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Παιδεια κατα τῆς Πιςτεως  
και τῆς Πατριδος

Ποιὰ εἶναι ἡ πραγματικὴ 
ἐλπίδα γιὰ τὴν Ἑλλάδα;

Τρεῖς μῆνες μετὰ τὶς ἐκλογὲς καὶ ἡ ἐπήρεια 
τῶν «ἐνέσεων ἠθικοῦ» ποὺ ἔγιναν στὸ 

λαό μας ἀπὸ τὴ νέα κυβέρνηση, ἔχει ἀρχίσει 
νὰ ὑποχωρεῖ. Εἶναι ἄραγε αὐτὴ ἡ ἐλπίδα πού 
περίμενε ὁ Ἑλληνικὸς λαός;

Ἡ πραγματικὴ ἐλπίδα γιὰ τὴν Ἑλλάδα, θὰ 
ἔρθει ἀπὸ μία κυβέρνηση ποὺ ἔχει ὡς βασικές 
της προτεραιότητες:

Α. Τὴν ἄνοδο τοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου 
του Ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὴν ἀνάδειξη τῆς 
πολιτισμικῆς μας κληρονομιᾶς καὶ τὴν ἀξι-
οποίησή της, τὴν καλλιέργεια πραγματικὰ 
ἀνθρωπίνων σχέσεων στὰ σχολεῖα μας καὶ 
τὴν κοινωνία ὁλόκληρη, μὲ βάση τὸ σεβασμὸ 

καὶ τὴν ἀγάπη γιὰ τὸν συνάνθρωπο. Σήμερα 
δυστυχῶς,ἀνθοῦν παντοῦ οἱ καρποὶ τοῦ δυ-
τικοῦ τρόπου ζωῆς, μὲ κυρίαρχα στοιχεῖα τὸν 
ἀτομικισμό, τὸν ἐγωϊσμό, τὴ βία καὶ τὸ δίκαιο 
τοῦ ἰσχυροῦ, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ ἀπάνθρωπες 
καταστάσεις, ὅπως αὐτὴ τοῦ μπούλινγκ. Ἡ 
ὁριοθέτηση τῶν ΜΜΕ ἀπὸ τὴν πολιτεία, ὥστε 
ἡ βία, ἡ σαχλαμάρα καὶ ἡ κάθε λογῆς ἀνη-
θικότητα νὰ σταματήσουν νὰ ἀποτελοῦν τὴ 
βάση τῶν καθημερινῶν τους προγραμμάτων, 
μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ ἰδιαιτέρως χρήσιμη 
στὴν πνευματικὴ ἀναγέννηση τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ λαοῦ. 

Β. Τὴν ἀναδόμηση τοῦ νομοθετικοῦ καὶ 
δικαστικοῦ συστήματος τῆς Χώρας στὴν κα-
τεύθυνση τῆς ἰσονομίας καὶ τῆς πραγματικῆς 
δικαιοσύνης.

Γ. Τὴν προστασία τῶν ἀδυνάτων μὲ τὴ δη-
μιουργία θεσμῶν προνοίας καὶ ἀλληλεγγύης. 

Δ. Τὴν κατάρτιση ἀναλυτικοῦ καὶ ὁλοκλη-
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Τὰ τελευταῖα χρόνια, μᾶς φανερώνουν ὅλο 
καὶ περισσότερο, ὅτι ἡ κρίση ποὺ διανύει 

ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶναι τόσο οἰκονομική,ὅσο ἠθι-
κή, καὶ ὅτι οἱ βαθύτερες αἰτίες τῆς οἰκονομικῆς 
κρίσης βρίσκονται στὴν διάβρωση τῆς ἠθικῆς 
ὑπόστασης τοῦ λαοῦ της. Μιὰ πολὺ οὐσιαστικὴ 
παράμετρος τῆς καλλιέργειας τοῦ λαοῦ εἶναι 
ἡ παιδεία ποὺ τοῦ παρέχεται μὲ εὐθύνη κυρίως 
τῆς πολιτικῆς του ἡγεσίας μέσα ἀπὸ τὰ σχολεῖα, 
μέσα ἀπὸ τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα. 

Ἑπομένως, ἀποφασιστικῆς σημασίας γιὰ τὴν 
ἠθικὴ ὑπόσταση τοῦ λαοῦ εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς 
παιδείας, ὅπως ὁρίζεται μὲ τὴν ἑκάστοτε νομο-
θεσία,ποὺ ὀφείλει φυσικὰ νὰ εἶναι σύμφωνα μὲ 
τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας.

Ο νΟΜΟς 1566 ΤΟῦ 1985 
Ὁ νόμος 1566 τοῦ 1985 ὁρίζει στὸ ἄρθρο 1: 
«1. Σκοπὸς τῆς πρωτοβάθμιας καὶ δευτερο-

βάθμιας ἐκπαίδευσης εἶναι νὰ συμβάλει στὴν 
ὁλόπλευρη, ἁρμονικὴ καὶ ἰσόρροπη ἀνάπτυξη τῶν 
διανοητικῶν καὶ ψυχοσωματικῶν δυνάμεων τῶν 
μαθητῶν, ὥστε, ἀνεξάρτητα ἀπὸ φύλο καὶ κατα-
γωγή, νὰ ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἐξελιχθοῦν σὲ 
ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες καὶ νὰ ζήσουν 
δημιουργικά.

Εἰδικότερα ὑποβοηθεῖ τοὺς μαθητές:
α) Νὰ γίνονται ἐλεύθεροι, ὑπεύθυνοι, δημοκρα-

τικοὶ πολῖτες, νὰ ὑπερασπίζονται τὴν ἐθνικὴ ἀνε-
ξαρτησία, τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς χώρας 
καὶ τὴ δημοκρατία, νὰ ἐμπνέονται ἀπὸ ἀγάπη 
πρὸς τὸν ἄνθρωπο, τὴ ζωὴ καὶ τὴ φύση καὶ νὰ δι-

ακατέχονται ἀπὸ πίστη πρὸς τὴν πατρίδα καὶ τὰ 
γνήσια στοιχεῖα τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς 
παράδοσης. Ἡ ἐλευθερία τῆς θρησκευτικῆς τους 
συνείδησης εἶναι ἀπαραβίαστη.

β) νὰ καλλιεργοῦν καὶ νὰ ἀναπτύσσουν ἁρμονι-
κά το πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα τους, τὶς κλίσεις, τὰ ἐνδι-
αφέροντα καὶ τὶς δεξιότητές τους. Νὰ ἀποκτοῦν, 
μέσα ἀπὸ τὴ σχολική τους ἀγωγή, κοινωνικὴ 
ταυτότητα καὶ συνείδηση, νὰ ἀντιλαμβάνονται 
καὶ νὰ συνειδητοποιοῦν τὴν κοινωνικὴ ἀξία καὶ 
ἰσοτιμία τῆς πνευματικῆς καὶ τῆς χειρωνακτικῆς 
ἐργασίας. Νὰ ἐνημερώνονται καὶ νὰ ἀσκοῦνται 
πάνω στὴ σωστὴ καὶ ὠφέλιμη γιὰ τὸ ἀνθρώπινο 
γένος χρήση καὶ ἀξιοποίηση τῶν ἀγαθῶν του 
σύγχρονου πολιτισμοῦ, καθὼς καὶ τῶν ἀξιῶν 
τῆς λαϊκῆς μας παράδοσης.

γ) Νὰ ἀναπτύσσουν δημιουργικὴ καὶ κριτικὴ 
σκέψη καὶ ἀντίληψη συλλογικῆς προσπάθειας καὶ 
συνεργασίας, ὥστε νὰ ἀναλαμβάνουν πρωτο-
βουλίες καὶ μὲ τὴν ὑπεύθυνη συμμετοχή τους 
νὰ συντελοῦν ἀποφασιστικὰ στὴν πρόοδο τοῦ 
κοινωνικοῦ συνόλου καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῆς πα-
τρίδας μας.

δ) Νὰ κατανοοῦν τὴ σημασία τῆς τέχνης, τῆς 
ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνολογίας, νὰ σέβονται τὶς 
ἀνθρώπινες ἀξίες καὶ νὰ διαφυλάσσουν καὶ προά-
γουν τὸν πολιτισμό.

ε) Νὰ ἀναπτύσσουν πνεῦμα φιλίας καὶ συνερ-
γασίας μὲ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς γῆς, προσβλέ-
ποντας σὲ ἕναν κόσμο καλύτερο, δίκαιο καὶ εἰρη-
νικό».

Στὸ ἄρθρο 6 πάρ. 2 ἀναφέρει ὁ ἴδιος νόμος 
ἰδιαίτερα γιὰ τὴ ἐπιδίωξη τοῦ Λυκείου:

«α) Νὰ κατανοοῦν βαθύτερα τὴν κοινωνικὴ 
πραγματικότητα, νὰ κάνουν σωστὲς ἐπιλογὲς 
γιὰ τὶς παραπέρα σπουδὲς καὶ τὴν ἐπαγγελματι-
κή τους ἀποκατάσταση καὶ νὰ διαμορφώνουν τὸ 
χαρακτήρα καὶ τὴν προσωπικότητά τους ἔτσι, ὥστε 
νὰ ἐντάσσονται ἁρμονικὰ στὸ κοινωνικὸ σύνολο 
καὶ νὰ συμβάλλουν στὴν οἰκονομική, κοινωνικὴ 
καὶ πολιτιστικὴ ἀνάπτυξη τῆς πατρίδας.

β) Νὰ συνειδητοποιοῦν τὴ βαθύτερη σημασία 
τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανικοῦ ἤθους καὶ τῆς στα-
θερῆς προσήλωσης στὶς πανανθρώπινες ἀξίες καὶ 
νὰ κατανοοῦν τὴ σπουδαιότητα τοῦ δημοκρατι-
κοῦ διαλόγου καὶ τῆς συμμετοχῆς σὲ συλλογικὲς 
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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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eΛΛΑΔΑ – aΡΓΕνΤΙνΗ: Τa ΓΕΓΟνΟΤΑ πΙΣω aπo Τhν ΚΑθΕΣΤωΤΙΚh πΛΗΡΟφΟΡΗΣΗ

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!

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 συμβαίνει ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της. 

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ γίνουν συν-
δρομητές, μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν μὲ 
τὰ γραφεῖα τῶν Ἀθηνῶν καὶ νὰ καταθέ-
τουν τὴ συνδρομή τους στοὺς τραπεζι-
κούς λογαριασμούς:

ΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ

ΕΤΟΣ ΣΤ΄
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 22

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
Eurobank/Ταχ. Ταμιευτήριο GR130 2606 3000 0000 0200 4235 12
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www.koinwnia.com
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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-
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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

ή «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Μονή εκφΡαΣτήΣ του ευΡωΣκεΠτίκίΣΜου Στήν 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 ΠΡεΠεί 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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Η ΜΟνΗ ΑΛΗθΙνΗ ΚΑΙ ΑπΟΔΕΚΤΗ ΟΙΚΟνΟΜΙΚΗ πΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕπΟΜΕνΗ ΜΕΡΑΣέ 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 ΣΧΟΛΙΟΠρέπει 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 συμβουλὴν τοῦ θειοτάτου ἀρχαίου ποιητοῦ; Ἐκ τῆς παρούσης ἡμῶν γενεᾶς τὶς ἠμύνθη περὶ πάτρης;Ἠμήνθυσαν περὶ πάτρης οἱ ἄστοργοι πολιτικοί, οἱ ἐκ περιτροπῆς 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

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. 
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      Παιδεία κατά τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος

δραστηριότητες.
γ) Νὰ ἀποκτοῦν βαθύτερη καὶ οὐσιαστικότερη 

γνώση καὶ αὐτογνωσία, ὥστε νὰ ἀντιμετωπίζουν 
μὲ κριτικὸ καὶ δημιουργικὸ πνεῦμα τὴ ζωή, τὴν 
ἐπιστήμη, τὴν τέχνη καὶ τὸν ἑλληνικὸ καὶ παγκό-
σμιο πολιτισμό.

δ) Νὰ ἀναπτύσσουν τὸν προβληματισμό τους 
μὲ τὴ μελέτη καὶ τὴ βαθύτερη γνώση τῶν ἱστο-
ρικῶν γεγονότων (Ἑλληνικῶν καὶ Παγκοσμίων) 
καὶ τῆς ἱστορίας τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης.

ε) Νὰ ἐμπλουτίζουν τὸ γνωστικὸ καὶ γλωσσικό 
τους ἐξοπλισμὸ καὶ νὰ ἀναπτύσσουν τὸ αἰσθητικό 
τους κριτήριο καὶ τὴν ποιότητα τῆς καλλιτεχνικῆς 
τους ἔκφρασης.

στ) Νὰ ἐμπεδώνουν τὶς κινητικὲς ἱκανότητες 
καὶ κλίσεις μέσα ἀπὸ συγκεκριμένες ἀθλητικὲς 
δραστηριότητες καὶ νὰ ἀποκτοῦν ἀθλητικὲς συ-
νήθειες ποὺ ἀναβαθμίζουν τὴν ποιότητα τῆς ζωῆς 
τους».

Ο νΟΜΟς 4186 ΤΟῦ 2013
Μετὰ ἀπὸ περίπου 30 χρόνια, τὸ Σεπτέμβριο 

τοῦ 2013, ἐπαναπροσδιορίζεται ὁ σκοπὸς τοῦ Λυ-
κείου. Ἤδη ἡ χώρα βιώνει τὴν πρωτοφανῆ οἰκο-
νομικὴ καὶ ἀνθρωπιστικὴ κρίση τῶν τελευταίων 

ἐτῶν. Θὰ ἦταν, λοιπόν, ἀπόλυτα φυσικὸ νὰ ὑπο-
θέσουμε, ὅτι ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τοῦ τόπου θὰ εἶχε 
κάνει μιὰ ἀνάλυση τῶν αἰτίων αὐτῆς τῆς κρίσης 
καὶ στὸ πλαίσιο τοῦ «Νέου» Λυκείου ποὺ παρου-
σιάστηκε τότε νὰ εἶχε θέσει γερὰ θεμέλια, ὥστε 
ἀφ’ ἑνὸς νὰ ξεπεραστεῖ ἡ κρίση καὶ ἀφ’ ἑτέρου νὰ 
ἀποφευχθεῖ μιὰ παρόμοια κρίση στὸ μέλλον.  Ἔτσι 
στὸ νόμο 4186 γιὰ τὸ Νέο Λύκειο (ΦΕΚ193/17 
Σεπτεμβρίου 2013) ὁρίζεται στὸ ἄρθρο 1 πάρ. 2 
ὡς σκοπὸς τῆς παρεχόμενης παιδείας τὸ ἑξῆς:

«α) Ἡ παροχὴ γενικῆς παιδείας ὑψηλοῦ ἐπιπέ-
δου, ποὺ θὰ συμβάλλει στὴν ἰσόρροπη γνωστι-
κή, συναισθηματική, πνευματικὴ καὶ σωματικὴ 
ἀνάπτυξη ὅλων των μαθητῶν.

β) Ἡ προαγωγὴ τῆς κριτικῆς σκέψης, τῆς πρω-
τοβουλίας, τῆς δημιουργικότητας καὶ τῶν ἱκανο-
τήτων τῶν μαθητῶν.

γ) Ἡ καλλιέργεια τῆς Ἐθνικῆς, Θρησκευτικῆς 
καὶ Πολιτισμικῆς μας κληρονομιᾶς ἀλλὰ καὶ ἡ 
προετοιμασία τῶν νέων γιὰ τὴν κοινωνία τῶν εὐρω-
παίων πολιτῶν.

δ) Ὁ σεβασμὸς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, 
τῆς διαφορετικότητας καὶ τῆς πολιτισμικῆς ἑτε-
ρότητας στὸ πλαίσιο μιᾶς πολυπολιτισμικῆς κοι-
νωνίας.

ε) Ἡ ἐνδυνάμωση τῶν ἀξιῶν τῆς ἐλευθερίας, τῆς 
δημοκρατίας, τῆς συλλογικότητας καὶ τῆς ἀλλη-
λεγγύης καὶ ἡ διαμόρφωση συνείδησης ἐνεργοῦ 
πολίτη.

στ) Ἡ διασφάλιση τῆς ἰσορροπίας στὴ σχολικὴ 
ζωὴ οὕτως ὥστε οἱ μαθητὲς νὰ ἔχουν τὴ δυνα-
τότητα νὰ συνδυάζουν τὴ γνώση, τὸν ἐλεύθε-
ρο χρόνο, τὴ δημιουργία καὶ τὴ δυνατότητα νὰ 
συμμετέχουν στὴν παραγωγὴ κοινῶν ἔργων στὸ 
πλαίσιο τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας στὴν ὁποία 

μετέχουν.
ζ) Ἡ ἀνάπτυξη δεξιοτήτων ἐφαρμογῆς τῆς γνώ-

σης καὶ ἐπίλυσης προβλημάτων.
η) Ἡ καλλιέργεια τῆς ἱκανότητας κάθε ἀτόμου 

γιὰ κριτικὴ προσέγγιση καὶ ἡ ἀνάπτυξη δεξιοτή-
των ἀξιοποίησης τῶν νέων τεχνολογιῶν πληρο-
φορίας καὶ ἐπικοινωνιῶν καὶ

θ) Ἡ καλλιέργεια δεξιοτήτων ποὺ θὰ διευκο-
λύνουν τὴν πρόσβαση τῶν μαθητῶν στὴν ἀγορὰ 
ἐργασίας».

Παραθέτουμε καὶ τὸ ἄρθρο 16 πάρ. 2 τοῦ ςυ-
ντάγματος ποὺ ἀναφέρει γιὰ τὴν παιδεία καὶ τὸ 
σκοπό της:

«Ἡ παιδεία ἀποτελεῖ βασικὴ ἀποστολὴ τοῦ 
Κράτους καὶ ἔχει σκοπὸ τὴν ἠθική, πνευματική, 
ἐπαγγελματικὴ καὶ φυσικὴ ἀγωγὴ τῶν Ἑλλήνων, 
τὴν ἀνάπτυξη τῆς Ἐθνικῆς καὶ Θρησκευτικῆς 
συνείδησης καὶ τὴ διάπλασή τους σὲ ἐλεύθερους 
καὶ ὑπεύθυνους πολῖτες».

ΑνΤιςῦνΤΑγΜΑΤικΟΤηΤΑ ΤΟῦ νΟΜΟῦ 4186
Ἤδη μιὰ πρώτη κριτικὴ ματιὰ στοὺς νόμους 

1566 καὶ 4186 πείθει τὸν ἀναγνώστη, ὅτι ἔχει 
νὰ κάνει μὲ δύο πολὺ διαφορετικὲς προσεγγίσεις 
τῆς παιδείας. Ὁ παλαιὸς νόμος θέτει ἐξ ἀρχῆς ὡς 
βασικὸ στόχο τὴν διαμόρφωση μιᾶς ὁλοκληρω-
μένης προσωπικότητας, μιλάει γιὰ αὐτογνωσία, 
ἀγάπη πρὸς τὴ ζωή, πίστη πρὸς τὴν πατρίδα καὶ 
τὴν Ὀρθόδοξη παράδοση, συμβολὴ στὴν ἀνά-
πτυξη τῆς πατρίδας, ἰσοτιμία πνευματικῆς καὶ 
χειρονακτικὴς ἐργασίας, φιλία καὶ συνεργασία 
μὲ ὅλους τους λαούς, μὲ ἄλλα λόγια διακρίνεται 
γιὰ μιὰ οὐσιαστικὴ παιδαγωγικὴ προσέγγιση ποὺ 
στοχεύει σὲ ὅλες τὶς πτυχὲς τῆς ζωῆς. Ἀντίθετα στὸ 
πρόσφατο νόμο ἐπικρατεῖ ἔντονα ἡ τεχνοκρατικὴ 
προσέγγιση, προέχει ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς 
ἐκπαίδευσης, ἡ ἀπόκτηση, καλλιέργεια καὶ ἀνά-
πτυξη ποικίλων δεξιοτήτων μὲ στόχο τὴν ἀγορὰ 
ἐργασίας.

Ἐπίσης ἡ σύγκριση τῶν δύο νόμων μὲ τὸν σκοπὸ 
τῆς παιδείας ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τὸ Σύνταγμα φα-
νερώνει, ὅτι ὁ παλαιὸς νόμος ἀκολουθεῖ ἀπόλυτά 
τὸ Σύνταγμα, ἐνῶ στὸ νόμο 4186 γίνεται ἔντονα 
αἰσθητὴ ἡ ἀπουσία τῆς «ἠθικῆς ἀγωγῆς». Ἐπὶ πλέον 
μὲ τὸν πρόσφατο νόμο καταργεῖται ὁλοφάνερα 
ἡ συνταγματικὴ ἐπιταγὴ γιὰ τὴν «ἀνάπτυξη τῆς 
Ἐθνικῆς καὶ Θρησκευτικῆς συνείδησης». Καὶ τὰ 
δύο στοιχεῖα μαρτυροῦν μιὰ ριζικὴ ἀλλαγὴ στὴν 
ἀντίληψη γιὰ τὸ σκοπὸ τῆς παιδείας καὶ θέτουν 
ἄμεσα τὸ θέμα τῆς ἀντισυνταγματικότητας. 

Πιὸ συγκεκριμένα, ἤδη ἡ οὐσιαστικὴ ἔλλειψη 
τῆς παιδαγωγικῆς προσέγγισης ποὺ ἐπισημάνθη-

κε παραπάνω ὁδηγεῖ ἀναγκαστικὰ στὴν ἀπουσία 
τῆς ἠθικῆς ἀγωγῆς. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς ὑπο-
δουλωμένης Ἑλλάδας τῆς κρίσεως δὲν ἐνδιαφέ-
ρεται πλέον γιὰ ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες 
μὲ ὀρθόδοξο ἦθος, μὲ αὐτογνωσία, μὲ πίστη καὶ 
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν πατρίδα. Τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν 
ἄνθρωπο ἀντικαθιστᾶ στὸ δικό της νομοθέτημα 
μὲ τὸ αἴτημα τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἀνθρωπίνων δι-

καιωμάτων τῆς «διαφορετικότητας καὶ πολιτι-
σμικῆς ἑτερότητας μέσα σὲ μιὰ πολυπολιτισμικὴ 
κοινωνία». Ἀφοῦ στὴν οὐσία ἔχει καταργήσει ὅλα 
ἐκεῖνα ποὺ ἀναφέρονται στὸ ἄρθρο 1, 1α γιὰ τὴν 
ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία, ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς 
χώρας, πίστη πρὸς τὴν πατρίδα καὶ ὀρθόδοξη 
παράδοση ὑποβιβάζοντάς τα σὲ «καλλιέργεια τῆς 
Ἐθνικῆς, Θρησκευτικῆς καὶ Πολιτισμικῆς μας 
κληρονομιᾶς» παραπέμπει τὸν  Ἕλληνα τώρα στὴν 
Εὐρώπη ποὺ τοῦ ἐξασφαλίζει πλέον τὰ πάντα. Θὰ 
ἀνήκει στὴν κοινωνία τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν.

Προφανῶς, σύμφωνα μὲ τὴ συνείδηση τῶν πο-
λιτικῶν μας καὶ τῶν ἰδεολογικῶν τους ἀκολούθων 
ποὺ διαμορφώνουν τὴν παιδεία τῆς χώρας, δὲν 
χρειάζεται πιὰ στὸν  Ἕλληνα, ποὺ ζεῖ τὴ ζοφερὴ 
πραγματικότητα τῆς «ἀνεξάρτητης» Ἑλλάδας τῆς 
Τρόϊκας-Θεσμῶν, ἡ ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καὶ θρη-
σκευτικῆς (δηλ. Ὀρθόδοξης, ἀφοῦ εἶναι ἡ ἐπικρα-
τοῦσα θρησκεία καὶ τὸ ςύνταγμα ξεκινάει μὲ τὴν 
ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδας) συνείδησης, δηλ. ἡ 
βιωματική τους προσέγγιση. Ὄχι μόνο δὲν τοῦ 
χρειάζεται ἀλλὰ μᾶλλον ἀποτελεῖ τροχοπέδη γιὰ 
τὴ νέα του πορεία. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ τοῦ ἐπιτρέ-
πεται εἶναι ἡ καλλιέργεια τῶν παραδοσιακῶν του 
Ἐθνικῶν, Θρησκευτικῶν καὶ πολιτισμικῶν στοι-
χείων ὡς φολκλορικῶν. Ἔτσι αὐτὰ θὰ ἀποτελέ-
σουν μιὰ εὐχάριστη πινελιὰ στὴν κοινωνία τῶν 
Εὐρωπαϊκῶν λαῶν(!!) 

o «aνώΤΕρΟς» aνΘρώΠΟς  
Της ΕῦρώΠΑϊκης ΠΑιδΕιΑς

Γιὰ τὸν νέο ἄνθρωπο ποὺ θέλουν νὰ διαμορ-
φώνουν οἱ ἐμπνευστὲς τοῦ νόμου ἡ πίστη στὴν 
πατρίδα καὶ στὴν Ὀρθοδοξία εἶναι παλαιομοδίτικο 
στοιχεῖο, ἀγκύλωση τοῦ παρελθόντος. Αὐτὴ τὸν 
ἐγκλωβίζει. Ὡς ἀντιστάθμιση θὰ ἔχει τὴν πίστη 
στοὺς Εὐρωπαίους φίλους μας, πράγμα ποὺ ναὶ 
μὲν δὲν λέγεται ρητά, ὑπονοεῖται ὅμως σαφῶς μὲ 
τὴν ἐξαφάνιση τῶν λέξεων «Πατρίδα» καὶ «Ὀρθο-
δοξία» ὅπως καὶ μὲ τὸν ἐξορισμὸ κάθε ἀναφορᾶς 
στὴν ὑπεράσπιση τῆς Ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καὶ 
στὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς χώρας ὅπως καὶ 
στὴ συμβολὴ στὴν ἀνάπτυξη τῆς πατρίδας. Τοῦ 
τὸ ὑπογραμμίζει ἐπίσης ἡ παράγραφος ποὺ ἀσχο-
λεῖται μὲ τὰ «μουσειακὰ στοιχεῖα» τῆς Ἐθνικῆς, 
Θρησκευτικῆς καὶ Πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς, τὰ 
ὁποῖα ὁ μαθητὴς ὀφείλει βέβαια νὰ τὰ γνωρίσει 
καὶ νὰ φροντίσει, ἀλλά, παρακαλῶ πολύ, νὰ μὴ τὰ 
κάνει βίωμά του, ἀφοῦ ἀνήκει πιὰ στὴν κοινωνία 
τῶν Εὐρωπαίων πολιτῶν!

Ἐκεῖνο δὲ ποὺ χαρακτηρίζει τὸν Εὐρωπαῖο πο-
λίτη, ποὺ ἀποτελεῖ συστατικό του στοιχεῖο καὶ 
ἑπομένως ὀφείλει νὰ ἀποτελέσει καὶ συστατικὸ 
στοιχεῖο τοῦ Νέου Λυκείου, ἀκολουθεῖ ἀμέσως 
παρακάτω στὸ νόμο. Εἶναι «ὁ σεβασμὸς τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, τῆς διαφορετικότη-
τας καὶ τῆς πολιτισμικῆς ἑτερότητας στὸ πλαί-
σιο μιᾶς πολυπολιτισμικῆς κοινωνίας». Ἤδη τὰ 
τελευταῖα χρόνια οἱ πολῖτες τῆς χώρας μας ἔχουν 
ἀποκτήσει μιὰ ἔντονη γεύση τῆς νέας πραγματι-
κότητας ποὺ ὑποδηλώνεται ἐδῶ. Ἀναφέρω ἐνδει-
κτικὰ τὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο, τοὺς νόμους γιὰ 
τὸ πολυθρησκειακὸ Μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν 
Δημοτικοῦ καὶ Γυμνασίου ὅπως καὶ τοῦ Λυκείου, 
τὸν νόμο γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν, τὶς ἤδη δύο 
ἀπόπειρες γιὰ τὴν ἔνταξη τῶν ὁμοφυλοφίλων 
στὸ Σύμφωνο Συμβίωσης καὶ φυσικὰ τὴν πλύση 
ἐγκεφάλου ποὺ ἔχει νὰ ὑποστεῖ ὁ πολίτης στὰ 
θέματα αὐτὰ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ.

Καὶ προφανῶς αὐτὸς «ὁ σεβασμὸς τῶν ἀνθρω-
(Συνέχεια στήν σελ. 3)

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)
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      Παιδεία κατά τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδος

πίνων δικαιωμάτων…» 
ἔχει νὰ μᾶς ἐπιφυλάξει 
πολλὲς ἐκπλήξεις ἀκό-
μα, ὅπως:
• Τὴν κατάργηση τῆς 

καθιερωμένης ταυτό-
τητας τοῦ φύλου. Ὁ 
ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ 
νὰ ἐγκλωβίζεται σὲ 
δύο φύλα μόνο, στὸ 
νὰ εἶναι ἢ ἄνδρας ἢ 
γυναίκα, ἀλλὰ ὑπάρ-
χουν πολλὰ φύλα ἀνάλογα μὲ τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ τοῦ κάθε 
ὑποκειμένου, ἀνάλογα μὲ τὸ ἂν ἐπιλέγει π.χ. νὰ εἶναι ὁμοφυλικός, λεσβία, 
ἀμφιφυλικός, διαφυλικός, μεσοφυλικὸς ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο σεξουαλικά.

• Τὴν ἰσχὺ τοῦ γάμου καὶ τὴν γονεϊκότητας ὡς θεσμῶν γιὰ ὅλες τὶς παραπάνω 
νοητὲς μορφὲς σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ καὶ ταυτότητας φύλου.

• Τὸν νέο ὁρισμὸ τῆς οἰκογένειας ὡς προσωρινῆς συσχέτισης ἀτόμων ὅλων 
αὐτῶν τῶν ταυτοτήτων, ὅπου τα παιδιὰ συχνὰ δὲν συλλαμβάνονται 
πλέον, ἀλλὰ σχεδιάζονται μὲ τὴν βοήθεια τῆς ἀναπαραγωγικῆς ἰατρικῆς, 
μέσω τραπεζῶν σπέρματος, παρενθετικῆς μητρότητας, γενετικῆς τρο-
ποποίησης κ.ἄ. 

• Τὴν κατάρτιση ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων προσανατολισμένων στὸν 
σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ καὶ στὴν ταυτότητα φύλου, ὅπως προτά-
θηκε στὴ περιβόητη ἔκθεση τῆς Αὐστριακῆς Εὐρωβουλευτίνας Ulrike 
Lucenac, ἡ ὁποία ὑπερψηφίστηκε πέρυσι (4.2.2014) ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ 
Κοινοβούλιο. Στὴν Γερμανία (σὲ κάποια κρατίδια) ἤδη ἐφαρμόζεται ἡ 
λεγόμενη παιδαγωγική τῶν φύλων, ποὺ θέλει νὰ ἀπελευθερώσει τὰ παι-
διὰ ἀπὸ στερεότυπες συμπεριφορὲς ποὺ σχετίζονταν μέχρι σήμερα μὲ 
τὰ φύλα, ὅπως καὶ ἡ Ρὸζ ἡμέρα (ἡμέρα ἐναντίον τῶν διακρίσεων πρὸς 
τοὺς ὁμοφυλόφιλους καὶ τὶς λεσβίες).
Αὐτὸς ὁ «σεβασμὸς τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων…», ὅπως μπορεῖ νὰ 

διαπιστώσει ὁ κάθε ἄνθρωπος ποὺ ἔχει διασώσει στοιχειωδῶς τὴ λογική 
του ἀκόμα, τελικὰ ἀποκλείει τὸν αὐτοσεβασμό, τὸν σεβασμὸ τῆς πλειοψη-
φίας τῶν Ὀρθόδοξων πολιτῶν τῆς χώρας. Στὴν οὐσία σημαίνει τὴν αὐτο-
αναίρεση, τὴν ἐξίσωση ἢ καὶ προτεραιότητα τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων 
ἔναντι τῶν δικαιωμάτων καὶ ἀξιῶν τῆς πλειοψηφίας, τὴν καταπάτηση τε-
λικά τοῦ αὐτονόητου δικαιώματος τῆς πλειοψηφίας τῆς ἑλληνικὴ κοινωνίας 
νὰ αὐτοπροσδιοριστεῖ καὶ νὰ ὀργανώσει τὴ ζωὴ της ἀνάλογα. Ὁ κρατικὸς 
φασισμὸς –στὴν οὐσία ὁ φασισμὸς μειοψηφιῶν τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας 
οἱ ὁποῖες, καλὰ δικτυωμένες καὶ ἐπικαλούμενες εὐρωπαϊκὲς ἀντιλήψεις, 
καταφέρνουν νὰ ἐπιβάλουν τὶς ἰδεοληψίες τους  στὴν πλειοψηφία– ἔχει 
κορυφωθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια. Μάλιστα αὐτὲς οἱ μειοψηφίες τολμοῦν καὶ 
παριστάνουν τοὺς ἐξορκιστὲς φασιστικῶν νοοτροπιῶν. 

Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ παιδεία τῶν δικῶν τους προδιαγραφῶν δὲν ἐπιδιώκει πιὰ 
τὴν ἀνάπτυξη ὁλοκληρωμένων προσωπικοτήτων καὶ πολὺ περισσότερο 
τὴν αὐτογνωσία τῶν νέων μέσα στὰ πλαίσια τῆς Ὀρθόδοξης παράδοσης. 
Ἀπώτερος σκοπός της εἶναι ὁ χειρισμὸς τῶν πολιτῶν, ἡ δημιουργία καλὰ 
ἐκπαιδευμένων μονάδων, χωρὶς συνείδηση τῆς ἱστορίας τους, δηλ. χωρὶς 
οὐσιαστικὴ ἀναφορὰ καὶ ταυτότητα, οὔτε ἐθνικὴ οὔτε θρησκευτική.

Λέων Μπρὰνγκ, Δρ. Θεολογίας 
Διευθυντὴς Ὑπηρεσίας Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων 

Πολιτικὴς Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 2)

Τό παιδευτικό ἰδεῶδες

Διανύουμε μιὰ περίοδο τοὐλάχιστον μισοῦ αἰώνα ποὺ χαρακτηρίζε-
ται ἀπὸ κρίση ταυτότητας, ἀπὸ κενότητα περιεχομένου ζωῆς καὶ ἀπὸ 

παντελῆ ἀπουσία προσανατολισμοῦ. Τὰ τρία αὐτὰ χαρακτηριστικά τῆς 
ἐποχῆς μας σημαδεύουν κυρίως τὶς χῶρες τῆς Δύσης, ἀλλὰ εἶναι τελείως 
πιὸ ἔντονα καὶ ὀλέθρια γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Ἑλληνικὴ Παιδεία πάσχει 
καὶ νοσεῖ. Παρουσιάζει καὶ τὰ τρία αὐτὰ χαρακτηριστικὰ συμπτώματα 
τῆς νοσηρῆς καχεξίας. Δηλ. παρουσιάζει κρίση ταυτότητας, βαρύνεται 
ἀπὸ κενότητα περιεχομένου καὶ πελαγοδρομεῖ σὲ ἕνα κυκεώνα ἀπο-
προσανατολισμοῦ.

Κατ’ ἀρχὴν πρέπει νὰ τονίσουμε μιὰ θεμελιώδη διαφορὰ μεταξὺ Παι-
δείας καὶ ἐκπαίδευσης. Ἡ Παιδεία εἶναι πνευματικὴ καλλιέργεια, διηνεκὴς 
θήτευση σὲ ἦθος καλῆς ἀλλοίωσης. Ἡ ἐκπαίδευση συνιστᾶ ἐκμάθηση 
συγκεκριμένων δεξιοτήτων καὶ ἀπόκτηση ἐπαγγελματικῶν κυρίως ἱκανο-
τήτων. Καὶ ἡ Παιδεία καὶ ἡ ἐκπαίδευση χρειάζονται γιὰ τὴν στοιχειωδῶς 
ζωτικὴ πνευματικὴ συγκρότηση τῆς χώρας μας. Ὅμως ἡ Παιδεία ἀποτελεῖ 
τὸ θεμέλιο τῆς Πατρίδας μας. Εἶναι ζωτικὴ ἀνάγκη, καὶ χρειάζεται σὰν 
πνευματικὸ ὀξυγόνο γιὰ τὴν συνέχιση τῆς συντεταγμένης παρουσίας 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ σὲ ἐπίπεδο κράτους. Ἡ Παιδεία εἶναι συνυφασμένη μὲ τὴν 
ἀγωγὴ καὶ τὸ πνευματικὸ ἦθος. Αὐτὰ οὐσιαστικὰ ἀποτελοῦν τὰ βασικότερα 
στοιχεῖα τῆς μόρφωσης. Πρέπει νὰ ἔχουμε ὑπ’ ὄψη τὸν ἀνθρωπολογικὸ 
ἰδεότυπο ποὺ κυριάρχησε στὴν χώρα μας μέχρι καὶ τὰ μέσα τοῦ 19ου 
αἰῶνος. Αὐτὸς δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο τὸν προσανατολιζόμενο 
πρὸς τὴν βίωση τῆς Θείας Σοφίας καὶ τῆς Χάρης τοῦ Χριστοῦ. Ἦταν μὲ 
ἄλλα λόγια ὁ ἄνθρωπος μιᾶς Παιδείας Θεοκεντρικῆς. Αὐτὸς ὁ χαρακτή-
ρας τῆς ταυτότητας τῆς Παιδείας τοῦ Γένους ἄρχισε νὰ ἀποσαθρώνεται 
κυρίως μέσα στὸν 20ο αἰώνα, μὲ ἀποκορύφωμα τὴν βαθμιαία καὶ διαρκῶς 
ἐντεινόμενη ἀποπνευμάτωσή της μέχρι τὶς μέρες μας. Ἑπομένως ἡ Παι-
δεία μας πρέπει νὰ ἐπανεύρει τὸν Θεοκεντρικό της χαρακτῆρα. Τότε καὶ 
μόνον τότε θὰ ἀποκτήσει ζωογόνο πνευματικὴ ταυτότητα. Εἶναι αὐτὴ 
ἡ πνευματικὴ ἰδιομορφία ποὺ διαμορφώνει τὸ «ταυτὸν»  ποὺ σημαίνει 
αὐτὴν τὴν συγκεκριμένη παραδεδομένη Παιδεία καὶ ὄχι οἱανδήποτε 
ἄλλη. Καὶ τὸ παραδεδομένον, βέβαια, δὲν ἀποκλείει τὴν προσέγγιση τῶν 
ἀνθρώπων μὲ σύγχρονη ἔκφραση, σύγχρονη γλώσσα καὶ μὲ σύγχρονα 
παιδαγωγικὰ ἐργαλεῖα. Οὔτε ἡ διαρκὴς τεχνικὴ ἐξέλιξη ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ 
σύγχρονη ἀντιληπτὴ γλώσσα καθίστανται κώλυμα γιὰ μεταλαμπάδευ-
ση τοῦ παιδευτικοῦ ἰδεώδους στοὺς σύγχρονους ἀνθρώπους. Καὶ αὐτὸ 
διότι ἡ καθολικότητα τῆς πνευματικῆς του ἀκτινοβολίας ἐμπεριέχει ὡς 
ἐκ τῆς δομῆς του καὶ τοῦ περιεχομένου του, πλεῖστες ὅσες δυνατότητες 
μετάγγισης πρὸς αὐτοὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ ἀσπασθοῦν.

Ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο τῆς Παιδείας: ἀποτελεῖ τὴν σάρκα ἀλλὰ καὶ 
τὴν ψυχή τῆς πρὸς μεταλαμπάδευση καλλιέργειας. Ἂν ἡ ταυτότητα 
ἀποτελεῖ τὸν θεμέλιο λίθο τῆς Παιδείας μας, τὸ περιεχόμενό της δὲν 
εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν οὐσία της. Τὸ περιεχόμενο τῆς Παιδείας 
ποὺ ἔχει ταυτότητα, προσδίδει νόημα ζωῆς, καλλιεργεῖ πολιτισμό, μετα-
λαμπαδεύει ἦθος. Καὶ τὰ τρία αὐτὰ χαρακτηριστικά τοῦ περιεχομένου 
διαυγάζονται ἀπὸ τὸ τὴν Παιδεία τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸ περιεχόμενο 
τῶν σπουδῶν καὶ στὶς τρεῖς βαθμίδες τῆς Παιδείας μας θὰ πρέπει νὰ 
διαμορφώνει καὶ νὰ μεταπλάθει τοὺς μαθητές, τοὺς σπουδαστὲς καὶ 
τοὺς φοιτητὲς γιὰ  νὰ καταστοῦν ἀργότερα μὲ τὴν σειρά τους ἐκτὸς 
ἀπὸ πνευματικὰ ἐκμαγεῖα μάθησης καὶ μεταδότες πολιτισμοῦ, ἤθους 
καὶ καλλιέργειας. Τὸ περιεχόμενο μιᾶς Παιδείας Θεοκεντρικῆς δὲν εἶναι 
ποτὲ χρησιμοθηρικό, ἀτομοκεντρικὸ καὶ ἠδονοκρατικό. Ἀναφέρεται 
στὴν καλὴν ἀλλοίωση τοῦ ἀνθρώπου, στοχεύει στὴν ὑπαρκτικὴ συναλ-

(Συνέχεια στήν σελ. 7)
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Ἀλήθεια, ποιὰ  
εἶναι ἡ Παιδεία;

Πόσες καὶ πόσες φορὲς δὲν νοσταλ-
γήσαμε τὰ παιδικά μας χρόνια; Πό-

σες καὶ πόσες φορὲς δὲν ἀναπολήσαμε τὶς 
ἀνέμελες ἐκεῖνες ἡμέρες, ποὺ ἡ μόνη μας 
ἔγνοια ἦταν τὸ πότε θὰ ἔρθει ἡ ὥρα τοῦ 
παιχνιδιοῦ;

Αὐτὰ τὰ χρόνια ἔφυγαν, δὲν ξαναγυ-
ρίζουν πίσω. Δὲν γυρίζουν, ὄχι μόνο γιὰ 
ἐμᾶς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ παιδιά μας καὶ γιὰ τὰ 
παιδιὰ τῶν παιδιῶν μας. Μαζί τους πῆραν 
καὶ τὰ πιὸ μεγάλα μας ὄνειρα κι ἄφησαν 
στὴ θέση τους τὸ ἄγχος, τὴ γκρίνια καὶ τὴ 
ρουτίνα.

Μὰ πῶς ἔγινε αὐτό; Ἐμεῖς, ποὺ ἀπὸ πολὺ 
μικρὴ ἡλικία φανταζόμασταν τὸ σπιτικὸ 
ποὺ θὰ ἀνοίξουμε, τὸν ἄνθρωπο ποὺ θὰ 
παντρευτοῦμε καὶ θὰ ἀγαπήσουμε καὶ τὴν 
οἰκογένεια ποὺ θὰ φτιάξουμε μαζί του, γιατί 
σταματήσαμε νὰ ὀνειρευόμαστε; Γιατί χά-
σαμε κάθε κέφι, ὄρεξη καὶ διάθεση γιὰ ζωή;

Σίγουρα ἔχουμε μεγάλο μερίδιο εὐθύνης 
ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ποὺ δεχτήκαμε αὐτὴ τὴν κα-
τάσταση, ἀλλὰ ὑποψιάζομαι ὅτι κάποιοι 
προσπάθησαν μεθοδευμένα νὰ μᾶς ὁδηγή-
σουν ἐκεῖ καὶ τὸ πέτυχαν! Πρόκειται δηλα-
δή, γιὰ ἕνα σχέδιο πολὺ καλὰ ὀργανωμένο, 
ποὺ στόχο του ἔχει νὰ μετατρέψει τὴ ζω-
ντάνια τῆς παιδικῆς ἡλικίας σὲ μαλθακό-
τητα, τὴ δυναμικότητα σὲ ἀπραγία καὶ τὴ 
θέληση γιὰ πρόοδο σὲ ραθυμία.

Μᾶλλον θὰ ἀναρωτιέστε ποιὸ εἶναι αὐτὸ 
τὸ σχέδιο καὶ πῶς δὲν καταφέραμε νὰ τὸ 
ἀντιληφθοῦμε νωρίτερα…

Δυστυχῶς ὅλα ξεκίνησαν ὅταν πήγα-
με στὸ σχολεῖο. «Ἐκεῖ θὰ πάρετε ὅλα τὰ 
ἐφόδια καὶ τὶς γνώσεις γιὰ τὴ ζωή», μᾶς 
εἶπαν. Κάθε ἄλλο, τὸ μόνο ποὺ μᾶς ἔμα-
θε τὸ σχολεῖο ἦταν το πῶς νὰ κουράζεσαι 
λίγο καὶ νὰ τὰ ἀποκτᾶς ὅλα εὔκολα. Ἔτσι, 

σιγὰ-σιγὰ ξεκίνησε νὰ ἀναπτύσσεται μέσα 
μας ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν τεμπελιά. Ἤδη ἀπὸ 
τὸ Δημοτικὸ εἶχε γίνει τῆς μόδας ἡ λέξη 
«βαριέμαι». Βαριόμασταν νὰ διαβάσουμε, 

βαριόμασταν νὰ σκεφτοῦμε, βαριόμασταν 
ἀκόμη καὶ στὰ διαλείμματα. Συνηθίσαμε νὰ 
ἀποφεύγουμε κάθε τί ποὺ ἀπαιτεῖ κόπο καὶ 
μάθαμε νὰ φοβόμαστε ὁποιαδήποτε εὐθύ-
νη. Μὲ λίγα λόγια ἀγαπήσαμε τὴν εὐκολία. 
Μισήσαμε τὴν προσπάθεια, τὸν κόπο καὶ 
τὴν δουλειά. Καὶ αὐτὸ συνέβη γιατί δὲν 
μᾶς ἔμαθαν ποτὲ ὅτι τίποτε στὴ ζωὴ δὲν 
ἀποκτιέται χωρὶς κόπο.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ Ἑλληνικὰ Παιδεία 
εἶναι ὀλέθρια. Μὲ τὰ κακογραμμένα βιβλία, 
μὲ τοὺς δασκάλους ποὺ δὲν ἀγαποῦν τὴ 
δουλειά τους καὶ ὑπηρετοῦν ξένα συμφέρο-
ντα καὶ ὄχι τῆς πατρίδας μας –συνεπῶς δὲν 
ἀγαποῦν οὔτε τὴν πατρίδα τους– ἡ παιδεία 
τῆς χώρας μας ὁλοένα καὶ χειροτερεύει.

Πόσες θεωρίες καὶ πό-
σους τύπους δὲν παπα-
γαλίσαμε καὶ τί ἀπὸ ὅλα 
αὐτὰ μᾶς χρησίμευσε στ’ 
ἀλήθεια; Γίναμε οἱ καλύ-
τεροι παπαγάλοι γιὰ νὰ 
μπορέσουμε ἀργότερα 
νὰ μποῦμε σ’ ἕνα πανε-

πιστήμιο καὶ νὰ πάρουμε τὸ ἀντίστοιχο 
πτυχίο. Ἕνα πτυχίο πού, τὸ πιθανότερο 
εἶναι νὰ μὴ μᾶς ὠφελήσει κάπου, ἀλλὰ νὰ 
μείνει κορνιζαρισμένο σὲ κάποιον τοῖχο 
τοῦ σπιτιοῦ μας. 

Τόσο ἄγχος, τόσος χρόνος χαμένος, τό-
σες ἄχρηστες πληροφορίες καὶ ἀνούσιες 
γνώσεις καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν μάθαμε 
ποτὲ τὸ πιὸ σημαντικό: Δὲν μάθαμε πῶς 
νὰ ζοῦμε!

Ἂν ὅμως τὸ σχολεῖο καλλιεργοῦσε, ἀπὸ 
τὴ δημοτικὴ ἐκπαίδευση, τὴν τόλμη καὶ 
τὴν ἀγάπη γιὰ δουλειά, ἂν βράβευε τὴν 
πρωτοβουλία καὶ τὴν πρωτοτυπία, τότε ὄχι 
μόνο θὰ προοδεύαμε ἐμεῖς ὡς νέοι, ἀλλὰ 
θὰ προόδευε καὶ ἡ χώρα μας, ἀκόμα καὶ 
στὴν οἰκονομία της. 

Τὸ μέλλον μιᾶς χώρας βρίσκεται στὰ 
χέρια τῶν παιδιῶν της. Ἄρα ἡ Παιδεία θὰ 
ἔπρεπε νὰ εἶναι προτεραιότητα στὸ πρό-
γραμμα τῆς Κυβέρνησης. Οἱ δάσκαλοι καὶ 
οἱ καθηγητὲς θὰ ἔπρεπε νὰ περνοῦν ἀπὸ 
εἰδικὲς ἐξετάσεις πρὶν τὸ διορισμό τους, 
ἀπὸ τὶς ὁποῖες θὰ κρινόταν τὸ ἂν εἶναι κα-
τάλληλοι παιδαγωγοὶ καὶ ἂν ἔχουν ὅλες 
τὶς προϋποθέσεις. Τὰ βιβλία θὰ ἔπρεπε νὰ 
ἐπανεξεταστοῦν καὶ νὰ διορθωθοῦν. Γε-
νικότερα ὅλο τὸ σύστημα θὰ ἔπρεπε νὰ 
διαμορφώνει τοὺς νέους καὶ νὰ τοὺς ὠθεῖ 
νὰ συμβάλλουν στὴν πρόοδο τῆς χώρας, 
μὲ τὴν δημιουργικότητά τους καὶ μὲ τὴν 
ὄρεξη γιὰ ἐργασία.

Ἂν τὸ σχολεῖο φρόντιζε νὰ δίνει ἀξία σὲ 
ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα, ἰδιαίτερα στὰ χειρο-
νακτικά, ὅπως γιὰ παράδειγμα αὐτὸ τοῦ 
φούρναρη ἢ τοῦ γεωργοῦ, τότε τὸ σίγουρο 
εἶναι ὅτι ἡ ἀνεργία στὴ χώρα μας θὰ μειω-
νόταν σημαντικά.

Τὸ σχολεῖο διαφθορεῖο 
τῶν παιδιῶν;

Τὸ περιστατικὸ τοῦ περασμέ-
νου Ὀκτωβρίου (http://goo.gl/

IIXXAY) μὲ τὸν ψυχοπαθῆ καθη-
γητὴ στὴν Πάτρα ποὺ ἔκοψε τὶς φλέ-
βες του μπροστὰ στὰ παιδιά, εἶναι ἡ 

σταγόνα ποὺ ξεχείλισε τὸ ποτήρι τῆς ἀγανάκτησης ἀπὸ ὅλα 
αὐτὰ τὰ ὁποῖα συμβαίνουν καθημερινὰ στὰ σχολεῖα τῆς Πα-
τρίδας μας. Οἱ παιδεραστές, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ κομπλεξικοί, οἱ 
ψυχασθενεῖς καὶ πάνω ἀπὸ ὅλα οἱ ἀνίκανοι τείνουν νὰ γίνουν 
ὁ κανόνας σὲ νηπιαγωγεῖα, δημοτικά, γυμνάσια καὶ λύκεια 
σὲ ὅλη τὴ χώρα ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἀποτελοῦσαν τὴν δακτυλοδει-
κτούμενη ἐξαίρεση ποὺ ἔκανε τὴν ἐμφάνισή της μιὰ φορὰ στὰ 
100 χρόνια.

Τὴν κατάληξη ποὺ θὰ ἔχει ὁ συγκεκριμένος τὴν γνωρίζουμε 
ἤδη, μὲ δεδομένο ὅτι ἀποτελεῖ πάγια τακτική τοῦ Ὑπουργεί-
ου: Θὰ περάσει ἀπὸ τὴν ἁρμόδια ἐπιτροπὴ ὑγείας, θὰ κριθεῖ 
ἀνίκανος προσωρινά, θὰ πληρώνεται γιὰ 2-3 χρόνια χωρὶς νὰ 
κάνει ἀπολύτως τίποτε καὶ μετὰ τὴν πάροδο αὐτοῦ τοῦ δια-
στήματος θὰ ἐπιστρέψει μετὰ πολλῶν ἐπαίνων στὶς αἴθουσες 
διδασκαλίας.

Ποιὰ εἶναι τὰ κριτήρια μὲ τὰ ὁποῖα ἐπιλέγονται οἱ δάσκα-
λοι καὶ οἱ καθηγητές; Ποιὸς τοὺς ἀξιολογεῖ καὶ βάσει ποιῶν 
ἀξιολογικῶν στοιχείων; Ποιὸς παρακολουθεῖ καὶ ἐπιβλέπει τὴ 
συμπεριφορά τους στὶς αἴθουσες διδασκαλίας καὶ στὰ προαύ-
λια τῶν σχολείων τὴν ὥρα τῶν διαλειμμάτων; Ποιὰ μέτρα ἔχει 
λάβει ἡ πολιτεία γιὰ νὰ προστατέψει τὰ παιδιὰ ἀπὸ τοὺς ἴδιους 

τοὺς δασκάλους τους; 
Τί ἄλλο περιμένουμε νὰ 
γίνει γιὰ νὰ ξυπνήσουμε 
ἀπὸ τὸν ὕπνο τοῦ δικαί-
ου ἐφησυχασμοῦ στὸν 
ὁποῖο ἔχουμε παραδο-
θεῖ ὅλοι;

Ἔχω πεῖ πολλὲς φορὲς 
καὶ στὸ παρελθόν, θὰ τὸ 

ἐπαναλάβω καὶ πάλι: Ἡ Παιδεία πρέπει νὰ εἶναι βαθειὰ καὶ 
οὐσιαστική, νὰ μορφώνει τοὺς νέους μας μὲ Ἀρχὲς καὶ ἦθος, 
δηλαδὴ μὲ τὰ ἰδανικά τῆς Ὀρθόδοξης καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Πα-
ράδοσής μας, ὅπως, ἐξ ἄλλου, ἐπιτάσσει τὸ Σύνταγμα, τὸ ὁποῖο 
οἱ κυβερνῶντες ἔχουν ἀπὸ δεκαετιῶν θέσει σὲ ἀχρησία.

Ἡ Παιδεία, μᾶς πρέπει νὰ παράγει Πολιτισμὸ καὶ ὄχι νὰ μι-
μεῖται τὶς φρικαλεότητες τῆς Εὐρώπης, τὶς ἐξαλλότητες καὶ τὶς 
συμπεριφορὲς παρανοϊκῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔγιναν διάσημοι 
ἀπὸ τὰ κέντρα ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν ἀποκτήνωση τῶν λαῶν. Τὰ 
σχολεῖα μας δὲν πρέπει νὰ λειτουργοῦν μόνο ὅταν τὸ ἐπιτρέ-
πουν οἱ δυναμικὲς μειοψηφίες τῶν μαθητῶν, γιατί οἱ μαθητές 
μας πρέπει νὰ μαθητεύουν πρῶτα καὶ ὄχι νὰ ἡγοῦνται. Θὰ ἔλθει 
ἡ ὥρα ποὺ θὰ ἡγηθοῦν, ἀλλὰ ὅσο σπουδάζουν ὀφείλουν νὰ 
μαθαίνουν καὶ ὄχι νὰ διδάσκουν. Αὐτὸ συμβουλεύει ὁ Πλά-
των, αὐτὰ παραλάβαμε κι ἐμεῖς ἀπὸ τοὺς Πατέρες τοῦ Ἔθνους 
μας. Ὅσοι διαφωνοῦν μὲ αὐτὲς τὶς Ἀρχές, νὰ σπουδάζουν σὲ 
σχολεῖα ἀθρήσκων ὥστε νὰ εἰσπράττουν καὶ τὶς ἐπιπτώσεις 
τῶν ἐπιλογῶν τους.

Δὲν κρύβω πὼς εἶμαι θιασώτης τῆς ἄποψης ποὺ καὶ ἄκου-
σα καὶ διάβασα ἀπὸ τὸν τ. Σχολάρχη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ 
Λυκείου Ἀθηνῶν, θεολόγου καὶ φιλόλογου πρωτ. Βασιλείου 
Ε. Βολουδάκη, ποὺ ἔχει ὑπηρετήσει γιὰ περισσότερο ἀπὸ 30 
χρόνια τὴν παιδεία: Ἡ μόνη λύση εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὴν κατ’ 
οἶκον ἐκπαίδευση. Προφανῶς οἱ πρόγονοί μας κάτι ἤξεραν 
περισσότερο ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς τοὺς νεοφανεῖς ἀστέρες τῶν 
προβλημάτων.

Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ γίνει ἄμεσα εἶναι νὰ σταματήσει τὸ 
σχολεῖο νὰ εἶναι διαφθορεῖο τῶν παιδιῶν. Σὲ αὐτὸ εἴμαστε 
ὅλοι ὑπεύθυνοι!

• 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
Eurobank/Ταχ.Ταμιευτήριο: GR1302606300000000200423512

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τριμηνιαία Πολιτική Ἐνημέρωση

Ἰδιοκτήτης – Ἐκδότης: 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Ἔτος Ἱδρύσεως 2008

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

(Συνέχεια στήν σελ. 5)Πηγή: http://goo.gl/OgF7KN
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Τὸ θέμα τῆς ἐκπαίδευσης καὶ γενικότερά της παιδείας στὴν Ἑλλάδα ἔχει 
ἀναλυθεῖ σὲ ἀρκετὰ ἄρθρα, ἔχουν γίνει πολλὰ συνέδρια (τὸ ἀποτέλεσμα 

τῶν ὁποίων εἶναι ἀνάλογο μὲ αὐτοὺς ποὺ τὸ διοργανώνουν), ἐνῶ ἔχουν 
εἰπωθεῖ διάφορα ποὺ ἀποτυπώνουν καὶ ἀναλύουν τὴ σημερινὴ κατάσταση. 

Ἡ κάθε κυβέρνηση ποὺ ἐκλέγεται, ἀλλάζει καὶ διορθώνει πρὸς τὸ «κα-
λύτερο» (ὅπως ἐκείνη πιστεύει) τὴ διδασκαλία, τὰ βιβλία καὶ τὸν τρόπο 
ἐκπαίδευσης στὰ σχολεῖα γιὰ νὰ διευκολύνει καὶ νὰ προσαρμόσει τοὺς 
μαθητὲς στὰ νέα «σύγχρονα» δεδομένα. 

Δυστυχῶς, τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ προκύπτει μεγαλύτερο μπέρδεμα σὲ 
δασκάλους καὶ καθηγητές, ἐνῶ τὰ παιδιὰ καταλήγουν νὰ «παπαγαλίζουν» 
πολλὲς ἄχρηστες καὶ ἀνούσιες γνώσεις προσπαθῶντας νὰ μάθουν τὰ πά-
ντα ἀλλὰ τελικὰ μένουν ἀμόρφωτα.

Ὅλα τα σύγχρονα συστήματα ἀποσκοποῦν στὸ νὰ φορτώσουν τὰ παιδιὰ 
μὲ ἐπιπλέον γνώσεις καὶ μὲ περισσότερα ἐφόδια, χωρὶς ὡστόσο νὰ διαπλά-
θουν τὸν χαρακτήρα τους, χωρὶς νὰ τοὺς διδάσκουν τὶς ἀξίες ποὺ πρέπει 
νὰ ἔχει ὁ ἄνθρωπος καὶ χωρὶς νὰ καλλιεργοῦν τὸ ἦθος τους.

Τοὺς προβάλλουν πρότυπα καὶ τοὺς δίνουν παραδείγματα γιὰ νὰ μά-
θουν τὴν εὐκολία, τὴν ψευτιὰ καὶ τὴν φτηνὴ δικαιολογία. Δὲν θέλουν νὰ 
διδάξουν στὰ παιδιὰ ὅτι μόνο ἐὰν κουραστοῦν καὶ μοχθήσουν θὰ καταφέ-
ρουν αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμοῦν καὶ μόνο ἔτσι θὰ εἶναι πραγματικὰ εὐτυχισμένα.

Ἕνα τέτοιο παράδειγμα «διδασκαλίας» μὲ προέτρεψε νὰ γράψω αὐτὸ 
τὸ ἄρθρο.

Στὸ ἀνθολόγιο ποὺ διδάσκεται στὴν Ε΄ καὶ Στ΄ τάξη τῶν δημοτικῶν 
σχολείων ὑπάρχουν διάφορα κείμενα ἁγίων (Ἀπόστολος Παῦλος, Ἁγ. 
Ρωμανὸς ὁ Μελωδός), ἀξιόλογων συγγραφέων καὶ ποιητῶν, Ἑλλήνων καὶ 
ξένων (Κόντογλου, Ἐλύτη, Παλαμᾶ, Σολωμοῦ, Χὰνς Κρίστιαν Ἀντερσεν 
κ.ἄ) καθὼς καὶ διαφόρων συγχρόνων, τὰ ὁποῖα ἔχουν χωριστεῖ σὲ ἑνότητες 
(Κοινωνικὴ ζωή, Γεγονότα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ ἱστορία, Εἰρήνη καὶ φιλία, 
Φαντασία καὶ περιπέτεια κ.ἄ.)

Στὴν ἑνότητα «Φαντασία καὶ περιπέτεια» ὑπάρχει ἕνα κείμενο τοῦ Εὐγέ-
νιου Τριβιζᾶ μὲ τίτλο « Ἡ θλιμμένη ἀγελάδα» ποὺ ἀναφέρει τὴν συνομιλία 
ποὺ εἶχε μιὰ ἀγελάδα (τῆς Ἀμαλασούνθας) μὲ ἕναν πολὺ σπουδαῖο ταυ-
ρομάχο (τὸν Ἐλ Πεπόλδο ντὲ Θαλούθας ντὲ Βερέγγας ντὲ Βεράντας), τὸν 
ὁποῖο παρακαλεῖ νὰ μὴν ταυρομαχήσει μὲ τὸν ταῦρο σύζυγό της γιὰ νὰ 
μὴν μείνουν ὀρφανά τὰ μοσχαράκια τους. Ἀφοῦ τὸν πείθει, ὁ ταυρομάχος 

συλλογίζεται τὸ συμβόλαιο ποὺ ἔχει ὑπογράψει γιὰ τὶς ταυρομαχίες καὶ 
προσπαθεῖ νὰ σκεφτεῖ (τί ἄλλο!!!) μιὰ δικαιολογία γιὰ νὰ μὴν συμμετάσχει 
στὴν ταυρομαχία. 

- «Νὰ κάνετε τὸν ἄρρωστο!» τοῦ πρότεινε ἡ ἀγελάδα.
- «Πολὺ καλὴ ἰδέα!» εἶπε ὁ ταυρομάχος «Καὶ 

χωρὶς νὰ χάνει ὥρα, ἔβγαλε τὴ στολή του, φόρε-
σε τὶς πιτζάμες του καὶ ξάπλωσε στὸ κρεβάτι».

Κατόπιν, στὸ βιβλίο ὑπάρχει ἐργασία στὴν 
ὁποία οἱ μαθητὲς καλοῦνται νὰ σκεφτοῦν ἐὰν 
ἦταν ἐκεῖνοι ΔΙΑΣΗΜΟΙ ταυρομάχοι ποιὲς ἔξυ-
πνες ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ θὰ ἔβρισκαν γιὰ νὰ ἀπο-
φύγουν τὴν ταυρομαχία. 

Ὅλοι καταλαβαίνουμε ὅτι τὸ κείμενο εἶναι φανταστικὸ καὶ χιουμορι-
στικὸ καὶ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε ἀντίθετοι μὲ τὸν βασανισμὸ καὶ τὸν 
θάνατο τῶν ζώων γιὰ λόγους «ψυχαγωγίας» καὶ «διασκέδασης», παρότι 
στὶς χῶρες τῆς Ἰβηρικῆς Χερσονήσου καὶ σὲ κάποιες τὶς Λατινικῆς Ἀμε-
ρικῆς θεωροῦνται ταυτόσημες μὲ τὴν παράδοση καὶ τὴν πολιτιστική τους 
κληρονομιά.

Αὐτό, ὅμως, ποὺ «διδάσκει» ἕνα τέτοιο κείμενο καθὼς καὶ καὶ οἱ σχετικὲς 
ἐρωτήσεις-ἐργασίες τῶν δασκάλων, διδάσκουν τὰ παιδιὰ ὅτι γιὰ νὰ γίνουν 
διάσημοι, σπουδαῖοι καὶ τρανοὶ δὲν χρειάζεται κόπος, μελέτη, θυσίες καὶ 
στερήσεις παρὰ μόνο φθηνὲς καὶ ἔξυπνες δικαιολογίες ποὺ θὰ τοὺς κάνουν 
ἀρεστοὺς καὶ θὰ τὰ «γλιτώσουν» στὶς δύσκολες καταστάσεις.

Τὰ παιδιὰ δὲν διδάσκονται ὅτι μόνο ὅταν 
ἔρθουν ἀντιμέτωπα μὲ τὰ προβλήματα καὶ τὶς 
δυσκολίες ποὺ παρουσιάζονται στὴν ζωή, μόνο 
τότε δυναμώνουν, μόνο τότε ἀποκτοῦν τὰ ἐφό-
δια καὶ τὸ κουράγιο γιὰ νὰ προχωρήσουν, μόνο 
τότε παίρνουν χαρὰ καὶ νιώθουν εὐτυχία καὶ 
πληρότητα. Δὲν μαθαίνουν τελικὰ πὼς μόνο 
ἔτσι χτίζεται ὁ πραγματικὸς χαρακτήρας καὶ 
ὅτι ἔτσι θὰ φτάσουν νὰ γίνουν συγκροτημένοι ἄνθρωποι.

Τὸ νὰ δίνουμε συνέχεια ἄλλοθι στὶς ἐλλείψεις μας, δικαιολογίες στὰ 
λάθη μας, δὲν μᾶς κάνει καλύτερους οὔτε μᾶς προστατεύει ἀπὸ τὶς ἄσχη-
μες καταστάσεις. Ἀντιθέτως μᾶς ἀποδυναμώνει, μᾶς κάνει νὰ ζοῦμε σὲ μιὰ 
«φανταστικὴ» καὶ «εἰκονικὴ» ζωὴ ποὺ πάντοτε, ὅτι καὶ νὰ κάνουμε, στὰ 
μάτια μας φαντάζουμε ὡς ΣΠΟΥΔΑΙΟΙ καὶ ὡς ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ.

Συμεὼν Νῖνος 
Μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς 

Πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Βλέπουμε, λοιπόν, ὅτι ἡ σωστὴ Παιδεία λύνει πολλὰ προβλήματα –πνευματικὰ καὶ κοινωνικὰ– 
μιᾶς χώρας. Γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν ὅμως ὅλα αὐτά, εἶναι ἀναγκαῖα ἡ δράση πνευματικῶν ἀνθρώπων. 
Αὐτοὶ ὡς εἰδήμονες ὀφείλουν νὰ ἐκλέγονται στὰ ἀντίστοιχα ὑπουργεῖα, ὥστε νὰ λαμβάνονται οἱ 
καλύτερες ἀποφάσεις στοὺς ἀντίστοιχους τομεῖς. Καὶ ἂν εἶναι δυνατὸν νὰ γίνονταν αὐτοὶ οἱ πνευ-
ματικοὶ ἄνθρωποι δάσκαλοι καὶ καθηγητές, ὥστε νὰ μεταδώσουν καὶ σὲ ἐμᾶς τὴν ἄσβεστη φλόγα 
τῆς ἀλήθειας ποὺ διατηροῦν μέσα τους καὶ νὰ μᾶς διδάξουν τὸ πιὸ σημαντικό: Τὸ πῶς νὰ γίνουμε 
πρῶτα ἄνθρωποι. Κι ὅταν γίνουμε ἄνθρωποι, τότε θὰ γίνουμε σίγουρα καὶ καλοὶ ἐπαγγελματίες 
καὶ καλοὶ ἐπιστήμονες!

Ἀντιγόνη Μακρὴ, Μουσικὸς

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 4)
Ἀλήθεια, ποιὰ εἶναι ἡ Παιδεία;

Οἱ δικαιολογίες βλάπτουν  
σοβαρά τήν Παιδεία
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Τὸ πιὸ σημαντικὸ ὑπουργεῖο σὲ κάθε χώρα εἶναι τὸ τῆς Παιδείας. Ἀπὸ 
αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἡ πρόοδος, ἡ οἰκονομία, ὁ πολιτισμὸς καὶ γενικὰ τὸ 

πνευματικὸ καὶ πολιτιστικὸ ἐπίπεδο τοῦ κάθε λαοῦ. Τοῦτο συμβαίνει δι-
ότι τὸ σχολεῖο συντελεῖ ἀποφασιστικὰ στὴ διαμόρφωση τοῦ χαρακτῆρα 
καὶ τῆς ποιότητος τῶν πολιτῶν. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, πέραν τῶν 
κηρυγμάτων του, φρόντισε κυρίως γιά τή δημιουργία πολλῶν σχολείων, 
τονίζοντας, ὅτι τὸ σχολεῖο ἀνοίγει τὶς Ἐκκλησίες.

Τὸ ὅτι σήμερα ὑπάρχουν στὴν Πατρίδα μας τόσοι ἀδιάφοροι, ἀκόμη 
καὶ ἐχθροὶ τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι μιὰ ἀπόδειξη κατὰ τὸν ἅγιο Κοσμᾶ, ὅτι 
τὸ σχολεῖο ἐδῶ καὶ χρόνια εἶναι σὲ λάθος κατεύθυνση. Τὰ σχολικὰ προ-
γράμματα ὅλων τῶν βαθμίδων ἐκπαίδευσης, πρέπει νὰ εἶναι μακροχρόνια, 
χωρὶς σημαντικὲς ἀλλαγές, ἔξω ἀπὸ κομματικὲς ἀγκυλώσεις καὶ νὰ στο-
χεύουν ἐκτὸς ἀπὸ τὴν γνώση καὶ στὴν παιδεία. Εἶναι ἀδύνατον, ἀκόμη καὶ 
τὰ καλλίτερα προγράμματα, ν’ ἀποδώσουν καρπούς, ἐὰν κάθε κυβέρνηση 
ἢ κάθε ὑπουργὸς παιδείας τὰ ἀλλάζει ἢ τὰ ἀκυρώνει.

Γιὰ νὰ ἔχουμε σωστὰ ἀποτελέσματα θὰ πρέπει πρῶτα νὰ σκεφθοῦμε 
καὶ νὰ ἀποφασίσουμε τί πολῖτες θέλουμε, μακριὰ ἀπὸ πολιτικὲς σκοπι-
μότητες καὶ ξένες ἐπιρροές. Νὰ μάθουμε τὴν ἱστορία μας, τὶς παραδόσεις 

καὶ τὸν προορισμό μας σὰν ἄνθρωποι καὶ σὰν λαός. Εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ 
ἀκολουθοῦμε προγράμματα ἄλλων λαῶν, τὰ ὁποῖα βραχυπρόθεσμα ἔχουν 
ἀποτύχει στὴν οὐσία τους καὶ ἔχουν ὁδηγήσει τοὺς ἀνθρώπους σὲ λάθος 
κατεύθυνση. Ἡ γνώση χωρὶς παιδεία, καταντᾶ ἐπιβλαβὴς γιὰ κάθε κοινω-
νία. Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἔλεγαν ὅτι «Ἐπιστήμη χωριζομένη ἀρετῆς 
πανουργία ἐστί».

Ὁ μαρτυρικὸς Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας, ποὺ διεκρίνετο γιὰ 
τὴν σοφία του καὶ τὴν ὀξυδέρκειά του, ἔφθασε στὸ σημεῖο νὰ τονίσει ὅτι 
ἡ ἐκπαίδευση τῶν Ἑλληνοπαίδων πρέπει νὰ εἶναι ὅπως τῶν Ἱεροπαίδων.

Αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ μεγάλος νομοθέτης Σόλων, ὅτι οἱ νόμοι πρέπει νὰ εἶναι 
διαφορετικοὶ γιὰ κάθε λαὸ καὶ ἐποχή, μποροῦμε νὰ ποῦμε ὅτι ἰσχύει κατ’ 
ἀναλογίαν καὶ γιὰ κάθε μόρφωση καὶ παιδεία. Ἑπομένως τὸ Ὑπουργεῖο 
Παιδείας εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἔχει δύο βασικοὺς στόχους, τὴν παιδεία καὶ 
τὴν γνώση, ἔτσι ὥστε νὰ φροντίζει γιὰ τὴν δημιουργία ὁλοκληρωμένων 
ἀνθρώπων, εἴτε εἶναι ἐπιστήμονες εἴτε ἐργαζόμενοι σὲ ὁποιοδήποτε τομές.

Ὡς πρὸς τὴν παιδεία τὰ προγράμματα πρέπει νά παρουσιάζουν σταθε-
ρότητα, μὲ κάποιες βελτιώσεις χωρὶς μεγάλες ἀλλαγὲς ἢ τροποποιήσεις.

Ἐκεῖ ποὺ χρειάζονται ὁπωσδήποτε συνεχῶς κάποιες μεταβολὲς καὶ 
ἀλλαγὲς προγραμμάτων εἶναι σὲ θέματα γνώσεως καὶ πάντα σύμφωνα 
μὲ τὶς τεχνολογικὲς ἐξελίξεις, τὶς διαμορφώσεις νέων καταστάσεων καὶ 
πολιτικῶν ἢ οἰκονομικῶν δεδομένων.

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας, λοιπόν, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἐκπληρώσει τὸν 
προορισμό του, πρέπει νὰ λειτουργεῖ ἔξω ἀπὸ κομματικὲς σκοπιμότητες, 
προσωπικὲς ἰδέες, ἀπόψεις καὶ ἀποτυχημένες ξένες ἐπιρροές. Παρακο-
λουθῶντας δὲ τὶς ἐξελίξεις, νὰ διαμορφώνει μία πολιτικὴ ποὺ θὰ ἀποτελεὶ 
συνέχεια τῆς ἱστορίας καὶ τῶν παραδόσεῶν μας
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Πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

To Σάββατο 2 Μαΐου 2015 συνεδρίασε ἡ Κε-
ντρικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑ» μὲ θέματα ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν ἡμε-
ρήσια διάταξη, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐπικαιρότητα. 
Ἰδιαίτερη ἔμφαση δόθηκε στὶς ἐξελίξεις ἀλλὰ 
καὶ στὴν πορεία ποὺ ἔχουν πάρει τὰ γεγονότα 
στὴν Πατρίδα μας. Κατὰ τὴ συνεδρίαση ἀποφα-
σίστηκε καὶ ἐκδόθηκε τὸ ἀκόλουθο Δελτίο Τύπου:

Καθημερινὰ γινόμαστε θεατὲς τῶν ἐπεισοδίων 
ἑνὸς ἔργου ποὺ ἔχουμε βαρεθεῖ, αὐτὸ τῶν δια-
πραγματεύσεων μὲ τοὺς δανειστές. Τὸ μέλλον 
δείχνει καὶ εἶναι ἀβέβαιο.

Ἐρμηνεύοντας τὰ γεγονότα τοῦ πρόσφατου 
παρελθόντος ἐπισημαίνουμε ὅτι:

Ὁ κ. Σαμαρὰς δὲν ἐφάρμοσε τὰ μέτρα ποὺ ζή-
τησε ἡ πρώην Τρόϊκα καὶ νῦν «θεσμοὶ» (e-mail 
Χαρδούβελη). Ἤξερε ὅτι ἦταν ἀδύνατο νὰ ψη-
φιστοῦν ἐκείνη τὴ χρονικὴ συγκυρία ἐπιπλέον 
μέτρα. Ἔτσι, δὲν ἔγινε ἡ ἀξιολόγηση ἀπὸ τοὺς 
δανειστὲς καὶ δὲν πήραμε τὰ ὑπόλοιπα 7,2 δὶς 
εὐρὼ τοῦ προγράμματος. Ὁ ἴδιος, βλέποντας τὸ 
τί ἔρχεται προκάλεσε τὶς ἐκλογὲς καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ 
«τσίμπησε» στὸ δόλωμα, ἀντὶ νὰ περιμένει λίγους 
μῆνες ὥστε νὰ ἀποκαλυφθεῖ πλήρως ἡ «γύμνια» 
τῆς κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

Ἐντελῶς ἀνέτοιμη ἡ νέα κυβέρνηση –καὶ μὲ 
φροῦδες, ὅπως ἀποδείχθηκε, τὶς ἐλπίδες της γιὰ 
κοινὸ μέτωπο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Νότου ἐναντί-
ον τῆς λιτότητας– ὑπέγραψε στὴ συμφωνία τῆς 
20ης Φεβρουαρίου μὲ τοὺς δανειστές, ὅρους ποὺ 
ἦσαν σὲ ἐντελῶς ἀντίθετη κατεύθυνση ἀπὸ τὶς 
προεκλογικές της δεσμεύσεις. Συγχρόνως βέ-
βαια, ἀποδείχθηκε καὶ ἡ δουλικὴ ὑποτέλεια τῶν 
προηγούμενων κυβερνήσεων.

Σήμερα ἡ κυβέρνηση δείχνει νὰ ἐπιμένει ἀκόμη 
σὲ κάποιες κόκκινες γραμμές, ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ 

οἱ ψευδαισθήσεις διαλύονται. Παράλληλα τό 
σπιρὰλ τοῦ οἰκονομικοῦ καὶ ὄχι μόνο μαρασμοῦ 
συνεχίζεται, ὁ παραγωγικὸς ἱστὸς διαλύεται, ἡ 
ἀνεργία μεγαλώνει. Στὸ πλαίσιο τῆς Εὐρωζώνης 
εἶναι οὐτοπικὸ νὰ πιστεύει κανεὶς σὲ οὐσιαστικὴ 
ἀλλαγὴ πολιτικῆς. Οἱ κατευθυντήριες γραμμὲς 
δίνονται ἀπὸ τὸ Εὐρωιερατεῖο. Ἀκόμη καὶ ὁ κρα-
τικὸς προϋπολογισμὸς πλέον συντάσσεται στὶς 
Βρυξέλλες.

Μὲ εὐχολόγια, ὅμως, καὶ μὲ «καλὲς προθέσεις» 
δὲν ταΐζεις τοὺς πεινασμένους, δὲν δίνεις δουλειὰ 
στοὺς ἀνέργους, δὲν ἀνατρέπεις τὴν ὕφεση, δὲν 
μπορεῖς νὰ ἄρεις τὴν οὐσιαστικὴ ὑποθήκευση 
καὶ τὴν ὑποδούλωση τῆς Ἑλλάδος, ἐνῶ ἡ ἐθνικὴ 
ἀνεξαρτησία μένει νεκρὸ γράμμα.

Ἡ περίοδος χάριτος τῆς κυβέρνησης σιγὰ-σιγὰ 
τελειώνει, καὶ αὐτὸ σημαίνει πὼς ἀπαιτεῖται:

Α. Ἐνημέρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ τὴ δυνα-
τότητα ποὺ ἔχει ἡ Χώρα νὰ ἀποχωρήσει, μὲ τὴ 
συναίνεση τῶν «ἑταίρων», ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη 
καὶ ποιὲς εἶναι οἱ οἰκονομικὲς ἀλλαγὲς ποὺ θὰ 
διαμορφωθοῦν μὲ τὴν ἐπιστροφὴ στὸ ἐθνικὸ 
νόμισμα. Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔχει 
ἀναλύσει ἐπιστημονικὰ μέσα στὸ οἰκονομικὸ 
πρόγραμμά της τὸ ὅτι ἡ ἐπιστροφὴ στὸ ἐθνικὸ 
νόμισμα εἶναι ἡ μόνη ἐλπίδα ἀνάκαμψης τῆς 
Ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἐνῶ ἀντίθετα ἡ παρα-
μονὴ στὴ ζώνη τοῦ εὐρὼ εἶναι καταστροφικὴ 
καὶ συνεπάγεται διαρκῆ πολιτικὴ λιτότητας καὶ 
συνεπῶς τὴν πλήρη ἐξαθλίωση τῶν πολιτῶν.

Β. Ἄμεση ὑπογραφὴ συνθήκης ἐξουσιοδότησης 
πρὸς τοὺς δανειστὲς μὲ ἡμερομηνία ἰσχύος τὴν 
ἡμερομηνία ὀφειλῆς τῆς δόσης, καθὼς καὶ μὲ 
τὸ ἀντίστοιχο ποσό, τὸ ὁποῖο τὸ ΔΝΤ ἢ ἡ 
ECB, ἢ οἱ κάτοχοί των ἐντόκων γραμματίων 
θὰ εἰσπράξουν ἀπὸ τὴν ὑπολειπόμενη δόση 
τῶν 7,2 δὶς εὐρὼ ποὺ ὀφείλουν οἱ δανειστὲς 
πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Ἔτσι ἡ χώρα μας διατηρεῖ 

τὰ ἀποθεματικά της γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσει τὶς 
ἐσωτερικές της ἀνάγκες (μισθούς, συντάξεις, 
κλπ), ἀποκλείεται ἡ πιθανότητα πιστωτικοῦ 
γεγονότος γιατί τὰ χρήματα βρίσκονται στὴν 
διάθεση τοῦ ὀφειλέτη καὶ ἡ πίεση περνάει πιὰ 
στοὺς δανειστὲς γιὰ νὰ συμφωνήσουν σύντο-
μα μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἐπιπλέον, εἶναι ἐπιτακτικὴ 
ἡ ἀνάγκη νὰ συσταθεῖ μία ἐπιτροπὴ διεθνοῦς 
λογιστικοῦ ἐλέγχου μὲ τὴν συμμετοχὴ ὅλων 
των ἐμπλεκομένων γιὰ τὸ δημόσιο χρέος, μὲ 
σκοπὸ τὴν διαγραφὴ τοῦ ἐπαχθοῦς τμήματός 
του.

Γ. κατάρτιση ἀναλυτικοῦ προγράμματος ἐθνικῆς 
ἀνασυγκρότησης, τὸ ὁποῖο θὰ ὑλοποιηθεῖ μὲ 
τὸ ἐργαλεῖο ποὺ λέγεται ἐθνικὸ νόμισμα.

Ἡ εὐθύνη τῆς συγκυβέρνησης ςῦριΖΑ – ΑνΕΛ 
εἶναι τεράστια.

Θὰ ἀπογοητευθεῖ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς γιὰ ἄλλη 
μία φορά;

Θὰ καταντήσει καὶ ὁ ςῦριΖΑ ἕνα κόμμα διαχεί-
ρισης τῆς ἐξουσίας ποῦ θὰ ἀναγκαστεῖ νὰ πάρει 
νέα ἐπώδυνα μέτρα καθ’ ὑπόδειξη τῶν δανειστῶν; 

Σκοπεύει ὁ ΣΥΡΙΖΑ νὰ ἐνημερώσει τὸν Ἑλλη-
νικὸ λαὸ μὲ τὸ πραγματικὸ ζητούμενο τῶν δια-
πραγματεύσεων ποὺ σίγουρα δὲν εἶναι οἱ μεταρ-
ρυθμίσεις; Μέχρι σήμερα δὲν ἔχουμε ἀκούσει ἀπὸ 
ἐπίσημα χείλη νὰ ἀνακοινώνεται πὼς οἱ προ-
σπάθειες τῶν δανειστῶν ἐπικεντρώνονται στὸ 
νὰ ἐπεκταθοῦν οἱ οἰκονομικὲς ὑποχρεώσεις τῆς 
Ἑλλάδος πέραν τοῦ 2054 ποὺ εἶναι μέχρι σήμερα, 
μὲ ὅτι συνεπάγεται αὐτό!

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι παροῦσα, 
ἄγρυπνος φρουρὸς τῆς Πατρίδος.

Ὁ Πρόεδρος
καὶ τὰ μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπής

τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περί παιδείας  
ὁ λόγος
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ληλία μεταξύ τῶν ἀνθρώπων καὶ συσχηματίζει τὶς 
πλήρεις πνευματικοῦ νοήματος κοινότητες τῶν 
ἀνθρώπων. Τὸ παιδευτικὸ ἰδεῶδες, λοιπόν, ἑνὸς 
τέτοιου περιεχομένου Παιδείας εἶναι ἑπομένως 
αὐτὸ ποὺ καταπολεμᾶ τὴν σύγχρονη πνευμα-
τικὴ ἀλλοτρίωση καὶ τὴν δυσανεξία τῆς νεωτε-
ρικότητας σὲ κάθε πνευματικὴ ἀξία. Προσδίδει 
ἀξία, ποιεῖ Λόγον Ἀξίας. Ἄρα ἀξιολογεῖ τὴν ζωή 
μας καὶ τὴν ἀξιοδοτεῖ. Καὶ ἑπομένως αὐτὸ εἶναι 
τὸ κύριο συστατικὸ στοιχεῖο τοῦ περιεχομένου 
τῆς Παιδείας τῆς χώρας μας (ἢ τοὐλάχιστον θὰ 
πρέπει νὰ εἶναι). 

Ὁ προσανατολισμὸς τῆς Παιδείας συναρθρώ-
νεται μὲ τὴν τροφοδότηση τοῦ ἀνθρώπου (ποὺ 
τὴν ἐγκολπώνεται) ἀπὸ τὴν πληρότητα τῆς συναί-
σθησης τοῦ «ἀνήκειν» σὲ μιὰ πνευματικὴ κοινό-
τητα ποὺ ἔρχεται νὰ διαδραματίσει συγκεκριμένο 
ἱστορικὸ ρόλο, μέσα σὲ ἕνα κόσμο ἀβεβαιότητας, 
σὲ ἕνα παγκόσμιο περιβάλλον ποὺ διέπεται ἀπὸ 
τὴν λογική τῆς γεωοἰκονομικῆς ἰσχύος καὶ τῆς  
ἀπροκάλυπτης ἐπιβολῆς τῶν προταγμάτων της. 
Μόνον ἕνα ἔθνος ποὺ ἔχει συναίσθηση τοῦ ποιὸ 

εἶναι, τί ρόλο ἱστορικὸ καὶ πνευματικὸ μπορεῖ νὰ 
ἐπιτελέσει, ἔχει δυνατότητα νὰ ὑπερβεῖ πάσαν δυ-
σχέρειαν καὶ ἀντιξοότητα, ὅσο καὶ ἀπειλητικὴ νὰ 
παρουσιάζεται. Γιὰ νὰ λάβει χώρα, ὅμως, αὐτό, 
ἀπαιτεῖται τὸ ἔθνος τὸ Ἑλληνικὸ νὰ συγκροτεῖται 
ὡς πνευματικὴ κοινότητα. Καὶ οἱ κοινότητες ποὺ 
συγκροτοῦν τὸ ἔθνος ἀπαρτίζονται ἀπὸ πεπαι-
δευμένους ἀνθρώπους ποὺ ξέρουν νὰ ἵστανται ἐν 
τῇ ζωῇ τους, ἱεραραρχοῦν τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλασ-
σον ὄχι μὲ κριτήρια ποσότητος, ἀλλὰ μὲ γνώμονα 
τὴν πνευματικὴ ἀξία ποὺ ἀξιολογεῖ καὶ ἀξιοδοτεῖ.  
Αὐτὸς ὁ πνευματικὸς προσανατολισμὸς εἶναι Χρι-
στοκεντρικός, χρησιμοποιεῖ τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ 
γλώσσα καὶ τὴν μεθοδολογία τῆς ἀρχαίας Ἑλλη-
νικῆς φιλοσοφίας, σὲ καμία περίπτωση δὲν εἶναι 
ὅμως Ἑλληνοχριστιανικὴ σύνθεση.

Βασικὰ στοιχεῖα ποὺ πρέπει νὰ ληφθοῦν ὑπ’ 
ὄψη γιὰ τὴν χάραξη μιᾶς στιβαρῆς πολιτικῆς στὴν 
Παιδεία, εἶναι τὰ ἀκόλουθα:

1. H γλώσσα τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους εἶναι ἑνιαία, 
ἀδιάκοπη ἱστορικά, ζωντανὴ καὶ παροῦσα στὴ 
ζωή μας. Ὡς ἐκ τούτου εἰσάγεται πρὸς ἐκμά-
θηση στὴν Στοιχειώδη Βαθμίδα τῆς Παιδείας 
μας ἡ Ἀρχαία Ἑλληνικὴ ὑπὸ τὴν μορφὴ τῶν 
στοιχείων της. Αὐτονόητο εἶναι ὅτι ἐπανέρχεται 
τὸ πολυτονικὸ σύστημα.

2. Τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος εἶναι ἱστορικὰ συνεχές, μὲ 
διαρκῆ παρουσία ἀγώνων τόσο πνευματικῶν 
ὅσο καὶ ἐθνικῶν γιὰ τὴν διαμόρφωση τῶν ὅρων 
τῆς αὐθυπαρξίας του καὶ τῆς αὐτάρκειάς του.  

Ἡ Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους πρέπει ἑπο-
μένως νὰ διδάσκεται ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα. 

3. Ἐπειδὴ ἡ Παιδεία μας ἔχει Χριστοκεντρικὸ χα-
ρακτήρα, τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέ-
πει νὰ ἀποτυπώνει ἀνάγλυφα τὴν ζῶσα Πίστη 
τῆς Ἐκκλησίας μας. Πρὸς τοῦτο θὰ πρέπει νὰ 
ἐπανασχεδιασθεῖ ριζικὰ ἡ διδασκαλία τῶν Θρη-
σκευτικῶν ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ ἐμφοροῦνται 
καὶ ἐμπνέονται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστική μας 
Παράδοση. Ὄχι ἀπὸ ἀνθρώπους μὲ συμπλεγμα-
τικὴ νοοτροπία καὶ μὲ διάθεση ἐπιδειξιομανοῦς 
καινοθηρίας. Εἶναι γνωστὸ πόσο κακὸ ρόλο 
ἔχουν ἐπιτελέσει αὐτοὶ οἱ παράγοντες στὴν δυ-
σφήμιση τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.

4. Ἡ Μουσικὴ γίνεται βασικὸ μάθημα τῆς Παιδεί-
ας μας σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες. Τόσο ἡ δημώδης 
παραδοσιακή, ὅσο καὶ ἡ Βυζαντινὴ μουσικὴ 
καθὼς καὶ ἡ εὐρωπαϊκὴ εἰσάγονται πρὸς διδα-
σκαλία. Ὑπὸ μορφὴν βασικῶν στοιχείων στὴν 
Στοιχειώδη καὶ μὲ αὐξανόμενη βαρύτητα στὶς 
ὑπόλοιπες βαθμίδες.

5. Ἐπανέρχεται ἡ Πρακτικὴ Ἀριθμητικὴ στὴν Στοι-
χειώδη βαθμίδα, γιατί αὐτὴ ὑποβοηθεῖ τοὺς 
μαθητὲς στὴν στοιχειώδη συγκρότηση –δόμηση 
τῆς σκέψης τους σὲ σχέση μὲ τὰ προβλήματα 
τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Τὰ Μαθηματικὰ ἐπα-
νέρχονται στὴν πρότερη ποιότητά τους στὴν 
Δευτεροβάθμια βαθμίδα. Δὲν διακατέχονται 
ἀπὸ τὴν χρησιμοθηρία, συγκροτοῦν τὴν μαθη-
ματικὴ σκέψη, καὶ διδάσκονται κατὰ τέτοιον 
τρόπον ὥστε νὰ ἀσκοῦν τὴν λογικὴ καὶ τὰ με-
θοδολογικὰ κριτήρια τῶν μαθητῶν. Ἡ Γεωμε-
τρία ἀποκτᾶ τὸν δικό της αὐτόνομο ρόλο, καὶ 
ἀπεμπλέκεται ἀπὸ τὴν ποσοτικοποίηση. Εἶναι 
ἀδιανόητο νὰ διδάσκεται ὡς ἕνα μάθημα μὲ 
τὴν Τριγωνομετρία. Δὲν ἀφαιρεῖται κανένα κε-
φάλαιο ἀπὸ τὰ παλαιά τῆς Γεωμετρίας, οὔτε οἱ 
γεωμετρικοὶ τόποι, οὔτε οἱ γεωμετρικὲς κατα-
σκευὲς καὶ ἐπανέρχεται ἡ Στερεομετρία. Αὐτὴ ἡ 
ἐπάνοδος προτείνεται γιατί ἡ Γεωμετρία μαθαί-
νει τοὺς νέους τὴν ἀφαιρετικὴ σκέψη ποὺ εἶναι 
ὅμως συνυφασμένη μὲ τὴν συνθετικὴ ἐπίλυση 
τοῦ κάθε προβλήματος.

6. Εἰσάγεται – ἀναλόγως  τῆς κάθε περιοχῆς τῆς 
πατρίδας μας – τὸ μάθημα τῆς τοπικῆς Ἱστορί-
ας ἀνὰ τοῦ αἰῶνες, καθὼς καὶ τὸ μάθημα τῆς 
γεωργικῆς οἰκονομίας τοῦ τόπου. Αὐτὸ εἶναι 
ἀπαραίτητο διότι οἱ νέοι μας θὰ ἀγαπήσουν 
καὶ μὲ κίνητρα γνώσεως εἰσέτι τὴν ἰδιαίτερη 
πατρίδα τους.

7. Εἰσάγεται αὐτόνομος Πανεπιστημιακὸς τομέας 
κλασικῶν ςπουδῶν ποὺ θὰ ἐμπλέκεται ἀπο-
κλειστικὰ μὲ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματεία. 
Εἰσάγεται ἐπίσης καὶ Πανεπιστημιακὸς τομέας 
Βυζαντινῶν Σπουδῶν ποὺ θὰ ἐμπλέκεται μὲ 
τὴν Πατερικὴ Γραμματεία καὶ τὴν Βυζαντινὴ 
φιλολογία καὶ ἐπιστήμη.

8. Προτείνεται ἀνεξάρτητος τομέας λειτουργῶν 
Μέσης βαθμίδος. Ἐκεῖ θὰ ἀσκεῖται καὶ θὰ δι-
δάσκεται ἡ ἱκανότητα διδασκαλίας τῶν μα-
θημάτων ποὺ ἤδη οἱ μελλοντικοὶ λειτουργοὶ 
ἔχουν σπουδάσει. Αὐτὸς ὁ τομέας πρέπει νὰ 

λειτουργεῖ μὲ λίαν αὐστηρὰ κριτήρια γιατί εἶναι 
ζωτικῆς σημασίας ὁ ρόλος του. Τὸ ἴδιο προτεί-
νεται καὶ γιὰ τοὺς λειτουργούς τῆς Στοιχειώ-
δους βαθμίδας.

9. Ὁ τομέας Θετικῶν σπουδῶν ἐκτὸς ἀπὸ τὸν θε-
ωρητικό του πυρήνα πρέπει νὰ συνδέεται μὲ 
τὶς συγκεκριμένες ζωτικὲς ἀνάγκες τῆς χώρας. 
Ὁ λειτουργικός τους σχεδιασμὸς θὰ πρέπει νὰ 
ἐμπλέκεται μὲ τὶς συγκεκριμένες συνθῆκες ποὺ 
ἐπικρατοῦν στὴν ζωή μας. Π.χ. ἡ σχολὴ Τοπο-
γράφων νὰ ὑπάγεται στὸ ὑπουργεῖο Χωροταξί-
ας, ἡ Γεωπονικὴ Σχολὴ στὸ ὑπουργεῖο Γεωργίας 
κλπ. Αὐτὸ προτείνεται ὥστε οἱ ἄνθρωποι ποὺ 
περατώνουν τὶς σπουδές τους, νὰ διαμορφώ-
νονται σὲ ἐπιστημονικὰ στελέχη μὲ δεξιότη-
τες ἐπάρκειας στὰ ἀκανθώδη προβλήματα ποὺ 
ἀντιμετωπίζει ἡ Πατρίδα μας.

Ἁπλῶς χαράχθηκαν κάποιες κατευθυντήριες 
γραμμές. Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐνταχθοῦν ὅλοι 
οἱ σχεδιασμοί, ὅλοι οἱ προβληματισμοὶ καὶ ὅλα 
τα προβλήματα τῆς Παιδείας σὲ ἕνα μικρὸ κεί-
μενο. Πρέπει, ὅμως, νὰ ἔχουμε λάβει ὑπ’ ὄψη ὅτι 
ἤδη ἔχει σχηματισθεῖ μιὰ στρεβλὴ κατάσταση 
στὸν χῶρο τῆς Παιδείας. Κυριαρχεῖ μιὰ κακοφορ-
μισμένη νεωτερικότητα, ποὺ κανοναρχεῖ ὅτι τὸ 
Ἑλληνικὸ  Ἔθνος εἶναι ἰδεολογικὴ κατασκευὴ τοῦ 
νεοελληνικοῦ κράτους ἀπὸ τὸ 1827 καὶ ἐντεῦθεν. 
Ἡ συγκεκριμένη αὐτὴ «σχολὴ σκέψης» ἰσχυρίζε-
ται ὅτι δὲν ὑπάρχει συνέχεια στὴν γλῶσσα μας 
καὶ ἑπομένως ὑπάρχουν πολλὲς γλῶσσες –μορφὲς 
τῆς Ἑλληνικῆς ἐκ τῶν ὁποίων πρέπει νὰ προκριθεῖ 
ἡ πλέον χρηστικὴ καὶ εὐχερὴς γιὰ τοὺς μαθητές. 
Περιττεύει νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν ἀντιεκκλησια-
στικὴ προκατάληψη ποὺ τὴν διακατέχει. Ἐμεῖς, 
ὅμως, πρέπει νὰ γνωρίζομε τὴν πρακτική, τὴν 
μεθοδολογία καὶ τὴν σαθρότητα τῆς βασικῆς 
ἐπιχειρηματολογίας τῶν ἐκπαιδευτικῶν αὐτοῦ 
τοῦ συγκεκριμένου ρεύματος «σκέψης», διότι 
δυστυχῶς κυριαρχοῦν στὸν τόσο εὐαίσθητο χῶρο 
τῆς Παιδείας μας.

Βασίλειος Π. Μακρῆς
Μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς

Πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Τό παιδευτικό ἰδεῶδες
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 3)
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ρωμένου προγράμματος παραγωγικῆς ἀνασυγκρό-
τησης, ἀλλὰ καὶ διοικητικοῦ ἐκσυγχρονισμοῦ 
τοῦ κράτους, ὥστε νὰ γίνουν ἐπενδύσεις ποὺ θὰ 
δημιουργήσουν νέες θέσεις ἐργασίας. Τὸ σπάσι-
μο τῆς διαπλοκῆς, ποὺ τόσο διατυμπανίστηκε, 
εἶναι ἀπαραίτητο, ὥστε νὰ ἀρχίσει στὴν Ἑλλάδα 
μία ὑγιὴς ἀνάπτυξη. Ἡ χώρα πρέπει ἐπιτέλους 
νὰ παράγει καὶ νὰ γίνει ἀνταγωνιστική. Γιὰ ἐμᾶς 
ὅμως, ἀνάπτυξη δὲν εἶναι μόνο ἀριθμοί, εἶναι κυ-
ρίως τὸ νόημα ζωῆς καὶ τὸ ὅραμα γιὰ μιὰ Ἑλλάδα 
τοῦ ἤθους καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας, ποὺ μεταλαμπα-
δεύει στοὺς πολῖτες τὴ φλόγα στὴν ψυχὴ καὶ τοὺς 
κάνει ἐνεργοὺς στὴν πορεία τῆς ἀναγέννησης 
τῆς Πατρίδας μας. 

Τὸ βασικὸ ἐργαλεῖο ὅμως γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση 
τῆς κατεστραμμένης οἰκονομίας εἶναι τὸ Ἐθνικό 
μας νόμισμα. Ἡ κυβέρνηση πρέπει νὰ ἀντιλη-
φθεῖ ὅτι δὲν ἀρκεῖ ἡ μετονομασία τῆς Τρόϊκα σὲ 

«θεσμοὺς» καὶ τοῦ 
μνημονίου σὲ «σύμ-
φωνο ἀνάπτυξης». 
δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρ-
ξει ἀλλαγὴ πολιτικῆς 
μέσα στὴν Εὐρωζώ-

νη. Ἐκεῖ εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ δεχτεῖς τοὺς 
κανόνες τους, δηλαδὴ τοὺς κανόνες τῆς παγκο-
σμιοποίησης καὶ τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ. Ὅσο 
ἐξαρτᾶσαι ἀπὸ τὰ Εὐρώ, πού σοῦ δανείζουν καὶ 
μάλιστα μὲ διπλὸ τόκο, δὲν ἔχεις κανένα περιθώ-
ριο οὐσιαστικῆς ἀλλαγῆς τῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία 
τόσο ἐξαγγέλθηκε ἀπὸ τὴν παροῦσα κυβέρνηση.

Ἡ κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δὲν ἔχει ξεκά-
θαρη θέση σὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ ζητήματα ποὺ ἀφο-
ροῦν στὴν ἐξέλιξη τῶν διαπραγματεύσεων μὲ 
τοὺς «θεσμούς». Ἡ ἀβεβαιότητα αὐτὴ ἐπιτείνει τὸ 
ἀρνητικὸ κλίμα στὴν οἰκονομία. Εἶναι φανερὸ ὅτι 
ἡ κυβέρνηση προσῆλθε οὐσιαστικὰ ἀπροετοίμαστη 
στὴ διαπραγμάτευση, ποντάροντας σὲ ἕνα μέτωπο 
τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Νότου ἐναντίον τῆς ἐπιβληθεί-
σης λιτότητας. Ἡ πλήρης διάψευση αὐτῶν τῶν 
ἐλπίδων καὶ ἡ ἀνάγκη μονομεροῦς διαπραγμά-
τευσης, φανέρωσε τὴν παντελῆ ἔλλειψη προετοι-
μασίας τῶν κυβερνώντων, παρ’ ὅτι τὰ ζητήματα 
τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνάγκης 
τοῦ τερματισμοῦ τῆς λιτότητας ἦταν ἀπολύτως 
ὀρθά. Αὐτὴ ἡ ἔλλειψη προετοιμασίας ἀνάγκασε 
τὴν κυβέρνηση νὰ ἀδειάσει, ὄχι μόνο τὰ κρατικὰ 
ταμεῖα, ἀλλὰ καὶ σχεδὸν ὅλων τῶν ὀργανισμῶν, 
ὥστε νὰ ἐκπληρώσει τὶς τρέχουσες ὑποχρεώσεις 
πρὸς τοὺς δανειστές. 

Ὅμως τὰ πιεστικὰ προβλήματα ποὺ κληρονό-
μησαν οἱ κυβερνῶντες ἐπιτείνονται ἀπὸ τὴ δική 
τους ἀδράνεια. Τὸ σπιρὰλ τοῦ οἰκονομικοῦ μαρα-

σμοῦ συνεχίζει νὰ ξετυλίγεται, ὁ ἰδιωτικὸς τομέας 
ὑποφέρει ἀπὸ τὴν ἀπόλυτη ἔλλειψη ρευστότητας, 
ποὺ ὁδηγεῖ σὲ κλείσιμο καὶ ἄλλες ἐπιχειρήσεις 
καὶ σὲ ἄνοδο τῆς ἀνεργίας, ἐνῶ ἡ ἐσωτερικὴ κα-
τανάλωση πέφτει, ὅπως φανερώνουν οἱ δεῖκτες 
τοῦ λιανικοῦ ἐμπορίου. Τὸ ποσοστὸ τῶν φτωχῶν 
Ἑλλήνων ἀνέβηκε στὰ ἐπίπεδα ποὺ βρισκόταν τὸ 
1980, σύμφωνα μὲ δημοσίευμα τοῦ ξένου Τύπου. 
Μιὰ τραγικὴ συνέπεια τοῦ οἰκονομικοῦ μαρα-
σμοῦ, εἶναι ἡ μαζικὴ πλέον μετανάστευση τῶν 
νέων Ἑλλήνων ἐπιστημόνων στὸ ἐξωτερικό.

Ἡ ἀνάκτηση τῆς χαμένης ἀξιοπιστίας τῆς οἰκο-
νομίας, ἀπαιτεῖ ὁλοκληρωμένο πρόγραμμα ἀνα-
συγκρότησης, τὸ ὁποῖο περιλαμβάνει καὶ στρα-

τηγικὲς κινήσεις οἱ ὁποῖες σχετίζονται καὶ μὲ τὴν 
ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Χώρας. Στὸν τομέα αὐτὸ 
ὑπάρχει διάθεση ἀπὸ τὸ ΥΠ.ΕΞ. γιὰ τὴ χάρα-
ξη μιᾶς πολυδιάστατης ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, μὲ 
ἀνοίγματα καὶ σὲ ἄλλες χῶρες, ἀπὸ τὶς ὁποῖες 
μπορεῖ νὰ ἀντληθεῖ ποικιλότροπη βοήθεια. Ἰδι-
αιτέρως σημαντικὴ εἶναι ἡ διαφαινόμενη βελτίωση 
τῶν σχέσεων μὲ τὴ ρωσία καὶ ἡ συνεργασία σὲ 
διάφορους τομεῖς, τὴν ὁποία ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
στηρίζει καὶ ἡ ὁποία θὰ ἀποδώσει πολλοὺς καρ-
πούς, ἂν φυσικὰ ἀποδειχθοῦμε εἰλικρινεῖς ἀπέ-
ναντί τους αὐτὴ τὴ φορά. 

Στὸ μέτωπο τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τοὺς 
«θεσμοὺς» ἐκτιμῶ ὅτι μέχρι τὸν Ἰούνιο ὑπάρχει 
μία ἰδιότυπη ἰσορροπία μεταξὺ κυβέρνησης καὶ 
δανειστῶν. Ὑπάρχει πίεση ἀπὸ τὴν πλευρά τους γιὰ 
πλήρη ὑποταγή, ὅμως συγχρόνως «οἱ θεσμοί», δὲν 
θέλουν νὰ φαίνεται ὅτι δὲν ἀνέχονται τὴ δημοκρα-
τικὴ ἔκφραση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, γι’ αὐτὸ δίνουν 
μὲ τὸ σταγονόμετρο τὴ ρευστότητα ποὺ χρειά-
ζονται οἱ  Ἑλληνικὲς Τράπεζες. Ἀπὸ τὴν ἄλλη 
πλευρὰ ἡ κυβέρνηση δὲν ξεκαθαρίζει τὴ θέση 
της. Ἀλληλοσυγκρουόμενες δηλώσεις καὶ ἤξεις 
ἀφήξεις κάνουν ἀρκετοὺς νὰ ἀναρωτιοῦνται ἂν 
ἡ διγλωσσία τῶν προηγούμενων κυβερνήσεων 
ἀποτελεῖ καὶ τὴν πεπατημένη τῆς νέας.

δΕν ΕινΑι ΟΜώς  
ΜΟνΑΧΑ ΤΟ ΟικΟνΟΜικΟ ΠΕδιΟ

Ἡ ἀσφάλεια τοῦ πολίτη εἶναι ἕνα προαπαιτού-
μενο σὲ μία εὐνομούμενη χώρα. Ἄραγε οἱ ὀρδὲς 
τῶν ἀπελευθερωμένων πλέον λαθρομεταναστῶν, 
καθὼς καὶ τῶν ἄλλων ποὺ συνεχῶς καταφθάνουν, 
μὴ ἔχοντας στέγη καὶ ἐργασία, τί ἄλλο θὰ κάνουν 
ἀπὸ τὸ νὰ παρανομήσουν ὡς ἐπὶ τῷ πλεῖστον γιὰ 
νὰ ζήσουν; Δὲν εἶναι λογικὸ ἐπακόλουθο νὰ ἐπι-
κρατήσει ἕνα καθεστὼς φόβου καὶ τρομοκράτη-
σης σὲ βάρος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, κάτι ποὺ σὲ 
πολλὲς περιπτώσεις θὰ ὁδηγήσει σὲ μισαλλοδοξία 
καὶ πολιτικὸ ἐξτρεμισμό;

Ἐπιπλέον ἡ ἀντιφατικὴ ἕως καὶ ἀνεκτικὴ κυ-
βερνητικὴ πολιτική, εἶναι ἡ ἀφορμὴ ποὺ ζητοῦσαν 
ἀπολύτως μειοψηφικὲς ὁμάδες γιὰ νὰ ἀνομήσουν. 
Νὰ βεβηλώνουν Ἐθνικὰ καὶ Ἱερὰ σύμβολα, νὰ 
ἐμπαίζουν θεσμούς, νὰ καταλαμβάνουν δημόσια 
κτήρια καὶ νὰ καταστρέφουν δημόσια περιουσία. 
Δυστυχῶς, γινόμαστε μάρτυρες τῶν ἀριστερῶν 
ἰδεοληψιῶν καὶ προκαταλήψεων τῆς κυβέρνησης, 
σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς, ὅπως καὶ στὸν εὐαίσθητο 
τομέα τῆς Παιδείας.

Ἡ κυβέρνηση πρέπει νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι ἀπαι-
τεῖται πλέον πολιτικὴ καὶ ὄχι ἐπικοινωνία, πρέπει 
νὰ πάρει ἀποφάσεις. Τὸν Ἰούνιο, ἂν ὄχι νωρίτερα, 
τὸ τοπίο θὰ ξεκαθαρίσει. 

Θὰ ἐπέλθει ὁ «ἔντιμος συμβιβασμός», πρὸς τὸν 
ὁποῖον ὠθοῦν οἱ ξένοι «προστάτες», τὸ πολιτικὸ 
κατεστημένο καὶ οἱ ἰσχυροί τοῦ χρήματος, μὲ αἰχμὴ 
δημοσιογραφικὲς καὶ πανεπιστημιακὲς γραφίδες; 
Αὐτὸ θὰ σημάνει παραμονὴ στὰ δεσμὰ τῆς Εὐρω-
ζώνης, ἡ ὁποία μᾶς «σώζει» ἐδῶ καὶ πέντε χρόνια, 
δηλαδὴ ὑψηλὴ ἀνεργία ἢ ἐργασία μὲ συνθῆκες 
σκλαβιᾶς, πλήρης διάλυση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ, 
περαιτέρω ὑποβάθμιση τῆς ὑγείας, τῆς παιδείας 
καὶ τῆς κοινωνικῆς πρόνοιας. Πιθανὸν κάποτε 
νὰ σημάνει καὶ τὴν εὐημερία κάποιων ἀριθμῶν, 
ἀλλὰ σίγουρα ὄχι τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας 
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος συγχρόνως θὰ 
ἀλλοιωθεῖ πολιτισμικά. 

Θὰ ἐπιλεγεῖ ὁ δρόμος τῆς ἀπεμπλοκῆς ἀπὸ τὴν 
Εὐρωζώνη, ὁ δρόμος τῆς πραγματικῆς Ἐθνικῆς ἀνε-
ξαρτησίας;  Ἕνας δρόμος δύσκολος, ποὺ πρέπει νὰ 
προετοιμαστεῖ μὲ προσοχὴ καὶ ὑπευθυνότητα. Χα-
ρακτηριστικὰ στὰ ὁποῖα δὲν μᾶς ἔχει συνηθίσει ἡ 
κυβέρνηση. Μὲ ἕνα πρόγραμμα ποὺ θὰ καθορίζει 
βῆμα πρὸς βῆμα τὴν πορεία τῆς Χώρας, ὥστε νὰ 
μειωθοῦν στὸ ἐλάχιστο δυνατὸ χρονικὸ ὅριο τῶν 
λίγων μηνῶν οἱ ἀρνητικὲς συνέπειες καὶ μετὰ νὰ 
ἀρχίσει ἡ πραγματικὴ ἀνάπτυξη καὶ εὐημερία τοῦ 
Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τέτοιο πρόγραμμα ὑπάρχει καὶ 
ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» τὸ ἔχει ὑποδείξει. Ἰδοὺ ἡ ρόδος, 
κύριοι τῆς κυβέρνησης.

Ὁ πρόεδρος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Μιχαὴλ Ε. Ἠλιάδης

Ποιὰ εἶναι ἡ πραγματικὴ ἐλπίδα γιὰ τὴν Ἑλλάδα;
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