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Περί Ρωµηῶν καί Ρωµαιοσύνης

Ἐπειδή ἀρκετοί ἀπό τούς φίλους πού ἐπικοινω-

νοῦν µαζί µας, εἴτε ἠλεκτρονικά εἴτε προσωπικά, 

προβληµατίζονται γιατί χρησιµοποιοῦµε τόν ὄρο 

Ρωµηοί καί Ρωµηοσύνη (Ρωµαιοσύνη) καί ἀνησυχοῦν 

µήπως αὐτός ὁ ὅρος εἶναι σέ βάρος τῆς Ἑλληνικῆς 

µας ταυτότητας, θά θέλαµε νά κάνουµε κάποιες δι-

ευκρινίσεις γιά τό θέµα.Τό ὄνοµα  Ἕλληνες δόθηκε ἀπό τά πρῶτα ἱστορικά 

χρόνια στούς λαούς πού –κατά τή µυθολογία– εἶχαν 

γενάρχη τό γιό τοῦ Δευκαλίωνα καί τῆς Πύρρας (τοῦ 

µυθολογικοῦ ζεύγους πού ἐπέζησε ἀπό τόν µεγάλο 

κατακλυσµό) τοῦ Ἕλληνα. Ἦταν λοιπόν ἕνα εὐρύ 

ὄνοµα πού περιέκλειε τούς Ἀχαιούς, τούς Δωριεῖς, 

τούς Ἴωνες, τούς Αἰολεῖς καί ἄλλα µικρότερα Ἑλλη-

νικά φῦλα.
Αὐτοί οἱ λαοί ὅµως, ἐνῷ εἶχαν συνείδηση τῆς ἑνό-

τητάς τους –τήν ὁποία ὅριζαν µέ τά τρία κοινά χαρα-

κτηριστικά, τό «ὅµαιµον», τό «ὁµόγλωσσον» καί τό 

«ὁµόθρησκον» – καί ἐνῷ πολλές φορές, µπροστά σε 

κάποιο κοινό κίνδυνο ἑνώνονταν, συνήθως, ἀλληλο-

εξοντώνονταν, προσπαθῶντας νά ὑπερασπίσουν τά 

στενά, τοπικά, ὅρια καί συµφέροντά τους, σέ βάρος 

τῆς κοινῆς ἐθνικῆς συνείδησης. Αὐτό εἶχε σάν ἀπο-

τέλεσµα τήν ὀχύρωσή τους σέ πόλεις-κράτη, πού 

τό ἕνα πολεµοῦσε τό ἄλλο. Οἱ Ἀθηναῖοι, οἱ Σπαρ-

τιᾶτες, οἱ Θηβαῖοι, οἱ Ἀργεῖς κ.ο.κ. δηµιουργοῦσαν 

συµµαχίες καί ἀγωνίζονταν νά ὑποτάξουν ὁ ἕνας τόν 

ἄλλον καί νά αὐξήσουν τόν κύκλο ἐπιρροῆς τους σέ 

βάρος τῶν ὅµαιµων, ὁµόγλωσσων καί ὁµόθρησκων 

ἀδερφῶν τους. Βέβαια, ὡς ἕνα βαθµό, εἶχαν τήν ἐθνική τους πε-

ρηφάνεια καί τήν κοινή συνείδηση πού τούς ἔκανε 

νά θεωροῦν «πάντα µή Ἕλληνα, βάρβαρον». Αὐτό 

ὅµως δέν ἐµπόδισε τό Δηµοσθένη, τόν πασίγνωστο 

Ἀθηναῖο ρήτορα, νά ἀρνεῖται νά δεχτεῖ τούς Μακε-

δόνες σάν  Ἕλληνες καί νά τούς θεωρεῖ βαρβάρους, 

παρά τό ὅτι τό ὅµαιµον ὁµόγλωσσον καί ὁµόθρησκόν 

τους συµπεριελάµβανε κι’ αὐτούς. Μέ τήν ἴδια λογική 

καί οἱ Σπαρτιᾶτες ἀρνήθηκαν νά ἀκολουθήσουν τόν 

Ἀλέξανδρο στήν ἐκστρατεία του κατά τῶν Περσῶν 

καί θεωροῦσαν τούς ἑαυτούς τους περήφανους, πού 

ἐκεῖνοι µόνοι ἑξαιρέθηκαν ἀπό ὅλους τους  Ἕλληνες, 

ὅπως δηλώνεται στό ἐπίγραµµα τῆς ἀφιέρωσης τῶν 

300 Περσικῶν πανοπλιῶν στήν Ἀκρόπολη, µετά τή 

µάχη τοῦ Γρανικοῦ: «Ἀλέξανδρος ὁ τοῦ Φιλίππου καί 

οἱ  Ἕλληνες πλήν Λακεδαιµονίων ἀπό τῶν βαρβάρων 

τῶν τήν Ἀσίαν κατοικούντων».
Δυστυχῶς, ἡ διχόνοια καί ὁ στενόµυαλος τοπι-

κιστικός διχασµός µᾶς ἀκολουθεῖ καί σήµερα, ἀπο-

δεικνύοντας ὅτι εἶµαστε πράγµατι γνήσιοι ἀπόγο-

νοι τῶν προγόνων µας ἀπό τούς ὁποίους πήραµε τά 

ἐλαττώµατα, ἀλλά ἐλάχιστες ἀπό τίς ἀρετές τους!

Ὅταν ἡ Ρωµαϊκή αὐτοκρατορία κατέλαβε ὁλό-

κληρη σχεδόν τήν τότε γνωστή οἰκουµένη, ἔγινε 

ἕνα πανεθνικό χωνευτῆρι ὅλων τῶν κατακτηµένων 

λαῶν της, συµπεριλαµβανοµένων καί τῶν Ἑλλήνων. 

Ὁ χαρακτηρισµός τοῦ Ρωµαίου πολίτη, ἐξασφάλι-

ζε τήν περηφάνεια καί τά προνόµια σ’ αὐτόν πού 

τόν εἶχε, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν καταγωγή ἤ τή φυλή 

του. Ὁ Ρωµαῖος πολίτης µποροῦσε νά εἶναι Ἰταλός, 

Ἕλληνας, Ἰουδαῖος, Αἰγύπτιος, Κέλτης, Γότθος ἤ 

δέν ξέρω κι ἐγώ τί ἄλλο, πάνω καί πέρα ἀπό ὅλα 

ἦταν ὅµως Ρωµαῖος πολίτης. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος 

εἶχε τή Ρωµαϊκή ὑπηκοότητα καί τήν ἐπικαλέστηκε 

Ὁ σημερινός πολιτικός χῶρος στήν Ἑλλάδα, ἔχει μετατραπεῖ σέ μιά σκηνή 

ἄγονων καί στείρων ἀντιπαραθέσεων, μέ ἄξονα τήν προσωπική προ-

βολή ἀλλά καί τήν ἐπίτευξη στόχων καί σκοπῶν πού ἐπιβάλλουν ξένα καί 

ἐχθρικά πρός τήν Ἑλλάδα συμφέροντα. Μέσα σέ ὅλα τά προβλήματα πού 

ἔχουν προκύψει ἀπό τήν δουλική στάση Κυβέρνησης, συμπολίτευσης, τάχα 

ἀντιπολίτευσης καί λοιπῶν συμπαρομαρτούντων κομμάτων, πού ἀποτελοῦν 

τό σημερινό προδοτικό κοινοβούλιο τῆς χώρας, ἔρχονται νά προστεθοῦν τά 

σωρηδόν νέα κόμματα πού ἱδρύουν οἱ ἴδιοι καί ἴδιοι ἄνθρωποι πού μέχρι χθές 

βρίσκονταν κάτω ἀπό κάποιον ἄλλο μανδύα ἤ πολιτικό φορέα. Κανείς, ὅμως, 

δέν ἔχει ἄλλο κίνητρο πέραν τῆς ἐξυπηρετήσεως προσωπικῶν φιλοδοξιῶν καί 

συμφερόντων! Πρέπει κάποια στιγμή νά καταλάβουμε ὅλοι καλά, πώς ἡ Ἑλλάδα διακρίνεται 

ἀπό τά ὑπόλοιπα κράτη γιατί ἦταν, εἶναι, καί θά εἶναι, μιά βαθειά καί ἀληθι-

νά θρησκευόμενη χώρα. Ἀπό τήν νηπιακή ἡλικία 

τοῦ Ἔθνους μας, τήν ἀρχαία Ἑλλάδα, ἔδειχνε πώς ἡ 

ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ ἦταν ἀπό τά βασικά χαρακτη-

ριστικά του. Ἤθελε πάντοτε τόν Θεό στήν καθημε-

ρινότητά του, ἐπινόησε θεούς σύμφωνα μέ τά πάθη 

καί τά προβλήματά του, ἀλλά πάντα ζητοῦσε τόν 

Θεό σάν λυτρωτή καί σωτήρα ἀπό τά ψυχικά του 

πάθη καί τά προβλήματά του. Ἤθελε πάντα τόν Θεό 

ὅπως εἶναι καί ὅπως σήμερα Τόν γνωρίζουμε γιατί 

μᾶς ἀποκαλύφθηκε. Οἱ πρόγονοί μας πρόσμεναν 

τόν ἄγνωστο Θεό καί γι’ αὐτό δέχτηκαν μέ τόση 

χαρά καί Αὐτόν καί τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου 

τοῦ Σαρκωθέντος Ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ἐμεῖς σήμερα, 

παρότι ἔχουμε τόσες χειροπιαστές ἀποδείξεις, παλεύουμε νά ἀποτινάξουμε 

ἀπό πάνω μας τήν ἴδια τήν ψυχή μας!
Αὐτό, λοιπόν, πού σήμερα ἡ Παράταξή μας προσπαθεῖ νά πετύχει, εἶναι τό νά 

ἐπανασυνδέσει τήν ζωή τῶν προγόνων καί τῶν Πατέρων μας μέ τήν σημερινή 

μας ζωή, ὅπως ἀκριβῶς ἦταν πρίν διακοπεῖ βίαια καί ὁριστικά μέ τή δολοφο-

νία τοῦ πρώτου καί μαρτυρικοῦ κυβερνήτου Ι. Α. Καποδίστρια. Θέλουμε νά 

ἐπιστρέψει ἡ ζωή καί ἡ διακυβέρνηση τοῦ τόπου μας, στά δημιουργικά ἐκεῖνα 

χρόνια πού κατάφερε ἀπό καμένη γῆ νά γίνει ἔθνος. Θέλουμε καί ποθοῦμε νά 

δοῦμε τήν Πατρίδα μας καί πάλι μεγάλη καί τρανή καί  ὄχι φτωχή καί κακομοί-

ρα, ὅπως τήν ἔχουν καταντήσει σήμερα οἱ πολιτικοί μας. Αὐτό τό ὅραμα καί 

τόν πόθο μας δέν τό συμμερίζεται ἀπολύτως κανένας πολιτικός σχηματισμός 

στήν Πατρίδα μας! Ἡ Παράταξή μας σέ ἀντίθεση μέ ὅλα τα κόμματα ἐντός καί 

ἐκτός του κοινοβουλίου, δέν «ἁλιεύει» ψήφους. Δέν θεωροῦμε τούς ἀνθρώπους 

ψάρια, τά ὁποῖα παγιδεύει κανείς μέ δολώματα. Ἐμεῖς λέμε καθαρά τό ποιοί 

εἴμαστε, πώς θέλουμε τήν Πατρίδα μας, ποιές εἶναι οἱ προτεραιότητές μας καί 

πώς σκοπεύουμε νά λύσουμε τά δῆθεν «ἄλυτα» προβλήματα πού ἀντιμετωπί-

ζει σήμερα τό κράτος μας. Ἀπευθυνόμαστε σέ ὅλους τούς σκεπτόμενους καί 

προβληματισμένους Ἕλληνες. Σ’ αὐτούς πού ἔχουν καταλάβει τό ἀδιέξοδο 

τῆς σημερινῆς κατάστασης, ἀλλά καί τό μέλλον τοῦ τόπου πού κάθε μέρα δι-

αγράφεται καί πιό ἀβέβαιο καί καταστροφικό. Ἀπευθυνόμαστε σέ ὅλους ἐσᾶς 

πού ἔχετε τήν ἐλπίδα, πώς κάτι μπορεῖ νά ἀλλάξει. Γιατί μπορεῖ νά ἀλλάξει καί 

μάλιστα γρήγορα καί ἀποτελεσματικά.
Ἡ Παράταξή μας δέν ἔχει κοινά σημεῖα καί τοποθετήσεις μέ τά ὑπάρχοντα 

κόμματα, ἀκόμα καί σέ ἐπί μέρους ζητήματα. Γιά νά εἴμαστε δίκαιοι, θά λέγαμε 

πώς ἴσως ἔχουμε κάποια σύγκλιση μέ τό Κ.Κ.Ε. στά θέματα ἐργασίας, ἀλλά κι 

ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ χαοτική προσέγγιση λόγῳ τῆς μεγάλης διαφορᾶς στήν ἰδεολο-

γία. Ἡ κοινή πολιτική, δέν εἶναι τό νά λένε δύο κόμματα τά ἴδια λόγια. Κοινή 

πολιτική δέν μπορεῖ νά ἔχει ἕνα κόμμα καί μία Παράταξη. Ἐμεῖς εἴμαστε Πα-

ράταξη, αὐτοί εἶναι κόμματα, γιατί αὐτοί βλέπουν τήν ἀλήθεια κομματιαστά, 

δηλαδή μέ τήν προοπτική νά ἐξυπηρετήσουν τούς λίγους, τούς χρηματοδότες 

τους. Ἐμεῖς θέλουμε νά βλέπουμε τήν Ἀλήθεια ὁλόκληρη, μέ τήν προοπτική νά 

ἐξασφαλίσουμε στούς πολλούς συνανθρώπους μας ἀξιοπρεπή ζωή, προστασία 

καί ἀσφάλεια. Αὐτοί ἔχουν τά συμφέροντα πού ἐξυπηρετοῦν, ἐμεῖς θέλουμε νά 

ἐφαρμόσουμε στήν πολιτική, τήν καθημερινή μας ζωή ὅπως τήν ζοῦμε τόσα 

χρόνια μέσα στήν Ἐκκλησία. Ποῦ νά βροῦμε λοιπόν κοινά σημεῖα καί σέ ποιά 

κοινή βάση νά μιλήσουμε; Ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν στόν τόπο μας κάποια  κόμματα ἤ κινήσεις πού ἐπι-

καλοῦνται τή χριστιανική τους φυσιογνωμία, ἐπειδή κάποια ἰδρυτικά μέλη τους 

δέχονται τήν Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Ὡστόσο, ἐπειδή 

δέν ταυτίζουν τήν πολιτική μέ τήν πνευματική ζωή, 

ἡ  σχέση τους  μέ τήν Ἐκκλησία καί τήν ἔννοια τοῦ 

Πνευματικοῦ εἶναι πολύ χαλαρή. Δέν θεωροῦν αὐτο-

νόητο νά παίρνουν ὁδηγίες ἀπό τήν ἐκκλησιαστική 

ἐμπειρία τῶν γνησίων Ποιμένων, ἀλλ’ οὔτε θέτουν 

ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση τόν ἀποκλεισμό ἀπό τίς 

τάξεις τῶν ὑποψηφίων βουλευτῶν ἤ τῶν ἐπιτελικῶν 

προσώπων τῆς Παρατάξεως ὅλων ἐκείνων πού δέν 

συντάσσονται μέ τό γράμμα καί μέ τό πνεῦμα τῆς 

Ὀρθοδοξίας μας.Παρατηρεῖται δηλαδή μιά πρακτική ἀνθρώπων 

πού  θέλουν νά μοντάρουν τό Εὐαγγέλιο στίς πο-

λιτικές πρακτικές. Κι ἐπειδή μετά τήν μεταπολίτευση ἦταν στήν μόδα ὁ σοσι-

αλισμός, μερικοί χριστιανοί θέλησαν νά παρουσιάσουν τό Εὐαγγέλιο σοσια-

λι στικό. Ὁ σοσιαλισμός ὅμως δέν εἶναι τίποτε μπροστά στό Εὐαγγέλιο. Οὔτε 

ὁ κομμουνισμός εἶναι τίποτε μπροστά στό Εὐαγγέλιο. Τό Εὐαγγέλιο ἔχει τίς 

λύσεις τίς πραγματικές. Αὐτοί δέ, πού ἰσχυρίζονται πώς ἔχουν τίς ριζοσπαστικές 

λύσεις εἶναι ἐπικίνδυνοι. Ἐμεῖς δέν θέλουμε νά σπάσουμε τίς ρίζες. Θέλουμε 

νά ἐπιστρέψουμε στίς ρίζες μας καί νά τίς προστατέψουμε γιατί χωρίς τίς ρίζες 

δέν ὑπάρχει οὔτε κορμός, οὔτε καρποί. 
Ὑπάρχουν ἄπειροι λόγοι γιά πεῖ κανείς καί νά ἀποδείξει πώς ἡ ἰσότητα, ἡ 

εἰρήνη, ἡ κοινωνική δικαιοσύνη πού ἐπιθυμεῖ διακαῶς ὁ πλανήτης δέν μπορεῖ 

νά ἐφαρμοστεῖ ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ πιό ἁπλός ὅμως πηγάζει ἀπό τό: Ἐάν 

δέν ὑπάρχει Θεός, ἐάν δέν ἔχει ὁ ἄνθρωπος ἀναζήτηση πέρα καί ἔξω ἀπό τόν 

ἑαυτό του γιατί νά εἶναι καλός, δίκαιος μέ τούς ἄλλους; Γιατί νά μήν κοιτάξει 

νά ἐξασφαλίσει τούς οἰκείους του καί νά ἀδιαφορήσει γιά τούς ὑπόλοιπους; 

Γιατί νά ἀσχοληθεῖ μέ τόν πόνο τοῦ διπλανοῦ του; Γιατί ὅταν θά τοῦ δοθεῖ ἡ 

ἐξουσία νά μήν κοιτάξει νά περάσει ζωή χαρισάμενη μέχρι νά κλείσει τά μάτια 

του; Γιατί ἄν δέν ὑπάρχει ζωή μετά τόν θάνατό μας νά μήν περάσουμε καλά σέ 

αὐτήν τή ζωή; Ὅσο καί νά ἀναρωτιέται κανείς πάνω σέ αὐτό τό ἐρώτημα, ἄν 

ὅλα δέν εἰδωθοῦν μέσα ἀπό τά μάτια πού βλέπουν, μέσα ἀπό τήν Ὄντως Ζωή, 

δέν ἔχει νόημα τίποτε! Ἐμεῖς ὅμως, γαλουχηθήκαμε, μεγαλώσαμε καί παρα-

μένουμε μέσα στήν Ἐκκλησία. Ξέρουμε πώς ἐδῶ εἴμαστε πρόσκαιροι. Δέν θά 

ζήσουμε αἰώνια! Γι’ αὐτό δέν ἔχουμε ἀνάγκη τόν εἰσαγγελέα γιά νά κάνουμε 

σωστά τή δουλειά μας! Δέν χρεια ζόμαστε φύλακα πάνω ἀπό τό κεφάλι μας γιά 

νά ἐφαρμόσουμε τό σωστό γιά τούς πολλούς καί ὄχι γιά τούς λίγους! Δέν μᾶς 

ΣυνεΡγαΣία ἤ Συνενοχή;

ΜεΣω του ίΣλαΜ εΠίδίωκουν τήν εξαφανίΣή του χΡίΣτίανίΣΜου

Τελευταία μᾶς ἦρθε ἀπό τή Νορβηγία 
ἡ ἑξῆς πρωτοφανής γιά τά εὐρωπα-

ϊκά δεδομένα εἴδηση: ἡ ἰσλαμική τρο-
μοκρατική ὀργάνωση Ansar al-Sunna 
ἀπαιτεῖ ἀπό τήν κυβέρνηση τῆς Νορ-
βηγίας τήν ἀναγνώριση τῆς πρωτεύου-
σας Ὄσλο ὡς μουσουλμανικῆς πόλης μέ 
μουσουλμανικό ἔθνος. Στήν περίπτω-
ση πού δέν εἰσακουστεῖ τό αἴτημά της 
ἀπειλεῖ μέ ἱερό πόλεμο, μέ μία νέα 11η 
Σεπτεμβρίου σέ Νορβηγικό ἔδαφος, ἤ μέ 
μεγαλύτερες ἐπιθέσεις ἀπό ἐκείνην πού 
δέχθηκε ἡ Νορβηγία στίς 22 Ἰουλίου ἀπό 
τόν Breivik. Χαρακτηριστικά ἡ ὀργά-
νωση ἀναφέρει ἐπί λέξει στή διακήρυξή 
της, πού στάλθηκε σέ ὅλους τούς Νορ-

βηγούς πολιτικούς καί δημοσιογράφους: 
«Δέν θέλουμε νά εἴμαστε μέρος τῆς νορ-
βηγικῆς κοινωνίας. Ἐπίσης δέν θέλουμε 

νά φύγουμε ἀπό τήν Νορβηγία, γιατί γεννηθήκαμε καί μεγαλώσαμε ἐδῶ. Καί 

ἡ γῆ τοῦ Ἀλλάχ ἀνήκει σέ ὅλους» (βλ. http://www.logiosermis.net/2013/11/

ansar-al-sunna-grnland.html#.Up2SnsRdUmk καί http://www.agioritikovima.

gr/diethni/33434-oi-ilamites-a). Ἡ συγκεκριμένη αὐτή τρομοκρατική ὀργάνωση 

δέν εἶναι ὅμως τό μόνο μουσουλμανικό στοιχεῖο πού προβάλλει διεκδικήσεις 

στή Νορβηγία, ἡ ὁποία τό 1974 ἄνοιξε τό πρῶτο ἐπίσημο τζαμί. Ἐντυπωσιακή 

ἦταν ἡ ἀπόλυτα νόμιμη τριήμερη συγκέντρωση –ἡ μεγαλύτερη ὡς τώρα– 4000 

μουσουλμάνων στό Ὄσλο μέ τίτλο «Peace Conference Scandinavia 2013» πού 

ὀργανώθηκε στίς 23-25 Μαρτίου ἀπό τό Islam Net, τήν ὀργάνωση ὀμπρέλα 

τῶν Μουσουλμάνων στή Νορβηγία. Οἱ συγκεντρωμένοι ἐκεῖ μουσουλμάνοι 

διεκδίκησαν τήν ἐκπροσώπησή τους στό Κοινοβούλιο τῆς Νορβηγίας καί μέ 

ἀπόλυτη ὁμοφωνία καί μέ ἰδιαίτερο δυναμισμό προέβαλαν τήν αὐστηρή τήρηση 

τῆς σαρίας μέ ποινές ὅπως λιθοβολισμό γιά μοιχεία καί ὁμοφυλοφίλους κ.ἄ. 

(βλ https://open-speech.com/showthread.php/653540-Gr%C3%B6%C3%9Fte-

Moslemversammlung-Norwegens-fordert-Steinigung-von-Ehebrecherinnen-

und-Homosexuellen). Ὅλα αὐτά συμβαίνουν στή Νορβηγία, ὅπου ἡ μουσουλ-

μανική κοινότητα μετράει περίπου 200.000 ἄτομα, ἀποτελεῖ δηλαδή μόλις τό 

3,5 % τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Νορβηγίας. 
Ὅσοι, βέβαια, ἔχουν ἔστω καί λίγη γνώση τοῦ Ἰσλάμ, δέν παραξενεύονται 

μέ τήν εἴδηση αὐτή, ἀφοῦ ἐκφράζει μέ ἀπόλυτη συνέπεια τήν πεποίθηση τῶν 

μουσουλμάνων, ὅτι ὅλος ὁ κόσμος ἀνήκει στόν Ἀλλάχ. Ἡ διαμόρφωση τῆς 

ζωῆς καί οἱ ἀντιλήψεις τῶν λαῶν γιά τό Θεό ἐπιβάλλουν στή συνέχεια τό δια-

χωρισμό αὐτοῦ τοῦ κόσμου τοῦ Ἀλλάχ σέ Χώρα τῆς Εἰρήνης, δηλ. τοῦ Ἰσλάμ 

(ἐκεῖ πού ἐπικρατεῖ τό Ἰσλάμ σέ μεγάλο ποσοστό) καί Χώρα τοῦ Πολέμου (ἐκεῖ 

πού ὀφείλει νά ἐπικρατήσει τό Ἰσλάμ) ὥσπου τελικά νά ἐπιτευχθεῖ σέ ὅλο τόν 

κόσμο ἡ ὑποταγή στό θέλημα τοῦ Ἀλλάχ. Ὁ Dr. Peter Hammond στό βιβλίο του 

«Slavery, Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat» 

μέ παραδείγματα ἀπό τίς ἀνά τόν κόσμο μειονότητες ἤ καί πλειοψηφίες τοῦ  

Ἰσλάμ, μᾶς μεταφέρει τήν ἀνάλογα μέ τά ποσοστά ἐπί τοῦ πληθυσμοῦ δράση τῶν 

μουσουλμάνων (http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2920784/posts). 

Οi μΟυσΟυλμάνΟι τῆσ eλλάδΟσ  
άυξάνΟντάι δράμάτικά

Ἄς ἔλθουμε τώρα στά δικά μας δεδομένα. Ἐνῶ στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ 

1990 τό ποσοστό τῶν μουσουλμάνων στήν Ἑλλάδα ἦταν μόλις 1,3% –βασικά 

ἡ μουσουλμανική μειονότητα τῆς Θράκης– τώρα ἔχει φτάσει σύμφωνα μέ 

τήν ἔκθεση τοῦ Pew Forum on Religion and Public Life (Σεπτέμβριος 2010) 

στό 4,7% (περίπου 527.000 ἄτομα, ἀπό τά ὁποῖα 120.000 ἀντιστοιχοῦν στούς 

μουσουλμάνους τῆς Θράκης). Ἡ δέ Μουσουλμανική Ἕνωση Ἑλλάδας δίνει 

κάπως ὑπερβολικά τόν διπλάσιο ἀριθμό, περίπου 1.000.000 ἄτομα, ἀπό τά 

ὁποῖα οἱ 700.000 ζοῦν στήν Ἀττική. Λόγῳ τῆς συνεχιζόμενης ἀθρόας λαθρο-

μετανάστευσης, φυσικά, δέν ὑπάρχουν ἀκριβεῖς καί ἔγκυροι ἀριθμοί. Ἀλλά 

ἀκόμα καί νά δεχθεῖ κανείς τό ποσοστό τοῦ 4,7% αὐτό σημαίνει, ὅτι τό μου-

σουλμανικό στοιχεῖο μέσα σέ 20 χρόνια ἔχει σχεδόν τετραπλασιαστεῖ. Γιά τό 

2030 προβλέπει ἡ ἴδια ἔκθεση τοῦ Pew Forum on Religion and Public Life, τό 

ποσοστό νάφθάσειτό 6,9%. Καμία εὐρωπαϊκή χώρα, προφανῶς, δέν παρουσι-

άζει ἔστω κατά προσέγγιση ἀνάλογους μέ τήν Ἑλλάδα ρυθμούς αὔξησης τοῦ 

μουσουλμανικοῦ στοιχείου.

Χαρακτηριστικό ἐξώφυλλο τοῦ Economist 

σχολιάζει τήν ἐξάπλωση τοῦ Ἰσλάμ στην 
Εὐρώπη.

(Συνέχεια στήν σελ. 4)

(Συνέχεια στήν σελ. 3)

(Συνέχεια στήν σελ. 3)
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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!

ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ, ΟΧΙ ΕΠΙΛΟΓΗ! Νέα πραγματικότητα ἢ 
νέα ὀφθαλμαπάτη;

Νέα κυβέρνηση ἐκλέχθηκε στὴν Ἑλλά-
δα στὶς ἐκλογὲς τῆς 25ης Ἰανουαρίου 

2015. Μὲ σύνθημα τὶς ἀλλαγές, ἀπὸ τὴν 
κατάργηση τῶν μνημονίων καὶ τῶν δανει-
ακῶν συμβάσεων μέχρι τὴν ἐπαναφορὰ 
τῆς κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ τὴν ἄρση τῆς 
ἐξαθλίωσης τῶν Ἑλλήνων, μὲ μέτρα στοὺς 
τομεῖς τῆς ὑγείας, τῆς κοινωνικῆς πρόνοι-
ας ἀλλὰ καὶ οἰκονομικὲς παροχές, κέρδισε 
τὶς ἐκλογές. 

Εἶναι δεδομένο ὅτι ἡ Πατρίδα μας χρει-
άζεται ἐπίσης ἀλλαγές, τόσο στὴν νοο-
τροπία, ὅσο καὶ στὶς δομὲς τοῦ κράτους 
καὶ τῆς οἰκονομίας. Εἶναι σαφὲς ὅτι οἱ 
ὅποιες ἀλλαγὲς προϋποθέτουν, ὄχι μόνο 
βαθιὰ γνώση τῶν δεδομένων, ἀλλὰ καὶ 
ὁλοκληρωμένο πρόγραμμα ποὺ προβλέπει 
καὶ ἐκτιμᾶ τὶς συνέπειες τῶν μεταβολῶν. 

Ξεκινῶντας, λοιπὸν, ἀπὸ τὶς πρῶτες 
ἡμέρες τῆς νέας διακυβέρνησης, θὰ πρέ-
πει νὰ θυμίσουμε ὅτι στὴ χώρα ὑπάρχουν 
συνταγματικὰ κατοχυρωμένοι θεσμοί, ἤθη 
καὶ ἔθιμα. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι πέραν τῶν 
ὅποιων προσωπικῶν καὶ ἀπολύτως σε-
βαστῶν πεποιθήσεων τῶν κυβερνώντων, 
αὐτοὶ ὀφείλουν νὰ σέβονται καὶ νὰ τιμοῦν 

τὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμὸ καὶ τὶς Ἱερὲς 
καὶ Ἐθνικὲς παραδόσεις τοῦ λαοῦ μας, οἱ 
ὁποῖες ὄχι μόνο τὸν συνοδεύουν, ἀλλὰ καὶ 
τὸν συντηροῦν ὡς συλλογικότητα ἐδῶ καὶ 
πολλοὺς αἰῶνες. Ὁ πρωθυπουργός, μπορεῖ 
νὰ ἐθελοτυφλεῖ παραβλέποντας ἢ ἀμφι-
σβητῶντας τὰ ἱστορικὰ γεγονότα σχετικὰ 
μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη. Μπορεῖ νὰ ἐθε-
λοτυφλεῖ μπροστὰ στὴν Ἀλήθεια, ἀλλὰ ἂν 
οἱ πολιτικοὶ δὲν βλέπουν τὴν Ἀλήθεια, 
πῶς θὰ ἀληθεύει ἄραγε ἡ πολιτική τους; 
Διερωτῶμαι, ποιὸ μπορεῖ νὰ εἶναι τὸ κῦρος 
τῆς «πολιτικῆς» ὁρκωμοσίας ποὺ εἴδαμε, 
μιᾶς καὶ αὐτὴ πῆρε προσωπικὸ χαρακτῆρα 
καὶ δὲν συνδέθηκε μὲ τὸ Θεό, σύμφωνα μὲ 
τὴν πίστη καὶ τὴν παράδοση αἰώνων τοῦ 
Γένους μας; 

Πέραν τῶν ἀνωτέρω, ἡ στάση τῆς Ἑλλη-
νικῆς κυβέρνησης, διὰ τῶν ἐξαγ γε λιῶν της, 
ἰδιαιτέρως ἔναντι τῶν ξένων δανειστῶν, 
καλλιέργησε προσδοκίες. Ἀνέβασε πρὸς 
στιγμὴν τὸ φρόνημα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ 
μετὰ τὰ χρόνια της ὑποτέλειας καὶ τοῦ 
ἐξευτελισμοῦ. 

Τοῦ Προέδρου τῆς 
 «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  
κ. Μιχ. Ἠλιάδη

Ὁ ὅρκος τῆς κυβέρνησης

(Συνέχεια στήν σελ. 2)

(Συνέχεια στήν σελ. 3)

Πρὶν καλά-καλὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν ἔλευση τῆς νέας κυ-
βέρνησης, ὁλόκληρη ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία βρέθηκε διχασμένη 

νὰ ἀναρωτιέται γιὰ τὰ προφανῆ. Ὁ λόγος εἶναι ἡ ἀπόφαση τοῦ 
πρωθυπουργοῦ, ἀλλὰ καὶ μεγάλου μέρους τῆς κυβέρνησής του, 
νὰ ὁρκιστοῦν δίνοντας πολιτικὸ ὅρκο ἀντὶ τοῦ θρησκευτικοῦ ποὺ 
ἐπιβάλλει ἡ Ἑλληνικὴ παράδοση καὶ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος. 
Στὸ συγκεκριμένο ζήτημα ὑπάρχουν δύο διαστάσεις: ἡ θεολογικὴ 
καὶ ἡ πολιτική.

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὴν θεολογικὴ διάσταση τοῦ ζητήματος δηλώνω 
παντελῶς ἀναρμόδιος καὶ γι’ αὐτὸ ἀφήνω τοὺς ἀπολύτως ἁρμόδιους 
νὰ τοποθετηθοῦν: «Ὁ ὅρκος ἐνώπιον τῶν Δημοσίων Ἀρχῶν ἐπέχει 
θέση ὁμολογίας πίστεως. Διακηρύσσει ἐνώπιον ἀνθρώπων –ποὺ 
ἔχουν ἢ δὲν ἔχουν δεσμοὺς μὲ τὴ χριστιανικὴ πίστη– ὅτι ὁ ὁρκιζό-
μενος αὐτοδεσμεύεται μὲ μεγαλύτερους περιορισμοὺς ἀπὸ αὐτοὺς 
ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ κρατικὴ νομοθεσία, δεδομένου ὅτι μὲ τὴν ὁρκωμοσία 
αὐτὴ μαρτυρεῖ ὅτι δεσμεύει τὸν ἑαυτό του –πέραν τῶν δεσμεύσεων 
τῶν νόμων τοῦ Κράτους– καὶ μὲ τὴν πνευματικὴ δέσμευση τοῦ 

Νόμου τοῦ Θεοῦ». Δὲν πρόκειται, λοιπόν, γιὰ ἕνα θέμα τὸ ὁποῖο 
εἶναι ὑπὸ συζήτηση, ἀλλὰ εἶναι ἕνα θέμα τὸ ὁποῖο ἔχει ἀπαντηθεῖ 
καὶ λυθεῖ (1) θεολογικά. Οἱ παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτουν 
ἀπὸ τὰ λόγια καὶ τὴν τεκμηρίωση ὄχι κάποιου τυχαίου, ἀλλὰ τοῦ 
οἰκουμενικὰ ἀναγνωρισμένου σύγχρονου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας 
μας, τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ποὺ ἀκούγονται καὶ 
γράφονται ἀπὸ μεμονωμένους ἱεράρχες καὶ κληρικοὺς εἶναι προ-
σωπικές τους ἀπόψεις.

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὴν πολιτικὴ διάσταση τοῦ ζητήματος, τὰ πράγ-
ματα εἶναι ἁπλᾶ καὶ ξεκάθαρα. Ὁ πρωθυπουργὸς στὴν προσωπική 
του ζωὴ ἔχει τὸ δικαίωμα καὶ τὴν ἀπόλυτη προσωπικὴ ἐλευθερία 
νὰ πιστεύει ἢ νὰ μὴ πιστεύει σὲ ὅτι νομίζει. Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς 
Ἑλλάδος, ὅμως, ἐξ ὁρισμοῦ ἀναλαμβάνει τὶς ἁρμοδιότητές του μὲ 
συγκεκριμένο τρόπο καὶ δίνοντας ἀπολύτως συγκεκριμένες δια-
βεβαιώσεις. Ὁ ὅρκος τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ τῆς κυβέρνησης δὲν 
ἀποτελοῦν προγραμματικὲς δηλώσεις ἀλλὰ τὴν διαβεβαίωση, 
ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου, πὼς θὰ ὑπηρετήσουν τὸ συμφέρον 
τοῦ τόπου. Ἡ διαβεβαίωση αὐτὴ δίνεται σὲ ὅτι πιὸ ἱερὸ ἔχει ὁ τό-
πος, δηλαδὴ τὸν Θεό, ἀλλὰ καὶ στοὺς πολίτες. Ἡ διαβεβαίωση ποὺ 
δίνει κάποιος στὴν τιμὴ του εἶναι γιὰ μένα εὐθέως ἀμφισβητήσιμη 
καὶ δὲν δεσμεύει κανέναν καὶ σὲ τίποτε.

Ἡ στάση τοῦ λαϊκιστῆ πρωθυπουργοῦ εἶναι προσβλητικὴ ὡς 
πρὸς τὸ  Ἔθνος καὶ τοὺς θεσμούς του καὶ εἰσάγει ἕνα νέο ἄηθες ἦθος 
ποὺ περιφρονεῖ καὶ καταφρονεῖ ἀπὸ τὰ τυπικὰ καὶ ἐπουσιώδη μέχρι 
τὰ σημαντικὰ καὶ οὐσιαστικὰ χαρακτηριστικά τοῦ Ἑλληνικοῦ κρά-
τους. Ὅπως ἔχω πεῖ καὶ ἄλλοτε, ὁ σκοπὸς αὐτῆς τῆς κυβέρνησης 
εἶναι ἡ ἀλλοίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους καὶ ἡ μετάλλαξή του σὲ 
ἕνα ἄλλο ποὺ δὲν ἔχει καμία σχέση μὲ ὅτι γνωρίζαμε τόσους αἰῶνες.

Μανώλης Β. Βολουδάκης

 (1) «Ἡ Ἁγία Γραφή δὲν ἀπαγορεύει τὸν ὅρκο», πρωτ. Βασιλείου 
Ε. Βολουδάκη, Περιοδικό «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ», Ι. Ν. Ἁγ. Νικολά-
ου Πευκακίων, Έτος Η’, Νοέμβριος 2009, Ἀρ. Φύλλου 89 (http://www.
agnikolaos.gr/ee/089.pdf)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στὰ πλαίσια τῆς ἀναδιοργάνωσης τῆς Παρατάξεως, ἡ ἐφημερίδα μας γίνεται πλέον δίμηνη. 
Μὲ μία μικρὴ συνδρομή, ἡ ὁποία ἀνέρχεται σὲ 10 € ἐτησίως, μπορεῖτε νὰ λαμβάνετε τὰ 6 τεύχη τῆς ἐφημερίδας, 

σὲ διακριτικὸ κλειστὸ φάκελο, στὴ διεύθυνση ποὺ ἐπιθυμεῖτε. 
Δική μας πρόθεση καὶ ἐπιθυμία, εἶναι νὰ γίνουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι οἱ συνδρομητὲς τῆς ἐφημερίδας 

μας, ὥστε νὰ ἔχουμε τὴ δυνατότητα νὰ τὴν ἐκδίδουμε χωρὶς τὸ ἄγχος τῆς χρηματοδότησης.
Προσβλέπουμε στὴν δική σας βοήθεια, τὴν ὁποία μέχρι σήμερα γενναιόδωρα μᾶς παρείχατε, γιὰ τὴν ἐπίτευξη 

τοῦ ἀνωτέρω στόχου. Ἔτσι, ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θὰ συνεχίσει νὰ ἔχει ἀδέσμευτη καὶ ἀνεξάρτητη φωνή, ὅπως συμ-
βαίνει ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της. 

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ γίνουν συνδρο-
μητές, μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὰ 
γραφεῖα τῶν Ἀθηνῶν καὶ νὰ καταθέτουν 
τὴ συνδρομή τους στοὺς τραπεζικούς λο-
γαριασμούς:

ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ

ΕΤΟΣ ΣΤ΄
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ
2014

ΤΙΜΗ: 0.50 €

www.koinwnia.com

Βαδίζουμε ὁλοταχῶς γιά τίς Εὐρωεκλογές τῆς 

25ης Μαΐου. Ἐκλογές σταθμός, μιᾶς καί θά κα-

θοριστεῖ ἡ πορεία τῆς Ε.Ε., μέ ἀλλαγές τόσο στή 

δομή ὅσο καί στόν τρόπο λειτουργίας της. Ἡ Ἑλλά-

δα μας καθημαγμένη πνευματικά καί οἰκονομικά. 

Οἱ νέοι ξενιτεύονται, ὁ ἕνας στούς τρεῖς Ἕλληνες 

εἶναι πλέον φτωχός, ἡ ἀνεργία σαρώνει. Ἡ κατα-

στροφή ἡ ὁποία συντελεῖται, ἀβίαστο συμπέρασμα 

κάθε ἀντικειμενικοῦ παρατηρητή τῶν γεγονότων, 

ἐπιβεβαιώνουν καί οἱ ἐκθέσεις τοῦ ΟΟΣΑ καί τῆς 

Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς τόν Μάρτιο πού μᾶς πέρασε. 

Τό πολιτικό μας σύστημα ἐπιμένει στό «ἀνήκουμε 

στήν μεγάλη Εὐρωπαϊκή οἰκογένεια», ἔστω καί 

σάν Εὐρωδιακονιάρηδες. Εἴμαστε ἡ φτωχότερη 

Χώρα στήν Ε.Ε. πλέον –ξεπεράσαμε καί τή Ρουμανία 

σύμφωνα μέ τήν Ε. Ἐπιτροπή– ἀλλά εἴμαστε Εὐρω-

παῖοι καί πιστεύουμε στά ἀσύστολα ψεύδη πού μᾶς 

σερβίρουν ἐδῶ καί χρόνια. Παρίες τῆς Εὐρώπης, 

ἀλλά Εὐρωπαῖοι!!
Πού νά φαντάζονταν οἱ ἀγωνιστές τοῦ ’21, οἱ 

πρω ταγωνιστές τῆς Ἐθνικῆς μας ἀπελευθέρωσης, ὅτι 

200 σχεδόν χρόνια μετά τόν ἀγῶνα τους, ἡ Πατρίδα 

θά καταντοῦσε μία ἀποικία πλήρως ἐξαρτημένη 

ἀπό τά κερδοσκοπικά κεφάλαια τῆς Δύσης. 

Ποῦ νά διανοοῦντο αὐτοί πού στό πρῶτο Σύ-

νταγμα τοῦ 1822, ὅριζαν τόν Ἕλληνα σάν αὐτόν πού 

κατοικεῖ σέ αὐτόν τόν Τόπο καί πιστεύει εἰς Χριστόν, 

ὅτι οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες, διάδοχοι τῆς Φραγκο-

κρατίας, θά φρόντιζαν νά ἀποχριστιανισθεῖ ὁ λαός 

μας καί νά μετατραπεῖ ἡ Πατρίδα μας σέ ἕνα ξέφρα-

γο κομμάτι γῆς, ὅπου ὁ κάθε λαθρομετανάστης θά 

ἔχει εὔκολη πρόσβαση. Οἱ Πατέρες μας ἤξεραν ὅτι 

ὅσοι  Ἕλληνες στή διάρκεια τῆς Τουρκικῆς κατοχῆς 

ἐξισλαμίζοντο ἔπαυαν νά εἶναι  Ἕλληνες. Ἤξεραν 

ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη κράτησε τό Γένος ὄρθιο, 

γι’ αὐτό ἀγωνίζονταν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη 

τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία». 

Τί θά ἔλεγε ἄραγε σήμερα ὁ Μακρυγιάννης ἄν 

ζοῦσε;  Ἴσως ὅ,τι εἶπε καί τότε, «λευτερωθήκαμε ἀπό 

τούς Τούρκους καί σκλαβωθήκαμε εἰς ἀνθρώπους 

κακορίζικους, ὅπου ἦταν ἡ ἀκαθαρσία τῆς Εὐρώ-

πης»!
Τά φθαρμένα πρόσωπα τοῦ παρελθόντος, ἐπι-

στρατεύουν νέους σχηματισμούς, γιά νά ἐπιβιώσουν 

πολιτικά, μή ἔχοντας, ὅμως, τίποτα καινούργιο νά 

ποῦν. Τό «Ποτάμι», μέ τά λασπόνερα, ἔρχεται γιά 

νά πνίξει τά ὄνειρα ὅσων ἀκόμα ὀνειρεύονται κάτι 

καλό, τό ἀναζητοῦν ὅμως ἔξω ἀπό τήν ἰδιοσυγκρα-

σία καί τήν Παράδοση τοῦ  Ἕλληνα. Τά νέα πρόσω-

πα, ἀλλά μέ τίς ἰδέες τοῦ «ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσιν», 

θά θάψουν καί τήν τελευταία ἰκμάδα ἀντίστασης, 

σκορπίζοντας τήν ἀπογοήτευση καί ὑπηρετῶντας 

τό πολιτικό κατεστημένο. 

Ἐμεῖς, ὅμως, ἐπειδή νιώθουμε εὐτυχεῖς πού εἴμα-

στε  Ἕλληνες, θεωροῦμε ὅτι ἤγγικεν ἡ ὥρα νά ἀνα-

μετρηθοῦμε μέ ὅλους αὐτούς. Μέ τά πενιχρά της 

μέσα, ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θά δώσει τόν ἔντιμο, τόν 

καλόν ἀγῶνα. Θά ἐνημερώσουμε ὅσους περισσότε-

ρους Ἕλληνες μποροῦμε, γιά τό γεγονός, ὅτι αὐτό 

πού ἀπαιτεῖται γιά νά ἀλλάξει ἡ κατάσταση εἶναι 

μία ἐπανάσταση. Μία εἰρηνική ἐπανάσταση! Μία 

ἐπανάσταση συνειδήσεων καί αὐτό πρέπει νά φανεῖ 

στήν κάλπη τῆς 25ης Μαΐου. Καλοῦμε σέ συστρά-

τευση κάθε  Ἕλληνα γιά νά ἀρνηθοῦμε τήν πλήρη 

ὑποδούλωση πού μᾶς ἑτοιμάζουν. 

Καλούμαστε ὅλοι νά δώσουμε καί τήν τελευταία 

ἰκμάδα τῆς δύναμής μας στόν ἀγῶνα αὐτό. Ἤ αὐτοί, 

τό διαπλεκόμενο – διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, 

πού δέν ἔχει ἰδεολογίες παρά λατρεύει τό χρῆμα, ἤ 

ἐμεῖς. Ὅλοι ἐμεῖς πού μείναμε πιστοί στίς Ἱερές 

καί Ἐθνικές μας Παραδόσεις, ὅλοι ἐμεῖς πού δέν 

προσκυνᾶμε ἀφέντες καί δυνάστες. Ὅλοι ἐμεῖς 

πού πιστεύουμε ὅτι ἡ Χώρα πού ἀνέπτυξε τόν με-

γαλύτερο πολιτισμό τῆς ἀνθρωπότητας ἀνά τούς 

αἰῶνες δέν μπορεῖ νά χρεωκοπήσει. Δέν μπορεῖ νά 

χρεωκοπήσει μία Χώρα μέ τήν ἱστορία τῆς Ἑλλά-

δος. Δέν μπορεῖ νά χρεωκοπήσει μία Χώρα μέ τήν 

γεωγραφική θέση καί τόν πολυποίκιλο πλοῦτο τῆς 

Πατρίδος μας, πού διαθέτει ἐπιπροσθέτως, ἕνα ὑψη-

λοτάτου ἐπιπέδου ἐπιστημονικό προσωπικό, ἐντός 

καί ἐκτός συνόρων. 
Καί εἴμαστε πολλοί πού ἔχουμε αὐτή τήν ἄποψη, 

ἀκόμη καί σήμερα.
Ἀλλά ἐξ ἴσου πολλοί  Ἕλληνες δέν γνωρίζουν 

ὅτι ὑπάρχει Ἑλληνική πολιτική. Ὅτι ὑπάρχει τρό-

πος διακυβέρνησης ἔξω ἀπό τά ἀριστερά καί δεξιά 

κλισέ πού μᾶς πλάσαρε ἡ Δύση. Δέν ἔχουν ἀκόμα 

γνωρίσει ὅτι ὑπάρχει ἡ πολιτική τῆς Ρωμηοσύνης, 

ἡ πολιτική τοῦ Ἰ. Καποδίστρια. Ἡ πολιτική πού 

ταυτίζεται μέ τήν δικαιοσύνη, ἀλλά καί τήν ἰσότητα 

ἔναντι τοῦ νόμου. Ἡ πολιτική πού στηρίζεται στό 

ἦθος τῶν κυβερνώντων. Ἡ πολιτική πού διακηρύττει 

ὅτι δέν πρέπει νά ὑπάρχουν ἐνδεεῖς. Ἡ πολιτική πού 

κάνει τό Κράτος Μητέρα τοῦ λαοῦ καί φροντίζει 

νά καλύπτονται ὄχι μόνο οἱ βασικές ἀνάγκες τῶν 

ἀνθρώπων ἀλλά καί οἱ πνευματικές καί οἱ βιωτικές, 

πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν περιφρούρηση τῆς 

ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καί ἀξίας. Ἡ πνευματική 

πολιτική, ἡ πολιτική τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»!

Σήμερα ξυνόμαστε ἀπό τήν ψώρα πού πιάσα-

με ἀπό τίς δυτικές κοινωνίες. Σήμερα δρέπουμε 

τούς καρπούς τῆς ξενόφερτης πολιτικῆς, τῆς πο-

λιτικῆς τῆς ἀπληστί-

ας τῶν ἰσχυρῶν, τῆς 

πολιτικῆς τοῦ δυτικοῦ 

δῆθεν εὐδαιμονι σμοῦ, 

πού πρακτικά ση μαί νει 

τήν ἐξαθλίωση μεγάλου 

μέρους τοῦ λαοῦ μας, μέ 

τήν ἀναγκα στι κή ἐπιβο-

λή τῆς ἀνεργίας καί τῆς 

φτώχειας. Διότι στήν 

Ἑλλάδα οἱ πολιτικοί 

καί τά κόμματά τους, 

δέν εἶναι μόνο ἔνοχοι 

γιατί προώθησαν τήν 

πολυποίκιλη διαφθο-

ρά καί διαπλοκή γιά νά 

γαντζωθοῦν στήν ἐξου-

σία, δέν εἶναι μόνο ἔνο-

χοι γιατί ἐκμαύλιζαν γιά χρόνια τούς ἀνθρώπους 

ἐξαγοράζοντας τίς ψήφους τους ἔναντι διαφόρων 

«ἐξυπηρετήσεων», ἀλλά καί γιατί μετέφεραν τά 

ξένα προτεσταντικά πρότυπα στήν Πατρίδα μας, 

ἀλλοιώνοντας τήν αὐτοσυνειδησία τῶν Ἑλλήνων. 

Παρατηρεῖστε ἀκόμη, ὅτι διατηροῦν καί σήμερα 

αὐτό πού καί οἱ ἴδιοι οἱ Δυτικοί ἐγκατέλειψαν πλέον, 

τήν κληρονομικότητα στήν ἐξουσία. Ἐκεῖ βασιλιάς 

ἦταν ὁ γιός τοῦ βασιλιά. Ἐδῶ πολιτικοί εἶναι οἱ γιοί 

καί οἱ κόρες τῶν πολιτικῶν, ἀκριβῶς γιατί ἀνέκα-

θεν θεωροῦσαν τό κράτος ἰδιοκτησία τους.

ΣτίΣ 25 Μαΐου θα εκλεξουΜε τουΣ 

ευρωβουλευτεΣ ΜαΣ. 

Θά ἐκλέξουμε ἄραγε ἀνθρώπους πού θά παλέ-

ψουν γιά ἀνεξάρτητα Ἐθνικά κράτη, γιά νά μήν ἐπι-

βάλλουν οἱ Βρυξέλλες τόν τρόπο ζωῆς τῆς Πατρίδος  

μας, γιά νά μήν ἐπιβληθεῖ ποτέ τό Εὐρωσύνταγμα ἤ 

θά στείλουμε ἁπλᾶ ἐντολοδόχους τῶν Εὐρωπαίων; 

Ψηφίζοντας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θά διατυμπανιστεῖ στήν 

Εὐρώπη ὅτι ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες θέλουμε ἑταίρους καί 

ὄχι δυνάστες κι ἄν δέν μποροῦμε νά μείνουμε στήν 

Εὐρώπη, στήν ὁποία ἐμεῖς δώσαμε τά φῶτα τοῦ 

πολιτισμοῦ, μέ ὅρους ἀξιοπρέπειας καί ἀνεξαρτη-

σίας, δέν ἔχουμε λόγο νά εἴμαστε ἐκεῖ.

Ὁ Ἑλληνικός λαός πρέπει νά σταματήσει πλέον 

νά εἶναι θῦμα τῆς γκεμπελικῆς προπαγάνδας τῶν 

Μέσων Ἐνημέρωσης. Πρέπει νά πάψει νά πιστεύει 

στά τερατώδη ψεύδη τους. Ὅλα τα στοιχεῖα πού ἐπι-

καλοῦνται ἄλλωστε οἱ κυβερνῶντες σχετικά μέ τούς 

οἰκονομικούς δεῖκτες εἶναι ψευδῆ. Πρέπει ἐπιπλέον, 

νά σταματήσει νά περιμένει νά δεῖ τό «σωτῆρα» 

του στήν τηλεόραση. Ἐκεῖ μονάχα οἱ ἄνθρωποι τοῦ 

συστήματος παρελαύνουν. Ἡ μάχη θά κερδηθεῖ ὅταν 

ἐκλέξουμε ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀτσάλινη θέληση 

νά παλέψουν μέ ὅπλα τίς Παραδόσεις μας γιά τό 

καλό τῆς Πατρίδος μας. 

Ἡ Ἀνάσταση ὅμως τῆς Πατρίδας μας προϋποθέτει 

τήν ἐπανάσταση τῆς συνειδήσεώς μας. Ἄς μή φυλα-

κίζουμε στό παρελθόν τήν ἐλπίδα γιά τό μέλλον. 

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σᾶς καλεῖ νά γιορτάσουμε 

τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τήν νέα τυραννία στίς 

25 Μαΐου.

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σᾶς καλεῖ νά πάρουμε ὅλοι 

μαζί πίσω τήν Πατρίδα μας!

τοῦ Προέδρου τῆς 
 «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  
κ. Μιχ. Ἠλιάδη

η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» μονη εκφραστησ του ευρωσκεπτικισμου στην ελλαδα

Ἡ Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι ἡ 

μοναδική Παράταξη πού ἐκφράζει τόν Εὐρωσκε-

πτικισμό στήν Ἑλλάδα.

τί είναί ο ευρωΣκεΠτίκίΣΜοΣ;

Ὁ Εὐρωσκεπτικισμός εἶναι ἔκφραση τῆς κριτικῆς 

στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, καί τῆς ἀντίθεσης στήν 

διαδικασία τῆς πολιτικῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλή-

ρωσης πού ὑφίσταται ὁλόκληρο τό πολιτικό φάσμα 

τῆς Εὐρώπης. Κύρια ἀντίθεση καί πρωτεῦον ἐπιχεί-

ρημα τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν εἶναι ὁ τρόπος καί οἱ 

συνθῆκες ἔνταξης ἑνός ΚράτουςΜέλους, οἱ ὁποῖες 

ἀποδυναμώνουν τό ἜθνοςΚράτος. Ἄλλες σοβαρές 

ἀντιρρήσεις καί ἀνησυχίες τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν 

ἀφοροῦν στήν ἀντιδημοκρατικότητα τῆς Ε.Ε. καί 

τό γεγονός πώς εἶναι ὑπερβολικά γραφειοκρατική. 

Ἐνδεικτικό τοῦ πόσο ἔντονες εἶναι οἱ ἀντιθέσεις, 

στά Κράτη Μέλη, εἶναι τό γεγονός ὅτι περιστασιακά 

κάποιες χῶρες διαπραγματεύονται τήν ἀποδέσμευ-

σή τους ἀπό ὁρισμένες νομοθεσίες ἤ συνθῆκες τῆς 

Ε.Ε., κάτι τό ὁποῖο ἐκφράζει ἀπ’εὐθείας ἀντίθεση 

σέ κυβερνητικό ἐθνικό ἐπίπεδο. Μέχρι τόν Ἰούνιο 

τοῦ 2009 τέσσερα κράτημέλη εἶχαν διασφαλίσει 

τέτοιες ἑξαιρέσεις: ἡ Δανία, τό Ἡνωμένο Βασίλειο, 

ἡ Ἰρλανδία καί ἡ Σουηδία.

Σύμφωνα μέ τό London School of Economics 

(L.S.E.) ἡ Ἑλλάδα εἶναι 2η χώρα στήν Εὐρώπη ὅσον 

ἀφορᾶ στήν στήριξη τοῦ εὐρωσκεπτικισμοῦ (πρῶτο 

εἶναι τό Ἡνωμένο Βασίλειο), χωρίς ὡστόσο νά ἔχει 

πολιτική ἔκφραση, ἐκτός τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

η κορύφωση τησ μάχησ γιά μιά  

ελληνικη πολιτικη
Ἡ Ἑλλάδα δέν μπορεῖ νά 

ἀκολουθεῖ τήν εὐρώπη! 

Ἡ εὐρώπη πρεπει νά 

ἀκολουθεῖ τήν Ἑλλάδα!

Γράφει ὁ Μανώλης Βολουδάκης

Ἀνέκαθεν πίστευα καί πιστεύω ἀκράδα-

ντα πώς ἡ χώρα μας ἦταν, εἶναι καί θά 

εἶναι ὁ ρυθμιστής τοῦ πολιτεύματος καί τῆς 

κουλτούρας τῆς Εὐρώπης. Δέν εἶναι οὔτε 

ἐθνικιστική οὔτε σωβινιστική διαπίστωση, 

ἀλλά ἁπλή ἱστορική παρατήρηση. Δέν εἶναι 

τυχαῖο ἄλλωστε τό πόσο ἔντονα ἡ Εὐρώ-

πη προσπαθεῖ νά περάσει τή γραμμή της 

πρῶτα στήν Ἑλλάδα καί κατόπιν στά ὑπόλοι-

πα κράτη. Εἴμαστε ἀνόητοι, στήν καλύτερη 

περίπτωση, ἄν δέν τό συνειδητοποιήσουμε 

καί κυρίως ἄν δέν τό ἐκμεταλλευτοῦμε. Ἡ 

Ἑλλάδα δέν ἦταν ποτέ κομμάτι τῆς Εὐρώπης, 

ἀλλά πάντα ἦταν ὁ ὁδηγός τῆς Εὐρώπης! Ὁ 

συσχετισμός αὐτός δέν μπορεῖ νά ἀλλάξει, 

ὅσο κι ἄν προσπαθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι καί οἱ 

ξενόδουλοι Ἕλληνες πολιτικοί!

Στήν Εὐρώπη ἔχουν πληθύνει οἱ φωνές 

πού φωνάζουν γιά τόν θάνατο τῆς δημοκρα-

τίας ἐδῶ καί πολλά χρόνια! Κι ὅμως στήν 

Ἑλλάδα, δυστυχῶς, βλέπουμε –ἤ ἔτσι πα-

ρουσιάζεται ἀπό τόν ἠλεκτρονικό καί ἔντυ-

πο Τύπο τῆς χώρας μας– νά ἔχουν ἄνθιση 

τυχαῖοι καιροσκόποι πού ἱδρύουν κόμματα 

εὐαγγελιζόμενοι τήν σωτηρία τῆς Πατρίδας 

μέσα ἀπό τήν πλήρη ἔνταξή της στήν Εὐρώ-

πη, μέ μόνο σκοπό τήν προσωπική τους ἐξα-

σφάλιση. 
Εἶναι φυσικό ἑπόμενο ἡ Εὐρώπη νά σκο-

τώνει τή δημοκρατία ἀπό τήν στιγμή πού 

περιφρόνησε τήν γενέτειρά της, τήν Ἑλλά-

δα. Μοιάζει μέ ἕνα ἀνώριμο παιδί πού ἐπει-

δή μπῆκε στήν ἐφηβεία θεωρεῖ πώς δέν ἔχει 

ἀνάγκη τούς γονεῖς του καί κυρίως πώς μπο-

ρεῖ νά σταθεῖ στά πόδια του, ἐντελῶς μόνο 

του. 
Ἔτσι, λοιπόν, μέσα στήν ἀνωριμότητά της 

παρέβλεψε τήν ἀρχαία καί σοφή ρήση τοῦ 

Πλάτωνα πού ἔλεγε πώς «ἡ Δημοκρατία μας 

αὐτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη τό 

δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἰσότητας, 

διότι ἔμαθε τούς πολῖτες νά θεωροῦν τήν 

αὐθάδεια ὡς δικαίωμα, τήν παρανομία ὡς 

ἐλευθερία, τήν ἀναίδεια τοῦ λόγου ὡς ἰσότη-

τα καί τήν ἀναρχία ὡς εὐδαιμονία». Πρόβα-

λε ἤθη κι ἔθιμα αὐθάδειας καί χυδαιότητας 

ὀνομάζοντάς τα ἐλευθερία. Καλλιέργησε 

στούς πολῖτες της τήν παρανομία καί τήν 

ἀπαξίωση σέ θεσμούς καί ἀξίες. Μέσα ἀπό 

τήν ἀσύνδετη καί ἀλλοπρόσαλλη πολιτική 

της ἔχει μιά ἰδιότυπη μορφή ἀναρχίας σέ ὅλη 

της τήν ἐπικράτεια πού ὀνόμασε εὐρώ-κάτι, 

ὅπου κάτι κάθε φορᾶ κάτι ἄλλο.

Ἡ Ἑλλάδα ἀπό τήν ἄλλη μεριά, μοιάζει 

μέ τούς γονεῖς ἐκείνους πού δέν στέκονται 

στό ὕψος πού ἀπαιτεῖ ὁ ρόλος τοῦ γονιοῦ, 

ἀλλά ἔχουν γίνει ὑποτακτικοί καί δοῦλοι τῶν 

κακομαθημένων παιδιῶν τους. Ἄγεται καί 

φέρεται ἀπό τίς προσταγές καί τά καμώματα 

τῆς κακομαθημένης Εὐρώπης. Νοσταλγεῖ 

παλαιότερες ἐποχές, τότε πού εἶχε ἀκόμα 

πυγμή καί σθένος νά διαπαιδαγωγήσει τήν 

Εὐρώπη.
Πρέπει νά ἀναλογιστοῦμε τήν εὐθύνη 

πού ἔχουμε ὅλοι κρατώντας ταπεινωμένη 

καί ὑπόδουλη τήν Πατρίδα μας. Εἶναι χρέος 

μας ἀπέναντι στό αἷμα καί τίς θυσίες τῶν 

Πατέρων μας νά σταθοῦμε στό ὕψος τῶν πε-

ριστάσεων, νά ἀναστηλώσουμε τήν Ἑλλάδα 

καί νά τήν καταστήσουμε καί πάλι ὁδηγό καί 

διδάσκαλο τῆς Εὐρώπης. Ἀλλιῶς ἡ Εὐρώπη 

δέν ἔχει μέλλον...

Ἡ κορύφωση τῆς μάχης γιά μιά Ἑλληνική πολιτική
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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΠΟΤΕ!

Η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑΣ έ 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»,  

1 η 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 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

ΕΞΟΡΚΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

ΟΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΕΣ ΤΟΥ 
«ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ» ΝΟΜΟΥ

Σελ. 3

Στὶς 21/11/2014 κατατέθηκε ψήφισμα στὴ Γενικὴ Συνέλευση 
τοῦ ΟΗΕ ἀπὸ ὁμάδα κρατῶν, μὲ προεξέχουσα τὴ Ρωσία, τὸ 

ὁποῖο καλοῦσε τὰ κράτη-μέλη νὰ καταδικάσουν τὰ φαινόμενα 
ἐπανεμφάνισης καὶ ἡρωοποίησης τοῦ ναζισμοῦ τόσο μὲ μορφὴ 
νέο-ναζιστικῶν κινημάτων σὲ διάφορες χῶρες (χωρὶς νὰ τὶς κα-
τονομάζει) ὅσο καὶ μὲ προσπάθειες ἄρνησης τῶν ἐγκλημάτων 
τοῦ ναζισμοῦ καὶ ἀναθεώρησης τῶν ἱστορικῶν δεδομένων τοῦ 
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Τὸ ψήφισμα πέρασε μὲ συντριπτικὴ 
πλειοψηφία 115 χωρῶν ὑπέρ, 55 ἀποχῶν ‒κυρίως κρατῶν τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τῆς Δύσης‒ ἐνῶ τρεῖς χῶρες, οἱ ΗΠΑ, ὁ 
Καναδᾶς καὶ ἡ Οὐκρανία ψήφισαν κατά. Τὸ Ἰσραὴλ ὑπερψήφισε 
τὴν υἱοθέτηση τοῦ ψηφίσματος. Ἡ Ἑλλάδα ἦταν μεταξύ τῶν χωρῶν 
ποὺ ἀπεῖχαν ἀπὸ τὴν ψηφοφορία.

Ὁ Καναδᾶς δικαιολόγησε τὴν ἀπόφασή του νὰ καταψηφίσει, 
ὡς πράξη συνέπειας πρὸς τὴν προηγούμενη στάση του νὰ μὴ δε-
χθεῖ οὔτε τὰ συμπεράσματα τῆς διεθνοῦς διάσκεψης ἐναντίον τοῦ 
ρατσισμοῦ ποὺ ἔγιναν στὴν πόλη Ντέρμπαν τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς 
ἐπειδὴ κατὰ τὴ γνώμη του ἦταν προκατειλημμένα ἀπέναντι στὸν 
Σιωνισμό. Ἡ δικαιολογία αὐτή, βέβαια, ἔπασχε διότι τὸ ἴδιο το 
Ἰσραὴλ ὑπερψήφισε τὴν πρόταση.

Ἡ Οὐκρανία – μιὰ χώρα στὸ ἔδαφος τῆς ὁποίας συντελέσθη-
καν μερικὰ ἀπὸ τὰ φρικτότερα ἐγκλήματα τοῦ Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου ἀπὸ τὰ ναζιστικὰ στρατεύματα κατὰ τοῦ ντόπιου πλη-
θυσμοῦ, μὲ ἑκατόμβες ἐκτελεσθέντων ἰδίως μεταξύ τῶν Ἑβραίων, 
δικαιολόγησε τὴν ἄρνησή της νὰ ψηφίσει ἐναντίον τῆς πρότασης 
ἐπειδὴ δὲν συμπεριλάμβανε τὴν καταδίκη του σταλινισμοῦ καὶ τοῦ 
νέο-σταλινισμοῦ ἀπὸ τὸν ὁποῖο, ὅπως ὑποστηρίζουν, ἐπίσης ὑπέφε-
ρε ἡ χώρα τους. Ὅμως, ὁ σταλινισμὸς δὲν ἀποτελεῖ ἀπὸ μόνος του 
ἰδεολογία ὅπως ὁ κομμουνισμὸς ἢ ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός, ἐνῶ ἀπὸ 
τὰ ἐγκλήματα τοῦ Στάλιν καὶ τὴν καταπίεση τοῦ κομμουνιστικοῦ 
καθεστῶτος ὑπέφεραν ἑκατομμύρια ὄχι μόνο στὴν Οὐκρανία ἀλλά, 
καὶ σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Σοβιετικῆς Ἕνωσης καὶ φυσικὰ στὴν ἴδια 
τὴ Ρωσία. Ἐπιπλέον, δὲν ὑπάρχει ἀναβίωσή του μὲ μορφὴ κινη-
μάτων ἢ ἀναθεώρησης ἱστορικῶν γεγονότων. 

http://www.agnikolaos.gr/ee/089.pdf
http://www.agnikolaos.gr/ee/089.pdf
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Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση δικαιολόγησε τὴ 
στάση της λέγοντας ὅτι παρόλο ποὺ καὶ ἡ 
ἴδια εἶναι ἐναντίον κάθε μορφῆς ρατσι-
σμοῦ, ἡ πρόταση θέτει προσκόμματα στὴν 
ἐλεύθερη διακίνηση τοῦ λόγου καὶ τῶν 
ἰδεῶν, δικαιολόγηση ποὺ ἐπικαλέσθηκαν 
καὶ οἱ ΗΠΑ, ἐνῶ ἄφησαν αἰχμὲς γιὰ τὸ ὅτι 
τὴν πρωτοβουλία τῆς πρότασης αὐτῆς τὴν 
εἶχε ἡ Ρωσία ὕστερα καὶ ἀπὸ τὰ γεγονότα 
τῆς Οὐκρανίας.

Ἡ Ρωσία φέρνει τὸ συγκεκριμένο ψήφισμα 
ἐδῶ καὶ τρία χρόνια χωρὶς ὅμως νὰ ἀλλά-
ζουν οὐσιαστικὰ οἱ συσχετισμοὶ  
τῶν χωρῶν ποὺ ψηφίζουν ὑπὲρ 
καὶ κατά. Τὸν τελευταῖο χρόνο 
ἔχει ἰδιαίτερο λόγο ἀνησυχίας, 
μετὰ τὰ γεγονότα τῆς Οὐκρανί-
ας, ὅπου νεοναζιστικὲς ὁμάδες 
καὶ κόμματα ὅπως ὁ Δεξιὸς τομέ-
ας, Σβόμποντα καὶ Τάγμα Ἀζόφ, 
ποὺ δροῦν στὸ ἐσωτερικό τῆς χώ-
ρας, στηρίζουν τὴν κυβέρνηση  
καὶ εὐθύνονται ὄχι μόνο γιὰ σφαγὲς ρωσό-
φωνων πολιτῶν στὸ Ἀνατολικὸ τμῆμα τῆς 
χώρας ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ κλίμα κατατρομο-
κράτησης καὶ ἀνελευθερίας ποὺ ἐπικρατεῖ.

Ἡ Ε.Ε. καθοδηγούμενη καὶ συνεπικου-
ρούμενη ἀπὸ τὶς ΗΠΑ προκειμένου νὰ 
πετύχουν  τὴν ἀνατροπὴ τῆς κυβέρνησης 
Γιανούκοβιτς καὶ νὰ τὴν ἀποκόψουν ἀπὸ 
τὴν ἐπιρροὴ τῆς Ρωσίας ‒μὲ ἀπώτερο καὶ 
οὐσιαστικὸ στόχο τὴν οἰκονομικὴ καὶ γε-
ωπολιτικὴ ἀποδυνάμωση τῆς Ρωσίας, τὴν 
ἀποκοπὴ καὶ ἀπομόνωσή της ἀπὸ τὸ εὐρω-
παϊκὸ γίγνεσθαι‒ δὲ δίστασαν νὰ συνεργα-
σθοῦν μὲ φασιστικές, νεοναζιστικὲς καὶ 
φιλοναζιστικὲς ὁμάδες ποὺ ἔχουν ἔντονη 
παρουσία στὴ σημερινὴ πολιτικὴ πράγμα-
τα τῆς χώρας σήμερα. Καὶ αὐτὸ ἐξηγεῖ οὐσι-
αστικὰ καὶ τὴν ἀρνητικὴ ψῆφο τῆς Οὐκρα-
νίας καὶ τὴν ἀπροθυμία ἀπὸ τὴ μεριὰ τῶν 
Δυτικῶν γιὰ οὐσιαστικὴ καταδίκη του ρόλου 
ποὺ ἔχουν παίξει.

Πρέπει ὅμως νὰ ἐξετάσουμε καὶ νὰ ἐξηγή-
σουμε τὴ στάση τῆς Ε.Ε. Ὁ ναζισμὸς ἢ ἐθνι-
κοσοσιαλισμὸς ὡς ἰδεολογία ἔχει ἐγγενῆ 
στοιχεῖα του τὸν ἐθνικοφυλετισμὸ καὶ τὸν 
ἐπεκτατισμό. Βρῆκε τὴν πλήρη ἔκφρασή του 
μὲ τὴν ἄνοδο τοῦ Χίτλερ στὴν ἐξουσία, ὅμως 
τὰ ἰδεολογικὰ ρεύματα ποὺ ὑποστήριζαν τὴ 
δαρβινικὴ καθαρότητα καὶ ἀνωτερότητα τῆς 
ἀρίας φυλῆς ἤδη προϋπῆρχαν στὴ μεταπο-
λεμικὴ Γερμανία τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Πόσο τυχαῖο εἶναι ὅτι ἡ ναζιστικὴ 
ἰδεολογία ἐνέπνευσε Εὐρωπαίους ἀπὸ τὴ 
δυτικὴ καὶ ἀνατολικὴ Εὐρώπη, καθὼς καὶ 
ἀπὸ τὴν Οὐκρανία νὰ ἐνταχθοῦν στὴ Βέρ-
μαχτ καὶ τὰ Ἔς  Ἔς; Ὁ πόλεμος τῆς χιτλε-
ρικῆς Γερμανίας ἐναντίον τῆς Σοβιετικῆς 
Ἕνωσης πέρα ἀπὸ τοὺς γεωπολιτικοὺς καὶ 
στρατηγικοὺς λόγους ἦταν καὶ πόλεμος ἐνα-
ντίον τῶν Σλάβων, οἱ ὁποῖοι συνιστοῦσαν 
γιὰ τοὺς ναζὶ κατώτερη φυλή, ἐνῶ τὰ ναζι-
στικὰ σχέδια ἀποσκοποῦσαν στὴν πλήρη ‒εἰ 

δυνατὸν‒ ἐξόντωσή τους.
Καὶ ἐνῷ στὴν ἴδια τὴ Γερμανία ὑπάρχει 

σήμερα δρακόντεια νομοθεσία ποὺ ἀπαγο-
ρεύει τὴ φιλοναζιστικὴ προβολή, ἐν τού-
τοις ἡ γερμανικὴ ἐλὶτ τοῦ κατεστημένου, συ-
νεπικουρούμενη ἀπὸ αὐτὴν τῶν Βρυξελλῶν 
καὶ τῆς Οὐάσιγκτον δείχνουν ὅτι ὁ ἐπεκτα-
τισμός, ἡ καταπίεση καὶ ἡ αὐταρχικότητα 
ἔχουν βρεῖ διαφορετικὰ μέσα ἔκφρασης. 
Αὐτὴ τὴ φορὰ ὄχι μόνο στρατιωτικά, ἀλλὰ 
καὶ πολιτικὰ καὶ οἰκονομικά. Καὶ ὅταν λέμε 
ἐλίτ, ἐννοοῦμε τὸ πολιτικό, ἐπιχειρηματικὸ 
καὶ δημοσιογραφικὸ κατεστημένο καὶ σὲ 
μεγάλο βαθμὸ αὐτὸ τῶν διανοουμένων‒πα-
νεπιστημιακῶν. Ἔτσι βλέπουμε ὅτι εἰδικὰ 
μετὰ τὸ τέλος τοῦ ψυχροῦ πολέμου, ὁπότε ἡ 
Δύση ἀναλάμβανε κάποιον ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς 
πολυάριθμους «ἀνθρωπιστικοὺς» πολέμους 
της, ποὺ ἐπιχείρησε γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῆς νέας 
τάξης πραγμάτων ‒στὴν ὁποία ὅλοι ὄφειλαν 
νὰ ὑποταχθοῦν‒ ταὐτόχρονα διεξαγόταν καὶ 
μιὰ ἐπιχείρηση, σχεδὸν διακρατική, ὅπου 
πολιτικοὶ δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί της νέας τά-

ξης, δημοσιογράφοι, Μ.Μ.Ε. καὶ 
διανοούμενοι συντονίζονταν σὲ 
προπαγάνδα παραπληροφόρη-
σης καὶ δικαιολόγησης ἀντά-
ξια αὐτῆς τοῦ Γκαῖμπελς. Ἂν δὲν 
ὑπῆρχε τὸ διαδίκτυο, ἴσως δὲ θὰ 
μαθαίναμε ποτὲ γιὰ τὶς συνέπει-
ες αὐτῶν τῶν πολέμων καὶ γιὰ 
τὶς ἀνθρωπιστικὲς καταστροφὲς 
ποὺ ἐπέφεραν. Στὸ Ἰράκ, τὴ Λι-

βύη, τὴ Συρία οἱ νεκροὶ ἀριθμοῦνται σὲ 
πολλὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες στὰ πλαίσια 
ὑλοποίησης πολιτικοστρατιωτικῶν σχεδι-
ασμῶν, ποὺ ἐκπονοῦνται σὲ γραφεῖα καὶ ἐπι-
τελεῖα ἀπὸ ψυχοπαθεῖς ‒στὴν κυριολεξία‒ 
συμβούλους, Εὐρωπαίους καὶ Ἀμερικανούς. 
Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι, γιὰ παρά-
δειγμα, στὸν πόλεμο τῆς Γιουγκοσλαβίας 
σχεδὸν δικαιώθηκαν ὅσοι συνεργάσθηκαν 
μὲ τοὺς Γερμανοὺς κατὰ τὸν Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο (Κροάτες, Ἀλβανοί, Μουσουλμά-
νοι Βοσνίας-Ἐρζεγοβίνης), ἐνῷ ἡ Σερβία 
ποὺ ‒ἀναλογικὰ μὲ τὸν πληθυσμό της‒ εἶχε 
τοὺς περισσότερους νεκροὺς ἐναντίον τῶν 
γερμανικῶν στρατευμάτων, εὑρισκόμενη 
στὸ πλευρὸ τῶν συμμάχων, ὄχι μόνο συρ-
ρικνώθηκε ἐδαφικά, ἀλλὰ καὶ ὑπέστη τὶς 
μεγαλύτερες ἐθνοκαθάρσεις στὴ μεταπο-
λεμικὴ ἱστορία τῆς Εὐρώπης (Κράινα καὶ 
Κόσσοβο), οἱ ὁποῖες ὅμως σχεδὸν ἀποσιω-
πήθηκαν ἀπὸ τὰ διεθνῆ Μ.Μ.Ε. Ὅπως ἀπο-

σιωποῦνται οἱ θάνατοι χιλιάδων ἀνθρώπων 
στὴν Ἀνατολικὴ Οὐκρανία στὰ πλαίσια τῆς 
ἀπομόνωσης τῆς Ρωσίας, τὴν ὁποῖο προε-
τοίμασε καὶ ἐνορχήστρωσε ἡ Ε.Ε. 

Ὅσον ἀφορᾶ στὶς προσπάθειες ἀναθεώρη-
σης τῆς ἱστορίας, πολλὲς φαίνονται ἐντελῶς 
ἀστεῖες, δείχνουν ὅμως τὴν προσπάθεια 

δημιουργίας κλίματος, π.χ. «Ἡ Σοβιετικὴ 
Ἕνωση εἰσέβαλε στὴν Οὐκρανία καὶ τὴ 
Γερμανία στὸ Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο» (Γιά-
τσενιουκ, πρωθυπουργὸς Οὐκρανίας), «Τὸ 
Ἄουσβιτς δὲν τὸ ἀπελευθέρωσαν οἱ Ρῶσοι 
ἀλλὰ οἱ Οὐκρανοὶ» (ΥΠ.ΕΞ. τῆς Πολωνίας 
κατὰ τὴν προετοιμασία ἐκδηλώσεων γιὰ τὰ 
70 χρόνια ἀπὸ τὴ λήξη τοῦ Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, δικαιολογώντας τὴ μὴ πρόσκληση 
τοῦ Προέδρου Πούτιν σ’ αὐτές).

Πρέπει, ἐπίσης, νὰ τονισθεῖ ἡ «ἠχηρὴ» 
σιωπὴ τῶν ἑβραϊκῶν ὀργανώσεων ἀνὰ 
τὸν κόσμο γιὰ τὸ φαινόμενο ἐπανεμφά-
νισης τοῦ ναζισμοῦ στὴν Εὐρώπη καὶ τὴ 
μὴ καταδίκη του, ἰδιαίτερα στὴν ἱστορικὰ 
εὐαίσθητη γι’ αὐτοὺς περιοχὴ τῆς Οὐκρα-
νίας ὅπου κατὰ τὸ Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο ὁ 
πολυπληθὴς τοπικὸς ἑβραϊκὸς πληθυσμὸς 
ἀποδεκατίσθηκε σὲ μεγάλο βαθμὸ ἀπὸ τὰ 
Ἒς-Ἒς καὶ τοὺς Οὐκρανοὺς φιλοναζιστὲς 
συνεργάτες τους. 

Ἡ στάση τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης εἶναι 
γνωστὴ καὶ θλιβερή. Πέρα ἀπὸ τὴ ρητορική 
της, ποὺ προσφέρεται γιὰ ἐσωτερικὴ μόνο 
κατανάλωση, ἡ θέση της στὸ θέμα αὐτὸ 
εἶναι ἁπλὰ ἡ εὐθυγράμμιση μὲ τοὺς ὑπό-
λοιπους Εὐρωπαίους. Θὰ περιμέναμε μιὰ 
πιὸ θαρραλέα καὶ εἰλικρινῆ στάση. Ἀρκεῖ νὰ 
εἰπωθεῖ ὅτι ἡ εἴδηση τοῦ ψηφίσματος στὸν 
ΟΗΕ πέρασε ἀπαρατήρητη καὶ ἀσχολίαστη 
ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ Μ.Μ.Ε, ἐνῶ ἀπουσιάζει ὡς 
εἴδηση (ἀκόμη καὶ ὡς ἁπλὴ ἀνακοίνωση) 
ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα τοῦ ἑλληνικοῦ ΥΠΕΞ. 
Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» τὴ φέρνει στὸ προσκήνιο 
γιὰ νὰ καταδείξει τὴν ὑποκρισία τόσο τῆς 

Ἑλληνικῆς κυβέρνησης ὅσο καὶ τῶν Εὐρω-
παϊκῶν κρατῶν καὶ γενικότερά τῶν κρατῶν 
ποὺ βρίσκονται στὸ λεγόμενο δυτικὸ μπλόκ. 
Ἡ στάση τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης δείχνει 
ὅτι στὸ ἐσωτερικὸ εἰσήγαγε τὸν ἀντιρατσι-
στικὸ νόμο καὶ τοὺς περιορισμοὺς στὴν 
ἐλευθερία τοῦ λόγου ποὺ αὐτὸς συνεπάγε-
ται γιὰ λόγους πολιτικῆς καὶ κομματικῆς 
σκοπιμότητας καὶ μόνο διότι ἡ διεθνής της 
πρακτικὴ εἶναι ἀντίθετη. 

Τί θὰ μποροῦσε νὰ γίνει; Ἡ Εὐρώπη 
χρειάζεται δύο πράγματα προκειμένου νὰ 
μὴν ὑπάρχει ὑπόβαθρο γιὰ τὴν ἐμφάνιση 
ἐπαχθῶν ἰδεολογιῶν.

Α) Τὸ ὅραμά της γιὰ τὴν ἑνωμένη Εὐρώπη 
πρέπει νὰ εἶναι αὐτὸ τοῦ Ντὲ Γκώλ: Νὰ ἐκτεί-
νεται ἀπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ ὡς τὰ Οὐράλια, 
ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχουν ζῶνες ἀποκλεισμοῦ 
καὶ ἀνταγωνισμῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης, 
ἀλλὰ χῶρος συνεργασίας καὶ ἑνότητας.

Β) Τὸ πιὸ μακροχρόνιο καὶ δύσκολο: Οἱ 
ἰδεολογίες ἀναπτύσσονται ἐκεῖ ὅπου λείπει 
ἡ ζωντανὴ πίστη στὸν Θεό. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ 
ποὺ ἡ Εὐρώπη ἔδιωξε τὸν Χριστό, δόθηκε 
ἔδαφος γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ὅλων των ἰδε-
ολογιῶν, ποὺ ἐνῶ ξεκίνησαν ἔχοντας ὡς 
σημεῖο ἀναφορᾶς τὸν ἄνθρωπο, κατέλη-
ξαν νὰ προκαλέσουν ἀπύθμενο πόνο καὶ 
συγκρούσεις στὶς κοινωνίες ὅπου ἐφαρ-
μόστηκαν. Τὰ πρῶτα βήματα ἐπιστροφῆς: 
Ἀναγνώριση ὅτι ἡ ἱστορία της δὲν ξεκίνη-
σε ἀπὸ τὸν Καρλομάγνο, ὅπως διατείνεται 
ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση σήμερα, ἀλλὰ εἶχαν 
προηγηθεῖ δέκα περίπου αἰῶνες χριστιανι-
σμοῦ, κατὰ τοὺς ὁποίους ἡ δυτικὴ Εὐρώπη 
ἀναδείκνυε ἁγίους ἀνθρώπους. Ἀπὸ ἐκεῖ 
ξεκίνησε ὁ πολιτισμός της πρὶν διαστραφεῖ 
καὶ σ’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἐπιστρέψει. Ἄλλω-
στε οἱ πρῶτοι ποὺ συνέλαβαν τὴν ἰδέα τῆς 
ἑνωμένης Εὐρώπης, ὅπως ὁ Ντὲ Γκὼλ καὶ ὁ 
Ἀντενάουερ καὶ ἀκόμη νωρίτερα ὁ Ἰωάννης 
Καποδίστριας, τὴν ὁραματίστηκαν χτισμέ-
νη πάνω στὴ βάση τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν. 
Ἡ ἀναφορὰ τῆς παραδοχῆς αὐτῆς στὸ Σύ-
νταγμα τῆς Εὐρώπης θὰ ἔδειχνε στοὺς λα-
οὺς μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ αὐτὴν ποιὰ εἶναι καὶ 
τί θέλει νὰ γίνει, σηματοδοτώντας μιὰ νέα 
ἱστορικὴ πορεία. Αὐτὸ εἶναι ἕνα ὅραμα γιὰ 
τὸ ὁποῖο ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καὶ ὀφείλει νὰ 
ἀγωνιστεῖ.

Κομνηνός Καμάμης - Μέλος Κεντρικής 
Επιτροπής Παρατάξεως  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

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

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

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

Συνδρομές: Ἑλλάδος 10,00 €
 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

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)

Ψήφισμα στὸν ΟΗΕ

ΕΞΟΡΚΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Γεώργιος [Γεννάδιος] Σχολάριος:

ΑΘΛΙΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ, ΓΙΑΤΙ ΕΛΠΙΣΑΤΕ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙ ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ;

Παραμονές τῆς Ἅλωσης τῆς Πόλης ὑπὸ τοῦ Μωάμεθ, γίνονταν προσπάθειες γιὰ τὴν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, προκειμένου νά 
λάβει στρατιωτικὴ βοήθεια ἡ ἀποδυναμωμένη Αὐτοκρατορία καὶ νὰ ἀντιμετωπίσει τοὺς ἐπελαύνοντες Ὀθωμανούς. Ὁ Γεώργιος 

Σχολάριος –ὁ μετέπειτα Γεννάδιος καὶ πρῶτος Πατριάρχης μετὰ τὴν ἅλωση (ὁ σοφώτερος κληρικὸς τῆς ἐποχῆς) – ἐρωτώμενος γιὰ 
τὴν σχεδιαζόμενη ἕνωση, εὑρισκόμενος στὸ κελλάκι του στὴν Μονὴ τοῦ Παντοκράτορος, ἔδωκε ἐγγράφως τὴν ἀκόλουθη ἀπάντηση:

«Ἄθλιοι Ρωμαῖοι, εἰς τὶ ἐπλανήθητε, καὶ ἀπεμακρύνατε 
ἐκ τῆς ἐλπίδος τοῦ Θεοῦ, καὶ ἠλπίσατε εἰς τὴν δύναμιν τῶν 
Φράγκων, καὶ σὺν τῇ πόλει ἐν ᾖ μέλλει φθαρῆναι, ἐχάσα-
τε καὶ τὴν εὐσέβειάν σας. Ἴλεώς μοι, Κύριε. Μαρτύρομαι 
ἐνώπιόν σου ὅτι ἀθῷός εἰμι τοῦ τοιούτου πταίσματος. 
Γινώσκετε, ἄθλιοι πολῖται, τί ποιεῖτε; Καὶ σὺν τῷ αἰχμα-
λωτισμῷ, ὃς μέλλει γενέσθαι εἰς ὑμᾶς, ἐχάσατε καὶ τὸ 
πατροπαράδοτον, καὶ ὡμολογήσατε τὴν ἀσέβειαν; Οὐαὶ 
ὑμῖν έν τῷ κρίνεσθαι».
Πηγή: Δ. Α. ΜΟΡΤΜΑΝΟΥ, ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ 
ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ, ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1859, σελ. 79 κ.ε.
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Ἀκούγεται πολὺ συχνὰ ὁ ὅρος «νεολογισμός». Συνήθως 
μὲ τὸν ὄρο αὐτὸ περιγράφεται μιὰ λέξη, ἕνας ὅρος ποὺ 

ἔχει εἰσαχθεῖ πρόσφατα. Ἀποτελεῖ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σύν-
θεση παλαιῶν ὅρων ἢ ἀκόμη καὶ υἱοθέτηση ὅρων ἀπὸ ξένες 
γλῶσσες. Ἡ βαθύτερη ὅμως ἀνάγκη ποὺ ὠθεῖ αὐτοὺς ποὺ 
εἰσάγουν τὴν χρήση τῶν νεολογισμῶν εἶναι ἡ ἐπίτευξη ἑνὸς 
ἀπώτερου στόχου. Θέλουν νὰ περιχαρακώσουν γλωσσικὰ 
πρωθύστερες κατασκευα-
σμένες πραγματικότητες, 
ὥστε νὰ τὶς παρουσιάζουν 
ὡς ἀπορρέουσες ἀπὸ τὴν 
ἁπλὴ λογική των πραγμά-
των. Ἐνῷ στὸ βάθος πρό-
κειται γιὰ μιὰ γλωσσικὴ 
λεοντῆ ποὺ κρύβει ἐπιμε-
λημένα μίαν κίβδηλη κα-
τασκευή, μιὰ νοσηρότητα, 
ἕνα ψεῦδος. Ἔτσι, λοιπόν, 
μέσα στὸ πλαίσιο αὐτό, τὴν 
τελευταία τριακονταετία 
ἀκούσαμε νὰ μιλοῦν γιὰ 
«μὴ πόλεμο», γιὰ «ἀπασχολησιμότητα», γιὰ «nonpaper», 
«ἑτεροχρονισμὸς τῆς Α.Τ.Α», γιὰ «μετενέργεια» κλπ. Ἡ 
χρήση αὐτὴ τῶν νεολογισμῶν ἔχει γενικευθεῖ καὶ αὐτὸ φαί-
νεται καθαρὰ καὶ στὸ νέο «ἀντιρατσιστικὸ» νόμο.

Πρέπει νὰ σταθεῖ κανεὶς σὲ αὐτὴ τὴν ἀκατάσχετη χρήση 
«ἀσυνήθιστων» ὅρων ἀπὸ τοὺς νεόκοπους νομοθέτες μας. 
Κατὰ ἀρχὴν ὁ ὅρος «ἐχθροπάθεια» ποὺ ἀναφέρεται κατὰ 
κόρο στὸν «ἀντιρατσιστικὸ» νόμο, δὲν γίνεται τυχαία. Ὁ 
ἀναγνώστης ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ καταλάβει ὅτι κάθε 
ἄλλο παρὰ ἀθῷες διαθέσεις ἔχει ὁ νομοθέτης ποὺ συνέ-
ταξε τὸ σχέδιο νόμου γιὰ τὸν κολασμὸ τῶν ρατσισμοῦ. 
Ἔχει μάλιστα στόχο νὰ συνδέσει τὸν μαχόμενο Ἱερέα τῆς 
Ἐκκλησίας μας, μὲ ἐμπάθεια καὶ μισαλλοδοξία. Καὶ αὐτὸ, 
ἴσως κατορθώσω νὰ τὸ ἀναδείξω μὲ τὰ παρακάτω.

Κάτ΄ ἀρχὴν ὁ ὅρος «ἐχθροπάθεια» δὲν παρουσιάζεται 
πρώτη φορὰ στὰ δημόσια πράγματα. Ἤδη ἀπὸ τὸ 1951 
στὸν τότε νέοδιαμορφωθέντα Ποινικὸ Κώδικα στὸ ἄρθρο 
196 ἀναφέρεται ἐπὶ λέξει: «Ὁ θρησκευτικὸς λειτουργὸς ποὺ 
κατὰ τὴν ἐνάσκηση τῶν ἔργων του ἢ δημόσια καὶ μὲ τὴν 
ἰδιότητά του προκαλεῖ ἢ διεγείρει τοὺς πολῖτες σὲ ἐχθρο-
πάθεια κατὰ τῆς πολιτειακῆς ἐξουσίας ἢ ἄλλων πολιτῶν 
τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση μέχρι τριῶν ἐτῶν». Μάλιστα ὁ τίτ-
λος τοῦ ἄρθρου 196 ἐπιγράφεται «ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ». Βεβαίως μπορεῖ νὰ ἀντιτείνει 
κανεὶς ὅτι σκοπός τοῦ τότε νομοθέτη δὲν ἦταν ἡ προσθήκη 

προσκομμάτων καὶ μέτρων κατὰ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, 
ἀλλὰ ἡ προστασία τοῦ πολιτεύματος ἀπὸ τοὺς μουφτῆδες 
τῶν Μουσουλμάνων τῆς Δυτικῆς Θράκης. Καὶ αὐτὴ ἡ ψευ-
δοδικαιολογία εἰπώθηκε, ἀλλὰ δὲν γίνεται πιστευτὴ ἀπὸ 
κανέναν. Στὸ σχετικὸ λῆμμα (κάτω ἀπὸ τὸ ἄρθρο) γράφο-
νται τὰ ἑξῆς ὡραῖα…: «Λήμματα ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ (Π.Κ.), 
ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ή ΔΙΕΓΕΡΣΗ 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟ-
ΛΙΤΩΝ ΣΕ ΕΧΡΟΠΡΑΘΕΙΑ ΚΑΤΑ ΠΟ-
ΛΙΤΕΙΑΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ Ή ΠΟΛΙΤΩΝ, 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΑΞΙ-
ΩΜΑΤΟΣ» (Μπορεῖ νὰ ἐντοπίσει 
ὅποιος θέλει τὸ ἄρθρο 196 τοῦ 
Ποινικοῦ Κώδικα στὴν συντο-
μευμένη ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση: 
http://goo.gl/cWiZ4Q).

Ἂς προσπαθήσω ὅμως νὰ ἀπο-
τυπώσω καὶ νὰ περιγράψω (ὅσο 
μπορῶ) τὸ «πνεῦμα» τοῦ συντά-
κτου του «α»/ν. Ἡ «ἐχθροπά-
θεια» ἀλήθεια τί σημαίνει; Ση-

μαίνει ἀκριβῶς μιὰν ἐνδιάθετη ροπὴ πρὸς ἀντιπαλότητα, 
μίαν ἐμπαθῆ κίνηση τῆς ψυχῆς πρὸς ἄσκηση ἐχθρικῶν καὶ 
πολεμικῶν διαθέσεων κατὰ κάποιου. Δηλαδὴ παθαίνει τὴν 
ἐχθρότητα ὅποιος εἶναι ἐχθροπαθῆς καὶ διακατέχεται ἀπὸ 
τὴν ἐχθροπάθεια. Ὁ ἐχθροπαθῆς, ὅμως, ἐδῶ (στὸ ἄρθρο 
196 τοῦ Π.Κ.) εἶναι ὁ θρησκευτικὸς λειτουργός.  Ἤδη τὸ 
πρῶτο «ρῆγμα» ὑφίσταται. Τώρα στὴν περίπτωσή μας στὸ 
«ἀντιρατσιστικὸ» νομοσχέδιο (ἤδη ἔγινε νόμος τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ κράτους) ὁ νομοθέτης ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἄσκηση τῶν 
νομικῶν του δραστηριοτήτων, ἀσκεῖ …καὶ «πνευματικὸ» 
ἔργο. Ἐμφανίζεται ὡς καρδιογνώστης καὶ γνωρίζων τὰ 
ἄδυτα τῆς ψυχῆς τοῦ ἀντιτιθέμενου στὴν ὁμοφυλόφιλη 
ἀσυδοσία καὶ τοῦ προσάπτει «ἐχθροπάθεια». Δὲν ἀρκεῖται 
δηλαδὴ στὴ νομικὴ προσπάθεια κολασμοῦ καταδικαστέ-
ων πράξεων, ἀλλὰ θέλει πάση θυσία νὰ κολάσει καὶ τὶς 
ψυχικὲς διαθέσεις κάθε ἀντιφρονοῦντος καὶ ἀντιτιθέμε-
νου στὴν προπαγάνδα εἴτε τῶν ὁμοφυλόφιλων εἴτε τῶν 
μουσουλμάνων.  Ἔτσι προσάπτει «ἐχθροπάθεια», δηλαδὴ 
προκατειλημμένο μῖσος κατὰ τοῦ «θύματος ὁμοφυλόφι-
λου». Βλέπουμε, λοιπόν, νὰ δικάζονται καὶ νὰ καταδικάζο-
νται καὶ νὰ ὁδηγοῦνται στὴν πυρὰ «ἐνδιάθετες ψυχικὲς 
καταστάσεις». Καὶ ὅλα αὐτὰ λέγονται, νομοθετοῦνται, 
καὶ ἐπι κρέ μανται ὡς «δαμόκλειος σπάθη» ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ 
ὀνομάζονται κρατοῦντες καὶ προστάτες κάθε ταλαίπωρης 
μειονότητας. Στὸ ὄνομα δηλαδὴ τῆς δημοκρατίας καὶ τῆς 

νεωτερικότητας, διαπράττεται μιὰ μεσαιωνικὴ τερατουρ-
γία. Καὶ ἐλάχιστοι ἀντιδροῦν.

Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο μπορεῖ νὰ μιλήσει κάποιος νεόκοπος 
προστάτης τῶν ἀρτιφανῶν μειονοτήτων (ποὺ φωνασκοῦν 
μὲ στεντόρεια φωνὴ γιὰ τὰ δικαιώματά τους), γιὰ «ὁμοφο-
βοπάθεια». Δηλαδὴ κάποιος ποὺ δὲν ἐγκρίνει τὸν τρόπο 
ζωῆς τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἐκτὸς καὶ ἀπὸ «ὁμοφοβικός», 
εἶναι καί … «ὁμοφοβοπαθῆς». Δηλαδὴ διακατέχεται ἀπὸ 
τὸ πάθος τῆς «ὁμοφοβίας». Ἐπίσης ἐκτὸς ἀπὸ ἐχθροπαθῆς, 
ὁ θρησκευτικὸς λειτουργὸς μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ καὶ 
εὐεπίβουλος, δηλαδὴ ἀρεσκόμενος νὰ σκευωρεῖ ἐπίβουλα 
σχέδια ἐναντίον τοῦ … «δύστυχου» μειονοτικοῦ. Βεβαίως 
τοὺς ὄρους αὐτούς δὲν τοὺς ἔχουν εἰσάγει ἀκόμη οἱ ἐργο-
λαβικοὶ ὑπερασπιστὲς τοῦ «ἀντιρατιστικοῦ», ἀλλὰ δὲν εἶναι 
διόλου ἀπίθανο νὰ συμβεῖ κάτι τέτοιο.

Ἀπὸ τὸν Μάη τοῦ 1968 καὶ μετά, ὅλα αὐτὰ τὰ καινοφανῆ  
κινήματα ποὺ διεκδικοῦσαν τὸ πλασάρισμά τους καὶ τὴν 
ἀνεμπόδιστη ἄσκηση τῶν δραστηριοτήτων τους, ἔχουν 
ἐνταχθεῖ στὴν κρατοῦσα ἐξουσία. Καὶ μάλιστα παρὰ καὶ 
ἐνάντια σὲ κάθε παραδεδομένο καὶ θέσμιο που διδάσκει 
ἡ Ἐκκλησία μας. Δηλαδὴ ἡ Οἰκολογία, ὁ Φεμινισμός, ἡ 
Ὁμοφυλοφιλία, ὁ Ἀντιμιλιταρισμὸς (καὶ ἡ συνακόλουθη 
ἄρνηση τῆς στρατιωτικῆς θητείας), σὲ ἕνα μεγάλο βαθμὸ 
ἔχουν βρεῖ ἐρείσματα σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς ἐξουσίας καὶ 
διεκδικοῦν σὲ ὁλοένα ἐντονότερο βαθμό, τὴν διεύρυνση 
τῶν δικαιωμάτων τους καὶ τῆς ἐπιρροῆς τους. Κι ἐδῶ θέλω 
νὰ τονισθεῖ κάτι ποὺ ἔχει ἰδιαίτερη σημασία γιὰ ἐμᾶς. Δὲν 
ἀντιτιθέμεθα σὲ κάθε ὁμοφυλόφιλο. Ὁ καθεὶς εἶναι ὑπεύ-
θυνος, ἐλεύθερος καὶ ἀνεμπόδιστος νὰ διάγει τὸν βίον τῆς 
ἀρεσκείας του. Ἄλλο εἶναι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ διάσταση τῆς 
προσωπικῆς ἐπιλογῆς ἑνὸς ἀνθρώπου, καὶ ἄλλο εἶναι ἡ 
γαυριούσα ἀλαζονεία σημαινόντων ὁμοφυλοφίλων ποὺ 
κομπορρημονεῖ καὶ ἀσχημονεῖ μὲ κάθε ἠχηρὸ καὶ κραυ-
γαλέο τρόπο. Ἄλλο οἱ ἐπιλογὲς σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδο καὶ 
ἄλλο ἡ διεκδίκηση δημόσιου ρόλου στὰ δημόσια πράγ-
ματα. Ἄλλο ὁ ἀτομικὸς τρόπος του νὰ ἐπιλέγει ὅποια ζωὴ 
θέλει κάποιος καὶ ἄλλο νὰ ἑρμηνεύει τὸν ἀνθρώπινο βίο 
καὶ κάθε δραστηριότητα μέσῳ τῆς ὁμοφυλοφιλίας του. Ἡ 
ἀπόσταση εἶναι τεράστια. 

Ἔτσι ὅπως πᾶμε ὁ Ὀρθόδοξος τῆς ἐποχῆς μας δὲν θὰ 
μπορεῖ παρὰ νὰ πηγαίνει μόνο στὴν Θεία Λειτουργία καὶ 
νά ἔχει μόνο προσωπικὲς πεποιθήσεις γιὰ τὸν ἑαυτόν του 
καὶ μόνον, ποὺ θὰ εἶναι προσωπικὸ δεδομένο καὶ δὲν θὰ 
πρέπει νὰ μιλάει γιὰ αὐτὲς δημοσίως, ἀφοῦ μπορεῖ νὰ 
προσβάλλει ὁποιονδήποτε «μειονοτικό».

Βασίλης Π. Μακρής 
Μέλος Κεντρικής Επιτροπής Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΟΙ ΚΟΥΤΟΠΟΝΗΡΙΕΣ ΤΟΥ 
«ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ» ΝΟΜΟΥ

Στὴ συνέχεια εἴχαμε τὶς προγραμματικὲς 
δηλώσεις τῆς κυβέρνησης, οἱ ὁποῖες κινή-
θηκαν σὲ πλέον ρεαλιστικὰ πλαίσια, μιᾶς 
καὶ οἱ πρῶτες ἐξαγγελίες τῶν στελεχῶν, 
ἔδειχναν μιὰ πρεμούρα ἀλλαγῶν, χωρὶς 
πλήρη μελέτη τῶν προβλημάτων. Ὅμως 
εἶναι ἀδιαμφισβήτητο γεγονός, ὅτι ἔχου-
με ἐξαγγελίες ἀπὸ πρωθυπουργικὰ χείλη, 
οἱ ὁποῖες δημιούργησαν αἴσθηση ψυχικῆς 
ἐφορίας καὶ ἔδωσαν στὸν Ἕλληνα τὴν ἐλπί-
δα οὐσιαστικῶν ἀλλαγῶν, ἂν φυσικὰ ἐπα-
ληθευτοῦν.

Στὶς βασικὲς προτεραιότητες τῆς νέας 
κυβέρνησης εἶναι ἡ μέριμνα γιὰ τὶς βασικὲς 
οἰκονομικὲς ἀνάγκες καὶ τὴν περίθαλψη 
τῶν ἐνδεῶν συνανθρώπων μας, θύματα 
τῆς λιτότητας. Στὰ θετικὰ προσμετρᾶται ἡ 
πρόθεση γιὰ τὴν ἀκύρωση τῶν ἰδιωτικο-
ποιήσεων τῆς Δημόσιας περιουσίας, ἰδιαι-
τέρως ὅσον ἀφορᾶς στὶς ὑπηρεσίες κοινῆς 
ὠφελείας (νερό), ἢ σὲ τομεῖς ποὺ ἅπτονται 

τῶν γεωστρατηγικῶν συμφερόντων τῆς 
χώρας, (περιφερειακὰ ἀεροδρόμια καὶ λι-
μάνια). Σημαντικὴ εἶναι ἡ πρόθεση, τόσο 
γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν προνομίων τῶν 
βουλευτῶν, ὅσο καὶ γιὰ τὴ δημιουργία ἐξε-
ταστικῶν ἐπιτροπῶν γιὰ νὰ διερευνηθοῦν 
καὶ νὰ ἀποδοθοῦν εὐθύνες γιὰ οἰκονομικὲς 
ἀτασθαλίες προηγούμενων ἐτῶν, ἀλλὰ καὶ 
τὴν εἴσοδο τῆς Χώρας στὴν περίοδο τῶν 
μνημονίων καὶ τῶν δανειακῶν συμβάσεων. 
Μένει νὰ δοῦμε τί ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἐξαγγελίες 
θὰ ὑλοποιηθεῖ καὶ σὲ ποιὸ βαθμό, μιᾶς καὶ 
οἱ ὑποσχέσεις ἀνέκαθεν δὲν λείπουν ἀπὸ 
τοὺς πολιτικούς μας. 

Ὑπάρχουν βέβαια καὶ ἀρκετὰ σημεῖα τῶν 
προγραμματικῶν δηλώσεων τὰ ὁποῖα δὲν 
μᾶς βρίσκουν σύμφωνους. Ἐπιγραμματικὰ 
ἀναφέρω κάποια, ὅπως τὴ χρήση τῆς λέξης 
Μακεδονία στὸ ὄνομα τοῦ κράτους τῶν 
Σκοπίων, τὴν πρόταση γιὰ Διζωνική, Δι-
κοινοτικὴ ὁμοσπονδία στὴν Κύπρο, τὴν 

ἄκριτη (ἂν τελικὰ γίνει ἔτσι) ἀπονομὴ ὑπη-
κοότητας σὲ παιδιὰ λαθρομεταναστῶν, τὴν 
πρόθεση τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδεί-
ας καὶ Θρησκευμάτων νὰ καταργήσει τὶς 
ἐξετάσεις στὰ Πρότυπα καὶ Πειραματικὰ 
Ἱδρύματα τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης, καθὼς 
καὶ τὴν προπαρασκευὴ τοῦ νομοσχεδί-
ου ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης γιὰ τὸ 
σύμφωνο συμβίωσης τῶν ὁμοφυλοφίλων.

Ὅσον ἀφορᾶ στὰ τῆς οἰκονομίας, ἡ κυ-
βέρνηση μετὰ τὶς ἀρχικὲς κορῶνες περὶ 
τέλους τοῦ μνημονίου, ἀναγκάστηκε νὰ 
συμβιβαστεῖ σὲ μία συμφωνία τῆς ὁποίας 
τὰ βασικὰ σημεῖα εἶναι: 

Ἐπεκτείνεται ἡ ὑπάρχουσα δανειακὴ 
σύμβαση (MFFA) γιὰ 4 μῆνες, δηλαδὴ μέ-
χρι τὰ τέλη Ἰουνίου. Ἔτσι θὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ 
ἀξιολόγηση τοῦ προγράμματος καὶ μὲ βάση 
αὐτή, θὰ ἐκταμιευτεῖ ἡ τελευταία δόση.

Ἡ κυβέρνηση ἀποδέχεται ὁλόκληρο τὸ 
ὑπάρχον χρέος καὶ δεσμεύεται νὰ πληρωθεῖ 
πλήρως καὶ ἐγκαίρως. Ἐπιπλέον, δεσμεύε-
ται νὰ μὴν προβεῖ σὲ μονομερεῖς ἐνέργειες 

ποὺ θέτουν ἐν ἀμφιβόλλῳ τὴν ἐπίτευξη τῶν 
οἰκονομικῶν στόχων τοῦ προγράμματος.

Δίνεται στὴν Κυβέρνηση ἡ δυνατότητα 
νὰ ἀντικαταστήσει κάποιες μεταρρυθμίσεις 
τοῦ ὑπάρχοντος προγράμματος μὲ κάποιες 
ἄλλες.

Οἱ δανειστὲς ἀποδέχθηκαν τὸ πλεόνα-
σμα τοῦ 2015 νὰ εἶναι πιθανὸν μικρότερό 
του 3% τοῦ ΑΕΠ (ποὺ εἶχε συμφωνηθεῖ 
τὸ 2012).

Δεσμεύτηκαν τὰ περίπου 10 δὶς € τοῦ 
ΤΧΣ ἀπὸ τὸν ESM, ὥστε νὰ χρησιμοποι-
ηθοῦν ἀποκλειστικὰ γιὰ τὸ τραπεζικὸ σύ-
στημα ὅταν χρειαστεῖ.

Ἀλλάζει ὄνομα ἡ ΤΡΟΪΚΑ καὶ πλέον θὰ 
λέμε «Οἱ θεσμοί».

Τελικὰ καὶ οἱ πλέον αἰσιόδοξοι ἀντιλαμ-
βάνονται ὅτι ἡ κυβέρνηση εἶναι πολύ, πολὺ 
μακριὰ ἀπὸ τὶς ἐξαγγελίες της, ἀλλὰ καὶ σὲ 
ὁλοσχερῆ ἀντίθεση μὲ αὐτές. Αὐτὸ ἀναμέ-
νεται νὰ δημιουργήσει ἐντάσεις στὴν κοι-
νοβουλευτικὴ ὁμάδα τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα πραγματικότητα ἢ νέα ὀφθαλμαπάτη;
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)

(Συνέχεια στήν σελ. 4)
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Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς 18 Ἰανουαρίου πραγματο-
ποιήθηκε ἡ κοπὴ τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τῆς Παράταξής 

μας στὸ Ξενοδοχεῖο «Στράτος Βασιλικός». Εὐχαριστοῦμε 
πολὺ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θήρας, Ἀμοργοῦ 
καὶ Νήσων, κ. Ἐπιφάνειο, ποὺ δέχθηκε τὴν πρόσκλησή μας 
καὶ παραβρέθηκε γιὰ νὰ εὐλογήσει τὴν ἐκδήλωση. Ἐπίσης 
εὐχαριστοῦμε πολύ τοὺς κληρικοὺς ὅπως καὶ τὰ μέλη καὶ 
τοὺς φίλους τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ποὺ ἀνταποκρίθηκαν μὲ 
ἐνθουσιασμὸ καὶ συγκεντρώθηκαν στὴ φιλόξενη αἴθουσα 
τοῦ Ξενοδοχείου.

Ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ τὴν κοπὴ τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας 
μετὰ τὴν εὐλογία της ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπο-
λίτη κ. Ἐπιφάνειο.

Στὴ συνέχεια ἐκ μέρους τῆς Παράταξης ἡ κ. Μαρίνα 
Διαμαντὴ καλωσόρισε ὅλους τοὺς παρευρισκόμενους καὶ 
ἀκολούθως θύμισε στοὺς παρόντες τοὺς λόγους γιὰ τοὺς 
ὁποίους ἡ Παράταξή μας ἔκρινε μετὰ τὶς Εὐρωεκλογὲς τοῦ 
Μαΐου τοῦ 2014 νὰ μὴ συμμετάσχει προσωρινὰ σὲ ἄλλες 
ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις, καὶ αὐτὸ παρὰ τὴν ἀνοδική της 
τάση σὲ κάθε ἐκλογικὴ ἀναμέτρηση. Οἱ λόγοι αὐτοὶ εἶναι 
πρῶτα μὲν οἱ οἰκονομικὲς δυσχέρειες, ἀλλὰ πρὸ πάντων 
ἡ ἔλλειψη κατανόησης τῆς πρωτοποριακῆς ἀντίληψης 
τῆς πολιτικῆς κυρίως ἐκ μέρους τοῦ ὑγιοῦς Ἐκκλησιάσμα-
τος τῆς Πατρίδας μας –κλήρου καὶ λαοῦ– ποὺ ἐκφράζει 
ἡ Παράταξή μας. Καὶ αὐτὴ ἡ πολιτικὴ δὲν ἔχει τίποτε τὸ 
κοινὸ μὲ τὶς ξενόφερτες πολιτικὲς ἀντιλήψεις τῶν γνωστῶν 
κομμάτων. Γι’ αὐτὸ προέχει τώρα, ὅπως ἔχει ἀνακοινωθεῖ 
σχετικὰ μὲ τὶς Ἐκλογὲς τῆς 25ης Ἰανουαρίου, «ἡ παιδεία 
τοῦ Ἔθνους», δηλ. «νὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας ὅπου 
ἡ Ἐκκλησία ἦταν αὐτὴ ποὺ περιεῖχε τὸ κράτος καὶ δὲν 
ἦταν περιεχόμενό του». Ἔπειτα ἡ κ. Διαμαντὴ κάλεσε τὸν 
Πρόεδρο τῆς Παράταξης κ. Μιχαὴλ Ἠλιάδη στὸ βῆμα. 

Ὁ κ. Ἠλιάδης ἐπεσήμανε τὸν 
κίνδυνο, ὅτι λόγῳ τῆς πλύσης 
ἐγκεφάλου ποὺ ἔχει ὑποστεῖ ὁ 
λαός μας ἴσως θὰ ἔρθει γιὰ πρώ-
τη φορὰ ἕνας δηλωμένος ἄθεος 
γιὰ νὰ ἀναλάβει τὴ διακυβέρ-
νηση τῆς Πατρίδας μας καὶ ἔτσι 
θὰ ἀπειλήσει μὲ μιὰ περαιτέρω 
ἀλλοίωση τὸν ἑλληνικὸ λαό. 
Στόχος ἐκείνου καὶ τῶν συνερ-
γατῶν του θὰ εἶναι ἕνα ἄλλο 

εἶδος ἀνθρώπου, ἐντελῶς ξένου πρὸς τὴν ἑλληνικὴ ταυτό-
τητα ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα μέχρι καὶ σήμερα. Στόχος τους θὰ 
εἶναι ἡ διαστροφὴ τοῦ ἤθους καὶ τῶν ἀξιῶν τῆς Ρωμιοσύνης. 
Ἀλλά, «χωρὶς Χριστό», ὅπως σημείωσε χαρακτηριστικὰ ὁ 

κ. Ἠλιάδης, «δὲν ὑπάρχει Ἑλλάδα. Καταργεῖται ὁ Ἑλλη-
νισμός». Στὴ συνέχεια, κάνοντας μιὰ σύντομη ἀναδρομή, 
ἀναφέρθηκε στὴν πορεία τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ὡς τώρα, στὶς 
προσπάθειες ποὺ καταβάλλονται γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν 
πολιτῶν μὲ τὴν ἰστοσελίδα, στὴν ἐφημερίδα ποὺ ἐκδίδεται 
πλέον ἀνὰ δίμηνο, στὴ νεολαία. Ἐπίσης ἔκανε μιὰ σύντομη 
ἀναφορὰ στὸ τρομοκρατικὸ χτύπημα τῆς Γαλλίας, στὸν 
πόλεμο τοῦ Ἰσλαμικοῦ Κράτους στὴ Μέση Ἀνατολή, στὴν 
ἐθελοτυφλία τῶν δικῶν μας ἐδῶ πολιτικῶν μὲ τμήματα 
ἰσλαμικῶν σπουδῶν στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ καὶ ἀνέγερση 
τζαμιῶν. Ἔθιξε τὸ τεράστιο πρόβλημα τῆς δημογραφικῆς 
ἐξέλιξης στὴν Ἑλλάδα ποὺ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐπιδίω-
ξη μετανάστευσης φανερώνει «σχέδιο ἀντικατάστασης 
τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ μὲ ξένους», παρουσίασε τοὺς 
οἰκονομικοὺς δεῖκτες σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ἐπιδιώξεις τῶν 
οἰκονομικῶν ἐλὶτ παγκοσμίως, γιὰ νὰ καταλήξει, ὅτι σ’ αὐτὴ 
τὴν τόσο ἀπογοητευτικὴ κατ’ ἄνθρωπον κατάσταση ἡ μόνη 
ἱστορικὰ ἀποδεδειγμένη λύση εἶναι ἡ πολιτικὴ ποὺ βασί-
ζεται στὴ μεταμορφωτικὴ δύναμη τῆς Ὀρθόδοξης πίστης.

Ἔπειτα κάλεσε στὸ βῆμα τὸν πρῶτο πρόεδρο τῆς Παρά-
ταξης, τὸν κ. Ἐμμανουὴλ Βολουδάκη, τὸν ὁποῖο καὶ ὅρισε, 
μὲ τὴ σύμφωνη γνώμη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, Γενικὸ 
Διευθυντὴ τῆς Παράταξης. Ὁ κ. Βολουδάκης εὐχαρίστησε 
γιὰ τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη του πρὸς αὐτόν, λέγοντας 
ὅμως παράλληλα, ὅτι δὲν αἰσθάνεται ὅτι τοῦ χρειάζονται 
τίτλοι, ἐπειδὴ ὅλη ἡ ζωὴ του εἶναι ἀπόλυτα συνυφασμένη 
μὲ τὸ ἔργο τῆς Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Στὴ συνέχεια 
ἐπέστησε τὴν προσοχὴ τῶν παρόντων στὸ ζήτημα τῶν 
πρόωρων ἐκλογῶν, τονίζοντας, ὅτι γίνονται μὲ σκοπι-
μότητα, ὅτι ἡ παροῦσα κυβέρνηση εἶχε θητεία μέχρι τὸν 
Μάρτιο τοῦ 2016 καὶ ὅτι δὲν ἤθελε νὰ φανεῖ ἡ παταγώδης 
ἀποτυχία τῆς πολιτικῆς της. Γι’ αὐτό, γιὰ νὰ ἔχει ἄλλοθι, 
προκήρυξε τὶς τωρινὲς ἐκλογές. Ἡ ἑπόμενη κυβέρνηση θὰ 
πεῖ ὅτι βρῆκε καταστάσεις ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ φανταστεῖ 
καὶ ὅτι ἑπομένως δὲν μπορεῖ νὰ κάνει στὴν οὐσία τίποτε, 
ἀπὸ αὐτὰ ποὺ εἶχε ὑποσχεθεῖ, γιὰ νὰ ἀναστρέψει τὴν κα-
ταστροφὴ ποὺ ἔχει συντελεστεῖ.  Ἄρα, οὔτε δικαιολογίες 
στὸν ἀπερχόμενο οὔτε στὸν ἐπερχόμενο πρωθυπουργὸ 
πρέπει νὰ δοθοῦν. Οὔτε πολὺ περισσότερο μὲ κίνητρο τὸ 
θυμὸ πρέπει νὰ ψηφίσουμε. Στὰ οἰκονομικὰ θέματα, ὅπως 
ἔχει τονιστεῖ καὶ ἀπὸ εὐρωπαίους ἡγέτες καὶ ἀπὸ μεγά-
λους οἰκονομολόγους, δὲν πρόκειται νὰ δοῦμε ἀλλαγές. 
Ἐκεῖ ποὺ ἡ Πατρίδα διατρέχει ὕψιστο κίνδυνο εἶναι στὴν 
πνευματικὴ ζωὴ τοῦ λαοῦ. Μιὰ ἐνδεχόμενη κυβέρνηση, ποὺ 
ἀποτελεῖται ἀπὸ πρόσωπα ποὺ δημόσια ἔχουν κηρύξει τὴν 
ἀθεΐα τους, θὰ ἐπιφέρει τὶς τομὲς ἐκεῖνες στὴν πνευματικὴ 
ζωὴ τοῦ τόπου πού, σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ οἰκονομικὰ θέματα, 

δὲν θὰ εἶναι πλέον ἀναστρέψιμες. Καὶ αὐτὸ πρέπει ὁπωσ-
δήποτε νὰ ἀποτραπεῖ. «Στὴν Ἑλλάδα», τόνισε, «κυβερνάει 
Ἕνας, Αὐτὸς ποὺ τὴν ἔχει κρατήσει ζωντανὴ μέχρι σήμερα, 
παρὰ τὰ ἐλαττώματα καὶ τὰ λάθη τοῦ λαοῦ της». 

Στὴ συνέχεια ὁ κ. Βολουδάκης  παρέδωσε τὴ σκυτάλη 
στὸ βῆμα στὸν κ. Κώστα Ταγαράκη, δραστήριο μέλος μας 
ἀπὸ τὴν Κρήτη. Ὁ κ. Ταγαράκης στὸν ἔνθερμο, σύντομο 
χαιρετισμό του τόνισε τὴ δύσκολη κατάσταση τῆς Πατρίδας 
μας καὶ κάλεσε ὅλα τά μέλη καὶ τοὺς φίλους τῆς Παράταξής 
μας σὲ συνεχῆ ἀγῶνα, γιὰ νὰ μείνει ἡ Πατρίδα μας ὀρθό-
δοξη, μὲ αὐταπάρνηση καὶ θυσίες, γιατί, ὅπως χαρακτη-
ριστικὰ εἶπε, «στὴ θυσία καὶ τὴν ταπείνωση δὲν μποροῦν 
οἱ ἄλλοι νὰ μιμηθοῦν τὸν χριστιανό». Ἀκολούθως ἔγινε 
ἀναφορὰ σὲ ἐπιστολὴ τῶν μελῶν μας ἀπὸ τὴ Λέσβο, μὲ 
τὴν ὁποία δήλωναν τὴ συμπαράστασή τους στὸν κοινό μας 
ἀγῶνα καθὼς καὶ τὴ νοερὴ συμμετοχή τους στὴν κοπὴ τῆς 
πίτας μας. Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε σὲ κλίμα συγκρατημένης 
αἰσιοδοξίας γιὰ τὶς ἐπικείμενες ἐκλογές, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν 
ὑπόσχεση ὅλων, ὅτι τὸ 2015 θὰ εἶναι μιὰ χρονιὰ ἔντονου 
καὶ συντονισμένου ἀγῶνα γιὰ νὰ γίνει πραγματικότητα ὁ 
ἱερός μας σκοπός, «νὰ πάρουμε τὴν Πατρίδα μας πίσω».

Λέων Μπρανγκ - Διευθυντής  Υπηρεσίας Εκκλησιαστικών 
Υποθέσεων Πολιτικής Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ἡ κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας τῆς Παρατάξεως

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας, Ἀμοργοῦ καὶ Νήσων, κ. Ἐπι-
φάνειος, εὐλογεῖ τήν Ἁγιοβασιλόπιτα τῆς Παρατάξεώς μας.

Τό φλουρί τῆς Ἁγιοβασιλόπιτας, συνοδεύτηκε μέ δῶρο δύο διανυκτερεύσεις 
σέ ξενοδοχεῖο του ὁμίλου στην Ἑλλάδα (προσφορά τοῦ ξενοδοχείου «Στρά-
τος Βασιλικός»). Ὁ Σεβασμιότατος παρέδωσε τό δῶρο στήν τυχερή οἰκογέ-
νεια πού βρῆκε τό φλουρί.

Ἦταν ἄραγε μόνο ἡ ἔλλειψη προετοιμα-
σίας ἡ ὁποία ὁδήγησε στὰ ἀνωτέρω ἀπο-
τελέσματα; Διότι ἐὰν εἶχε προσέλθει στὶς 
διαπραγματεύσεις:
α. Ἔχοντας φροντίσει νὰ μὴν ὑπάρχουν 

τόσο μεγάλες ἐκροὲς χρημάτων, ὥστε 
νὰ μὴν διακινδυνεύσει μία ἄμεση κατάρ-
ρευση τῶν τραπεζῶν.

β. Μὴ δεσμευόμενη ἐξ ἀρχῆς γιὰ τὴν παρα-
μονὴ τῆς Χώρας στὴν Εὐρωζώνη,
τότε τὸ ἀποτέλεσμα θὰ ἦταν πολὺ καλ-

λίτερο. 
 Ἡ κατάσταση θὰ ἦταν ἐντελῶς διαφορε-

τική, ἂν ἡ κυβέρνηση ἦταν ἀποφασισμένη 
νὰ τηρήσει τὴν προεκλογική της δέσμευση 
γιὰ διαγραφὴ μέρους τοῦ χρέους. Ἔχοντας 
καλύψει τὰ νῶτα της σὲ ὅλους τους τομεῖς, 
μποροῦσε συγκαλέσει Διεθνῆ Ἐπιτροπὴ 
Λογιστικοῦ Ἐλέγχου, ὥστε νὰ καθορισθεῖ 
καὶ στὴ συνέχεια νὰ διαγραφεῖ τὸ ἐπαχθὲς 
μέρος τοῦ χρέους. Αὐτὸ θὰ μᾶς ἀπάλλασσε 

ἀπὸ μεγάλο μέρος τῶν τόκων ποὺ ἐπιβαρύ-
νουν τὸν προϋπολογισμό. Συγχρόνως, δὲν 
θὰ ἀφήναμε τὸ χρέος κληρονομιὰ στὶς ἑπό-
μενες γενιές, τὸ ὁποῖο εἶναι ἀνεύθυνο καὶ 
ἀνέντιμο. Αὐτὸ δὲν τὸ ἀποφεύγουμε μέσῳ 
τῶν ὁμολόγων ἀόριστης διάρκειας ἢ αὐτῶν 
μὲ ρήτρα ἀνάπτυξης ποὺ πρότεινε ὁ Ἕλλη-
νας Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν. Παράλληλα, ἡ 
κυβέρνηση θὰ προετοιμαζόταν γιὰ τὴν ἔξο-
δο ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη, κάτι τὸ ὁποῖο δὲν 
προβλέπεται στὶς συνθῆκες, συνεπῶς θὰ 
ἀπαιτοῦνταν διαπραγματεύσεις ἀρκετῶν 
μηνῶν. Ἄλλωστε γιὰ τὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
τὸ Εὐρὼ εἶναι ἡ θηλιὰ στὸ λαιμὸ τῆς Ἑλλη-
νικῆς κοινωνίας, ὅπως ἔχουμε πλειστάκις 
ἀναλύσει στὸ παρελθόν. Ἡ ἀπομάκρυνση 
ἀπὸ μία ἀπολύτως διεφθαρμένη Εὐρώπη, 
ὅπου ἀξία ἔχει μόνο το χρῆμα, θὰ ἦταν ἡ 
μόνη σωτήρια ἐπιλογὴ γιὰ τὴν Πατρίδα 
μας. 

Στὴ σημερινὴ κατάσταση ὁδηγηθήκαμε 

λόγῳ κρίσης ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν, λόγῳ τῆς 
ἐγκατάλειψης τῆς πατροπαράδοτης πνευ-
ματικότητας τοῦ Γένους μας καὶ τὴ στροφή 
μας στὸν Δυτικὸ «εὐδαιμονισμό». Τὸ ζη-
τούμενο σήμερα εἶναι ἕνα νέο κοινωνικὸ 
ὅραμα στηριγμένο στὴν Πολιτισμικὴ παρά-
δοση τοῦ τόπου μας. Ἀπαιτεῖται ἐπιτέλους 
νὰ τεθεῖ τὸ πραγματικὸ Ὀρθόδοξο ἦθος 
θεμέλιο στὴν κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ ζωὴ 
τῆς Πατρίδος μας. Αὐτὸ τὸ ἦθος δημιουργεῖ 
τὸ ἡρωϊκὸ καὶ ἀδούλωτο πνεῦμα. Αὐτὸ τὸ 
ἦθος, ποὺ συνυφάνθηκε ἀπόλυτα μὲ τὴν 
Ἑλληνικὴ ψυχή, ἦταν ἡ κινητήριος δύναμη 
τῶν ἀνθρώπων ποὺ θυσιάστηκαν γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα, ἀπὸ τοὺς ἥρωες τοῦ ’21, μέχρι τὸν 
Καποδίστρια, τὸν Παῦλο Μελᾶ καὶ τοὺς 
ἀγωνιστὲς τοῦ ’40. Ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ζωὴ 
τῆς Ἑλλάδας, τὸ ἦθος αὐτὸ χάθηκε μετὰ 
τὴν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια. Εἴδαμε 
τὸ ἦθος ὅσων καπηλεύθηκαν τὴν Ὀρθοδο-
ξία. Εἴμαστε, ὅμως, ἰδιαιτέρως ἐπιφυλακτι-
κοὶ ἀπέναντι καὶ στὸ ἦθος ποὺ στηρίζεται 

ἁπλᾶ στὴν ἀνθρώπινη συνείδηση ἡ ὁποία 
κάλλιστα μπορεῖ νὰ ἀλλοτριωθεῖ.

Ἀπαιτεῖται μία ἐθνεγερσία, ποὺ θὰ ἐπα-
ναδιαμορφώσει τὴν Ρωμηοσύνη μας. Αὐτὸ 
ἔχει σὰν προϋπόθεση μιὰ πραγματικὴ παι-
δεία γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα καὶ σίγουρα δὲν 
μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ πρόσωπα, ὅπως 
αὐτὸ τοῦ κ. Κουράκη στὸ Ὑπουργεῖο Παι-
δείας.

Θὰ περιμένουμε νὰ δοῦμε ἂν ὑπάρξουν 
οὐσιαστικὲς τομές, πέραν τῆς ἐπικοινωνι-
ακῆς πολιτικῆς τῆς νέας κυβέρνησης. Θὰ 
σταθοῦμε κριτικὰ ἀπέναντι στὴ νέα κυ-
βέρνηση, ὅπως κάναμε μέχρι τώρα ἀπὸ τὸ 
2008, ποὺ ἱδρύθηκε ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». 

Θὰ ἀγρυπνοῦμε ὑπερασπιζόμενοι τὰ 
δίκαια τοῦ λαοῦ μας, θὰ συνεχίσουμε τὸν 
ἀγῶνα μέχρι νὰ πάρουμε πίσω τὴν Πατρί-
δα μας.

Ὁ Πρόεδρος  
Μιχαὴλ Ἠλιάδης

Νέα πραγματικότητα ἢ νέα ὀφθαλμαπάτη;
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 3)


