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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΠΟΤΕ!

Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Σέ λίγες ἡμέρες θά ὑποδεχθοῦμε τό νέο 
ἔτος. Ἡ καθημερινότητα δυσκολεύει 

ὅλο καί περισσότερο γιά τόν Ἑλληνικό 
λαό, ἐνῶ ἡ κυβέρνηση ἀπό τήν πλευρά 
της, ἀπεφάσισε νά ξεκινήσουν οἱ ψηφο
φορίες γιά τήν ἐκλογή τοῦ προέδρου τῆς 
Δημοκρατίας τόν Δεκέμβριο. Ἄν ἀποβοῦν 
ἄκαρπες, ἡ Χώρα θά ὁδηγηθεῖ σέ ἄμε
σες ἐκλογές, κάτι τό ὁποῖο ἐπιδιώκει ἡ 
ἀντιπολίτευση, ὥστε νά ἀναρριχηθεῖ τό 
συντομότερο στήν ἐξουσία. Ἀπό αὐτή 
τή διαμάχη ὁ λαός μας δέν ἔχει τίποτα 
νά κερδίσει.

Ἡ παραμονή τῆς κυβέρνησης στήν 
ἐξουσία θά συνεχίσει νά ἐπιδεινώνει, 
τόσο τό πνευματικό, ὅσο καί τό βιοτικό 
ἐπίπεδo των Ἑλλήνων. Οἱ ὑποδομές τῆς 
Χώρας βρίσκονται ὑπό κατάρρευση, ἰδιαί
τερα ὁ τομέας τῆς ὑγείας, ἐνῶ ἔχει ἤδη 
καταρρεύσει καί ἡ ἀγοραστική δύναμη 
τῶν ἀνθρώπων. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, 
μιά μελλοντική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τό 
πολύ πολύ νά προσθέσει μία ἀναστάτω
ση μερικῶν μηνῶν στήν οἰκονομική ζωή 
τοῦ τόπου, μιᾶς καί δέν εἶναι ἱκανή νά 
ἀλλάξει τόν ροῦ τῶν γεγονότων. Τά ὅρια, 

ἐντός της Εὐρωζώνης στήν ὁποία ἀπο
φάσισε νά παραμείνει, εἶναι πολύ στενά. 
Ἡ Πατρίδα μας θά βρίσκεται σέ διαρκῆ 
καί αὐστηρή ἐπιτήρηση μέχρι νά ἀπο-
πληρώσει τό 75% τοῦ χρέους της καί ἡ 
νέα κυβέρνηση, θά εἶναι ὑποχρεωμένη νά 
ξετυλίξει τό νέο πακέτο τῶν ἤδη συμφω
νηθέντων μέτρων, πού τῆς ἔχουν τυλίξει 
οἱ δανειστές. Διαφορετικά, μᾶς περιμένει 
μία οἰκονομική ἀσφυξία, ὅπως αὐτή πού 
συνέβη στήν Κύπρο, πρίν τό «κούρεμα» 
τῶν καταθέσεων. 

Αὐτά πού ἀπαιτοῦνται σήμερα, ὅπως 
κατ’ ἐπανάληψη ἔχει τονίσει ἡ «ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ», εἶναι ἡ κήρυξη τῆς Χώρας σέ 
κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης καί ἡ προ
σφυγή στόν ΟΗΕ, ἡ στάση πληρωμῶν 
στούς δανειστές, ἡ σύσταση Διεθνοῦς 
Ἐπιτροπῆς Λογιστικοῦ  Ἐλέγχου γιά τόν 
ἀκριβῆ προσδιορισμό τοῦ χρέους καί ἡ 
ἐπαναφορά τοῦ  Ἐθνικοῦ μας νομίσματος. 
Αὐτό πού πρέπει νά γίνει ἀντιληπτό, εἶναι 

Τοῦ Προέδρου τῆς 
 «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  
κ. Μιχ. Ἠλιάδη

(Συνέχεια στήν σελ. 4)

Ἀπάντηση στούς συκοφάντες:

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀπὸ τῆς 
ἱδρύσεώς της κατέστησε σαφὲς πὼς 

δημιουργήθηκε ἀπὸ τὴν ἀνάγκη τῆς ἀνα-
βίωσης τῆς πολιτικῆς τῆς Ρωμηοσύνης 
καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας. Ἀπὸ τὸ 
2008 καὶ πολὺ πρὶν ἐμφανιστοῦν ὅλοι οἱ 
νεοφανεῖς αὐτοαποκαλούμενοι «πατριῶτες» 
καὶ «σωτῆρες» τοῦ  Ἔθνους, ἡ Παράταξη 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔθεσε μοναδικὸ σκοπὸ τῆς 
ὕπαρξής της τὴν ἀναβίωση τοῦ πολιτικοῦ 
ἤθους ποὺ στὸ παρελθὸν συνετέλεσε στὸ 
νὰ μεγαλουργήσει ἡ Ἑλλάδα μας. Ἀπὸ τὴν 
πρώτη στιγμὴ ἔχει δώσει τὴν καλὴ μαρτυρία 
μὲ τὴν σταθερότητα καὶ τὸ ἀταλάντευτο 
τῆς ἰδεολογίας καὶ τοῦ προγράμματός της, 
καθὼς ἐπίσης καὶ μὲ τὸ ὅτι πορεύεται μόνη 
αὐτὸν τὸν μαρτυρικὸ δρόμο. Αὐτὸ γίνεται 
μὲ ἀπόλυτη συνείδηση γιατί, ἀφ’ ἑνὸς καμία 
πολιτικὴ κίνηση δὲν ἔχει σὰν πολιτικό της 
πρόγραμμα τὴν ἀναβίωση τῆς πολιτικῆς τῆς 
Ρωμηοσύνης, καί, ἀφ’ ἑτέρου, γιατί οἱ ὅποιες 
«πατριωτικὲς» κινήσεις ἐμφανίσθηκαν ἐκ 
τῶν ὑστέρων, ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὴν ἀνά
γκη ἱκανοποίησης προσωπικῶν ἐπιδιώξεων, 
ἄλλως δὲν ἐξηγεῖται γιατί ἐπεδίωξαν τὴν δη
μιουργία  νέων πολιτικῶν σχηματισμῶν καὶ 

δὲν συστρατεύονται μὲ τὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀπὸ  τῆς 

ἱδρύσεώς της τῆς ἀπέκτησε συγκεκριμένη 
διοικητικὴ μορφὴ καὶ ἐσωτερικὲς διαδικασί
ες ποὺ λειτουργοῦν ἀποτρεπτικὰ σὲ ὅλους 
ὅσοι τὴν πλησιάζουν ἢ τὴν στελεχώνουν μὲ 
σκοπὸ καὶ ἐπιδίωξη τὴν ἀλλοίωση της ἢ τὴν 
προσωπική τους προβολή. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ 
λόγος ποὺ ὁρισμένοι κατὰ καιροὺς ἀποχώ
ρησαν ἀπὸ τὴν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». 
Δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνας ποὺ νὰ ἀποχώρησε 
γιὰ διαφορετικὸ λόγο. Ἡ Παράταξη «ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ» δὲν ἱδρύθηκε γιὰ νὰ προβληθεῖ 
κανεὶς παρὰ μόνο ὁ Ἀληθινὸς Λόγος τοῦ 
Χριστοῦ μας καὶ ἡ πολιτικὴ ὑλοποίησή του 
ὅπως ἔγινε ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς Ἀνατολικῆς 
Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας καὶ κατόπιν ἐπὶ 
τριετία στὴν Ἑλλάδα τοῦ Ἰωάννη Α. Κα-
ποδίστρια. Τὰ ἀνωτέρω τὴν  καθιστοῦν τὴ 
μοναδικὴ ἐλπίδα γιὰ νὰ ἀλλάξει κάτι στὸν 
τόπο μας.

Ἡ μακρὰ περίοδος τῆς περισυλλογῆς, τῆς 
μελέτης τῆς πολιτικῆς τοῦ Καποδίστρια, τῆς 
μεταφορᾶς τους στὴν σημερινὴ πραγματικό
τητα ἐκ μέρους τῶν στελεχῶν τῆς Παρατά
ξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» παρερμηνεύτηκε καὶ 

χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ πολλοὺς ποὺ θέλη
σαν νὰ δηλώσουν ψευδῶς πὼς ὁ ἀγώνας μας 
τελείωσε καὶ ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
διαλύθηκε. Πρόκειται γιὰ ψεῦδος καὶ συ-
κοφαντία ὅπως ψευδὲς εἶναι καὶ τὸ ὅτι ἡ 
Παράταξή μας προσχώρησε ἢ συμφώνησε 
στὴ δημιουργία ἑνὸς ἑνιαίου μετώπου ὅλων 
τῶν πατριωτικῶν ὀργανώσεων καὶ τῶν κινη
μάτων. Αὐτὲς εἶναι ἀνυπόστατες δηλώσεις 
πρώην μελῶν τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ», ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴν πόλη 
τῆς Θεσσαλονίκης, οἱ ὁποῖοι ἀποχώρησαν 
καὶ προχώρησαν σὲ ἀνεξάρτητες κινήσεις, 
φυσικὰ χωρὶς τὴν ἔγκρισή μας. Παρακα
λοῦμε θερμά, σὲ περίπτωση ποὺ ὑποπέσει 
στὴν ἀντίληψή σας κάποιο σχόλιο αὐτοῦ τοῦ 
εἴδους νὰ ἐπικοινωνήσετε μὲ τὰ Γραφεῖα μας 
καὶ νὰ καταγγείλετε τὸ γεγονός.

Σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα θὰ ὁλο
κληρωθεῖ καὶ θὰ λειτουργήσει ὁ νέος δια
δικτυακός μας τόπος ποὺ θὰ περιέχει ἐκτός 
τῆς νέας μορφῆς, τακτικὴ ἐπικοινωνία, ἐνη
μέρωση καὶ σχολιασμὸ τῆς ἐπικαιρότητας.

Ὁ ἀγώνας μας συνεχίζεται μὲ ἀμείωτη 
ἔνταση μέχρι νὰ πάρουμε τὴν Πατρίδα μας 
πίσω!

Ἡ κυβέρνηση εἶναι γνωστὸ τοῖς πάσι πὼς 
ἀκολουθεῖ πιστὰ καὶ κατὰ γράμμα τὶς 

ἐπιταγὲς τῆς Ε.Ε. Ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολί-
τευση ἔχοντας δεῖ τὴν εὐκαιρία γιὰ ἐξουσία, 
χρησιμοποίησε χωρὶς νὰ τὸ ἀναφέρει που-
θενὰ τὴν μελέτη δύο Γάλλων οἰκονομολόγων, 
τοῦ Pierre Paris καὶ τοῦ Charles Wyplosz, μὲ 
τίτλο «PADRE - Politically Acceptable Debt 
Restructuring in the Eurozone» (Πολιτικῶς 

Ἀποδεκτὴ Ἀναδόμηση τοῦ 
Χρέους στὴν Εὐρωζώνη), 
πρόσθεσε διάφορες λαϊκί-
στικες θέσεις καὶ παρουσία-
σε τὴν «βιώσιμη λύση γιὰ τὸ 

χρέος». Ὁ διακεκριμένος οἰκονομολόγος, καθηγητὴς στὸ Πανεπι-
στήμιο τοῦ Cincinnati στὸ Ohio τῶν ΗΠΑ Κώστας Πολυχρονίου 
ΡhD, ποὺ ὁ Θεὸς μᾶς εὐλόγησε νὰ τὸν ἔχουμε ὑπόδειγμα, ὁδηγὸ 
καὶ σύμβουλο στὰ  οἰκονομικὰ ‒κι ὄχι μόνο‒ ζητήματα, στὸν ἐλά-
χιστο ἐλεύθερο χρόνο ποὺ διαθέτει ἔκανε τὸν κόπο νὰ μελετήσει 
τὴν πρόταση τῶν δύο Γάλλων καὶ νὰ τὴ σχολιάσει μέσα ἀπὸ τὴν 
ἔμπειρη καὶ καθαρὴ ματιά του. 

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ «PADRE»

Ἡ πρόταση PADRE εἶναι βασικῶς σωστή. Ὡστόσο, θὰ μποροῦσε 
νὰ εἶναι περισσότερο περιεκτικὴ δοθείσης τῆς ἐν ἐξελίξει 

κίνησης πρὸς ἕνα συνυφασμένο παγκόσμιο κοινωνικοοικονομικὸ 
περιβάλλον. Παρακάτω εἶναι τά σχόλιά μου:

ΠΡΩΤΟ ΣΧΟΛΙΟ
Πρέπει νὰ κρατήσουμε ὑπ’ ὄψιν μας ὅτι ἡ ΕΚΤ, ὅπως ἐνεργεῖ ἐπὶ 

τοῦ παρόντος, δὲν εἶναι ἐλεύθερη ἀλλὰ ἐπηρεά ζεται ἀπὸ κυβερνή-
σεις καὶ δὴ ἀπὸ ἐκεῖνες κυρίως τῶν βορείων χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης.

Ἡ ἐν λόγῳ PADRE πρόταση ἐπικεντρώνεται στὴν πολιτικοοι
κονομικὴ διάσταση τῆς δημοσιονομικῆς ἀστάθειας. Καί, ἐνῶ, ἡ 
ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τῆς Εὐρωζώνης εἶναι ἄμεσα θέμα πο
λιτικοοικονομικὸ (τακτικό), ἡ ἐπίλυση αὐτὴ καθ’ αὐτὴ ἐπηρεά
ζεται ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ διάσταση τῆς περιφερειακῆς σύγκλισης 
(στρατηγικό). Ἄρα, ἐνῶ μακροοικονομικὰ ἡ PADRE εἶναι σωστὴ 
δὲν φαίνεται νὰ εἶναι βέλτιστη. Δηλαδή, δὲν ἱκανοποιεῖ τὴν πολι
τικοκοινωνικοοικονομική διαστασή τῆς Εὐρωζώνης.

Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ πρόταση PADRE συζητᾶ στοιχεῖακλειδιὰ ὅσον 
ἀφορᾶ στὴν πολιτική διακυβερνησή τῆς Εὐρωζώνης, στὴν σύνθεσή 
της καὶ στὶς ἀδυναμίες της στὶς ὁποῖες καταλογίζει εὐθύνες γιὰ τὴν 
παροῦσα οἰκονομικὴ ἀνισορροπία καὶ στασιμότητα.

(Συνέχεια στήν σελ. 2)

«ΟΙΩΝΟΣ»
Εἰς οἰωνὸς ἄριστος. Ἀλλὰ 

τὶς ἔβαλεν εἰς πρᾶξιν τὴν συμ
βουλὴν τοῦ θειοτάτου ἀρχαίου 
ποιητοῦ; Ἐκ τῆς παρούσης ἡμῶν 
γενεᾶς τὶς ἠμύνθη περὶ πάτρης;

Ἠμήνθυσαν περὶ πάτρης οἱ 
ἄστοργοι πολιτικοί, οἱ ἐκ περι
τροπῆς μητρυιοὶ τοῦ ταλαιπώ

ρου ὠρφανισμένου Γένους; Ἄμυνα περὶ πάτρης δὲν 
εἶναι αἱ σπασμωδικαί, κακομελέτητοι καὶ κακοσύ
ντακτοι ἐπιστρατείαι, οὐδὲ τὰ σκωριασμένης ἐπιδει
κτικότητος θωρηκτά. Ἄμυνα περὶ πάτρης θὰ ἦτο ἡ 
εὐσυνείδητος λειτουργία τῶν θεσμῶν, ἡ ἐθνικὴ ἀγω
γή, ἡ χρηστὴ διοίκησις, ἡ καταπολέμησις τοῦ ξένου 
ὑλισμοῦ καὶ τοῦ πιθηκισμοῦ, τοῦ διαφθείραντος τὸ 

φρόνημα καὶ ἐκφυλίσαντος σήμερον τὸ ἔθνος, καὶ 
ἡ πρόληψις τῆς χρεοκοπίας.

Τὶς ἠμύνθη περὶ πάτρης; Καὶ τί πταίει ἡ γλαῦξ, ἡ 
θρηνοῦσα ἐπὶ ἐρειπίων; Πταίουν οἱ πλάσαντες τὰ 
ἐρείπια. Καὶ τὰ ἐρείπια τὰ ἔπλασαν οἱ ἀνίκανοι κυ
βερνῆται τῆς Ἑλλάδος.

Καὶ σήμερον, νέο ἔτος ἄρχεται. Καὶ πάλιν τί χρειά
ζονται οἱ οἰωνοί; Οἰωνοὶ εἶναι τὰ πράγματα. Μόνον 
ὁ λαὸς λέγει: «Κάθε πέρσι καλύτερα». Ἂς εὐχηθῶμεν 
τὸ ἀρχόμενον ἔτος νὰ μὴ εἶναι χειρότερον ἀπὸ τὸ 
ἔτος τὸ φεῦγον.
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
Ἐφημερίδα «Ἀκρόπολις»,  
1η Ἰανουαρίου 1896

ΔΕύΤΕΡΟ ΣΧΟΛΙΟ
Βρίσκω τὴν πρόταση PADRE τεχνοκρατικὰ ὑλοποιήσιμη. Θὰ 

μποροῦσε νὰ ἁπλουστευθεῖ, σὲ περίπτωση δημοσιονομικῆς ὁμοι
ογένειας, ὡς ἀκολούθως:

• Ἡ ΕΚΤ (ECB) ἀγοράζει ἐθνικὰ ὁμόλογα χωρῶν μὲ μὴ ἐξυ
πηρετήσιμο ἐξωτερικὸ χρέος, ἴσως πάνω ἀπὸ 100% τοῦ ΑΕΠ. Ἡ 
ὡς ἄνω ἀγορὰ ὁμολόγων προσφέρει ρευστότητα στὴν δεδομένη 
ἐθνικὴ οἰκονομία. Μίαμία τέτοια πράξη ἡ ΕΚΤ τυπώνει νέο χρῆμα.

• Τὸ νέο αὐτὸ χρῆμα διοχετεύεται μέσῳ τραπεζῶν στὴν πραγμα-
τικὴ οἰκονομία ὑπὸ τὴ μορφὴ δανείων σὲ ἐπιχειρήσεις καὶ ἰδιῶτες.

• Ἡ ΕΚΤ πρέπει ταὐτόχρονα νὰ κρατήσει τὰ διατραπεζικὰ ἐπιτόκια 
ἐπαρκῶς χαμηλά, σὲ πολλές τῶν περιπτώσεων κάτω ἀπὸ 1% οὕτως 
ὥστε οἱ τράπεζες νὰ δραστηριοποιηθοῦν στὴν παροχὴ δανείων. 
(Ἐδῶ πρέπει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἀπὸ τὸ 1992 ἡ ΕΚΤ ἔχει κρατήσει 
τὸ ἐπίσημο ἐπιτόκιό της ὑψηλό, ἐν συγκρίσει μὲ ἄλλες διεθνεῖς 
οἰκονομίες ὅπως τῶν ΗΠΑ, μὲ κατασταλτικὲς συνέπειες ἐπὶ τῆς 
οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης).

• Ἡ ὡς ἄνω ρευστότητα δημιουργεῖ οἰκονομικὴ δραστηριότητα 
καὶ ἀνάπτυξη. Ἡ ἀνάπτυξη ἐπιφέρει πληθωρισμὸ τὸν ὁποῖον ἡ ΕΚΤ 
μπορεῖ νὰ περιορίσει μὲ τὸ νὰ αὐξήσει τὰ διατραπεζικὰ ἐπιτόκια, 
ὅταν πληθωριστικὲς πιέσεις ἀρχίζουν νὰ διαφαίνονται.

• Ἡ PADRE δὲν συζητᾶ τὸν διεθνῆ χαρακτῆρα τοῦ ΕΥΡΩ. Τὸ 
ΕΥΡΩ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ «σκληρὰ» νομίσματα καὶ ὡς ἐκ τούτου 
ἡ ΕΚΤ μπορεῖ νὰ διαπραγματευθεῖ μὲ ἐξωτερικοὺς θεσμικοὺς 
ἐπενδυτᾶς ἀπὸ θέσεως ἰσχῦος, «σχεδὸν» ὅπως ἡ Κεντρικὴ Τρά
πεζα τῶν ΗΠΑ.

Γράφει ὁ Δρ. Κων/νος Πολυχρονίου, 
διακεκριμένος οἰκονομολόγος,  

καθηγητῆς στό Πανεπιστήμιο τοῦ 
Cincinnati στό Ohio τῶν ΗΠΑ
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τριμηνιαία Πολιτική Ἐνημέρωση

Ἰδιοκτήτης – Ἐκδότης: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Ἔτος Ἱδρύσεως 2008
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• Χαριλάου Τρικούπη 153 – Τ.Κ. 114 72 Ἀθήνα
Τηλ 210 3637 442 / Fax: 210 3637 012

•K. Σάθα 6 – Τ.Κ. 331 00 Ἄμφισσα
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
Τράπεζα Πειραιῶς: GR8801710030006003040031325
Ταχ. Ταμιευτήριο: GR3809611400000000888114877

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

Ἡ Πόλις ἑάλω καὶ πάλι! Αὐτὴ τὴ φορὰ τὴν Κερκόπορτα 
ἄνοιξε στοὺς ἐχθροὺς ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πα

τριάρχης! Ὁ ὑποτιθέμενος θεματοφύλακας τῆς πίστεως 
τὴν παρέδωσε στὸν ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα ἐχθρὸ καὶ πολέμιό 
της, τὸν ὁποῖο ὑποδέχτηκε στὶς 29.11.14 μὲ παρατεταμένες 
κωδωνοκρουσίες στὴν ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνστα
ντινούπολης, στὸ Φανάρι. Αὐτὴ ἡ ἐπίσκεψη συνοψίζει τὸ 
παγκόσμιο πολιτικὸ πρόβλημα. Ἡ μόνη πολιτικὴ λύση 
τοῦ πλανήτη, ἡ πολιτικὴ τῆς Ρωμηοσύνης, παραδίδεται 
ἁλυσοδεμένη στὸ ἅρμα τῶν Δυτικῶν ἁρπακτικῶν ποὺ 
ἔχουν ὡς μοναδικὸ σκοπὸ τὴν παγκόσμια κυριαρχία. Γιὰ 
νὰ τὸ πετύχουν ἔχουν διαβρώσει τόσο τὶς συνειδήσεις τῶν 
ἀνθρώπων ἔτσι ὥστε τὸ κακὸ νὰ γίνει ἕνα μὲ τὸ καλό! Σὲ 
ὅλα τα ἀξιώματα, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, σὲ ὅλα τὰ μέτωπα, 
ἔχουν προωθηθεῖ μόνο ἄνθρωποι ποὺ ἐξυπηρετοῦν αὐτὸν 
τὸν σκοπὸ καὶ κανεὶς ἄλλος.

Στὴν εἴσοδο Πατριαρχικοῦ Οἴκου, τὸν Πάπα Φραγκίσκο 
καὶ ἡ συνοδεία του, ὑποδέχθηκαν οἱ Μητροπολῖτες Νικαί
ας Κωνσταντῖνος καὶ Χαλκηδόνος Ἀθανάσιος. Ἡ Παπικὴ 
ἀκολουθία κατευθύνθηκε στὴν συνεχεία στὰ Προπύλαια 
τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ ὅπου περίμεναν ὁ Οἰκουμενικὸς 
Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενι
κοῦ Θρόνου.

Ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἰσῆλθε στὸν πρόναο τοῦ Πα
τριαρχικοῦ Ναοῦ ἄναψε κερί(!) καὶ στὴ συνέχεια μαζὶ μὲ 
τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη προχώρησαν στὸν κυρίως 
Ναό. Ἀπευθυνόμενος στὸν Πάπα Φραγκίσκο ὁ Πατριάρ
χης Βαρθολομαῖος τόνισε ὅτι τὸν ὑποδέχεται «μὲ χαρά, 
τιμὴ καὶ εὐγνωμοσύνη», διότι ἦρθε ἀπὸ τὴν Παλαιά, στὴ 
Νέα Ρώμη «γεφυρώνοντας συμβολικῶς τὴν Δύσιν καὶ τὴν 
Ἀνατολήν, κομιστῆς τῆς ἀγάπης τοῦ Πρωτοκορυφαίου πρὸς 
τὸν Πρωτόκλητο αὐτάδελφο αὐτοῦ». Μπορεῖ κανεὶς νὰ 
σκεφτεῖ μεγαλύτερη προσβολὴ στὸν Ἀπόστολο Ἀνδρέα 
καὶ μάλιστα ἀνήμερα στὴν ἑορτὴ τῆς μνήμης του, ἀπὸ αὐτὴ 
ποὺ ἐκστομίστηκε ἀπὸ Πατριαρχικὰ χείλη.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος σημείωσε ἐπίσης ὅτι ἡ ἔλευ
ση τοῦ Πάπα ἀποτελεῖ συνέχεια τῶν ἀνάλογων ἐπισκέψεων 
ποὺ εἶχαν κάνει οἱ προκάτοχοί του Παῦλος ΣΤ’, Ἰωάννης
Παῦλος Β’ καὶ Βενέδικτος ΙΣΤ’, καὶ «μαρτυρεῖ τὴ βούληση 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης νὰ συνεχιστεῖ ἡ σταθερὰ πορεία, 

πρὸς ἀποκατάσταση τῆς πλήρους κοινωνίας μεταξύ των 
Ἐκκλησιῶν». Ὤ! καιροί!  Ὤ! ἤθη!

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης χαιρέτησε τὴν ἐπίσκεψη τοῦ 
Πάπα Φραγίσκου στὴν ἕδρα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντι
νούπολης ὡς ἱστορικὸ γεγονός, σὲ κρίσιμους καιροὺς γιὰ 
τὴν ἀνθρωπότητα. Ὁ Πάπας Φραγκίσκος στὴν ἀντιφώνησή 
του ἐξέφρασε τὴν ἐγκάρδια εὐχαρίστησή του γιὰ τὴν ἀδελ
φική ὑποδοχή ποὺ τοῦ ἐπιφύλαξε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατρι
άρχης. «Αἰσθάνομαι ὅτι ἡ χαρά μας εἶναι πιὸ μεγάλη γιατί 
ἡ πηγή της βρίσκεται ἀλλοῦ, ὄχι σὲ ἐμᾶς, ὄχι στὸ καθῆκον 
μας καὶ στὶς προσπάθειές μας, οἱ ὁποῖες βεβαίως ὑπάρχουν, 
ἀλλά στὴν κοινή ἀφοσίωση στὴν πιστότητα τοῦ Θεοῦ, ποὺ 
θέτει τὸ θεμέλιο γιὰ τὴν ἀνασυγκρότηση τοῦ Ναοῦ του ποὺ 
εἶναι ἡ Ἐκκλησία» ἀνέφερε ὁ Πάπας Φραγκίσκος.

Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης δώρισε στὸν Πάπα εἰκόνα 
τοῦ Ἁγίου Γεωργίου ποὺ ἁγιογραφήθηκε στὸ Ἅγιο Ὅρος, 
ἐνῶ ὁ Πάπας τοῦ προσέφερε ὡς δῶρα ἕνα ἀντίγραφο Ἑλλη
νικοῦ χειρογράφου τοῦ 11ου αἰῶνα, τὸ πρωτότυπο τοῦ 
ὁποίου εἶναι ἀποθησαυρισμένο στὴ Βιβλιοθήκη τοῦ Βα
τικανοῦ, καθὼς καὶ ἕνα ἀντίγραφο ψηφιδωτοῦ μὲ τὴν πα
ράσταση τοῦ Χριστοῦ ποὺ κοσμοῦσε τὸν 9ο αἰῶνα τὸ Ναὸ 
τοῦ Ἁγίου Πέτρου, στὴ Ρώμη.

Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ προκαθήμενου τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας 
στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο κορυφώθηκε στὶς 30.11 μὲ 
τὴν Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου 
Ἀνδρέα, ἱδρυτῆ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινούπολης.

Στὴν «πανηγυρικὴ» Πατριαρχικὴ Θεία Λειτουργία προ
εξῆρχε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ συμμετεῖχαν τὰ 
μέλη τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου. Στὴν ὁμιλία του πρὸς 
τὸν Πάπα Φραγκίσκο ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τόνισε 
τὶς προσπάθειες ποὺ καταβάλλονται ἀπὸ τὶς δύο Ἐκκλησίες, 
ἐδῶ καὶ 50 χρόνια τώρα, μὲ ὅραμα τὴν ἐπανένωσή τους, τὴν 
εὐθύνη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μπροστὰ στὸν σύγχρο
νο διασπασμένο κόσμο καὶ τὴν πορεία του, ἡ ὁποία μπορεῖ 
μόνο τότε νὰ γίνει πιστευτή, ὅταν περνάει ἡ ἴδια τὴ διαίρεσή 
της, τὴν ἀνάγκη της ἀπὸ κοινοῦ δράσεως στὸν κόσμο αὐτό, 
τὴν εὐθύνη ποὺ φέρει τὸ Πατριαρχεῖο Κων/πόλεως γιὰ τὴν 
ἑνότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τὴ σχεδιασμένη γιὰ τὸ 2016 
Μεγάλη Σύνοδο, ἐκφράζοντας ταὐτόχρονα τὴν παράκληση 

πρὸς τὸν Πάπα 
καὶ γιὰ τὶς δικές 
του προσευχές, 
ὥστε νὰ ἀναδει
χθεῖ καρποφόρα 
αὐτὴ ἡ Σύνοδος. 

Μετὰ τὴ Θεία 
Λειτουργία ὁ 
Πατριάρχης καὶ 
ὁ Πάπας εὐλό
γησαν ἀπὸ τὸν ἐξώστη τοῦ Πατριαρχείου τοὺς πιστοὺς 
καὶ στὴ συνέχεια στὴν αἴθουσα τοῦ Θρόνου ὑπέγραψαν 
κοινὴ Διακήρυξη, στὴν ὁποία ὑπογραμμίζεται ἡ σταθερή 
τους θέληση γιὰ τὴν προώθηση τῆς ἑνότητας ὅλων των 
Χριστιανῶν, ἡ ἀνησυχία τους γιὰ τὴν κατάσταση στὶς χῶρες 
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς, ἰδιαίτερα στὸ Ἰρὰκ καὶ στὴ Συρία, ἡ 
ἀναγκαιότητα διαλόγου μὲ τὸ Ἰσλὰμ καὶ τέλος ἡ προσευχή 
τους γιὰ τὴν εἰρήνευση τῆς Οὐκρανίας. 

Μὲ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Πάπα στὸ Φανάρι καὶ ὅλα ὅσα ἀνα
κοινώθηκαν κατὰ τὴν ἐπίσκεψη ριζώνεται βαθειὰ στὸν 
Ὀρθόδοξο παρατηρητὴ ἡ ἐντύπωση, ὅτι ἔπαυσε πλέον ἡ 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τοὐλάχιστον στὰ μάτια τοῦ Οἰκου
μενικοῦ Πατριάρχη, νὰ εἶναι ἡ Μία, Ἁγία καὶ Ἀποστολικὴ 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Διαφορετικὰ πῶς μπορεῖ νὰ δεχθεῖ 
τὸν παναιρεσιάρχη Πάπα, ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ τὸν νεώ
τερο ἅγιο πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας Ἰουστίνο Πόποβιτς 
γέννησε τὸν Προτεσταντισμὸ καὶ στὴ συνέχεια τὴν Ἀθεΐα 
καὶ φέρει ἔτσι τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν σημερινὴ κατάντια τοῦ 
κόσμου, ὡς «ἀδελφὸ ἐν Χριστῷ» καὶ μάλιστα «ὡς κομιστὴν 
τῆς ἀγάπης τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου πρὸς τὸν αὐτάδελφον 
αὐτοῦ Πρωτόκλητον Ἀπόστολον Ἀνδρέαν», ὥστε ἔτσι μὲ 
τὴν καθιερωμένη αὐτὴ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Κωνστα
ντινούπολη καὶ ἀντιστοίχως τοῦ Πατριάρχη τῆς Ρώμη κατὰ 
τοὺς ἑορτασμοὺς τῶν ἁγίων Ἀνδρέα καὶ Πέτρου νὰ «δη
λωθῆ τὸ αὐτάδελφον τῶν δύο κορυφαίων Ἀποστόλων»; 
Διαφορετικὰ πῶς μπορεῖ στὴν ὁμιλία του πρὸς τὸν Πάπα 
κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας νὰ παρουσιάσει τὸν 
Παπισμὸ καὶ τὴν Ὀρθοδοξία ὡς «Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ», 
ἡ ὁποία «ὀφείλει πρῶτον νὰ … ἐφαρμόση εἰς ἑαυτὴν» τὸ 
«κήρυγμα τῆς καταλλαγῆς, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς δικαιοσύ
νης» τὸ ὁποῖο πρῶτος προέβαλε καὶ βίωσε ὁ Χριστός;

Δὲν προδίδεται ἔτσι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, μάλιστα μὲ 
πανηγυρικὸ τρόπο, ἀπὸ τὸν ἐντεταλμένο ὑπερασπιστῆ της 
καὶ παραδίδεται στὸν ἐχθρό της πού τὴν ἐπιβουλεύεται 
τόσους αἰῶνες;

Ἀλλὰ δὸς αὐτοῖς, Κύριε, τὸ ἀνταπόδομα αὐτῶν, ὅτι κενὰ 
κατά σου ἐμελέτησαν!

Ἀπό τήν Σύνταξη τῆς ἐφημερίδος

τό γεγονός ὅτι ὅταν μία χώρα δέν ἐκδίδει τό 
δικό της νόμισμα – καί εἶναι ἀναγκασμένη, 
ὅπως τώρα, νά τό ἀγοράζει ἀπό αὐτούς πού 
τό ἐκδίδουν καί μάλιστα μέ διπλό τόκο – δέν 
μπορεῖ νά μιλᾶ, ὄχι μόνο γιά τήν δημοσιο
νομική, ἀλλά οὔτε καί γιά τήν ἐθνική της 
ἀνεξαρτησία.

Εἶναι φανερό λοιπόν, ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἄν 
γίνει κυβέρνηση, μετά τούς ὅποιους λεοντα
ρισμούς, θά ἀναγκαστεῖ νά συμβιβαστεῖ, 
καί πιθανόν νά ἀναγκαστεῖ νά ὁδηγηθεῖ σέ 
συγκυβέρνηση –μέ τό συνηθισμένο πρό
σχημα τῆς σωτηρίας τῆς Χώρας– ὥστε νά 
μήν ἐπωμισθεῖ ἀποκλειστικά τό κόστος τῆς 
συνεχιζόμενης ἐπώδυνης πολιτικῆς τῆς λι
τότητας.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, αὐτό τό κόμμα, 
ἐνῶ δέν μπορεῖ νά δώσει λύση στόν οἰκο
νομικό στραγγαλισμό τῆς Χώρας, ὅσο αὐτή 
παραμένει στήν Εὐρωζώνη, θά μποροῦσε 
νά δρομολογήσει τό θεσμικό ξήλωμα τῆς 
ἠθικῆς ὑπόστασης τῆς Πατρίδος μας, μέ μία 
σειρά μέτρων πού ἀντίκειται στήν πολιτισμι
κή μας παράδοση, ἀντίκειται στήν θρησκευ
τικότητα τοῦ λαοῦ μας. Ἀκoλουθώντας τό 
παράδειγμα τῆς «προοδευμένης» Εὐρώπης 
καί ὑπό τό πρόσχημα τῶν ἀνθρωπίνων δι
καιωμάτων, πιθανότατα θά θεσμοθετήσει, 

ὅπως ἔχει προαναγγείλει, τούς γάμους τῶν 
ὁμοφυλοφίλων, τήν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπό 
τέτοιες δῆθεν «οἰκογένειες», τό χωρισμό 
Ἐκκλησίας – Κράτους,… Αὐτό δέν σημαί
νει, ὅτι ἡ Ν.Δ. καί τό ΠΑΣΟΚ εἶναι «καλύ
τεροι». Καπηλεύονται τά Ἱερά καί τά  Ὅσια 
τῶν Ἑλλήνων καί στήν πραγματικότητα 
ἀποτελοῦν προβατόσχημους λύκους. Μέ 
τά νομοσχέδια, πού ἐδῶ καί χρόνια ψηφί
ζουν, διαστρέφουν τό Ὀρθόδοξο φρόνημα 
τοῦ λαοῦ μας, κι ἔχουν σχεδόν καταφέρει νά 
μετατρέψουν τήν Πατρίδα μας, σέ μία Χώρα 
ἡ ὁποία ἔχασε τό Ἐθνικό καί Θρησκευτικό 
της χρῶμα. 

Τί ἄραγε πρέπει νά γίνει; Ἡ ἀνελέητη πλύ
ση ἐγκεφάλου πού ὑφίσταται ὁ λαός ἀπό 
τό κατεστημένο τῶν καθεστωτικῶν μέσων 
μαζικῆς ἐνημέρωσης, τοῦ στεροῦν τό δι
καίωμα στήν ἀντικειμενική πληροφόρηση. 
Ἡ διαστρέβλωση τῶν γεγονότων καί ἡ πα
ρουσίαση ἐγκληματικῶν ἐπιλογῶν σάν μο

νόδρομο –ἐνῶ ἡ διεθνής πραγματικότητα 
εἶναι διαφορετική– ἀποτελοῦν καθημερινή 
πρακτική.

Εἶναι ἐπιτακτική πλέον ἡ ἀνάγκη τῆς πλή
ρους κατάρρευσης τοῦ πολιτικοῦ συστήμα
τος –ἄλλωστε, τά παραδείγματα διαφθορᾶς 
διαδέχονται συνεχῶς τό ἕνα τό ἄλλο– καί ἡ 
ἀνάδειξη ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι πιστεύουν σέ 
αὐτά πού λένε, ἀνθρώπων μέ  Ὅραμα, Ἀρχές 
καί πρότυπα σάν αὐτό τοῦ Ἰ. Καποδίστρια.

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι παροῦσα. Ἡ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐπεξεργάζεται λύσεις γιά 
τά προβλήματα τῆς Πατρίδος μας, κάτω ἀπό 
τήν ὀπτική τῆς πολιτικῆς τῆς Ρωμηοσύνης. 
Τῆς πολιτικῆς πού κάνει τό κράτος μητέρα 
τοῦ λαοῦ καί ὄχι μητριά του, γιατί ἐνδια
φέρεται πραγματικά καί ὄχι προσχηματι
κά γιά τήν ὑγεία τοῦ λαοῦ, τήν οὐσιαστική 
μόρφωση καί τήν ἐν γένει ἀξιοπρεπῆ του 
διαβίωση. Ἀκριβῶς, γιατί σέβεται τό ἀνθρώ
πινο πρόσωπο ἔχοντας Θεία πρότυπα. Τῆς 
πολιτικῆς πού βρίσκεται σέ ἀντίθεση μέ τή 

σημερινή παγκόσμια πολιτική, ἡ ὁποία ἰσχυ
ρίζεται ὅτι ἔχει κέντρο τόν ἄνθρωπο, ἐνῶ 
στήν πράξη σκοπό της ἔχει τήν ἱκανοποί
ηση τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν καί ὄχι τῶν 
ἀνθρωπίνων ἀναγκῶν, ἐπιδιώκοντας τόν 
πλήρη ἔλεγχο τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καλεῖ τόν Ἑλληνικό λαό 
σέ συστράτευση, ἔχοντας ἐπίγνωση τῶν δυ
σκολιῶν πού ἡ ἴδια ἀντιμετωπίζει ἀπό τήν 
ἐχθρότητα, τόσο τοῦ πολιτικοῦ, ὅσο καί τοῦ 
δῆθεν «ἐκκλησιαστικοῦ» κατεστημένου. 
Ἔχει ὅμως ἐπίσης ἐπίγνωση τῆς ἐσωτερικῆς 
φλόγας πού σιγοκαίει στά στήθια τῶν πραγ
ματικῶν Ἑλλήνων πού περιμένουν τή λευτε
ριά. Αὐτοί ὅλο καί πληθαίνουν, παρά τίς δι
ασπαστικές προσπάθειες πού ἐμφανίστηκαν. 
Ὅλοι ἐμεῖς θά δώσουμε καί τήν τελευταία 
ἰκμάδα τῆς δύναμής μας, ὥστε νά πάρουμε 
πίσω τήν Πατρίδα μας. Θαρσεῖν χρή.

Ὁ Πρόεδρος  
Μιχαὴλ Ἠλιάδης

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)

Ὁ Μωάμεθ Β΄ ὁ Πορθητής, σεβόμε-
νος τήν ἱερότητα τοῦ Πατριαρχικοῦ 
ἀξιώματος, παραχωρεῖ τά προνόμια 
τοῦ Πατριαρχείου στόν Πατριάρχη 
Γεννάδιο Σχολάριο μετά τήν Ἅλωση.
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Μὲ τὸ Νόμο 4299 ποὺ φέρει τὸν τίτ
λο «Νέο Ρυθμιστικὸ Σχέδιο Ἀθήνας

Ἀττικῆς καὶ ἄλλες διατάξεις» καὶ ψηφίστηκε 
στὶς 30.7.2014 ἀπὸ τὸ καλοκαιρινὸ τμῆμα 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, ἡ ἀποτέφρω-
ση νεκρῶν, ὅπως φαίνεται, θὰ πάρει πλέον τὸ 
δρόμο της. Εἶναι ἰδιαίτερα χαρακτηριστι
κά τὰ λόγια τοῦ Ὑπουργοῦ κ. Μανιάτη ποὺ 
ἐπεσήμανε στὴ συζήτηση ἐπὶ τῶν ἄρθρων 
τοῦ νόμου: «…εἶναι ἐξαιρετικὴ ἡ συγκυρία 
καὶ πολὺ σημαντικό τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ δή-
μαρχοι τῶν δύο μεγαλύτερων πόλεων τῆς 
χώρας, ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Καμίνης 
καὶ ὁ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Μπουτά-
ρης, ἔχουν στηρίξει ἀπολύτως τὴ συγκεκρι-
μένη πρωτοβουλία». Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε, ὅπως 
ὑπογραμμίζει, εἶχε δεσμευτεῖ νὰ καταθέσει 
αὐτὴν τὴν τροπολογία, ὥστε ἐπὶ τέλους νὰ 
ὑλοποιηθοῦν οἱ ἀποφάσεις τῆς πολιτείας 
ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου θέματος.

Η ύΣΤΕΡΟβΟύΛΙΑ ΤΩν ΕΛΛΗνΩν  
ΠΟΛΙΤΙκΩν: Ο νΟΜΟΣ ΤΟύ 2006

Μελετώντας τὸ θέμα στὴ νομοθετικὴ ἐξέ
λιξή του ἀπὸ τὸ 2006 μέχρι σήμερα, διαπι
στώνει κανεὶς μιὰ ἀπίστευτη ὑστεροβουλία 
τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν. Τό 2006, ὅταν μὲ τὸ 
νόμο 3448 «Γιὰ τὴν περαιτέρω χρήση πλη
ροφοριῶν τοῦ δημόσιου τομέα καὶ τὴ ρύθ
μιση θεμάτων ἁρμοδιότητας  Ὑπουργείου 
Ἐσωτερικῶν, Δημόσιας Διοίκησης καὶ Ἀπο
κέντρωσης», ἐπιτράπηκε γιὰ πρώτη φορὰ 
στὴν Ἑλλάδα μὲ διακομματικὴ συναίνεση 
ἡ ἀποτέφρωση νεκρῶν (ἄρθρο 35 τοῦ νό
μου), ὁρίστηκε στὴν πρώτη παράγραφο τοῦ 
ἄρθρου 35 τὸ ἑξῆς: «Ἐπιτρέπεται ἡ ἀποτέ-
φρωση νεκρῶν, ἡμεδαπῶν ἢ ἀλλοδαπῶν, 
τῶν ὁποίων οἱ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις 
ἐπέτρεπαν τὴ μετὰ θάνατον ἀποτέφρωση». 
Παρ’ ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ ἔχει ἰδιαίτερη βαρύ
τητα ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἀνθρω
πίνου σώματος καὶ ἑπομένως κεντρικὴ ση
μασία γιὰ τὴ διαμόρφωση τοῦ ἤθους τῶν 
πολιτῶν, ἐντάχθηκε στὸ νόμο αὐτὸ ὡς ἕνα 
ἀπὸ τὰ πολλὰ θέματα τῆς ἁρμοδιότητας τοῦ 
Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, Δημόσιας Διοίκη
σης καὶ Ἀποκέντρωσης ποὺ χρειάζονται κά
ποια ρύθμιση, καὶ αὐτὸ μὲ εὐθύνη ὅλων των 
κομμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, 
ἀφοῦ ὅλα ψήφισαν ὑπὲρ τῆς ἀποτέφρωσης, 
ἔστω ὑπὸ τὸν παραπάνω ὅρο.

Προφανῶς ὅλοι οἱ βουλευτὲς ἤξεραν, ὅτι 
ὁ νόμος μὲ τὸν περιορισμὸ αὐτὸ ποὺ ἔθε

σε δὲν μποροῦσε νὰ ὑλοποιηθεῖ, ἐφ’ ὅσον 
σχεδὸν ὅλοι οἱ  Ἕλληνες πολῖτες εἶχαν ἀπο
κλειστεῖ ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου, τόσο 
ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν Ὀρθοδόξων Χρι
στιανῶν ὅσο καὶ ἡ μεγάλη μουσουλμανικὴ 
μειονότητα. Γιὰ ποιοὺς τελικὰ ἐπιτράπηκε ἡ 
ἀποτέφρωση; Γιὰ μιὰ ἐλάχιστη μειοψηφία 
δηλωμένων ἀθέων καὶ κάποιους ἐλάχιστους 
ὀπαδοὺς ἀνατολικῶν θρησκευτικῶν πεποι
θήσεων, ὅπως καὶ γιὰ σχετικὰ λίγους ἀπὸ 
τὴ μειονότητα τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καὶ 
Προτεσταντῶν ποὺ θὰ προτιμοῦσαν τὴν 
καύση ἀπὸ τὸν ἐνταφιασμό, τὸν ὁποῖο μέχρι 
σήμερα συνιστοῦν οἱ Ἐκκλησίες τους. Μὲ 
αὐτοὺς τοὺς περιορισμούς, ἡ ἐφαρμογὴ τῆς 
ἀποτέφρωσης τῶν νεκρῶν ἦταν ἀπὸ οἰκονο-
μικῆς πλευρᾶς καταδικασμένη νὰ ἀποτύχει. 
Δὲν ἦταν δυνατὸ νὰ ἀποσβεστεῖ τὸ ὑψηλὸ 
κόστος ἐγκατάστασης ἑνὸς Κέντρου Ἀπο
τέφρωσης Νεκρῶν (Κ.Α.Ν.). Ἐπίσης τὰ λει-
τουργικὰ ἔξοδα, λόγῳ τῆς μεγάλης θερμοκρα-
σίας ποὺ χρειάζεται γιὰ τὴν καύση (850-900 
βαθμοί), θὰ ἦταν ἀσύμφορα στὴν περίπτωση 
ποὺ ὁ ἀριθμὸς τῶν νεκρῶν ποὺ ἀποτεφρώνο-
νταν θὰ ἦταν μικρός.

Τὸ ΠΡΟΕΔΡΙκὸ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΟύ 2009
Τὸ ὅτι οἱ Βουλευτὲς εἶχαν πλήρως ἀντι

ληφθεῖ τὶς δυσκολίες αὐτές, φαίνεται ἀπὸ 
τὴ μεγάλη καθυστέρηση στὰ βήματα ἐφαρ
μογῆς τοῦ νόμου. Τὸ 2009 ἐκδόθηκε τελικά 
τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα (ἀριθ. 31 καὶ ΦΕΚ 
47/23.3.2009) ποὺ εἶχε ἀνακοινωθεῖ στὴν 
παράγραφο 4 τοῦ ἄρθρου 35 τοῦ νόμου τοῦ 
2006, προκειμένου νὰ ὁρισθοῦν οἱ ὅροι καὶ ὁ 
ἔλεγχος λειτουργίας τῶν Κ.Α.Ν., καθὼς καὶ 
οἱ εἰδικότερες προϋποθέσεις ἀποτέφρωσης. 
Ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον σ’ αὐτὸ τὸ Προε
δρικὸ Διάταγμα ποὺ καταρτήθηκε μὲ πρό
ταση τῶv Ὑπoυργῶν Ἐσωτερικῶν, Περιβάλ
λοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Ἔργων καὶ 
Ὑγείας & Κοινωνικῆς Ἀλληλεγγύης, ἔχει τὸ 
ἄρθρο 3γ ποὺ ἀνατρέπει τὰ δεδομένα τοῦ 
νόμου τοῦ 2006. Ἀκυρώνεται ἡ πρόταση «τῶν 
ὁποίων οἱ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις ἐπέ
τρεπαν τὴ μετὰ θάνατον ἀποτέφρωση» καὶ 
ἔτσι ξαφνικὰ συμπεριλαμβάνονται καὶ ὅλοι 
οἱ Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι καὶ Μουσουλμά-
νοι στοὺς ὑποψηφίους γιὰ καύση. Ἀπαιτεῖται 
πλέον μόνο «ἡ ρητή, χωρὶς ὄρο ἢ αἵρεση, 
δήλωση τοῦ θανόντος ὅτι ἐπιθυμοῦσε τὴν 
ἀποτέφρωση τῆς σοροῦ του» ἢ στὴν περί
πτωση ποὺ δὲν ὑπάρχει μιὰ τέτοια δήλωση, 
μιὰ «δήλωση σύμφωνα μὲ τὸν τύπο ποὺ ὁρί-
ζει τὸ ἄρθρο 8 τοῦ Ν. 1599/1986, τοῦ/τῆς 
συζύγου ἢ τῶν συγγενῶν του, ἐξ αἵματος ἢ 
ἐξ ἀγχιστείας, ἕως καὶ τὸν τέταρτο βαθμό, 
κατὰ σειρὰ τάξεως, ὅτι ὁ νεκρὸς ἐπιθυμοῦσε 
νὰ ἀποτεφρωθεῖ». Σὲ περίπτωση δὲ διαφω
νίας μεταξύ τῶν συγγενῶν ὁ Εἰσαγγελέας 
τῆς περιφέρειας ὅπου φυλάσσεται ὁ νεκρὸς 
«ἀποφαίνεται μὲ βάση τὴν εἰκαζόμενη βού-

ληση τοῦ θανόντος. Ἐπίσης ὁ Εἰσαγγελέας 
μπορεῖ νὰ ἐπιληφθεῖ στὴν περίπτωση κατὰ 
τὴν ὁποία τρίτα πρόσωπα προσκομίζουν ἀπο-
δείξεις ἱκανὲς νὰ ἀνατρέψουν τὶς δηλώσεις 
τῶν συγγενῶν τοῦ θανόντος γιὰ τὴν εἰκα-
ζόμενη βούλησή του».

Ο νΟΜΟΣ ΤΟύ 2014
Ὅπως φαίνεται ἡ αὔξηση αὐτὴ τῶν ὑπο

ψηφίων γιὰ καύση δὲν μποροῦσε ἀκόμα νὰ 
ἱκανοποιήσει τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου 
μας.  Ἔτσι ἀποφάσισε ἐν μέσῳ θέρους, προ-
κειμένου νὰ αὐξηθεῖ καὶ ἄλλο ἡ πελατεία τῶν 
μελλοντικῶν ἀποτεφρωτηρίων, νὰ καταθέ
σει μιὰ τροπολογία τοῦ Νόμου 3446/2006, 
ἐνταγμένη μαζὶ μὲ ἄλλες 15 τροπολογίες 
στὸν ἐντελῶς ἄσχετο νόμο 4299, ποὺ ἀνα
φέρεται στὴν ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου. Ὅπως ἔχουν 
συνειδητοποιήσει οἱ πολῖτες τῆς χώρας, ἡ 
δημοκρατία στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα, ὅπως 
ἐκφράζεται ἀπὸ τὸ κοινοβούλιο, ἀρέσκεται 
τὰ ἰδιαίτερα εὐαίσθητα θέματα τῆς Ἑλληνικῆς 
κοινωνίας νὰ τὰ ρυθμίζει μὲ τροπολογίες 
ἐνταγμένες σὲ ἄσχετα νομοσχέδια, τὰ ὁποῖα 
κατὰ προτίμηση κατατίθενται στὰ καλοκαι-
ρινὰ τμήματα τῆς βουλῆς, ποὺ λειτουργεῖ 

μόνο μὲ τὸ 1/3 τῶν βουλευτῶν. 
Ἔτσι καὶ ἐδῶ μὲ τὸ ἄρθρο 49 τοῦ παρα

πάνω νόμου ἀλλάζουν ριζικὰ ἀκόμα καὶ τὰ 
δεδομένα τοῦ Προεδρικοῦ Διατάγματος 
τοῦ 2009. Δὲν ἀπαιτεῖται πιὰ ὁπωσδήποτε ἡ 
ἔγγραφη δήλωση τοῦ θανόντος, ἀλλὰ ἀρκεῖ 
ἕνα ἁπλὸ «σημείωμα … ὅτι ἐπιθυμοῦσε τὴν 
ἀποτέφρωση τῆς σωροῦ του». Καὶ στὴν περί
πτωση ποὺ δὲν ἄφησε οὔτε τέτοιο σημείωμα, 
ἀπαιτεῖται ἡ «ἔγγραφη δήλωση τοῦ/τῆς συζύ-
γου αὐτοῦ ἢ τοῦ/τῆς ἐν ζωῇ συντρόφου τοῦ 
θανόντος μὲ τὸν/τὴν ὁποῖο/α ὁ τελευταῖος 
εἶχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης … ἢ, τέλος, 
τῶν συγγενῶν πρώτου ἢ δευτέρου βαθμοῦ 
τοῦ θανόντος, μὲ βεβαίωση τοῦ γνησίου τῆς 
ὑπογραφῆς τους». Δὲν προβλέπεται πλέον 
ἡ ἐπέμβαση εἰσαγγελέα στὴν περίπτωση 
διχογνωμίας τῶν συγγενῶν ἢ προσκόμισης 
ἐκ μέρους τρίτων προσώπων στοιχείων ποὺ 
τυχὸν ἀποδεικνύουν τὴν ἀπέχθεια τοῦ θα
νόντος πρὸς τὴν ἀποτέφρωση τοῦ σώματός 
του καὶ τὴν ἐπιθυμία του νὰ ἐνταφιασθεῖ.

ΔύΟ κΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩν
Μὲ ἄλλα λόγια, μὲ ἕνα φασισμὸ ἄνευ προ

ηγουμένου οἱ δημοκρατικοί μας πατέρες 
στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων ἀποφάσισαν, ὅτι 
ἡ συναίνεση τοῦ θανόντος στὴν ἀποτέφρωση 
εἶναι ὁπωσδήποτε δεδομένη. Δημιουργοῦν 
δύο κατηγορίες πολιτῶν. Στὴ μὲν μία, στοὺς 
λάτρεις τῆς ἀποτέφρωσης, ποὺ εἶναι μιὰ ἐλά-
χιστη μειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, ἀναγνωρίζε-
ται τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα νὰ δηλώσουν, 
ἔστω μὲ ἕνα ἁπλὸ σημείωμα, τὴν ἐπιθυμία 
τους γιὰ τὴ διάθεση τοῦ σώματός τους μετὰ 
θάνατον, στὴν δὲ ἄλλη, τὴ μεγάλη πλειοψη-
φία τῶν Ἑλλήνων, δὲν ἀναγνωρίζεται αὐτὸ τὸ 
δικαίωμα. Γι’ αὐτούς, τὸ δικαίωμα νὰ ἀπο
φασίζουν γιὰ τὴν τύχη τοῦ σώματός τους 
μετὰ θάνατον, ἔχουν ἀποκλειστικὰ ὁ/ἡ σύ

ζυγος ἢ ὁ/ἡ ἐν ζωῇ σύντροφος/συντρόφισσα 
ἤ, τέλος, οἱ συγγενεῖς τους, καὶ ἂς ἔχουν 
ἐκφράσει ὄχι ἁπλῶς τὴν ἀντίθεσή τους στὴν 
ἀποτέφρωση, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ τὴν πεποίθη
ση, ὅτι ἡ τυχὸν ἀποτέφρωση τοῦ σώματός 
τους ἀποτελεῖ γιὰ ἐκείνους περιφρόνηση, 
ἀπαξίωση καὶ μηδενιστικὴ καὶ ἐγκληματικὴ 
ἀντιμετώπιση τοῦ σώματός τους. 

Αὐτὴ ἡ πεποίθηση ἐκφράζει τὸν κάθε 
συνειδητὸ Ὀρθόδοξο Χριστιανό, ὁ ὁποῖος 
θεωρεῖ μαζὶ μὲ τὸν Ἀπ. Παῦλο, ὅτι τὸ σῶμα 

του μὲ τὴ βάπτισή του ἔχει γίνει κατοικη
τήριο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Θεωρεῖ, ὅτι τὸ 
κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ἀναφέρεται καὶ στὸ 
σῶμα, ὅπως μᾶς τὸ ἐπιβεβαιώνει ἡ Νεκρώ
σιμη ἀκολουθία: «Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι ὅταν 
ἐννοήσω τὸν θάνατον, καὶ ἴδω ἐν τοῖς τάφοις 
κειμένην τὴν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασθεῖσαν 
ἡμὶν ὡραιότητα...». Πῶς ἡ χριστιανικὴ κοι-
νωνία νὰ μὴ τιμήσει τὸ ἀνθρώπινο σῶμα μετὰ 
τὸ θάνατο καὶ νὰ τὸ καταστρέψει μέσῳ τῆς 
πυρᾶς; Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στὴν Ἐγκύκλιό 
της μὲ τίτλο «Περὶ τῶν κανονικῶν συνε
πειῶν τῆς καύσεως νεκρῶν» (29/10/2014) μὲ 
ἀπόλυτα λογικὴ συνέπεια ὁρίζει: «Ἐκεῖνος ὁ 
ὁποῖος ἀποδεδειγμένως οἰκειοθελῶς ἐδήλω-
σε τὴν ἐπιθυμία περὶ καύσεως τοῦ σώματός 
του, δηλώνει τὴν αὐτονόμησή του καὶ ὡς ἐκ 
τούτου δὲν τελεῖται Νεκρώσιμος Ἀκολουθία 
καὶ Ἱερὸ Μνημόσυνο ὑπὲρ αὐτοῦ».

Ἐὰν συλλογιστεῖ κανεὶς ὅλα τα παραπά
νω, θὰ καταλήξει, ὅτι τὸ παιχνίδι τῆς ἐξα
πάτησης ποὺ ἔχει στηθεῖ ἔντεχνα ἀπὸ τοὺς 
πολιτικούς της χώρας, ὅπως καὶ ἡ βαθιὰ πε
ριφρόνηση τῶν ἐθνοπατέρων πρὸς ὁποιον
δήποτε ποὺ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ καεῖ, ἔχουν ὡς 
τελικὸ στόχο νὰ μετατρέψουν τὴν Ἑλλάδα, 
ποὺ μέχρι τώρα ἐφάρμοζε ἀποκλειστικὰ τὸν 
ἐνταφιασμὸ τῶν νεκρῶν, σὲ χώρα καύσης ἢ 
δυνατὸν ἀκόμα καὶ ὅλων των λειψάνων. Δι
ότι ἀκόμα καὶ γιὰ τὰ ὀστᾶ ἔχουν φροντίσει οἱ 
νομοθέτες μας. Ὅποιος ἔχει χάσει τὴν εὐκαι
ρία, νὰ δώσει τὸ νεκρὸ σῶμα ἑνὸς δικοῦ του 
ἀνθρώπου γιὰ ἀποτέφρωση μπορεῖ νὰ τὸ 
κάνει στὴ συνέχεια μὲ τὰ ὀστᾶ του, ὅπως 
ὁρίζεται στὴν παράγραφο 3 τοῦ ἄρθρου 49.

Η ΜΑνΙΑ ΤΗΣ κΑύΣΗΣ ΣΑΛΕύΕΙ Τὸ  
ΛΟΓΙκΟ ΤΟύ ΑνθΡΩΠΟύ 

Γιατί ὅμως μιὰ τέτοια μανία ἐκ μέρους τῶν 
πολιτικῶν τῆς χώρας; Γιατί ἡ τόσο μεγάλη 

Οὔτε οἰκονομικά οὔτε οἰκολογικά τά κίνητρα!
 • Τὸ κόστος τῆς ἐγκατάστασης ἑνὸς Κ.Α.Ν. ὑπολογίζεται σὲ 2-3 ἑκατ. Εὐρώ.
 • Γιὰ κάθε ἀποτέφρωση ἀπαιτοῦνται 175 m3 φυσικοῦ ἀερίου ποὺ ἀρκοῦν γιὰ τὴ 

θέρμανση μιᾶς μέτριας πολυκατοικίας ἐπὶ 7 μέρες. 
 • Ὅταν κατὰ τὴ νύχτα ἢ κατὰ τὸ Σαββατοκύριακο παύει ἡ λειτουργία τοῦ ἀπο

τεφρωτῆρα, γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς ἀπαραίτητης θερμοκρασίας χρειάζονται 
ἄλλα 100-300 m3 φυσικοῦ ἀερίου.

 • Ὁ ὑδράργυρος ποὺ ἐκλύεται στὰ κρεματόρια ἀπὸ τὴν καύση τοῦ ἀμαλγάματος 
τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὰ σφραγίσματα τῶν δοντιῶν, εὐθύνεται γιὰ τὸ 16% τῶν 
συνολικῶν ἐκπομπῶν ὑδραργύρου στὴν ἀτμόσφαιρα (Μεγάλη Βρετανία).

 • ‘Ενισχύεται τό φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου λόγῳ ἐκπομπῆς διοξειδίου τοῦ 
ἄνθρακος, 50 κιλὰ κατὰ μέσον ὄρο ἀνὰ καύση ἑνὸς σώματος.

Οἱ πολιτικοί μας, οἱ νέοι πυρολάτρες τῆς Ἑλλάδας
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Τράπεζα IBAN

ALPHA BANK GR220 1403 5303 5300 2002 0037 80
Τράπεζα Πειραιῶς GR880 1710 0300 0600 3040 0313 25
Ταχ. Ταμιευτήριο GR380 9611 4000 0000 0888 1148 77

Ὁ ἀγῶνας μας ἀπαιτεῖ ἄμεσα ὑλική ἐνίσχυση!

• Ἡ ΕΚΤ μπορεῖ (θεωρητικὰ) νὰ κρατήσει «ἐπ’ ἀόριστον» 
τὰ ἐθνικὰ ὁμόλογα. (Αὐτό, βέβαια, ὑποστηρίζει καὶ ἡ πρό
ταση PADRE).

ΤΡΙΤΟ ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ ΕΚΤ, ἐξ ὁρισμοῦ, ἔχει τὴν ἐξουσία νὰ δημιουργεῖ χρῆμα 

«τυπώνοντάς το» ἢ ἐπιτρέποντας στὶς τράπεζες νὰ τὸ δη
μιουργήσουν μέσῳ συναλλαγῶν, ἤτοι, καταθέσεων καὶ δα
νείων. Δὲν μπορῶ νὰ ἀποδεχθῶ τὴν ἐκτίμηση, στὴν πρότα
ση PADRE, ὅτι ἡ χρηματοδότηση δημοσίου χρέους εἶναι 
«ἀπαραιτήτως» πληθωριστική. Εἶναι καθῆκον τῆς Κεντρικῆς 
Τράπεζας νὰ χρηματοδοτεῖ τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη καὶ 
νὰ περιορίζει πληθωριστικὲς πιέσεις. Γιὰ παράδειγμα, ὁ 
Πρόεδρος τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας τῶν ΗΠΑ, κατὰ τὴν 
διάρκεια τῆς πρόσφατης παγκόσμιας οἰκονομικῆς συρ
ρίκνωσης 20072011 Ben Bernanke, χρηματοδότησε τὴν 
Ἀμερικανικὴ οἰκονομία μὲ νέο χρῆμα τῆς τάξεως τῶν $2 
τρισεκατομμυρίων. Ἐν τούτοις, ὁ πληθωρισμὸς συνεχίζει νὰ 
μὴ συνιστᾶ ἀπειλή.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ δυσκολία ἐφαρμογῆς τῆς PADRE πηγάζει ἀπὸ τὸν ἰδι-

άζοντα χαρακτῆρα τῆς σημερινῆς περιφερειακῆς σύγκλισης 
τῆς Εὐρωζώνης. Δηλαδή, ἡ διαφορὰ στὴν δημοσιονομικὴ 
φιλοσοφία καὶ πρακτικὴ μεταξύ τῶν βορείων καὶ νοτίων 
χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης παραμένει ἀγεφύρωτη. Ἡ διαφορὰ 
αὐτή, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἀπὸ τὸ 1957 –Συνθήκη τῆς Ρώμης– 
δὲν γεφυρώθηκε μὲ τὴν Συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ τὸ 1992. 
Θεωρῶ, λοιπόν, μᾶλλον δύσκολο γιὰ τοὺς Γερμανοὺς καὶ 
τοὺς ἐν γένει βορείους ν’ ἀποδεχθοῦν τὴν πρόταση PADRE 
«χωρὶς» νὰ ἐπιτευχθεῖ δημοσιονομικὴ σύγκλιση βορείων 
καὶ νοτίων.

ΠΕΜΠΤΟ ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ PADRE συζητᾶ γιὰ τὸ κόστος τοῦ δημοσιονομικοῦ χρέ-

ους ἐπὶ τῆς ΕΚΤ καὶ ὅτι τὸ κόστος αὐτὸ μικραίνει σὲ συνάρ-
τηση μὲ τὴν αὔξηση τοῦ ΑΕΠ. Καὶ βέβαια αὐτὸ συμβαίνει. 
Ὅμως, αὐτὸ σημαίνει ὅτι τελικῶς οἱ χῶρες ποὺ δείχνουν 
δημοσιονομικὴ ἀδυναμία ἢ ἀνεπάρκεια θὰ ἀναγκαστοῦν νὰ 

πειθαρχήσουν δημοσιονομικά. Ἂν αὐτὸ συμβεῖ, τότε τὸ δη
μοσιονομικὸ χρέος ποὺ θὰ ἐπωμισθεῖ ἡ ΕΚΤ δὲν θὰ ἔχει 
μακροπρόθεσμη σημασία, καθότι οἱ κεντρικὲς Τράπεζες 
ὅπως ἡ ΕΚΤ μποροῦν καί αὐξάνουν ἢ συρρικνώνουν τὴν 
ρευστότητα, καὶ ἐπηρεάζουν τὸν πληθωρισμό. Ἄρα, ναὶ μὲν 
ἡ δύναμις τῆς ΕκΤ εἶναι καὶ ἀποτελεσματικὴ καὶ καταλυτική 
στὴν ἀπορρόφηση δημοσιονομικοῦ χρέους, ὡστόσο, αὐτὸ 
μπορεῖ νὰ συμβεῖ μόνον περιοδικὰ καὶ σὲ συνάρτηση μὲ 
δημοσιονομικὴ πειθαρχία, ἡ ὁποία βέβαια ἐμπνέεται ἀπὸ 
το πολιτικὸ σύστημα καὶ ἀσκεῖται ἀπὸ τὴν ἑκάστοτε κυ
βέρνηση.

ΕΚΤΟ ΣΧΟΛΙΟ
Ἡ πρόταση PADRE ἀναφέρεται σὲ δημοσιονομικὸ χρέος 

τῆς τάξεως τοῦ 60% τοῦ ΑΕΠ ὡς βέλτιστο. Αὐτὸ τὸ ποσοστὸ 
ἀποτελεῖ ὄρο τῆς Συνθήκης τοῦ Μάαστριχτ. Ὡστόσο, οὐδέ-
ποτε ἐτηρήθη. Ἀκόμη καὶ ἡ Γερμανία τὸ παραβίασε. Τί ἦσαν 
οἱ ἐπιπτώσεις ἐπὶ τῆς Γερμανίας; Ἡ Γερμανία τελευταίως, 
καὶ ἐν μέσῳ τῆς παγκοσμίου οἰκονομικῆς συρρίκνωσης τοῦ 
2007, δανειζόταν ἀπὸ ἐξωτερικὲς ἀγορὲς μὲ «ἀρνητικὸ» 
ἐπιτόκιο. Ἄρα, ἡ Ἀχίλλειος πτέρνα γιὰ τὰ δημοσιονομικὰ 
χρέη καὶ τὴν ἐν γένει οἰκονομία, οἱασδήποτε χώρας, εἶναι 
ἡ ἔλλειψη παραγωγικότητος καὶ ἀνταγωνιστικότητός της. 
Γιὰ παράδειγμα, τὸ δημοσιονομικὸ χρέος τῆς Ἰαπωνίας 
ὑπερβαίνει τὸ 200% τοῦ ΑΕΠ. Ὡστόσο, ἡ οἰκονομία τῆς 
Ἰαπωνίας ἀνταγωνίζεται ἐκείνη τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν.

Ἐπὶ τοῦ παρόντος, τὸ δημοσιονομικὸ χρέος τῶν ΗΠΑ 
εἶναι περίπου 90% τοῦ ΑΕΠ, καί, τῆς Εὐρωζώνης περίπου 
100% τοῦ ΑΕΠ. Δηλαδή, τὰ δύο ποσοστὰ εἶναι σχεδὸν ἰσο
δύναμα. Γιατί, λοιπόν, ἡ οἰκονομία τῶν ΗΠΑ καταδεικνύει 
οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη τῆς τάξεως τοῦ 3% καὶ πλέον γιὰ τὸ 
2014 ἐνῶ ἡ Εὐρωζώνη παραμένει στάσιμη; Ἀπάντηση: μὴ 
ἐξυπηρετήσιμα δημοσιονομικὰ χρέη καὶ ἡ ἀδράνεια τῆς 
ΕκΤ, ἡ ὁποία βασικῶς ἀποδίδεται στὴν ἔλλειψη δημοσιο
νομικῆς σύγκλισης!

ΕΒΔΟΜΟ ΣΧΟΛΙΟ
Ἂν ὑποθέσουμε ὅτι ἡ PADRE θὰ γίνει ἀποδεκτή, καθότι 

οἱ βόρειες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης ἀναμένεται ν’ ἀντιστα
θοῦν σ’ ἕνα τέτοιο σενάριο ἐκτὸς ἂν οἱ νότιες χῶρες ἀπο
δεχθοῦν μία νέα δημοσιονομικὴ συμφωνία, καὶ μπεῖ σὲ 
ἐφαρμογὴ ἀπαλλάσσοντας τὶς χῶρες τοῦ Νότου ἀπὸ τὰ μὴ 
ἐξυπηρετήσιμα δημοσιονομικὰ χρέη, τὸ ἑπόμενο βῆμα στὴν 
σύγκλιση τῆς Εὐρωζώνης θὰ εἶναι ἡ Πολιτικὴ ἐνοποίηση ἡ 
ὁποία θὰ ἐναγκαλισθεῖ τὶς ἀρχὲς τῆς πολιτικοοικονομικῆς 
τμηματοποίησης περιφερειῶν διὰ τῆς ὁποίας τμήματα ἢ 
περιφέρειες τῆς Ε.Ε. καὶ πάλι θὰ μποροῦν νὰ χρεωκοποῦν, 
ἂν οἱ τοπικές τους οἰκονομίες δὲν εἶναι ἀνταγωνιστικὲς μὲ 
ἐκεῖνες ἄλλων περιφερειῶν.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
Ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἡ οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης διατρέχει 

κίνδυνο «ἀποπληθωρισμοῦ» (deflation), καθότι ὁ πληθω
ρισμὸς ἔχει σημαντικὰ μειωθεῖ, στὸ ἐπίπεδό τοῦ 0,26%. 
Ὅμως, ἐπειδὴ ἡ Εὐρωζώνη δὲν ἔχει δημοσιονομικὴ πολι
τικὴ ἐπαφίεται στὴν ΕκΤ νὰ χρησιμοποιήσει τὴν χρηματοπι-
στωτική της πολιτικὴ προκειμένου νὰ ἀποφευχθεῖ ὁ ὡς ἄνω 
κίνδυνος.

Ἐπιπροσθέτως, οἱ ὡς ἄνω προκλήσεις τῆς Εὐρωζώνης καὶ 
δὴ τῆς Ε.Ε. δὲν εἶναι μόνον μακροοικονομικὲς (δημοσιονο
μικές). Οἱ δυσκολίες εἶναι πολὺ βαθύτερες. Ἀφοροῦν στὶς 
«διαπολιτισμικὲς» διαφορὲς οἱ ὁποῖες ὑφίστανται μεταξὺ 
Βορείων καὶ Νοτίων, δηλαδή, «ἀτζέντας» (Βορείων) καὶ 
«σχέσεων» (Νοτίων). Ἡ «διαπολιτισμικότητα» προωθεῖται 
ἀπὸ τὴν Παγκοσμιοποίηση καὶ τὴν Ἀρχὴ τῆς Παγκοσμίου Δια-
κυβέρνησης. Ἀμφότεροι, Βόρειοι καὶ Νότιοι, ἔχουν ἐμπλακεῖ 
σ’ ἕναν ἀσύμπτωτο ἀγῶνα ἐπαύξησης οἰκονομικῆς ἀποδοτι-
κότητος ὁ ὁποῖος ἀγῶνας τοὺς πιέζει νὰ προσαρμόσουν τὶς 
πολιτισμικές τους ἀξίες προκειμένου νὰ ἐπιτύχουν σχετικὰ 
ἀνταγωνιστική οἰκονομικὴ ἀποδοτικότητα. Ἀποτέλεσμα: 
οἰκονομικὴ στασιμότητα λόγῳ διαπολιτισμικῆς ἑτερογένειας.

Κοινωνιολογικά, ἡ διαπολιτισμικὴ ὁμοιογένεια ἐπιτυγ
χάνεται σταδιακά, ἐξαρτώμενη ἀπὸ τὸν βαθμὸ εὐκαμψίας 
τῶν σχετικῶν πολιτισμικῶν ἀξιῶν.

Πρέπει, λοιπόν, νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι οἱ λαοί, κυρίως ἐκεῖνοι 
μὲ μὴ διαπραγματεύσιμες πολιτισμικὲς ἀξίες –ἤθη καὶ ἔθιμα– 
καὶ μὲ ἀδύναμη οἰκονομία, ποὺ δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν σχετική 
ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς των κυριαρχίας καὶ τὴν ἀλλοίωση τῶν 
πολιτισμικῶν τους ἀξιῶν πρέπει νὰ ἀπέχουν ἀπὸ περιφερει-
ακὲς συγκλίσεις.

Δρ. Κωνσταντίνος Πολυχρονίου  
Οἰκονομολόγος, Καθηγητῆς  

στό Πανεπιστήμιο τοῦ  
Cincinnati στό Ohio τῶν ΗΠΑ

Ἔτσι σκέφτεται ὁ ἄνθρωπος 
ποὺ δὲν ἔχει παρωπίδες. Προσέξτε 
τὶς παρατηρήσεις του καὶ κυρί-
ως τὴν τελευταία του ἐπισήμαν-
ση: Δὲν στέκεται στὰ αὐστηρὰ 
τεχνικὰ οἰκονομικὰ ζητήματα, 
ἀλλὰ δίνει τὴν πραγματικὴ δι-
άσταση τοῦ ζητήματος ποὺ δὲν 
εἶναι ἄλλη παρὰ ὁ σεβασμὸς στὶς 
ἀξίες καὶ στὰ χαρακτηριστικά 
του κάθε λαοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνη 
ἀποδεκτὴ καὶ σωστὴ οἰκο νομικὴ 
πολιτική. Δὲν ὑπάρχει ἄλλη, ὅσο 
κι ἂν ψάξει κανείς.

τους ἐπιμονὴ στὸ παράλογο; Δὲν εἶναι ἔλλειψη στοιχειώδους ὑγειοὺς λογικῆς, πέρα ἀπὸ 
κάθε θρησκευτικὴ πεποίθηση, νὰ λύνεις τὸ θέμα τῶν νεκρῶν σωμάτων μὲ μεγάλες ἐπεν
δύσεις (τὸ κόστος τῆς ἐγκατάστασης ἑνὸς Κ.Α.Ν. ὑπολογίζεται σὲ 2 ὡς 3 ἑκατ. Εὐρώ), 
μὲ σπατάλη πολύτιμων ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων (γιὰ κάθε ἀποτέφρωση ἀπαιτοῦνται 
σὲ συνεχῆ λειτουργία τοῦ ἀποτεφρωτῆρα περίπου 175 m3 φυσικοῦ ἀερίου ποὺ ἀρκοῦν 
γιὰ τὴ θέρμανση μιᾶς μέτριας πολυκατοικίας ἐπὶ 7 μέρες. Ὅταν κατὰ τὴ νύχτα ἢ κατὰ τὸ 
Σαββατοκύριακο παύει ἡ λειτουργία τοῦ ἀποτεφρωτῆρα, χρειάζονται ἄλλα 100 ἢ 300 
m3 ἀντίστοιχα γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς ἀπαραίτητης θερμοκρασίας), μὲ μόλυνση τοῦ 
περιβάλλοντος (ὁ ὑδράργυρος ποὺ ἐκλύεται στὰ κρεματόρια ἀπὸ τὴν καύση τοῦ ἀμαλ
γάματος, τὸ ὁποῖο βρίσκεται στὰ σφραγίσματα τῶν δοντιῶν, εὐθύνεται γιὰ τὸ 16% τῶν 
συνολικῶν ἐκπομπῶν ὑδραργύρου στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Μεγάλης Βρετανίας κ.ἀ.), μὲ 
ἐνίσχυση τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου λόγῳ ἐκπομπῆς  τεράστιων σύννεφων διο
ξειδίου τοῦ ἄνθρακος (50 κιλὰ κατὰ μέσον ὄρο ἀνὰ καύση ἑνὸς σώματος), ἐνῶ ὑπάρχει 
ἡ ἁπλὴ διαδικασία τῆς ταφῆς; Μὲ τὴν ταφὴ ὁλοκληρώνεται ὁ κύκλος τῆς φύσης, ἔτσι ὅπως 

ἔχει ὁρισθεῖ ἀπὸ τὸν θεό, ὁ ὁποῖος καὶ συντηρεῖ τὴ φύση σ’ αὐτὴ τὴν τάξη. Μόνο ἄνθρω
ποι χωρὶς ἐπιστημονικὴ κατάρτιση πιστεύουν ὅτι μὲ τὴν ταφὴ μολύνεται τὸ ὑπέδαφος. 
Ὄχι μικρόβια, ἀλλὰ σαπροφυτικοὶ ὀργανισμοὶ ἀποικοδομοῦν τὸ νεκρὸ σῶμα καὶ τὸ μετα
τρέπουν, ὅπως ἄλλωστε ὅλα τα ὀργανικὰ στοιχεῖα, σὲ θρεπτικὲς οὐσίες γιὰ τὰ φυτά. Δὲν 
εἶναι πλήρης διαστροφὴ τῆς πραγματικότητας, νὰ ὀνομάζεις τὴν παραπάνω διαδικασία 
καταστροφῆς τοῦ σώματος πολιτισμὸ καὶ ἐκείνους ποῦ ἐπιμένουν στὴν ταφὴ ἀνάχωμα 
γιὰ τὴν πρόοδο τῆς κοινωνίας; Δὲν εἶναι τρέλλα νὰ προωθεῖς ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει καμία 
ἀνάγκη τὴ μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος καὶ κατὰ τὰ ἄλλα νὰ ἐμφανίζεσαι ὡς λάτρης καὶ 
προστάτης τῆς φύσης καὶ τοῦ περιβάλλοντος; Τέλος δὲν εἶναι ἀπάτη νὰ παρουσιάζεις ὡς 
ἀνθρώπινο δικαίωμα ἐκεῖνο, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ πολίτης δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀσκήσει παρὰ μόνο 
στὴν περίπτωση, κατὰ τὴν ὁποία θὰ ἀποφασίσει νὰ αὐτοπυρποληθεῖ, πρᾶγμα ποὺ ὅμως 
ἀκόμα καὶ γιὰ τὸν λάτρη τῆς καύσης τοῦ σώματος ἀποτελεῖ μιὰ ἀποκρουστικὴ εἰκόνα;  Ἄρα 
ἔχει ἀνάγκη τὴν κοινωνία γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ «δικαιώματός» του. Καὶ ἡ κοινω
νία στὸν τόπο αὐτὸ δὲν εἶναι ἰνδουϊστική, ὁπότε λόγῳ τῶν θρησκευτικῶν πεποιθήσεων 
θὰ στήριζε τὴν καύση, οὔτε ἄθεη, ὅπως θὰ τὴν ἤθελαν οἱ πολιτικοί μας, οἱ ὁποῖοι ὅμως 
ἀρέσκονται νὰ ποζάρουν μπροστὰ στὶς κάμερες τῆς τηλεόρασης σὲ ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ 
νὰ παριστάνουν στὴν μεγάλη τους πλειοψηφία τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανούς.

Ἀλλὰ ἐκεῖ ποὺ ἐπικρατεῖ ἡ μανία, ὁ ἄνθρωπος δὲν ὑπολογίζει τίποτα, προκειμένου νὰ 
γίνουν ὅλα σύμφωνα μὲ τὰ δικά του θέλω. Ἡ μηδενιστικὴ πυρολατρία τῶν πολιτικῶν μας 
θέλει πάση θυσία, ὅπως φαίνεται, νὰ ὁδηγεῖ τὰ βαπτισμένα σώματα τῶν Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν στὴν πυρκαγιά. Ἐπιδιώκει τὴν ἀπόλυτη ἐκμηδένισή μας. Σ’ αὐτὲς τὶς μηδενιστικὲς 
πεποιθήσεις καλεῖται ἡ μὲ μεγάλη πλειοψηφία Ὀρθόδοξη κοινωνία ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα, 
διαγράφοντας τὴ θεανθρωποκεντρικὴ ἀντίληψή της γιὰ τὸν ἄνθρωπο, διαγράφοντας τὴ  
ἁπλὴ λογικὴ σκέψη, διαγράφοντας ἀκόμα καὶ τὴν οἰκολογικὴ συνείδηση, νὰ προσαρμοσθεῖ. 

Λέων Μπρὰνγκ

Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 3)


