνάζουμε κι ἐμεῖς τίς εὐχαριστίες 
μας στήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» γιά ὅσα μᾶς 
διδάσκει. Εὐχαριστοῦμε πού ἀκούσατε 
καί τήν δική μας ἄποψη. Εὐχαριστοῦμε 
πού κοντά σας μάθαμε ἱστορία, εὐχα-
ριστοῦμε πού μάθαμε πώς οἱ πολιτικές 
λύσεις εἶναι ἁπλές, εὐχαριστοῦμε πού 
μᾶς δώσατε ἐλπίδα. Εὐχαριστοῦμε πού 
μᾶς διδάσκετε ἦθος σέ μιά ἐποχή ὅπου 
ὅλοι πίστεψαν πώς δέν ὑπάρχει, ἐπειδή 
δέν βρέθηκε κανείς νά τό ἐκφράσει. Συ-
νεχίστε κι ἐμεῖς μαζί σας!

04 Ἰουν 2014

Ἡ νεολαία τῆς  
Πολιτικῆς Παράταξης«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Χαίρετε μέλη τῆς Παρατάξεως!!!

Τό μήνυμα τῶν εὐρωεκλογῶν γιά τήν Παράταξη νομίζω πώς εἶναι θετικότατο.  Προσω-
πικά νομίζω ὅτι πολίτες πού θά θέλανε νά σᾶς ψηφίσουν, πιθανόν νά μήν εἶχαν σχετική 
ἐνημέρωση. Τό διαπίστωσα προσωπικά. Μέσα στό χάος τοῦ πλήθους τῶν ὑποψηφίων 
συνδυασμῶν τῶν ἐκλογῶν ποιός κατάφερε νά διπλασιάσει τά ποσοστά του καί κάτω ἀπό 
τίς πλέον ἀντίξοες συνθῆκες, ὅπως συνέβει  μέ τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»; Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι 
τόσα χρόνια τό ὑπᾶρχον πολιτικό σύστημα ἔχει ἐπιβάλλει στρεβλά πράγματα καί χρειά-
ζεται χρόνος, ὥστε ὁ κόσμος νά δεχθεῖ καί νά πιστέψει τό τίμιο, εἰλικρινές καί ἀληθινό, 
νά ἀγκαλιάσει τήν Παράταξη. Ἄν μπορούσαμε ὅλοι νά καταλάβουμε ὅτι τό καλό δέν 
φωνάζει, ὅτι πρέπει νά τό ἀναζητήσεις, νά εἶστε σίγουροι ὅτι ὅλος ὁ ἑλληνικός λαός θά 
ἔτρεχε νά σᾶς ἀγκαλιάσει καί νά συνδράμει παντιοτρόπως στόν ἀγώνα σας.

 Θά ἤθελα νά κάνω μία πρόταση.  Γιατί θά πρέπει στό μέλλον ἐσεῖς οἱ 11 ἄνθρωποι 
νά ἐπωμίζεστε ὅλα τά οἰκονομικά ἔξοδα τῶν ἐκλογικῶν ἀναμετρήσεων; Τά μέλη τῆς 
Παράταξης, οἱ συνδρομητές, οἱ ἁπλοί ψηφοφόροι πού σᾶς στήριξαν, νομίζω 35.000 δέν 
μποροῦμε ὅλοι μέ τό κάλεσμά σας νά βοηθήσουμε; 1 εὐρώ ὁ κάθε ψηφοφόρος 35.000 € 
μαζεύονται.  Προτείνω κάπως ἔτσι νά προχωρήσετε.

Τό μέλλον σέ ἐκλογές χωρίς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δέν θά ἤθελα νά τό φανταστῶ κἄν!! Τί θά 
ψηφίσουμε; τί θά ψηφίσετε ἐσεῖς ἀγαπητοί ἀδελφοί; ποιούς ἀντάξιους θά βροῦμε νά λέμε 
ὅτι ψηφίσαμε μέ καθαρή συνείδηση;

Μέ ἐκτίμηση, Μ.

Ἀγαπητέ φίλε τῆς Παρατάξεως,
Ἡ Διακήρυξη τοῦ Προέδρου μας, μετά τίς ἐκλογές καί ἡ εὐχή πού διατύπωσε, ἐλπί-

ζουμε να πραγματοποιηθεῖ, ὦστε νά μήν διακοπεῖ ἡ συμμετοχή τῆς Παρατάξεώς μας σέ 
ἑπόμενες  ἐκλογικές ἀναμετρήσεις, ἐνεργοποιώντας καί σᾶς μαζί μέ μᾶς στόν τιτάνιο 
αὐτό ἀγώνα.

Μέ εκτίμηση,
Τό Γραφείου Τύπου τῆς
Πολιτικής Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»


