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ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ψήφισε ὄχι στὴν ὑπο-
δούλωση, ὄχι στὴν ἐξαθλίωση, ὄχι 

στοὺς ἐκβιασμούς. Τελικὰ ὁ λαός μας δὲν 
πτοήθηκε.  Ἔστειλε ἕνα ἠχηρὸ μήνυμα πρὸς 
τὸ Εὐρωιερατεῖο, ὅτι δὲν θέλει νὰ συνεχιστεῖ 
ἡ ἐξαθλίωσή του. Δὲν μπορεῖ νὰ ζεῖ πλέον 
χωρὶς προοπτική. Δὲν μπορεῖ νὰ ἀνέχεται νὰ 
μεταναστεύουν τὰ παιδιά του γιὰ ἕνα καλύ-
τερο αὔριο. Δὲν ἀνέχεται πλέον τὴν κατάρ-
ρευση τῆς δημόσιας ὑγείας καὶ τῆς κοινω-
νικῆς πρόνοιας. Δὲν ἀντέχει τὸν ἐργασιακὸ 
μεσαίωνα καὶ τὴν κοινωνία τῆς ζούγκλας ποὺ 
ἐπιβάλουν οἱ νόμοι τῶν ἰσχυρῶν.

Τὰ μηνύματα ὅμως ποὺ ἔστειλε μὲ τὴν 
ψῆφο του ὁ Ἑλληνικὸς λαός, εἶναι πολλαπλὰ 
καὶ πρὸς τὸ ἐσωτερικὸ μέτωπο. Ἡ ψῆφος 

αὐτὴ δὲν ἀποτελεῖ ἐπιβράβευση τοῦ κ. Τσί-
πρα, ἀλλὰ δείχνει τὴν ἀντίσταση τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ στοὺς ἐκβιασμοὺς τῶν ξένων, 
τῶν ντόπιων πολιτικῶν βρυκολάκων καὶ τοῦ 
συνόλου τῶν ἰδιωτικῶν Μέσων Ἐνημέρωσης. 
Ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει στὰ χέρια τῆς κανενὸς 
εἴδους λευκὴ ἐπιταγή. Πρέπει νὰ προασπίσει 
μὲ τὸν καλύτερο τρόπο τὰ συμφέροντα ὅλων 
των Ἑλλήνων, ἔναντι τῶν ξένων «ἑταίρων». 
Πρέπει ἐπίσης νὰ πολεμήσει πλέον ἀνοιχτὰ 
τὴ διαπλοκή, τῆς ὁποίας οἱ ἐκφραστές, πολι-
τικοὶ καὶ δημοσιογράφοι, τὸ βράδυ τῆς Κυ-
ριακῆς του δημοψηφίσματος δὲν ἔκρυβαν τὴ 
θλίψη τους, θυμίζοντας σύναξη ἀπὸ χῆρες. 

Τὸ ἑνωτικὸ μήνυμα τοῦ πρωθυπουργοῦ, 
δίνει τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ κυβέρνηση θὰ πορευ-
θεῖ στηριζόμενη στὶς ἀστείρευτες δυνάμεις 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὴν Πα-
ράδοση αὐτοῦ του λαοῦ. Δὲν ἀναφέρομαι 
μόνο στὴν δημοκρατικὴ παράδοση κάποιων 
δεκαετιῶν ποὺ παπαγαλίζουν συνεχῶς στὸν 
ΣΥΡΙΖΑ. Ἀναφέρομαι στὴν Παράδοση τῶν 
χιλιετιῶν καὶ τὴν ἰδιοπροσωπεία τοῦ λαοῦ 
μας, ποὺ ἔχει θεμέλιο τὴν Ὀρθόδοξη πίστη. 
Αὐτὴ τὴν Παράδοση πρέπει νὰ σεβαστεῖ καὶ 
νὰ διαφυλάξει ὡς τὸ πολυτιμότερο τιμαλφὲς 
ὁ κ. Τσίπρας, ἄσχετα μὲ τὰ προσωπικά του 
πιστεύω. 

Σὲ τροχιὰ διάλυσης μπαίνει τὸ παλαιο-
κομματικὸ πολιτικὸ σύστημα. Χρεοκόπησαν 
πλέον αὐτοὶ ποὺ διέλυσαν τὴν πατρίδα μας. 
Ἤδη παραιτήθηκε ὁ κ. Σαμαρὰς ἀπὸ τὴν ἡγε-
σία τῆς ΝΔ. Στὸ κόμμα τοῦ κ. Παπανδρέου, 
τῆς κ. Γεννηματὰ καὶ τοῦ κ. Κουβέλη μένουν 
πλέον ἐλάχιστοι ἀφελεῖς ψηφοφόροι. Οἱ ὑπό-

Τοῦ Προέδρου τῆς 
 «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  
κ. Μιχ. Ἠλιάδη

(Συνέχεια στήν σελ. 7)

(Συνέχεια στήν σελ. 7)

Σύμφωνα μὲ τὴν τελευταία προκαταρκτι-
κή ἔκθεση (1)τοῦ ΔΝΤ σχετικὰ μὲ τὴν ἐξυ-

πηρέτηση τοῦ Ἑλληνικοῦ χρέους, προβλέπεται 
ὅτι τὸ χρέος τῆς χώρας θὰ βρίσκεται στὸ 150% 
τοῦ ΑΕΠ τὸ 2020 καὶ κοντὰ στὸ 140% τοῦ ΑΕΠ 
τὸ 2022. Οἱ ἐκτιμήσεις αὐτὲς γίνονται μὲ τὴν 
προϋπόθεση ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔχει πρωτογενῆ 
πλεονάσματα 1% τοῦ ΑΕΠ φέτος, 2% τοῦ ΑΕΠ 
τὸ 2016, 3% τοῦ ΑΕΠ τὸ 2017, 3,5% τοῦ ΑΕΠ 
τὸ 2018 καὶ ὅλα τὰ ἑπόμενα χρόνια. Ἐπίσης, τὸ 
ὀνομαστικὸ ΑΕΠ θὰ συρρικνωθεῖ κατὰ 1,2% φέ-
τος, ἐνῶ ἀπὸ τὸ 2016 θὰ ὑπάρχει ἀνάπτυξη τῆς 
τάξης τοῦ 2,8%, τὸ 2017 κατὰ 4,4% καὶ τὸ 2018 
κατὰ 4,5%.

Ὡστόσο, τὸ μεγαλύτερο πρόβλημα γιὰ τὸ χρέ-
ος ποὺ καθιστᾶ κατὰ τὸ ΔΝΤ μὴ βιώσιμη τὴν 
ἐξυπηρέτηση τοῦ Ἑλληνικοῦ χρέους εἶναι ἡ στα-
διακὴ ἀντικατάσταση τοῦ φθηνοῦ δανεισμοῦ 
ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη μὲ τὸν ἀκριβὸ δανεισμὸ ἀπὸ 
τὶς ἀγορές. Ἐπιτρέψτε μου νὰ προσθέσω καὶ τὴν 
ἀδυναμία νὰ καθορίσει ἀνεξάρτητη καὶ αὐτόνομη 
οἰκονομικὴ πολιτικὴ οὖσα μέλος τῆς εὐρωζώνης 
στὴν ὁποία οἱ ἀποφάσεις ἔρχονται «ἕτοιμες».

Στὸ πλαίσιο αὐτό, θεωρεῖ ἀπαραίτητη νέα διευθέτηση τοῦ χρέους μὲ τοὐλάχιστον τὸν διπλα-
σιασμὸ τῆς περιόδου χάριτος ποὺ ἔχει ἡ Ἑλλάδα γιὰ τὰ δάνεια ἀπὸ τὴν εὐρωζώνη, καθὼς καὶ τοῦ 
χρόνου ἀποπληρωμῆς τους, ἐνῶ τὰ νέα δάνεια θὰ πρέπει νὰ ἔχουν τοὺς ἴδιους εὐνοϊκοὺς ὅρους.

Πιὸ συγκεκριμένα, τὸ Ταμεῖο προτείνει νὰ ἐπεκταθεῖ ἡ περίοδος χάριτος ποὺ ἔχει παραχωρηθεῖ 
γιὰ τὰ δάνεια τῶν ὑφιστάμενων δανειακῶν συμβάσεων στὰ 20 χρόνια καὶ σταδιακὴ ἀποπληρωμὴ 
τῶν δανείων ποὺ ἔχει χορηγήσει ἡ Ε.Ε. στὰ 40 χρόνια. Ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι ἂν ἐπιδεινωθεῖ ἡ οἰκο-
νομικὴ δραστηριότητα καὶ ταυτόχρονα μειωθοῦν τὰ πρωτογενῆ πλεονάσματα, τότε θὰ ἀπαιτεῖται 
μείωση χρέους τῆς τάξης τῶν 30 ποσοστιαίων μονάδων τοῦ ΑΕΠ. Το ΔΝΤ προτείνει τὴν πλήρη 
διαγραφὴ τῶν 53 δὶς εὐρὼ ποὺ ἔχουν δανείσει στὴν Ἑλλάδα οἱ χῶρες τῆς εὐρωζώνης στὸ πλαίσιο 
τῆς πρώτης δανειακῆς σύμβασης ἢ κάτι ἀντίστοιχο. Αὐτὸ ἄλλωστε πρότεινε τέσσερα χρόνια πρὶν 
ὁ Wolfgang Schauble σύμφωνα μὲ ἔγγραφα ποὺ διέρρευσαν ἀπὸ τὰ WikiLeaks.

 (1)  http://tinyurl.com/o4kcq56
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(Συνέχεια στήν σελ. 3)

Ἡ παιδεία εἶναι ἕνας τομέας ποὺ 
ἔχει ὑποστεῖ τεράστιο πλῆγμα 

στὶς μέρες μας καὶ αὐτὸ γίνεται ἀντι-
ληπτὸ ἂν ρίξει κανεὶς μιὰ ματιὰ εἴτε 
στὰ σχολεῖα –Δημοτικό, Γυμνάσιο 
καὶ Λύκειο– εἴτε στὰ πανεπιστήμια. 
Ἡ εἰκόνα τοῦ  Ἑλληνικοῦ Πανεπι-
στημίου, καθὼς καὶ ἡ κατάσταση 
ποὺ ἐπικρατεῖ σὲ αὐτό, εἶναι ἀπο-
γοητευτικὴ καὶ ἀποκρουστική.

Ἡ γνώση που παρέχεται εἶναι ξερὴ 
καὶ στείρα. Οἱ καθηγητὲς περιορί-
ζονται στὸ μάθημα ποὺ τοὺς ἔχει 
ἀνατεθεῖ καὶ δὲν ἐνδιαφέρονται νὰ 
ξεφύγουν ἀπὸ τὴν ὕλη καὶ νὰ παρέ-
χουν στοὺς φοιτητὲς –στοὺς μελλο-
ντικούς πολίτες τῆς κοινωνίας– μιὰ 
ὁλοκληρωμένη γνώση, νὰ τοὺς βο-
ηθήσουν νὰ διευρύνουν τοὺς ὁρίζο-
ντές τους και να μάθουν να σκέπτο-
νται. Τὸ θέμα συζήτησης –ἂν φυσικὰ 
ὑπάρχει συζήτηση καὶ ἂν πραγματο-
ποιεῖται διάλογος διότι δυστυχῶς 
δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις καθη-
γητών που όχι μόνο δέν προκαλοῦν 
διάλογο μέ τούς φοιτητές ἀλλά ἀπα-
ντοῦν μέ εἰρωνεία και ὑποβιβάζουν 
τίς θέσεις τῶν φοιτητῶν ὅταν προ-
σπαθοῦν νά ἐκφράσουν τήν ἄποψή 
τους- δὲν πρέπει νὰ ξεφεύγει ἀπὸ τὰ 
πλαίσια τοῦ μαθήματος. Ἂν τυχὸν τὸ 
θέμα συζήτησης ξεφύγει ἀπὸ τὰ ὅρια 
τοῦ μαθήματος τότε σπεύδουν νὰ 
ἐπαναφέρουν τὴν τάξη γιατί ἡ ὕλη 
εἶναι συγκεκριμένη ὅπως ὑποστη-
ρίζουν, τὸ χρονικὸ διάστημα εἶναι 
μικρὸ καὶ δὲν ὑπάρχει χρόνος γιὰ 
ἄλλες «ἀνούσιες», ἐκτὸς θέματος 
συζητήσεις.

Οὐσιαστικὰ πραγματοποιεῖται 
ἕνας μονόλογος, ὅπου ὁ φοιτητὴς 
ἀκούει καὶ κρατάει ἁπλῶς σημειώ-
σεις χωρὶς νὰ ἔχει χρόνο νὰ σκεφτεῖ, 
νὰ ἐπεξεργαστεῖ καὶ νὰ φιλτράρει τὶς 
πληροφορίες ποὺ τοῦ παρέχονται. 
Ἔτσι εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀμφίβολο τὸ ἂν 
ὁ φοιτητὴς καταφέρνει νὰ μορφωθεῖ 
ἀπὸ τὶς ὧρες ποὺ βρίσκεται μέσα στὸ 
μάθημα τοῦ πανεπιστημίου.

Ὑπάρχει λύση ὅμως, στό πρόβλημα 

αὐτό: ἀντὶ τὸ κάθε μάθημα νὰ διδά-
σκεται μιὰ φορὰ τὴν ἑβδομάδα θὰ 
μποροῦσε νὰ διδάσκεται περισσό-
τερες φορὲς ἔτσι ὥστε νὰ ὑπάρχει 
χρόνος γιὰ τὴν διεξαγωγὴ συζητή-
σεων, ἐξαιρετικὰ ἐποικοδομητικῶν, 
παρὰ τὸ ὅτι βρίσκονται ἐκτός της 
συγκεκριμένης ύλης τοῦ μαθήματος. 
Σὲ αὐτὴ τὴν περίπτωση, φυσικὰ, ἐπι-
βάλλεται οἱ καθηγητὲς νὰ ἐπιδιώ-
κουν καὶ νὰ προωθοῦν τὸν διάλογο 
ἀντὶ νὰ προτιμοῦν τὸν μονόλογο 
ποὺ τόσο συχνὰ πραγματοποιοῦν. 
Επίσης,θὰ ἦταν πολύ βοηθητικό 
για τους φοιτητές. νὰ παρέχονται 
μὲ κάποιο τρόπο οἱ σημειώσεις τοῦ 
μαθήματος στὸ τέλος τοῦ ἑξαμήνου 
ἔτσι ὥστε νά μποροῦν να συμμετέ-
χουν ἐνεργά στή συζήτηση καί στήν 
παράδοση τοῦ μαθήματος παρά νά 
ἐπιδίδονται σέ ἕναν ἀγώνα δρόμου 
νά προλάβουν νά κρατήσουν ὅσο 
πιό καλές σημειώσεις μποροῦν χω-
ρίς νά προλαβαίνουν νά ἐμβαθύνουν 
στά νοήματα πού παραδίδει ὁ καθη-
γητής. Περισσότερο ἄγχος ὑπάρχει 
γιὰ τὶς σημειώσεις καὶ μεγαλύτερη 
εἶναι ἡ ἀφοσίωση τῶν φοιτητῶν σὲ 
αὐτὲς, παρὰ στὴν διεξαγωγὴ τοῦ 
μαθήματος καὶ ἀκόμα περισσότερο 
στὴν συμμετοχὴ στὸ μάθημα.

Ἀκόμα, οἱ καθηγητὲς, στὸν τομέα 
τους ὁ καθένας, θὰ μπορούσαννὰ 
πραγματοποιοῦν σεμινάρια μὲ δια-
φορετικὰ θέματα κάθε φορά, μὲ τὰ 
ὁποῖα νὰ τραβοῦν τὸ ἐνδιαφέρον 
τῶν φοιτητῶν καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὰ 
τὰ σεμινάρια εἴτε νὰ τοὺς ἐνημερώ-
νουν γιὰ θέματα τῆς ἐπικαιρότητας, 
τὰ ὁποῖα οἱ φοιτητὲς ὡς νέοι πολίτες 
θὰ ἔπρεπε ὁπωσδήποτε νὰ γνωρί-
ζουν, εἴτε νὰ τοὺς διδάσκουν καλύ-
τερα τὸ ἀντικείμενο τὸ ὁποῖο σπου-
δάζουν καὶ μὲ τὸ ὁποῖο πρόκειται νὰ 
ἀσχοληθοῦν στὸ μέλλον. Γιὰ παρά-
δειγμα στὸ τμῆμα τῆς κοινωνικῆς 
ἀνθρωπολογίας, ὅπου ὑπάρχουν κα-
θηγητὲς ποὺ ἔχουν πραγματοποιήσει 
ἐπιτόπιες ἔρευνες σὲ μὴ δυτικὲς κοι-
νωνίες καὶ ἔχουν ἐντρυφήσει στὸν 

τρόπο ζωῆς τῶν κοινωνιῶν αὐτῶν, 
στὴν καθημερινότητά τους, στὸ πῶς 
ἀντιδροῦν καὶ στὸ πῶς σκέφτονται, 
θὰ μποροῦσαννὰ κάνουν σεμινάρια 
γιὰ νὰ ἐνημερώσουν τοὺς φοιτητὲς 
σχετικὰ μὲ τὴν τεταμένη κατάσταση 
ποὺ ὑπάρχει στὶς ἀνατολικὲς χῶρες, 
στὴ Συρία, στὴν Παλαιστίνη, στὸ 
Ἰρᾶν, στὸ Ἰρὰκ ὅπου οἱ ἐντάσεις δὲν 
σταματοῦν, γίνονται συνέχεια πόλε-
μοι καὶ ἄνθρωποι καθημερινὰ σκο-
τώνονται. Θὰ ἔπρεπε ἀπὸ τὴ στιγμὴ 
ποὺ αὐτὸ εἶναι τὸ ἀντικείμενο μὲ τὸ 
ὁποῖο ἔχουν ἀσχοληθεῖ καὶ γνωρί-
ζουν ἀρκετὰ πράγματα στὸν τομέα 
αὐτὸ νὰ μεταλαμπαδεύσουν τὶς γνώ-
σεις τους. 

ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ-
ΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Ὅλοι οι φοιτητὲς, ἀνεξαρτήτως 

σὲ ποιὸ πανεπιστήμιο σπουδάζουν 
καὶ ἀνεξαρτήτως τοῦ ἀντικειμένου 
μὲ τὸ ὁποῖο ἀσχολοῦνται, θα πρέπει 
νά ἀσχολοῦνται καί νά γνωρίζουν 
ἀναλυτικά τὰ πολιτικὰ θέματα. Δὲν 
εἶναι δυνατὸν νὰ μὴν ἔχουν γνώση 
τοῦ τί συμβαίνει καὶ νὰ μὴν ἔχουν 
ἐντρυφήσει στὰ πολιτικὰ ζητήματα. 
Ὅπως εἶναι ἀδιανόητο νὰ μὴν γνω-
ρίζουν ἱστορία. Καὶ ὅταν ἀναφέρο-
μαι στὴν ἱστορία δὲν ἀναφέρομαι σὲ 
ὁρισμένα μεμονωμένα γεγονότα ἢ 
σὲ ὁρισμένες πολὺ περιορισμένες πε-
ριόδους ποὺ,διδάσκονται οἱ φοιτητὲς 
με συγκεκριμένο τρόπο και πολλές 
φορές παρερμηνευμένο, ἀλλὰ στὸ νὰ 
ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἔχουν μιὰ 
ὅσο πιὸ βαθιὰ καὶ ὅσο πιὸ ὁλοκλη-
ρωμένη γνώση τῆς ἱστορίας γίνε-
ται. Γι’αὐτὸ θὰ ἔπρεπε ἄνθρωποι ποὺ 
ἀσχολοῦνται μὲ τὸν τομέα τῆς Πο-
λιτικῆς καὶ τῆς Ἱστορίας ἀντίστοιχα 
νὰ καλοῦνται ἀπὸ τὰ πανεπιστήμια, 
να δίνουν διαλέξεις στους φοιτητές, 
ἢ νὰ πραγματοποιοῦν σεμινάρια, 
τα οποία νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὰ γιὰ 
τοὺς φοιτητές. Ἔτσι οἱ φοιτητὲς θὰ 
ἔχουν πρόσβαση στὴν οὐσιαστικὴ 
μόρφωση, δὲν θὰ ὑπάρχει πρόβλη-
μα μὲ τὶς ὧρες τῶν μαθημάτων καὶ 
θὰ μποροῦν νὰ πραγματοποιοῦνται 
συζητήσεις εἴτε κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ 
μαθήματος εἴτε κατὰ τὴ διάρκεια 
τῶν σεμιναρίων ἀπὸ τὶς ὁποῖες συ-

ζητήσεις οἱ φοιτητὲς θὰ μαθαίνουν 
περισσότερα καὶ θὰ καταφέρουν νὰ 
διευρύνουν τοὺς ὁρίζοντές τους, νὰ 
ἀποκτοῦν μιὰ σφαιρικὴ γνώση, νὰ 
λύνουν τοὺς προβληματισμούς τους 
καὶ νὰ δημιουργοῦν νέους. Νὰ γί-
νουν σκεπτόμενοι ἄνθρωποι. Αὐτὸ 
ἄλλωστε εἶναι σωστὴ ἐκπαίδευση 
καὶ ἀληθινὴ παιδεία!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ  

ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
Ὅσον ἀφορᾶ στὸ σημερινὸ ἑλλη-

νικὸ πανεπιστήμιο δὲν δίνεται ἡ 
εὐκαιρία, ἢ καλύτερα τὸ ἔναυσμα 
σὲ κάποιον νὰ ψάξει καὶ μόνος του, 
νὰ διαβάσει καὶ νὰ ἐνημερωθεῖ. 
Δὲν προτείνουν οἱ καθηγητὲς βι-
βλία ἐκτὸς μαθήματος τὰ ὁποῖα θὰ 
μποροῦσε κάποιος νὰ διαβάσει ἔτσι 
ὥστε νὰ μορφωθεῖ περισσότερο, καὶ 
νὰ ὁδεύει πρὸς τὴν ἀπόκτηση μιᾶς 
σφαιρικῆς γνώσης, μιᾶς σφαιρικῆς 
μόρφωσης.

Θά μποροῦσαν λοιπόν, οἱ καθηγη-
τές πού ἐνδιαφέρονται γιά τήν οὐσι-
αστική ἐκπαίδευση τῶν φοιτητῶν 
τους, νά προτείνουν ἐκτός τῆς κα-
θιερωμένης ὕλης, βιβλιογραφία, ἀπό 
τήν ὁποία θά ἀντλοῦν οἱ φοιτητές 
περισσότερα στοιχεῖα γιά τό ἀντι-
κείμενό τους, διευρύνοντας τούς 
ὀρίζοντές τους καί μέσα ἀπό τήν 
βιβλιογραφία αὐτή θά μποροῦσαν 
οἱ φοιτητές νά ἐκπονοῦν ἐργασίες 
γιά τό μάθημα αὐτό. Ὅμως, ἐργασί-
ες δὲν ζητοῦνται πιὰ ἢ ἀκόμα καὶ ἂν 
ζητοῦνται δέν εἶναι ὑποχρεωτικές, 
μὲ ἀποτέλεσμα ἐλάχιστοι φοιτητές 
νὰ τὶς ἀναλαμβάνουν. Θὰ μποροῦσε 
βέβαια, κάποιος νὰ ὑποστηρίξει ὅτι 
ἀπὸ μόνος του ὁ φοιτητὴς θὰ ἔπρεπε 
νὰ θέλει νὰ διαβάζει βιβλία ἐκτὸς μα-
θήματος ἢ ἀπὸ μόνος του θὰ ἔπρεπε 
νὰ θέλει νὰ κάνει τὶς ἐργασίες ἀκόμα 
καὶ ὅταν αὐτὲς εἶναι προαιρετικές.  
Ὅμως ὑπάρχουν φοιτητὲς καὶ φοι-
τήτριες, οἱ ὁποῖοι χρειάζονται μιὰ 
ὤθηση, χρειάζονται κάποιο κίνητρο. 
Σὲ αὐτοὺς, λοιπὸν, τὸ Ἑλληνικὸ Πα-
νεπιστήμιο ἢ καλύτερα οἱ καθηγητὲς 
ποὺ τὸ στελεχώνουν δὲν δίνουν κα-
νένα κίνητρο καὶ καμμία ὤθηση.

Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ δίνουν ὑλικὸ 
ἔτσι ὥστε νὰ ψάξει μόνος του ὁ φοι-

Eλληνικὸ Πανεπιστήμιο
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τητής πέρα ἀπό ἕνα βιβλίο ἤ σημει-
ώσεις παραδόσεων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ἕνα ἄλλο ζήτημα τοῦ ἑλληνικοῦ 
πανεπιστημίου ἀφορᾶ στὶς παρουσί-
ες ἢ καλύτερα στὶς ἀπουσίες. Ὑπάρ-
χουν ἀρκετὰ πανεπιστήμια, κυρίως 
αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἔχουν σχέση μὲ θε-
τικὲς ἐπιστῆμες, ὅπως γιὰ παράδειγ-
μα Ἰατρικὴ ἢ Βιολογία,αλλά καὶ τὰ 
Πολυτεχνεῖα τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐργα-
στήρια ἢ ὑποχρεωτικὰ μαθήματα 
ποὺ οἱ φοιτητὲς εἶναι ἀναγκασμένοι 
νὰ παρακολουθοῦν καὶ στὰ ὁποῖα 
ἐπιβάλλεται νὰ παρευρίσκονται. Σέ 
ἄλλα –κυρίως αὐτὰ ποὺ ἔχουν σχέ-
ση μὲ Φιλολογικὲς καὶ Θεωρητικὲς 
σπουδὲς– ἡ παρουσία τῶν φοιτητῶν 
δὲν εἶναι ὑποχρεωτική. Ὁ φοιτητής 
ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ λείπει από τίς 
παραδόσεις, ἀκόμη καί ὅλο το ἑξά-
μηνο, νὰ μὴν παρακολουθεῖ, νὰ μὴν 
παρευρίσκεται καὶ νὰ μὴν συμμετέ-
χει στὸ μάθημα ἀλλὰ νὰ εξετασθεῖ 
στὸ συγκεκριμένο μάθημα κατά τὴν 
ἐξεταστική περίοδο. Αὐτὴ ἡ διαφο-
ρά και η ἐλαστικότητα ποὺ παρα-
τηρεῖται σε ορισμένες σχολές, ἔχει 
ἀντίκτυπο καὶ στοὺς φοιτητές. Πολ-
λοὶ τοποθετοῦν σὲ δεύτερη μοίρα 
τὴν σπουδή τους καθὼς ὑπάρχουν 
πράγματα στὴν καθημερινότητα 
ποὺ τοὺς τραβοῦν περισσότερο τὸ 
ἐνδιαφέρον. Αὐτὸ ὄμως, στὴν πραγ-
ματικότητα ἀποδιοργανώνει τοὺς 
ἀνθρώπους. Μπορεῖ νὰ εἶναι,πρός 
στιγμὴν πιὸ δελεαστικὴ ἡ ἱδέα νὰ 
περάσει ὁ φοιτητὴς χρόνο μὲ τοὺς 
φίλους του ἢ νὰ πάει κάποια βόλ-
τα, ἤ νά ἀσχοληθεῖ μέ ἄλλα πράγ-
ματα, ἐκτός τῆς Σχολῆς του, ἀλλὰ 
ἔτσι δὲν μαθαίνει νὰ ζεῖ μὲ μιὰ τάξη 
καὶ μὲ ἕνα πρόγραμμα, δέν μαθαίνει 
νά εἶναι ὑπεύθυνος καὶ φυσικὰ αὐτὸ 
μακροχρόνια τὸν βλάπτει παρὰ τὸν 
ὠφελεῖ.

Ἕνα πρόγραμμα τακτικό, βοηθᾶ νὰ 
φτιάξουν καὶ οἱ φοιτητὲς τήν καθη-
μερινότητά τους μὲ ἕναν διαφορε-
τικὸ τρόπο. Θα ξέρουν ὅτι ἔχουν κά-
ποιες συγκεκριμένες μέρες καὶ ὧρες 
σχολὴ καὶ ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα θα μπο-
ροῦν νὰ ρυθμίσουν καὶ τὶς ὑπόλοιπες 
δραστηριότητές τους καὶ τὸν ἐλεύ-
θερο χρόνο τους, ὁ ὁποῖος ὄντας 
πιὸ περιορισμένος θὰ ἐκτιμᾶται καὶ 

περισσότερο.
Εἶχα πρόσφατα μιὰ συζήτηση μὲ 

μιὰ γνωστή μου, ἡ ὁποία σπουδά-
ζει σὲ ἕνα πανεπιστήμιο στὸ ἐξωτε-
ρικὸ καὶ ἦταν ἐξοργισμένη μὲ τὴν 
κατάσταση αὐτή ποὺ ἐπικρατεῖ στὰ 
Ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια. Στο πανε-
πιστήμιο πού σπουδάζει ἐκείνη οἱ 
παρακολουθήσεις εἶναι ὑποχρεω-
τικὲς καὶ αὐτὸ τὴν ἔχει βοηθήσει νὰ 
βάλει μιὰ τάξη στὴν ζωή της καὶ νὰ 
εἶναι γενικότερα συνεπὴς καί ὑπεύ-
θυνη. Ἀποροῦσε λοιπόν, πῶς οἱ φοι-
τητές στά Ἑλληνικά πανεπιστήμια 
μπορεῖ νά εἶναι τόσο «χύμα» καί νά 
μήν παρακολουθοῦν σχεδόν καθό-
λου τά μαθήματά τους, ἀλλά νά προ-
σέρχονται κατευθείαν στίς ἐξετάσεις.  

Θά μποροῦσε λοιπόν ἡ παρακο-
λούθηση νά εἶναι ὑποχρεωτική σέ 
ὅλες τίς σχολές καί νά καθιερωθεῖ 
ἕνα παρουσιολόγιο ὥστε νά τεκμη-
ριώνεται ἡ συμμετοχή τῶν φοιτητῶν. 
Αὐτὸ θὰ τούς ἔδινε ἕνα κίνητρο νὰ 
πηγαίνουν στὴ σχολή, νὰ συμμετέ-
χουν στὰ μαθήματα καὶ παράλληλα 
θὰ ἔδινε καὶ νόημα στὴν καθημερι-
νότητα πολλῶν, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται 
νὰ πατήσουν στὴ σχολὴ καὶ προ-
τιμοῦν νὰ σκοτώνουν τὸν χρόνο 
τους ἀλλάζοντας καφετέριες καὶ 
στέκια. Σίγουρα εἶναι κουραστικὸ 
γιὰ πολλοὺς καθηγητὲς  νὰ σπατα-
λοῦν ὁρισμένα λεπτὰ ἀπὸ τὸν χρόνο 
τοῦ μαθήματος γιὰ τὴν διαδικασία 
τῶν παρουσιῶν ὅμως αὐτὸ θὰ ἔκανε 
καλὸ στοὺς φοιτητὲς καὶ θὰ λειτουρ-
γοῦσε πρὸς το συμφέρον τους.

ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ 
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕ-

ΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Ἄλλη μάστιγα τῶν Ἑλληνικῶν 

πανεπιστημίων εἶναι τό γενικότερο 
χάος πού ἐπικρατεῖ μὲ τὰ κόμματα 
καί τίς παρατάξεις, φαινόμενο μόνο 
τῶν Ἑλληνικῶν Πανεπιστημίων καὶ 
πουθενὰ ἀλλοῦ στὸν κόσμο! Οἱ φοι-
τητὲς ἐνδιαφέρονται περισσότερο 
νὰ γραφτοῦν σὲ κάποιο κόμμα, να 
στρατευθοῦν σέ κάποια κομματι-
κή νεολαία, παρὰ νὰ εἶναι συνεπεῖς 
στὶς παρακολουθήσεις, παρὰ νὰ 
μελετοῦν, ὥστε νὰ ἔχουν ἐπιτυχία 
κατά τήν εξεταστική περίοδο. Ὅλοι 
οἱ τοῖχοι τῶν Πανεπιστημίων εἶναι 
καλυμμένοι ἀπὸ ἀφίσες, σέ ὅλες τίς 

γωνιές μπλοκάκια οἰκο-
νομικῆς ἐνίσχυσης με-
ταφέρονται ἀπὸ χέρι 
σὲ χέρι καὶ γενικότερα 
πιο πολλές συζητήσεις 
γίνονται για τις κομ-
ματικές θέσεις τῶν πα-
ρατάξεων αὐτῶν παρά 
γιά τά μαθήματα τῆς 
κάθε σχολῆς. Οἱ διενέ-
ξεις εἶναι πολλὲς καὶ ἡ 
προσοχὴ ὅλων στρέφε-
ται σὲ αὐτές. Σὲ εἰδικὲς 
περιπτώσεις, ὅπως ὅταν 

γιορτάζει κάποιο κόμμα τὴν ἵδρυ-
σή του ἢ κάποια ἄλλη ἐπέτειο ποὺ 
εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μὲ αὐτὸ, 
τοποθετοῦνται στὰ προαύλια τῶν 
πανεπιστημίων ἠχεῖα καὶ ἀκούγονται 
δυνατὲς μουσικές, οἱ φοιτητὲς καὶ οἱ 
φοιτήτριες χορεύουν, τραγουδοῦν 
καὶ κάνουν πάρτυ, ἐνώ μαθήματα 
δὲν γίνονται καθώς οἱ συνθῆκες 
δὲν τό ἐπιτρέπουν, ἀλλά καί γιατί 
οἱ περισσότεροι φοιτητές προτιμούν 
τό γλέντι ἀπό τό μάθημα. Μέσα σέ 
ὅλα, οἱ ὑπεύθυνοι τῶν κομμάτων 
προσπαθοῦν νὰ δωροδοκήσουν τοὺς 
φοιτητὲς προσφέροντας σημειώσεις, 
ἀποσκοπῶντας στὴν ψῆφο τους. Τὸ 
ρουσφέτι ποὺ λαμβάνει χώρα στὴν 
πολιτικὴ γενικότερα, πραγματοποι-
εῖται σὲ πιὸ μικρὲς διαστάσεις καὶ 
στὸ Πανεπιστήμιο. Αυτή η κακή μι-
κρογραφία της κοινωνίας μας μέσα 
στην μικρή κοινότητα των πανεπι-
στημίων, δὲν ἐνοχλεῖ κανέναν ἔχο-
ντας καθιερωθεί πιά ὥς αυτονόητη. 
Φυσικὰ ὑπάρχουν καὶ αὐτοὶ ποὺ βο-
λεύονται μέ τήν κατάσταση, γι’ αὐτό 
καί δέν ἀντιδροῦν.

Ἐπιπλέον, δέν εἶναι λίγες οἱ φορές 
πού σέ ὧρες μαθημάτων γίνονται οἱ 
Γενικὲς Συνελεύσεις τῶν παρατάξε-
ων, στὶς ὁποῖες οἱ ἐκπρόσωποι τῶν 
κομμάτων ἐναποθέτουν τὶς ἀπόψεις 
τους σχετικὰ μὲ διάφορα ζητήματα, 
ἔχουν αἰτήματα ἢ προτείνουν λύσεις 
σὲ διάφορα προβλήματα ποὺ μπορεῖ 
νὰ ἔχουν προκύψει. Οἱ καθηγητὲς 
ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν κάνουν καμία προ-
σπάθεια ἀπὸ τὴ μεριά τους νὰ ἀνα-
τραπεῖ αὐτὴ ἡ κατάσταση γιατί δὲν 
τοὺς ἀφορᾶ, κατὰ τὴν ἄποψή τους, 
καὶ ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι πλέον ἔχουμε 
συνηθίσει νὰ ἀδιαφοροῦμε γιὰ ὅτι 
δὲν μᾶς ἀφορᾶ, γιὰ ὁτιδήποτε δὲν 
ἔχει νὰ κάνει ἄμεσα μὲ τοὺς ἑαυτούς 
μας ὅσο κακὸ καὶ ἂν προκαλεῖ σὲ 
ἄλλους καὶ ὅσο καὶ ἂν κακοφαίνεται 
καὶ σὲ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους.

Εἶναι ὅμως ἐπιτακτική ἀνάγκη, τό 
κακό αὐτό τῶν κομματικῶν παρατά-
ξεων νὰ σταματήσει ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ! 
Θὰ πρέπει νὰ θεσπιστεῖ κανόνας ποὺ 
νὰ ἀπαγορεύει τὴν κομματικοποίηση 
στὰ Πανεπιστήμια (ἄλλο πολιτικο-
ποίηση καὶ ἄλλο κομματικοποίηση!) 
καὶ νὰ καταργήσει τὰ ἤδη ὑπάρχοντα 
κόμματα.

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΟΠΟΙΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ
Ἕνα ἄλλο φαινόμενο ποὺ παρατη-

ρεῖται στὰ Ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια 
εἶναι οἱ καταλήψεις ποὺ πραγματο-
ποιοῦνται δυστυχῶς πολύ συχνά. 
Εἴτε οἱ φοιτητὲς συλλογικά, εἴτε 
μεμονωμένα οἱ παρατάξεις ἀποφα-
σίζουν νὰ κάνουν κατάληψη στὸ Πα-
νεπιστήμιο ποὺ σημαίνει ὅτι τὰ μα-
θήματα σταματοῦν καὶ οἱ φοιτητὲς, 
καθὼς ἔχουν καταλάβει τὸν χῶρο 
τοῦ Πανεπιστημίου, τὸν χρησιμο-
ποιοῦν οἱ ἴδιοι καὶ τὸν διαχειρίζονται 
ὅπως ἐπιθυμοῦν. Θεωρητικὰ ὑπάρ-
χουν λόγοι ποὺ ὁδηγοῦν στὸ νὰ γί-
νει ἡ κατάληψη, ὑπάρχουν αἰτήματα 
τὰ ὁποῖα δὲν πραγματοποιοῦνται. 
Στήν πράξη ὅμως, γίνονται καταλή-
ψεις χωρίς αἰτήματα ἤ ἄλλο σοβαρὸ 
λόγο. Ἀκόμα καὶ να ὑπῆρχε λόγος, 
πῶς ἀπαιτοῦν οἱ φοιτητὲς νὰ ἀκού-
γονται τὰ αἰτήματά τους καὶ ἀκόμα 
περισσότερο νὰ γίνονται δεκτὰ μέσω 
τῆς κατάληψης τῶν πανεπιστημια-
κών κτιρίων; Πῶς δείχνουν ὅτι εἶναι 
σοβαροὶ φοιτητὲς ποὺ ἐνδιαφέρο-
νται γιὰ τὸ κτήριο στὸ ὁποῖο διδά-
σκονται τὰ μαθήματά τους καὶ γιὰ 
τὴν μόρφωσή τους ὅταν ὁ τρόπος 
ποὺ προσπαθοῦν νὰ περάσουν τὰ 
αἰτήματά τους εἶναι καταλαμβάνο-
ντας τὸ Πανεπιστήμιο καί συχνά κα-
ταστρέφοντας τίς ὄποιες υποδομές 
ἔχουν ἀπομείνει; Προσωπικὰ θεωρῶ 
ὅτι θὰ ἦταν πιὸ φρόνιμο και πιο απο-
τελεσματικό, οἱ φοιτητὲς να προσπα-
θοῦσαν νὰ παρακολουθοῦν τὰ μαθή-
ματα, νὰ εἶναι συνεπεῖς, νὰ δείχνουν 
ὅτι ἀγαποῦν τὸ Πανεπιστήμιό τους 
ἀκόμα καὶ καθαρίζοντάς το σὲ περι-
πτώσεις ὅπου δὲν εἶναι καθαρὸ, ἀπὸ 
τὸ νὰ τὸ κλείνουν, νὰ τὸ βρωμίζουν 
καὶ νὰ τὸ κακομεταχειρίζονται.

ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ
Τὸ γεγονὸς ὅτι στὰ Ἑλληνικὰ Πα-

νεπιστήμια ὁ καθένας ἔχει ἀμέτρητες 
εὐκαιρίες νὰ δώσει κάποιο μάθημα 
καὶ δὲν ὑπάρχει κανένας φόβος καὶ 
κανένα ἄγχος ἂν θὰ περάσει τὸ μά-
θημα αὐτὸ, καθὼς καὶ μέ τί βαθμο-
λογία, δείχνουν τὴν χαλαρότητα καὶ 
τὴν ἐλαστικότητα ποὺ ἐπικρατεῖ.Καί 
σε αυτό, θεωρῶ ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ πα-
ραδειγματιστοῦμε ἀπὸ τὰ ξένα πα-
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Ἡ Magna Carta (Μεγάλος Χάρτης) εἶναι ἕνας χάρτης δικαιωμάτων 
ποὺ ἀναγκάστηκε νὰ παραχωρήσει ὁ βασιλιὰς τῆς Ἀγγλίας Ἰωάννης 

ὁ Ἀκτήμονας στοὺς εὐγενεῖς, στὸν κλῆρο καθὼς καὶ στὴν ἐμπορικὴ καὶ 
στὴν ἀγροτικὴ τάξη. Ὁ βασιλιὰς δὲν σεβάστηκε τὶς ὑποσχέσεις ποὺ εἶχε 
δώσει τὸ 1213, ὁπότε τὸ Πάσχα τοῦ 1215 μιὰ ὁμάδα βαρώνων συμμάχησε 
μὲ σκοπὸ νὰ τὸν ὑποχρεώσει νὰ ἀποκηρύξει τὶς αὐθαιρεσίες του.

Ὁ βασιλιὰς ἀποκομμένος ἀπὸ ὅλους σχεδὸν τοὺς εὐγενεῖς, τὸν κλῆρο 
ἀλλὰ καὶ τὸν λαὸ ἀναγκάστηκε νὰ ὑπογράψει στὶς 15 Ἰουνίου 1215, στὸ 
Runnymede τοῦ Windsor, τὸ κείμενο ποὺ τοῦ πρότειναν οἱ βαρῶνοι καὶ 
ὁ Πάπας Ἰννοκέντιος ὁ Γ’. Τὸ προσχέδιο τῆς Magna Carta εἶχε γράψει ὁ 
Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Canterbury, Stephen Langton, ἡ ἐκλογὴ τοῦ ὁποίου 
ἀπετέλεσε τὴν κορύφωση τῆς κρίσης μεταξύ τοῦ βασιλιά, τοῦ κλήρου καὶ 
τῶν εὐγενῶν.

Ἡ Magna Carta εἶναι γραμμένη στὰ λατινικὰ καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ 
ἔχει μείνει στὴν ἱστορία μὲ τὴν λατινικὴ ὀνομασία της. Γιὰ τὴν πληρέστε-
ρη ἐνημέρωσή σας, ἐδώ (1) μπορεῖτε νὰ βρεῖτε τὸ πλῆρες κείμενό της στὴν 
Ἑλληνικὴ καὶ τὴν Ἀγγλικὴ γλώσσα. Ἀπὸ τὶς σημαντικότερες διατάξεις τῆς 
εἶναι αὐτὲς ποὺ ἀναφέρονται στὸν σεβασμὸ τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας 
τοῦ ἀτόμου, στὴν ἀπαγόρευση τῆς φυλάκισης, τῆς ἐξορίας ἢ τῆς τιμωρίας 
χωρὶς προηγούμενη δικαστικὴ ἀπόφαση, στὴν ὑποχρέωση τοῦ βασιλιὰ νὰ 
ζητᾶ τὴν συγκατάθεση τοῦ Μεγάλου Συμβουλίου γιὰ τὴν ἐπιβολὴ φόρων 
καὶ τέλος στὴν ἀναγνώριση τῶν ἐξουσιῶν τοῦ Μεγάλου Συμβουλίου, ποὺ 
ἀργότερα ἐξελίχθηκε στὸ σημερινὸ Κοινοβούλιο.

Τὸ προσχέδιο τοῦ ἀρχιεπισκόπου Stephen Langton ἦταν ἕνα συμβιβα-
στικὸ κείμενο καὶ ἀφοροῦσε στὴν ἰσοστάθμιση τῶν δικαιωμάτων τοῦ βα-
σιλιὰ καὶ τῶν φεουδαρχῶν. Σταδιακὰ καὶ μέσα ἀπὸ μιὰ ἀργῆ καὶ ἐπίπονη 
διαδικασία, τὰ εὐεργετήματα ποὺ καθιέρωνε ἐπεκτάθηκαν σὲ ὁλόκληρο 
τὸν λαό. Θεωρεῖται τὸ πρῶτο συνταγματικὸ κείμενο τῆς Ἀγγλίας καὶ ἡ 
βάση τῶν ἐλευθεριῶν της. Σύμφωνα μάλιστα μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ Dr. 
Paul Craig Roberts στὸ θαυμάσιο ἄρθρο (2) του (ἐδώ (3) στα Ἑλληνικὰ) μὲ 
τίτλο «Happy birthday Magna Carta» (Χρόνια πολλὰ MagnaCarta) εἶναι 

 (1)  http://tinyurl.com/p3gjo37
 (2)  http://tinyurl.com/q77xpuv
 (3)  http://tinyurl.com/psqykr2

τὸ μοναδικὸ γραπτὸ ποὺ διαθέτει τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο μέχρι σήμερα, μὲ 
δεδομένο πὼς τὸ Σύνταγμά του δὲν εἶναι καταγεγραμμένο.

Ὁ Dr. Roberts μὲ ἀφορμὴ τὴν 800η ἐπέτειο (4) ἀπὸ τὴν ὑπογραφὴ τῆς 
Magna Carta ἐπιτίθεται στὴν ἀποικιοκρατικὴ τακτική τῆς Δύσης ποὺ 
«ἀκριβῶς ὅπως στὴν ἀκμὴ τῆς ἀποικιοκρατίας, ὅταν ἡ Δύση λεηλάτησέ 
τὸ μὴ-λευκὸ κόσμο, σήμερα ἡ Δύση λεηλατεῖ τὸν δικό της. Ἡ Ἑλλάδα 
ἔχει λεηλατηθεῖ, ὅπως ἐπίσης ἡ Ἰρλανδία, ἡ Ἰταλία καὶ ἡ Ἱσπανία δὲν θὰ 
ξεφύγουν τὴν λεηλασία, ἐκτὸς ἂν ἀθετήσουν τὶς ὀφειλές τους καὶ ἐγκα-
ταλείψουν τὴν Ε.Ε.

Ὁ δυτικὸς καπιταλισμὸς εἶναι ἕνας μηχανισμὸς λεηλασίας. Λεηλατεῖ 
ἐργασίες. Λεηλατεῖ τὸ περιβάλλον, καὶ μὲ τὶς ὑπερειρηνικὲς καὶ τὶς ὑπε-
ρατλαντικὲς «συνεργασίες» θὰ λεηλατήσει τὴν κυρίαρχη νομοθεσία τῶν 
χωρῶν. Γιὰ παράδειγμα, οἱ νόμοι τῆς Γαλλίας ἐνάντια στὰ μεταλλαγμένα 
ἔγιναν «περιορισμοὶ στὸ ἐμπόριο» καὶ ὑποβάλλει τὴ Γαλλία σὲ τιμωρητικὲς 
μηνύσεις ἀπὸ τὴ Monsanto. Ἂν ἡ Γαλλία δὲν πληρώσει στὴ Monsanto τὶς 
ζημιὲς ποὺ ἡ Monsanto ἰσχυρίζεται, θὰ ὑποστεῖ ποινικὲς κυρώσεις, ὅπως 
αὐτὲς ποὺ ἡ Washington ἐπιβάλει στὴ Ρωσία, ἐπειδὴ δὲν κάνει ὅ,τι θέλει 
ἡ Washington».

Ὁ Roberts καταλήγει τὸ ἄρθρο του λέγοντας πὼς «μόλις φανερωθεῖ τὸ 
ὅτι ἡ Δύση εἶναι ἡ δύναμη τοῦ κακοῦ ποὺ ἐκφράζει, θὰ πρέπει ἢ νὰ με-
ταμορφωθεῖ καὶ πάλι καὶ νὰ ἀγκαλιάσει τὸ ὅραμα τοῦ Edward Coke τῆς 
Magna Carta, ἢ νὰ γίνει ἕνα ἀσήμαντο τέλμα ἐνῶ ὁ ὑπόλοιπος κόσμος θὰ 
προοδεύει πρὸς τὸ καλύτερο. Ὁ κόσμος θὰ σωθεῖ μὲ τὸ ποὺ θὰ σταματήσει 
νὰ ὑποκλίνεται στὸν Ἀμερικανὸ Καίσαρα».

Ὁ Roberts ἔχοντας γεννηθεῖ στὶς ΗΠΑ δὲν εἶχε τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ νὰ 
γνωρίσει τὴν Ἀλήθεια ποὺ γνωρίζουμε ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες ὅπως Αὐτὴ πηγάζει 
μέσα ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν ἱστορία τοῦ ἔθνους μας. Παρὰ ταῦτα 
καταλήγει σὲ αὐτὸ τὸ σωστὸ συμπέρασμα ὁπότε σκεφθεῖτε πόσο λάθος 
κινούμαστε ὅλοι σὰν ἔθνος ὅταν περιμένουμε τὴν σωτηρία ἀπὸ τὴν Δύση.

Πηγή: http://tinyurl.com/phpazal

 (4)  Ήταν στις 15 Ιουνίου 2015

MAGNA CARTA (1215 - 2015)

Ἡ Magna Carta τοῦ 1215, 
ἀποκαλούμενη καί ὡς 
Μάγκνα Κάρτα Λιμπερ-
τάτουμ (Magna Carta 
Libertatum, Μεγάλος 
Χάρτης τῶν Ἐλευθεριῶν), 
γραμμένη στά Λατινικά 
σέ περγαμηνή. Εἶναι ἕνα 
ἀπό τά τέσσερα σωζόμενα 
ἔγγραφα πού ἐπικυρώ-
θηκαν μέ τήν βασιλική 
σφραγίδα τοῦ Βασιλέως 
Ἰωάννη, ὅμως τό βου-
λοκέρι ἔχει χαθεῖ στό 
πέρασμα τῶν αἰώνων. Τό 
συγκεκριμένο ἀντίγραφο 
φυλάσσεται στήν Βρετα-
νική Βιβλιοθήκη.



Μάϊος - Ἰούνιος 2015
www.koinwnia.com 5

Στὰ μέσα Ἰουνίου βρεθήκαμε μαζὶ μὲ τὸν Πρό-
εδρο τῆς Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» κ. Μι-

χάλη Ἠλιάδη, στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία καὶ 
στὴν Θράκη, στὰ πλαίσια τῆς περιοδείας του στὴ 
Β. Ἑλλάδα.

Δόθηκαν συνολικὰ δεκαπέντε συνενεντεύξεις 
σὲ τοπικοὺς ραδιοτηλεοπτικοὺς σταθμούς, ἐνῶ ἡ 
περιοδεία ἔκλεισε μὲ δύο κεντρικὲς ὁμιλίες στὶς 
Σέρρες καὶ στὴ Θεσσαλονίκη.

Κομοτηνή, Ἀλεξανδρούπολη, Δράμα, Σέρρες 
καὶ Θεσσαλονίκη ἦταν οἱ κυριότεροι σταθμοὶ τῆς 
περιοδείας, σκοπὸς τῆς ὁποίας ἦταν ἡ εὐρύτερη 
διάδοση τοῦ πολιτικοῦ ὁράματος τῆς Παράτα-
ξης, ἀλλὰ καὶ τῶν τρόπων ἀντιμετώπισης τῶν 
δύσκολων καταστάσεων ποὺ διέρχεται ἡ πατρίδα 
μας. Οἱ περισσότερες ἐρωτήσεις τῶν κατὰ τόπους 
δημοσιογράφων, ἀλλὰ καὶ τοῦ κοινοῦ, ἀναφέρο-
νταν στὴν οἰκονομικὴ κατάσταση τῆς χώρας μας, 
στὸ ὕψος καὶ τὴ βιωσιμότητα τοῦ χρέους, στὴν 
ἀντιμετώπιση τῆς ὑψηλῆς ἀνεργίας, στὶς σχέσεις 
μας μὲ τοὺς ἑταίρους στὴν Ε.Ε. καὶ τὴν εὐρωζώνη, 
στὴν τοπικὴ οἰκονομία, ἐνῶ παράλληλα ὑπῆρξαν 
καὶ ἐρωτήσεις ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν ἀνεξαρτησία 
τῆς χώρας μας καὶ στὶς σχέσεις μας μὲ τὴ Ρωσία 
καὶ τὶς γειτονικὲς χῶρες – εἰδικότερα στὸν τρόπο 
ἀντιμετώπισης τῶν ζητημάτων αὐτῶν σὲ σχέση 
μὲ τὴ μετάβαση σὲ Ἐθνικὸ Νόμισμα, ὅπως προ-
τείνει ἡ Παράταξη.

Μὲ λίγα λόγια, ὁ κόσμος ἤθελε νὰ ψηλαφίσει, 
νὰ κατανοήσει, κατὰ πόσον ὑπάρχουν τρόποι νὰ 
βγοῦμε ἀπὸ τὸ ἤδη μακροχρόνιο ἀδιέξοδο στὸ 
ὁποῖο ἔχει περιέλθει ἡ χώρα μας καὶ ἐπακόλουθα 
ἡ κοινωνικὴ καὶ προσωπικὴ ζωή τους. Καὶ αὐτὸ 
γιατί μὲ ὅσα ἔχει ἀκούσει καὶ βιώσει τὰ τελευταῖα, 
ἰδίως, χρόνια, δὲν πιστεύει ὅτι ὑπάρχει ἡ ἐλπί-
δα νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὸ ἀδιέξοδο τῆς ἀνεργίας καὶ 
τῶν δυσβάστακτων φόρων ποὺ ἔχει ἐπωμισθεῖ ἡ 
Ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ θὰ συνεχίσει νὰ ἐπωμίζε-
ται μελλοντικά. Αὐτὸ τὸ κλίμα τῆς ἀπαισιοδοξίας 
καὶ τῆς ἀβεβαιότητας ποὺ ὑπάρχει στὰ μεγάλα 
ἀστικὰ κέντρα, δυστυχῶς ὑπάρχει διάχυτο καὶ 
στὴν Ἀνατολικὴ Μακεδονία καὶ τὴ Θράκη, παρ’ 
ὅλο ποὺ εἶναι στενότερα συνδεδεμένες μὲ τὴν 
γεωργικὴ παραγωγή. Καὶ πῶς νὰ μὴν ὑπάρχει, 
ἀφοῦ ἡ Β. Ἑλλάδα ἔχει κατὰ περιοχὲς ἐμφανίσει 
πολὺ μεγάλα ποσοστὰ ἀνεργίας καὶ ἰδιαιτέρως 
ἀνεργίας τῶν νέων ἡλικιῶν. Ἀπὸ τὴν ἐπαφή μας 
μὲ τοὺς ἀνθρώπους τῶν περιοχῶν αὐτῶν διαπι-
στώσαμε ὅτι τὸ φαινόμενο τῶν νέων ποὺ δου-
λεύουν γιὰ 300 εὐρὼ σὲ ἀπασχολήσεις πέρα ἀπὸ 
τὸ ἀντικείμενο σπουδῶν τους, δυστυχῶς εἶναι 
ἐκτεταμένο, ἐνῶ πολλοὶ φεύγουν στὸ ἐξωτερικὸ 
εἴτε γιατί δὲ βρίσκουν δουλειὰ εἴτε γιατί δὲ δέ-
χονται νὰ δουλεύουν μὲ τόσο μικροὺς μισθοὺς 

καὶ ὑψηλὴ φορολόγηση. Παράλληλα, ὁλόκληρες 
οἰκογένειες ἐξαρτῶνται, πλέον, ἀπὸ τὶς συντάξεις 
τῶν ἡλικιωμένων γονέων, γεγονὸς ποὺ ἀναδει-
κνύει τὴ σημασία τοῦ ὕψους τῆς σύνταξης γιὰ τὴν 
ἐπιβίωση ὄχι μόνον τῶν ἴδιων τῶν συνταξιούχων 
ἀλλὰ καὶ εὐρύτερων ὁμάδων τῆς ἑλληνικῆς κοι-
νωνίας, ἀφοῦ αὐτὴ ἔχει πάρει τὴ θέση τοῦ κοι-
νωνικοῦ κράτους, τὸ ὁποῖο πλέον ἔχει καταστεῖ 
σχεδὸν ἀνύπαρκτο. Πάρα πολλὲς οἰκογένειες δέ, 
ἔχουν χρέη στὴν τράπεζα ἢ τὸ κράτος ποὺ πλέον 
ἀδυνατοῦν νὰ ἐξυπηρετήσουν.

Στὴ Β. Ἑλλάδα μιλοῦμε πιὰ γιὰ ἀποβιομηχά-
νιση, μὲ πρώην βιομηχανικὲς περιοχὲς νὰ ἔχουν 
μετατραπεῖ σὲ νεκροταφεῖα ἐγκαταλελειμμένων 
ἐργοστασίων. Πολλὲς ἐπιχειρήσεις, παλαιότερες 
καὶ νεοπαγεῖς, προτιμοῦν νὰ μεταφέρουν τὴν ἕδρα 
τους στὴ γειτονικὴ Βουλγαρία, ὅπου οἱ διαδικασί-
ες δημιουργίας ἐπιχείρησης εἶναι γρήγορες, ἐνῶ ἡ 
φορολογία ἐλάχιστη. Ἐδῶ, δυστυχῶς, ἐπιμένουμε 

στὴ μνημονιακὴ γραμμὴ τῆς αὔξησης τῶν φόρων 
σὲ πολίτες καὶ ἐπιχειρήσεις. Οἱ γραμμὲς αὐτὲς 
γράφονται πρὶν ἀπὸ τὴ διεξαγωγὴ τοῦ δημοψη-
φίσματος καὶ ἔχοντας ἀποκομίσει τὴν παραπάνω 
εἰκόνα τῆς κατάστασης ποὺ βιώνει ἡ Β. Ἑλλάδα, 
προκαλεῖ ἐντύπωση τὸ πῶς αὐτοὶ ποὺ πρεσβεύ-
ουν ἄκριτα καὶ ἀόριστα «Εὐρώπη», δὲν παρατη-
ροῦν ὅτι οἱ δανειστὲς ἐπιβάλλουν συνθῆκες καὶ 
καταστάσεις στὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία ποὺ δὲν θὰ 
τολμοῦσαν νὰ ἐφαρμόσουν ποτὲ στὰ κράτη τους. 
Ὁ δὲ κυνισμὸς καὶ ἡ ἀδιαφορία τῶν «ἑταίρων» 
μας γιὰ τὶς συνθῆκες διαβίωσης σὲ μία κοινωνία 
ποὺ ἔχει ὑποστεῖ τέτοια μείωση τοῦ ἐθνικοῦ της 
εἰσοδήματος ὅση δὲν ἔχει ὑποστεῖ καμία ἄλλη 
παγκοσμίως σὲ καιρὸ εἰρήνης, χωρὶς νὰ μπορεῖ 
νὰ ἀνακάμψει καὶ νὰ σταθεῖ στὰ πόδια της, εἶναι 
τέτοια, ποὺ ἐνῶ δὲν κάνουν καμιὰ ἀναφορὰ στὶς 
συνθῆκες κοινωνικῆς ἀνέχειας –οὔτε κἂν ἐκφρά-
ζουν ἕναν προβληματισμὸ γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή 

τους– φροντίζουν νὰ δημοσιοποιοῦν τὴν ἐνόχλη-
ση καὶ δυσφορία τους γιὰ τὸ ὅτι διαπραγματευ-
όμαστε γιὰ τόσο μεγάλο χρονικὸ διάστημα τὰ 
μέτρα ἐκεῖνα ποὺ θὰ ἐπιφέρουν ἀκόμη μεγαλύ-
τερη οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ ἐξαθλίωση στὸν 
ἤδη βεβαρυμένο λαὸ τῆς πατρίδος μας. Τέτοια 
«ἑταιρικὴ» ἀλληλεγγύη...

Σὲ αὐτὸ τὸ κλίμα ὅπου ζεῖ, ὄχι μόνο ἡ Β.Ἑλλά-
δα ἀλλὰ σὲ μικρότερο ἢ μεγαλύτερο βαθμὸ καὶ ἡ 
ὑπόλοιπη χώρα καὶ ἀποτυπώθηκε στὶς ἐρωτήσεις 
καὶ τὸν προβληματισμὸ τοῦ κόσμου, ὁ κ. Ἠλιά-
δης προέταξε τὴ μετάβαση σὲ ἐθνικὸ νόμισμα ὡς 
ἐργαλεῖο ἀνάκτησης τῆς ἀνεξαρτησίας τῶν κινή-
σεών μας στὴν οἰκονομία, στὴ χρηματοδότησή 
της χωρὶς τὴν ἀνάγκη νὰ χρεώνεται τὸ κράτος 
τὴν ἀγορὰ τοῦ νομίσματος– εὐρώ, πρᾶγμα ποὺ 
μετατρέπει τὴ χώρα σὲ ἀποικία χρέους μὲ μη-
δενικὴ ἢ ὑποθηκευμένη στοὺς δανειστὲς (τρά-
πεζες καὶ κεφάλαια ποὺ παίρνουν τὸ εὐρὼ ἀπὸ 

τὴν ΕΚΤ σχεδὸν δωρεὰν καὶ τὸ μεταπωλοῦν στὰ 
κράτη μὲ ἐπιτόκιο) κρατικὴ καὶ ἐν τέλει ἰδιωτικὴ 
περιουσία καὶ ἀφαιρεῖ, ἔτσι, σταδιακὰ ἀπὸ τοὺς 
πολίτες τὴν ἐξουσία στὸν τόπο τους. Ἀνέλυσε τὰ 
πλεονεκτήματα τοῦ ἐθνικοῦ νομίσματος καὶ τὸν 
ἀρχικὰ δύσκολο τρόπο μετάβασης σὲ αὐτὸ ἀπὸ 
τὸ εὐρώ, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπελευθερωτικὴ –ἀργό-
τερα– ἐπίδρασή του στὴν οἰκονομία. 

Ὁ κ. Ἠλιάδης ἐνημέρωσε τὸ κοινὸ γιὰ ἕνα θέμα 
ποὺ θεωρεῖται σχεδὸν ἀπαγορευμένο στὸν τόπο 
μας, δὲν ἔχει συζητηθεῖ ποτὲ μὲ ἐπαρκῆ καὶ ὀρθο-
λογικὸ τρόπο, ἐνῶ καὶ μόνο ἡ ἀναφορὰ του ἀντι-
μετωπίζεται μὲ ἀποτροπιασμὸ καὶ ἀφορισμούς. 
Μιὰ ὑπεύθυνη, ὅμως, κυβέρνηση ἢ μιὰ παράτα-
ξη, ποὺ προτάσσει τὴν εὐημερία τοῦ λαοῦ της 
καὶ τὴν ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία, ὀφείλει νὰ τὸ ἔχει 
ἐξετάσει ἐνδελεχῶς καὶ νὰ ἔχει ἀνοίξει ἡ ἴδια τὴ 
συζήτηση, κρατῶντας ἐνήμερους τοὺς πολῖτες 
της. Αὐτὸ ἐκτὸς ἀπὸ ἔνδειξη σεβασμοῦ ἀπένα-
ντί τους, ἀποτελεῖ καὶ ἀπόδειξη τῆς πρόθεσής 
της νὰ εἶναι οἱ ἀποφάσεις τους προϊὸν ὡριμό-
τητας, στάση ἡ ὁποία ἐμπνέει τὸν σεβασμὸ τῶν 
ἄλλων πρὸς τὴ χώρα της, ἀλλὰ καὶ διδάσκει ἐν 
τῇ πράξει καὶ τὴν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. Ἐνῶ μιὰ 
κυβέρνηση ἢ ἕνα κόμμα ποὺ ἀναφέρεται σὲ αὐτὸ 
μὲ ἀφορισμοὺς καὶ ἐξορκισμούς, δείχνει ἀδυνα-
μία καὶ σύμπλεγμα κατωτερότητας –ὅσο καὶ ἂν 
πρεσβεύει τὸ ἀντίθετο– καὶ θεωρεῖ τοὺς πολῖτες 
της ἀπαίδευτους ἰθαγενεῖς ποὺ εἶναι ἕτοιμοι νὰ 
χορέψουν μὲ συνθήματα, βερμπαλισμοὺς καὶ συ-
ναισθηματισμοὺς τοῦ τύπου «ναὶ στὴν Ἑλλάδα, 
ναὶ στὸ εὐρώ, ναὶ στὴν Εὐρώπη», ἐνῶ κατ’ οὐσίαν 
θέλει νὰ κρύψει τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ βασιλιὰς εἶναι 

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟY ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤHΝ AΝΑΤΟΛΙΚH ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑI ΣΤHΝ ΘΡΑΚΗ

(Συνέχεια στήν σελ. 7)
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Μέσα στὸν κυκεώνα οἰκονομικῶν καὶ λίαν 
δυσμενῶν ἐξελίξεων ποὺ λαμβάνουν χώρα 

μὲ τέτοια δραματικότητα καὶ ἔνταση, ἐλάχιστοι 
στέκονται καὶ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ μεῖζον ἐθνικὸ 
πρόβλημα (κατὰ τὴν γνώμη μου) τῆς ἀπόδοσης 
τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγένειας σὲ τέκνα ἀλλοδαπῶν. 
Βεβαίως, μπορεῖ νὰ ἀντιτείνει κάποιος, ὅτι προέ-
χει νὰ σταθεῖ στὰ πόδια της ἡ χώρα καὶ ἑπομένως 
εἶναι πολυτέλεια νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τέτοιας 
φύσεως ζητήματα. Ὅμως εἶναι σαφῶς ἐσφαλμένος 
αὐτὸς ὁ προβληματισμὸς καὶ μᾶλλον ἐκφράζει 
ἕναν ὕποπτο σχετικισμό. Μάλιστα τέτοιες τοπο-
θετήσεις ἢ δηλώνουν ἄγνοια ἢ ὑποβάθμιση τοῦ 
καίριου αὐτοῦ προβλήματος ποὺ ἀπειλεῖ θανάσι-
μα τὴν ἱστορικὴ συνέχεια τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΚΟΟΤΗΑ
Ἀρχικὰ πρέπει νὰ τονίσουμε ὅτι προκαλεῖ με-

γάλη ἔκπληξη ἡ σκόπιμη σύγχυση τῶν σημασιῶν 
ποὺ ἔχει ἀποδοθεῖ στοὺς δύο πολὺ σημαντικοὺς 
ὅρους «ἰθαγένεια» καὶ «ὑπηκοότητα». Ἀναφέ-
ρομαι στὸ Λεξικὸ τῆς κοινῆς Νεοελληνικῆς του 
Α.Π.Θ. τοῦ Ἰνστιτούτου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν 
(Ἔκδοση τοῦ 1999 - Ἵδρυμα Μανώλη Τριαντα-
φυλλίδη). 

Στὴν σελίδα 610 τοῦ λεξικοῦ ἀναφέρεται στὸ 
λῆμμα «ἰθαγένεια»: ὁ νομικὸς καὶ πολιτικὸς 
δεσμὸς ποὺ συνδέει τὸ ἄτομο ὡς πολίτη μὲ τὸ 
κράτος στὸ ὁποῖο ἀνήκει.

Στὴν σελίδα 1395 τοῦ λεξικοῦ ἀναφέρεται στὸ 
λῆμμα «ὑπηκοότητα»: ὁ νομικὸς καὶ πολιτικὸς 
δεσμὸς ποὺ συνδέει τὸ ἄτομο ὡς πολίτη ἑνὸς 
κράτους μὲ τὸ κράτος αὐτό.

Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι καὶ ἡ «ἰθαγένεια» καὶ ἡ 
«ὑπηκοότητα» λαμβάνουν στὸ λεξικὸ αὐτὸ μόνον 
νομικὴ-πολιτικὴ ἑρμηνεία καὶ χροιά. Καὶ εἶναι 
ἀπορίας ἄξιον πῶς ἐνῶ τοὺς ἀποδίδεται ἡ ἴδια 
σημασία, οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔχουν εἶναι κάτοχοι 
τῶν ἰδιοτήτων αὐτῶν οἱ ἰθαγενεῖς καὶ οἱ ὑπήκοοι 
δηλαδὴ κάθε ἄλλο παρὰ τὸ ἴδιο εἶναι. Γιατί προ-
φανῶς εἶναι τελείως διαφορετικὴ ἡ σημασία ἑνὸς 
ἰθαγενοῦς ἀπὸ ἕναν ὑπήκοο. Ἑπομένως ἄλλες 
ἐπιταγὲς πρυτανεύουν. Κατευθυνόμενες σκοπι-
μότητες μικροπολιτικῆς μικρότητος ἐπιβάλλουν 
σύγχυση ἐννοιῶν καὶ καταφανῆ ἀλλοίωση νοη-
μάτων. Ὅμως ἡ λεξικογραφικὴ προσέγγιση τοῦ 
ζητήματος αὐτοῦ εἶναι μᾶλλον ἡ «κορυφὴ τοῦ 
παγόβουνου».

Στὶς 14 Μαΐου 2015 ἀναρτήθηκε στὸ διαδίκτυο 
στὴν ἰστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν καὶ 
Διοικητικῆς Ἀνασυγκρότησης τὸ κείμενο «Τρο-
ποποίηση τοῦ ἄρθρου 1-Α τοῦ Κώδικα Ἑλληνικῆς 
Ἰθαγένειας». Τὸ κείμενο αὐτὸ ὅμως στηρίζεται 
στὴν «Αἰτιολογικὴ  Ἔκθεση» (Α.Ε.) ποῦ κατὰ τὴν 
ταπεινή μας γνώμη ἀποτελεῖ τὸ «ταμεῖο τῶν αἰτι-
ολογήσεων» καὶ ἀποτελεῖ τὸ κατευθυντήριο ὄχη-
μα τῶν προτεινομένων ἀλλαγῶν στὸν Κώδικα 
Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας. (Κ.Ε.Ι.). Ἀξίζει πάλι νὰ 
σημειώσουμε ὅτι ὁ καθοριστικὸς στόχος εἶναι 
ἡ ἐνσωμάτωση στὴν ἑλληνικὴ ἔννομη τάξη τῶν 
Ὁδηγιῶν 2011/98/ΕΕ καὶ 2014/36/ΕΕ σχετικὰ μὲ 
τὶς προϋποθέσεις εἰσόδου καὶ διαμονῆς πολιτῶν 

τρίτων χωρῶν μὲ σκοπὸ τὴν ἐποχιακὴ ἐργασία 
καὶ ἄλλες διατάξεις. Η «Α.Ε.» εὑρίσκεται στὴν 
ἱστοσελίδα: http://tinyurl.com/ofkqydu

Ἔχουμε νὰ σχολιάσουμε ὡς ἑξῆς αὐτὰ ποὺ ἀνα-
γράφει ὁ συντάκτης τῆς «Α.Ε.» (σέλ. 2): 

Σχόλιο 1: Ποιὸς θέτει τὸν αὐτοκαθορισμὸ τῶν 
ὁρίων τοῦ «δήμου»; Οἱ γηγενεῖς Ἕλληνες; Κά-
ποιοι ὀλίγοι ἐξ αὐτῶν; Οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν; Κάποιοι 
ἐκπρόσωποι νομοθετοῦντες στὸ ὄνομα τῆς «δη-
μοκρατίας», μὰ στὴν οὐσία στὴν ὑπηρεσία τῆς 
ἰδεοληπτικῆς ἀλλοτρίωσής τους; Οὐδέποτε οἱ 
μετέχοντες τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας ἀποφά-
σισαν νὰ μεταβάλλουν τὸν αὐτοκαθορισμὸ τῶν 
ὁρίων τοῦ «δήμου». Τὰ ὅρια τοῦ «δήμου» τὰ ἔθε-
σαν μὲ τοὺς ἱστορικοὺς καὶ πνευματικοὺς ἀγῶνες 
τους οἱ  Ἕλληνες. Ἂς μᾶς πεῖ ὁ συντάκτης τῆς 
«Α.Ε.» μὲ ποιὰ δημοκρατικὴ διαδικασία ἀποφά-
σισε ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων νὰ μεταβάλλει 
τὰ συμπεριληπτικὰ ὅρια τοῦ «δήμου» στὸν ὁποῖο 
οἰκειοθελῶς βούλονται νὰ ἐντάσσονται καὶ νὰ 
ἀνήκουν. Ἑπομένως ὁ συντάκτης ἐκφράζει ἐκεῖνο 
τὸ σῶμα τῶν «κρατούντων» ποὺ λανσάρουν καὶ 
ἐπιβάλλουν καθορισμοὺς ὁρίων τοῦ «δήμου», στὸ 
ὄνομα τοῦ «δήμου» ἀλλὰ μακριὰ ἀπὸ τὸ «δῆμο». 
Θυμάστε τὴ διαφήμιση «Ἀδελφοὶ Λαμπρόπουλοι. 
Διαλέγουν πρὶν ἀπὸ σᾶς γιὰ σᾶς»;

Σχόλιο 2: Γιὰ ποιὸν λόγο ὁ προσδιορισμὸς 
τοῦ «ποιοὶ εἴμαστε» ξαναμπαίνει στὸ προσκή-
νιο; Μήπως γιὰ νὰ διευρυνθοῦν ἀποτελεσματικά 
τα ὅρια τῆς «δημοκρατίας»; Ἀπὸ τὸν τρόπο ποὺ 
τίθεται καὶ αὐτὸ τὸ ζήτημα καθίσταται φανερὸ 
ὅτι ὁ συντάκτης τῆς «Α.Ε.» ἀποσκοπεῖ μᾶλλον 
στὴν ἀλλοίωση τῆς ταυτότητος αὐτῶν ποὺ ἤδη 
ἔχουν ἀποφασίσει ἱστορικὰ ποῦ ἀνήκουν. 

Σχόλιο 3: Ὁμιλεῖ ὁ συντάκτης τῆς Α.Ε. περὶ 
τῶν ὁρίων τῆς πολιτικῆς κοινότητας ποὺ δὲν εἶναι 
στατικά. Ἑπομένως εἶναι ὑπὸ ἐξέλιξη καὶ οὐσια-
στικὰ τελοῦν ὑπὸ διαμόρφωση. Ἐπειδὴ ὄντως 
τὰ ὅρια μιᾶς πολιτικῆς κοινότητας καθορίζονται 
ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ βούλονται νὰ ἀνήκουν σὲ αὐτήν, 
μετέχουν ἤδη σὲ αὐτήν, βιώνουν τὶς ἀγωνίες ποὺ 
τὴν διακατέχουν, ἔχουν πολιτικὸ λόγο, καὶ πρω-
τίστως ἀποτελοῦν ἱστορικὴ συνέχεια αὐτῶν ποὺ 
τὴν ἐγκαθίδρυσαν γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ τὰ ὅρια 
τοῦ «Δήμου» εἶναι ἀμετακίνητα. Δὲν ἀποκλεί-
ουν κανέναν ποὺ θέλει νὰ βιώσει τὴν κοινότητα 
πεπρωμένων καὶ τὴν κοινὴ αἴσθηση τοῦ ἀνήκειν 
στὴ συγκεκριμένη συλλογικότητα. Ἰδίως ὅταν 
κάποιος μὴ ἔχων τὴν Ἑλληνικὴ Ἰθαγένεια, θέλει 
νὰ ἀσπασθεῖ τὸ κοινὸ πνευματικὸ ἰδεῶδες μὲ τοὺς 
Ἕλληνες καὶ τὴν αἴσθηση τῆς κοινῆς ἀναφορᾶς 
ποὺ χαρακτηρίζει τὴν πολιτικὴ κοινότητα ὅλων 
ἡμῶν, δὲν ὑφίσταται κανένα ζήτημα. Ὅμως δὲν 
ὑφίσταται τέτοια κατάσταση πραγμάτων. Δὲν 
ἔχει διαμορφωθεῖ τέτοιο αἴτημα ἀπὸ τὰ ἑκατομ-
μύρια τῶν ἀλλοδαπῶν ποὺ ἔχουν συρρεύσει καὶ 

συρρέουν στὴν Ἑλλάδα. 
Σχόλιο 4: Ἰσχυρίζεται ὁ συντάκτης τῆς Α.Ε. ὅτι 

τὰ παιδιὰ τῶν ἀλλοδαπῶν ποὺ γεννιοῦνται στὴν 
Ἑλλάδα, ἀνατρέφονται –ἀπὸ τοὺς γονεῖς τους– 
καὶ ἐκπαιδεύονται, …διαμορφώνουν Ἑλληνικὴ 
ἐθνικὴ ταυτότητα!!! Αὐτὴ εἶναι μαγικὴ εἰκόνα. 
Εἶναι κατασκευὴ τερατώδης ποὺ στηρίζεται σὲ 
«θεμέλια» κομπλεξικῆς ἰδεοληψίας.  Ὄντως πι-
στεύει ὁ ἐν λόγῳ συντάκτης ὅτι τὰ παιδιὰ π.χ. τῆς 
Γαλλικῆς παροικίας, ἢ τῆς Πολωνικῆς ποὺ ἔχουν 
γεννηθεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ πηγαίνουν σὲ σχολεῖα 
ποὺ δὲν ἔχουν καμιὰ σχέση μὲ Ἑλληνικὴ παιδεία, 
ἀποκτοῦν Ἑλληνικὴ ἐθνικὴ ταυτότητα; Τὸ πρό-
βλημα βέβαια ἑστιάζεται σὲ παιδιὰ Ἀφρικανῶν 
ἢ Ἀσιατῶν μεταναστῶν ποὺ γεννήθηκαν στὴν 
Ἑλλάδα καὶ πηγαίνουν σὲ  Ἑλληνικὰ σχολεῖα. 
Ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ ζητήματος θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω 
τὰ ἑξῆς: 

Τά τέκνα τῶν Ἀφρικανῶν ἢ Ἀσιατῶν μετα-
ναστῶν ἤδη ἀνήκουν σὲ συγκεκριμένες ἐθνικὲς 
κοινότητες ποὺ ἔχουν μάλιστα πολὺ κλειστὸ χα-
ρακτήρα κυρίως σὲ θέματα πολιτισμοῦ, καὶ θέ-
ματα τηρήσεως αὐστηρῶν θρησκευτικῶν κανο-
νιστικῶν πλαισίων καὶ ἐφαρμόζουν (ἀκόμη καὶ 
στὴν Ἑλλάδα) ἴδιον ἐθιμικὸν δίκαιον. Μπορεῖ 
νὰ πηγαίνουν ἑπομένως σὲ Ἑλληνικὰ σχολειὰ 
τὰ παιδιὰ αὐτά, ἀλλὰ ὄχι μόνον δὲν σκέπτονται 
νὰ ἐνταχθοῦν στὴν Ἑλληνικὴ ἐθνικὴ ταυτότητα, 
ἀλλὰ οὔτε κἂν τὸ ἔχουν ζητήσει. Βεβαίως, ἀπὸ 
τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ γονεῖς τους ζοῦν καὶ ἐργάζονται 
τηρῶντας τοὺς Ἑλληνικοὺς νόμους, εἶναι λογικὸ 
νὰ λαμβάνουν καὶ αὐτὰ ἄδειες παραμονῆς καὶ 
ἄδειες ἐργασίας ὅταν οἱ  Ἑλληνικὲς Ἀρχὲς τὸ κρί-
νουν σκόπιμο. Ἄλλο ὅμως εἶναι αὐτό, καὶ τελείως 
διαφορετικὸ νὰ ἀποκτοῦν Ἑλληνικὴ Ἰθαγένεια 
καὶ Ὑπηκοότητα τὰ παιδιά. Διότι ἡ ἀπόδοση τῆς 
Ἰθαγένειας καὶ τῆς Ὑπηκοότητας συνεπάγεται 
ἄμεσα καὶ τὴν ἀπόκτηση πολιτικῶν δικαιωμάτων 
καὶ πολιτικῶν ὑποχρεώσεων. Σημαίνει δηλαδὴ ὅτι 
ἡ  Ἑλληνικὴ Πολιτεία χορηγεῖ στὰ ἄτομα αὐτὰ τὰ 
πολιτικὰ δικαιώματα τοῦ συναποφασίζειν, τοῦ 
ἐκλέγειν καὶ τοῦ ἐκλέγεσθαι. Ἀπὸ τὴν ἄλλη ὑφί-
σταται καὶ ἡ ὑποχρέωση τῆς στρατεύσεως. Γιατί 
δὲν γίνεται καμιὰ ἀναφορὰ σ’ αὐτήν; Ἐν ἄλλοις 
λόγοις ἐκεῖ ποὺ κάποιοι ποὺ πονοῦν τὸν τόπο 
τους καὶ προσπαθοῦν «νὰ πάρουν τὴν πατρίδα 
τους πίσω», κάποιοι ἰδιότυποι κεκράκτες εἶναι 
σὰν νὰ λέγουν «πάρτε καὶ σεῖς τὴν πατρίδα». Ἔτσι 
ἁπλᾶ καὶ φωναχτά.

Σχόλιο 5:  Ἡ  Ἑλληνικὴ Ἰθαγένεια δὲν θεμε-

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ 
ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

(Συνέχεια στήν σελ. 8)

Γράφει ὁ κ. Βασίλης Μακρῆς 
Μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς
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Τὸ ΔΝΤ προβλέπει ὅτι μέχρι τὸν 
Ὀκτώβριο ἡ χώρα θὰ καλύψει τὶς ὑπο-
χρεώσεις της ἀπὸ τὰ δάνεια ποὺ θὰ διαθέσει ἡ εὐρωζώνη καὶ 
ἀπὸ τὴ χρήση μέρους τῶν 10,9 δὶς εὐρὼ ποὺ προορίζονταν 
γιὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν Ἑλληνικῶν τραπεζῶν. Ἐπι-
πλέον, καὶ σύμφωνα πάντοτε μὲ τὸ ΔΝΤ, ἡ ἀνάγκη γιὰ ἐπι-
πλέον δάνειο ὀφείλεται σὲ διάφορες ἀλλαγὲς τῶν βασικῶν 
προβλέψεων ποὺ ὑπῆρχαν.

Αὐτὸ τὸ ὁποῖο εἶναι καθαρὸ μέσα ἀπὸ αὐτὴ τὴν προκαταρ-
κτικὴ ἔκθεση εἶναι τὸ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἂν εἶχε τὴν δυνατότητα 
νὰ ἐξασθενήσει τοὺς πολίτες της μὲ βαριὰ φορολογία γιὰ τὰ 
ἑπόμενα 20 χρόνια, κάποια στιγμὴ δυνητικά ἴσως εἶχε τὴν 
δυνατότητα νὰ ἐλπίζει πὼς μετὰ ἀπὸ ἄλλα τόσα χρόνια θα 
ξεχρεώσει σημαντικὸ μέρος τοῦ χρέους!

Εἶναι σαφὲς πὼς ὁ τόπος καὶ οἱ  Ἕλληνες δὲν ἀντέχουμε 
ἄλλη λιτότητα καὶ γι’ αὐτὸ τα κροκοδείλια δάκρυα των ὀλυ-
μπιονικῶν, οἱ ἀβάσιμες, ἀνόητες καὶ λαϊκίστικες δηλώσεις 
τοῦ πρώην πρωθυπουργοῦ ποὺ ἐγκατέλειψε τὴν χώρα καὶ 
τὴν κυβέρνησή του τὴν πιὸ κρίσιμη ὥρα παραδίδοντας τὴν 
σκυτάλη στὸν ἑπόμενο «σωτήρα» ποὺ τὴν εἰσήγαγε στὸ ΔΝΤ, 
καθὼς καὶ ἡ καθημερινὴ μιζέρια-προπαγάνδα τῶν presstitute 
μέσων ἐνημερώσεως τελικά μᾶς πείσμωσαν καὶ ψηφίσαμε μὲ 
βροντερὴ φωνὴ «ΟΧΙ» στὴν ἐξαθλίωση!

Πηγή: http://tinyurl.com/nknh8v7

λοιποι εἴτε ἔχουν ἄμεσα συμφέροντα, εἴτε 
ξεπληρώνουν γραμμάτια. 

Ὁ λαός μας δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶ ὅτι κέρ-
δισε μιὰ μάχη, ὄχι τὸν πόλεμο. Ἡ συνέχεια 
θὰ εἶναι πολὺ δύσκολη. Πιθανότερο σενά-
ριο φαντάζει μία νέα συμφωνία, δηλαδὴ 
ἕνα νέο μνημόνιο ποὺ θὰ περιλαμβάνει 
σαφῶς καὶ ὑφεσιακὰ μέτρα, θὰ «τακτο-
ποιεῖ» τὶς χρηματοδοτικὲς ἀνάγκες τῆς 
χώρας καὶ θὰ προβλέπει πιθανότατα μεί-
ωση τοῦ χρέους. Τὰ μέτρα καὶ ἡ λιτότητα 
θὰ συνεχιστοῦν, γιατί αὐτὸ εἶναι τὸ τίμημα 
τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωζώνη.

Εἶναι σαφὲς ὅτι μέτρα ἐξορθολογισμοῦ, 
διαφάνειας καὶ νοικοκυρέματος τοῦ κρά-
τους εἶναι οὕτως ἢ ἄλλως ἀπαραίτητα καὶ 
δὲν ἀναφέρομαι σὲ αὐτά.

Γιὰ τὴν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» τὸ ἰδα-
νικὸ σενάριο θὰ ἦταν, ἡ κατόπιν συνεννό-
ησης μὲ τοὺς ἑταίρους, πλήρης ἀπεμπλοκὴ 
ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη καὶ ἡ ἐπιστροφὴ μὲ 
ὀργανωμένο σχέδιο Ἐθνικῆς ἀνασυγκρό-
τησης στὸ Ἐθνικὸ νόμισμα, ὥστε νὰ δοθεῖ 
στὴν πατρίδα μας ἡ δυνατότητα ἀνάκαμ-
ψης ἐντὸς λίγων μηνῶν καὶ νὰ ἀνακτήσει 
τὴν πλήρη ἐθνική της κυριαρχία. Γιὰ ἐμᾶς 
τὸ νόμισμα δὲν εἶναι φετίχ. Ἀποτελεῖ μιὰ 
ἀνθρώπινη ἐπινόηση γιὰ τὴ διευκόλυνση 

τῶν συναλλαγῶν. Ἡ υἱοθέτηση τοῦ Εὐρὼ 
σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς ἐγκληματικὲς πολι-
τικὲς τῶν προηγούμενων κυβερνήσεων, 
ὁδήγησε στὴν σημερινὴ ἐξαθλίωση τῆς 
Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Δὲν θέλουμε νὰ μᾶς 
ἐπιβάλουν πολιτικὲς οἱ ὁποῖες  ἀποδείχτη-
καν θανατηφόρες καὶ ἀδιέξοδες.Θέλουμε 
ἐμεῖς νὰ ὁρίζουμε τὰ τοῦ οἴκου μας. Νὰ 
κρατᾶμε ἐμεῖς τὸ πορτοφόλι τοῦ σπιτιοῦ 
μας. Τέτοιο σχέδιο ὑπάρχει καὶ ἡ Παράταξη 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σύντομα θὰ τὸ δώσει στὴν 
δημοσιότητα.

Χαιρετίζουμε τὸ μήνυμα τῆς ἀντίστασης 
καὶ τῆς ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας ποὺ ἔστειλε 
ὁ λαός μας, δίνοντας γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ 
τὸ παράδειγμα παγκοσμίως. Ἰδιαιτέρως 
στοὺς λαοὺς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ νότου ποὺ 
μαστίζονται καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὴ λιτότητα ποὺ 
ἐπιβάλει ἡ Εὐρωζώνη. Τὸν καλοῦμε σὲ ἐπα-
γρύπνηση. Τὸν καλοῦμε νὰ μένει κοντὰ 
στὶς Παραδόσεις τοῦ Γένους μας ἰδιαιτέρως 
τοῦτες τὶς δύσκολες ὧρες. 

Δίνουμε τὴν ὑπόσχεση ὅτι ἡ Παράτα-
ξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θὰ εἶναι παροῦσα γιὰ 
νὰ προστατεύει τὰ συμφέροντά του καὶ 
νὰ μάχεται μέχρις ὅτου πάρουμε πίσω τὴν 
Πατρίδα μας.

Ὁ πρόεδρος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Μιχαὴλ Ε. Ἠλιάδης

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΛΙΤΟΤΗΤΑΟΧΙΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ (Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)

γυμνός, προκαλῶντας τελικὰ τὴ χλεύη καὶ τὴν 
περιφρόνηση τῶν ὑπόλοιπων Εὐρωπαίων.

Ὁ Πρόεδρος ἀνέλυσε, ἐπίσης, τὴν ἀναγκαιό-
τητα τῆς υἱοθέτησης νέου ἐθνικοῦ νομίσματος 
γιὰ τὴν ἀνάκτηση καὶ ἀνασυγκρότηση τῆς πρω-
τογενοῦς καὶ δευτερογενοῦς παραγωγῆς στὸν 
τόπο μας. Τόνισε τὴ σημασία τῆς ἀνάπτυξης βι-
ομηχανίας καὶ μεταποίησης, παράλληλα μὲ τὴ 
γεωργικὴ καὶ κτηνοτροφικὴ παραγωγή, γιὰ τὴν 
οἰκονομικὴ καὶ ἐθνική μας ἀνεξαρτησία καὶ τὴν 
εὐημερία τοῦ λαοῦ μας.Ἐπεσήμανε, ὅμως, ὅτι τὸ 
ἐθνικὸ νόμισμα εἶναι μόνο ἐργαλεῖο, ποὺ πρέπει 
νὰ εἰσαχθεῖ παράλληλα μὲ τὴ σταδιακὴ ἀνύψωση 
τοῦ ἐπιπέδου τοῦ σημαντικότερου παράγοντα 
ποὺ διαθέτει μιὰ χώρα καὶ τὸν ὁποῖο ὑπηρετεῖ 
μιὰ κυβέρνηση: τοῦ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ του.

Διὰ στόματος τοῦ Προέδρου της, ἡ πολιτικὴ 
Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», κάλεσε καὶ συνεχίζει 
νὰ καλεῖ, τὸν Ἕλληνα ὄχι μόνο στὴ Β.Ἑλλάδα 
ἀλλὰ καὶ στὴν ὑπόλοιπη χώρα νὰ ἀναρωτηθεῖ, μὲ 
ἠρεμία καὶ νηφαλιότητα, ποιὰ εἶναι ἡ κατάσταση 
στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει –ὄχι μόνο ἡ οἰκονο-
μικὴ ἡ ὁποία εἶναι τὸ ἀναγκαστικὸ ἐπακόλου-
θο, ἀλλὰ πρωτίστως ἡ πνευματικὴ καὶ ἀξιακή 

του κατάσταση. Πῶς κατάντησε, ὄντας φορέ-
ας ἑνὸς πολιτισμοῦ αἰώνων, νὰ τὸν ἀνταλλάξει 
μὲ τὶς χάνδρες καὶ τὰ μπιχλιμπίδια μιᾶς ἐντελῶς 
πρόσκαιρης εὐημερίας, σὲ βάρος τῶν παιδιῶν 
του ποὺ θὰ κληθοῦν τὰ ἑπόμενα χρόνια νὰ πλη-
ρώσουν τὰ χρέη τῆς «καλοπέρασης» καὶ ἀφρο-
σύνης τῶν γονέων τους; Πῶς αὐτός, ὄντας ἕνας 
ὑπερήφανος καὶ ἐλεύθερος λαός, κατάντησε νὰ 
γίνει χλεύη καὶ περίγελως τῶν ὑπολοίπων; Πῶς 
αὐτός, ἀπόγονος ἐκείνων ποὺ θυσίασαν τὴν ζωή 
τους ὄχι γιὰ πράγματα καὶ καταστάσεις ὑλικὲς 
καὶ ἐφήμερες ἀλλὰ γιὰ ἀξίες αἰώνιες, δέχεται νὰ 
κτυπάει ὡς ἐπαίτης τὴν πόρτα ξένων γιὰ λίγα 
εὐρώ; Πῶς αὐτὸς ὁ λαός, ποὺ διαχρονικὰ ἀγκά-
λιασε τὸν ἐνανθρωπήσαντα Θεό, καὶ Τὸν διέδω-
σε στὸν κόσμο, δέχθηκε νὰ σέρνεται ἐπὶ ἑξήντα 
τώρα χρόνια ἀπὸ τὰ ἐγχώρια πολιτικοειδή, ποὺ 
ἀφοῦ τὸν ἔπεισαν νὰ ἀφήσει τὴν πίστη τῶν Πα-
τέρων του σὲ Αὐτὸν ποὺ εἶναι ἡ Πηγὴ τῆς Ζωῆς 
καὶ ἀπὸ τὴν ὁποία ἔπινε νερὸ αἰώνιο, τὸν ἔσυραν 
στοὺς ξέρακες τῶν ἄθεων καὶ ὑλιστικῶν ξενό-
φερτων ἰδεολογιῶν, μήπως καὶ σβήσει τὴν δίψα 
ποὺ ἄναψαν μέσα του; Πῶς, ἀφοῦ τὸν ἔπεισαν 
νὰ ἐγκαταλείψει τὸ πατρογονικό του σπίτι, ὅπου 
τὰ κελλάρια ἦταν πλούσια καὶ γεμάτα καὶ ὅπου 
καὶ οἱ δοῦλοι ἀκόμη ἔτρωγαν καὶ εὐφραίνονταν, 
αὐτὸν προσπαθοῦν νὰ τὸν πείσουν ὅτι τὰ ξυλο-
κέρατα τῶν ξένων ἰδεολογιῶν ποὺ τοῦ σερβίρουν 
γιὰ τροφὴ εἶναι ἱκανὰ νὰ σβήσουν τὴν πείνα ποὺ 
τρώει τὰ σωθικά του. Πῶς ὁ λαὸς αὐτὸς ποὺ ἔκτι-
ζε τον Παρθενῶνα καὶ τὴν Ἁγία Σοφία, πόλεις 
ἐξαιρετικῆς ὀμορφιᾶς καὶ πλούτου γήϊνου καὶ 

οὐράνιου, ὅπως ἡ Κωνσταντινούπολη, τώρα ποὺ 
ἄφησε αὐτὸν τὸν πολιτισμὸ ποὺ ἀντανακλοῦσε 
ἕνα ἦθος, καὶ θέλησε νὰ «ἐκσυγχρονισθεῖ», κατά-
ντησε νὰ φτιάχνει κτίσματα καὶ πόλεις ἄσχημες 
καὶ ἀφιλόξενες, ἐνῶ κατηγορεῖται ἐπιπλέον ὅτι 
δὲν ξέρει νὰ φτιάχνει τίποτα καὶ κατάντησε νὰ 
εἶναι μόνο καταναλωτὴς μὲ ξένα δανεικά;

Αὐτὸν τὸν Ἕλληνα κάλεσε ἀπὸ τὴ Μακεδονία 
καὶ τὴ Θράκη ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καὶ 
ὁ Πρόεδρός της Μιχάλης Ἠλιάδης νὰ «ἔλθει εἰς 
ἑαυτόν», νὰ συνειδητοποιήσει ποῦ ἦταν καὶ ποῦ 
βρίσκεται, νὰ σταθεῖ ξανὰ στὰ πόδια του, νὰ ξα-
ναγίνει δημιουργικός, ὅπως ἦταν πάντα, ἐργαζό-
μενος «τὶς τέχνες, τὰ γράμματα, τὸν πολιτισμὸ» 
καὶ τότε σίγουρα πολλοὶ λαοὶ θὰ θελήσουν καὶ 
αὐτοὶ νὰ παρευρεθοῦν στὴ γιορτὴ καὶ χαρὰ τοῦ 
πατρογονικοῦ του σπιτιοῦ.

Ἡ παράταξη ἀγωνίζεται καὶ ἐργάζεται, ὥστε μὲ 
τὴ συναίνεση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ νὰ δημιουρ-
γηθεῖ ἐκεῖνο τὸ πολιτικὸ πλαίσιο ποὺ θὰ κάνει 
εὐνοϊκὴ τὴν ἀφύπνιση αὐτὴ τῆς πατρίδος μας.

Κομνηνὸς Καμάμης
Μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟY ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤHΝ AΝΑΤΟΛΙΚH ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑI ΣΤHΝ ΘΡΑΚΗ
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 5)
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(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 3)

νεπιστήμια ὅπου ὄχι ἁπλῶς ὁ φοιτητὴς ἔχει συγκεκριμένες εὐκαιρίες νὰ 
περάσει κάποιο μάθημα ἀλλὰ ἂν δὲν τὸ περάσει ἢ ἀκόμα καὶ ἂν ἡ βαθμο-
λογία του δὲν εἶναι αὐτὴ ποὺ ἀπαιτεῖ τὸ Πανεπιστήμιο, τότε ἀποβάλλεται. 
Αὐτὸ ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα οἱ φοιτητὲς νὰ καταβάλλουν προσπάθειες καὶ 
νὰ ἐπιδιώκουν νὰ βελτιώνονται, κάτι ποὺ δὲν συμβαίνει μὲ τὸ μεγαλύτερο 
ποσοστὸ τῶν φοιτητῶν στά ἑλληνικά πανεπιστήμια. Γιὰ νὰ προσπαθή-
σει ὁ  Ἕλληνας φοιτητὴς νὰ γίνει καλύτερος, νὰ παίρνει καλοὺς βαθμοὺς 
καὶ νὰ καταβάλλει προσπάθειες ἔτσι ὥστε νὰ βελτιώνονται οἱ ἐπιδόσεις 
του, πρέπει ἀπὸ μόνος του νὰ τὸ θέλει καὶ νὰ πρέπει ἀπὸ μόνος του, σὰν 
ἄνθρωπος, νὰ ἔχει στόχους καὶ ὄνειρα ἐνώ τὸ σύστημα δὲν βοηθάει σὲ 
καμία περίπτωση σὲ αὐτό.

Πολλοὶ μπορεῖ νὰ θεωροῦν ὅτι ἡ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ στὰ ξένα 
Πανεπιστήμια εἶναι σκληρὴ καὶ ὅτι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει ἀγγίζει τὰ ἄκρα, 
στὴν πραγματικότητα ὅμως αὐτὸ εἶναι ποὺ δίνει κίνητρο στοὺς φοιτητὲς 
νὰ γίνονται καλύτεροι, νὰ παλεύουν κάθε μέρα, νὰ ἀνεβάζουν κάθε μέρα 
τὸν πήχυ λίγο παραπάνω. Καὶ αὐτοὶ εἶναι οἱ φοιτητὲς ποὺ ἀπορροφῶνται 
στὶς διάφορες ἐργασίες ἀργότερα, γιατί εἶναι πραγματικὰ καλοί, γνωρί-
ζουν τὸ ἀντικείμενο τὸ ὁποῖο ἔχουν σπουδάσει σὲ βάθος καὶ οἱ ἐπιδόσεις 
τους εἶναι ἂν ὄχι ἄριστες, ἐξαιρετικές. Αὐτό σὲ καμία περίπτωση δὲν ση-
μαίνει ὅτι οἱ  Ἕλληνες φοιτητὲς δὲν εἶναι ἄξιοι. Αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό 

λιώνεται μόνον στὴν τεχνική τοῦ δικαίου τοῦ 
αἵματος. Εἶναι τερατῶδες καὶ προσβλητικὸ νὰ 
ἰσχυρίζεται κάποιος τέτοιες ἐκτρωματικὲς θέσεις. 
Πολὺ ἁπλᾶ, πρέπει νὰ ἀναφέρομε ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ 
Ἰθαγένεια εἶναι ἔννοια μὲ ἰδιαίτερη βαρύτητα καὶ 
μὲ βάθος σημασίας. Ἐπ’ αὐτοῦ ὅμως θὰ ἀναφερ-
θοῦμε λίγο ἀργότερα. 

 Συνεχίζει ὁ συντάκτης τῆς Α.Ε. (σέλ. 3) καὶ 
σχολιάζουμε τὰ ἀκόλουθα:

Σχόλιο 6: Ὁρίζει ὁ συντάκτης τῆς Α.Ε. ὅτι ἀπα-
ραίτητη προϋπόθεση γιὰ νὰ θεμελιώσει τὸ παιδὶ 
τὸ δικαίωμα τῆς ἀπόκτησης τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθα-
γένειας, εἶναι ἡ νόμιμη συνεχὴς διαμονὴ ἑνὸς ἐκ 
τῶν γονέων γιὰ μιὰ πενταετία. Τονίζει δέ, ὅτι ἐὰν 
τὸ παιδὶ γεννηθεῖ πρὶν τὴν συμπλήρωση τῆς πε-
νταετίας, τότε τὸ δικαίωμα τῆς ἀποκτήσεως τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας μετακυλίεται στὸ μέλλον 
μὲ τὸ συμπλήρωση δέκα ἐτῶν νόμιμης παρουσίας 
τοῦ γονέα! Δηλαδὴ ἀκόμη καὶ τὰ τεχνικὰ κριτή-
ρια καὶ οἱ προαπαιτούμενοι ὅροι (τοῦ συντάκτη 
τῆς Α.Ε.) εἶναι δυνατὸν νὰ παρακαμφθοῦν, ἀφοῦ 
ὁ μείζων στόχος εἶναι ἡ ἔνταξη πάση θυσία στὴν 
Ἑλληνικὴ Κοινωνία τῶν παιδιῶν τῶν μεταναστῶν. 
Ἔτσι ὅσοι μετανάστες μετὰ τὴν «παράτυπη» εἴσο-
δό τους εἶναι δυνατὸν νὰ λάβουν νόμιμα ἔγγραφα 
παραμονῆς καὶ ἐργασίας, ἔχουν κάθε δυνατότητα 
νὰ τεκνοποιήσουν καὶ τὰ παιδιά τους νὰ θεμελιώ-
σουν δικαίωμα ἀπόκτησης Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας 
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν συμπληρώθηκε νόμιμη 
πενταετία. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ γιὰ νὰ μὴν ὑπάρ-
χει ἡ παραμικρὴ ἀμφιβολία σπεύδει ὁ νομοθέτης 
ἀσμένως νὰ μεριμνήσει γιὰ μετακύλιση στὸ μέλ-
λον τοῦ δικαιώματος ἀπόκτησης τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἰθαγένειας.

Σχόλιο 7: Κεντρικὴ μέριμνα τοῦ νομοθέτη εἶναι 
ἡ ἀπόδοση τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας στὰ παιδιὰ 

τῶν μεταναστῶν κατὰ τὸ στάδιο τῆς πρώϊμης 
κοινωνικοποίησής τους! Καὶ ἐπειδὴ προφανῶς 
δὲν τοὺς ἀρκοῦν τὰ ἴδια ἐφόδια τῶν γονέων τους 
καὶ τῆς εὐρύτερης πολιτιστικῆς τους ἰδιοπροσω-
πίας, σπεύδει ὁ νομοθέτης νὰ τοὺς προσφέρει τὴν 
Ἑλληνικὴ Ἰθαγένεια ποὺ εἶναι τόσο ἀπαραίτητη 
γιὰ τὴν τόσο ἔγκαιρη κοινωνικοποίησή τους. Καὶ 
ἀναρωτιέται κανεὶς σὲ ποιὸ στάδιο φαντασιώσε-
ων ζοῦν οἱ ἡμέτεροι «ταγοί»;

Πάνω σὲ αὐτὰ ποὺ διατείνεται στὴ σελίδα 4 τῆς 
Α.Ε. ὁ συντάκτης ἐμεῖς σχολιάζουμε: 

Σχόλιο 8: Τώρα τὸ ὅριο γιὰ τὴν θεμελίωση τοῦ 
δικαιώματος ἀπόκτησης τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγέ-
νειας μεταπίπτει στὰ ἑπτὰ χρόνια νόμιμης παρα-
μονῆς τοῦ γονέα. Σὲ προηγούμενη παράγραφο 
τῆς Α.Ε. εἶχε ὁρισθεῖ τὸ διάστημα τῆς νόμιμης 
δεκαετίας ὡς ἀπαραίτητος ὅρος. Τώρα καὶ αὐτὸ 
τὸ στοιχεῖο παρακάμπτεται ἀφοῦ ἔτσι ἐπιτάσσει 
ἡ ἐμπειρία τῶν «Εὐρωπαϊκῶν θέσμιων».

Καὶ γιὰ νὰ μὴν μείνει κανεὶς παραπονεμένος, 
φροντίζει ὁ συντάκτης τῆς Α.Ε. καὶ τονίζει στὴν 
σελίδα 5 . Ἐπ’ αὐτοῦ λέμε:

Σχόλιο 9: Πρώτη φορὰ (προσωπικὰ) βλέπω 
τὸν ὅρο «μιάμιση γενιά»! Ἐδῶ ὁ νομοθέτης μᾶς 
ἐκπλήσσει γιὰ μίαν ἄλλη φορᾶ. Τί θὰ πεῖ «μιάμιση 
γενιά»; Καὶ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ υἱοθετήσει κά-
ποιος τέτοιας ὑφῆς «λογικὴ» γιατί νὰ μὴν μιλήσει 
καὶ γιὰ «μισῆ γενιά», ἢ «3/4 γενιᾶς» κλπ. Ὅμως 
ἡ μεγαλύτερη ἔκπληξη ἔχει νὰ κάνει μὲ μιὰ νέα 
ὑπέρβαση τῶν βασικότατων προϋποθέσεων ποὺ 
εἶχε θέσει ὁ ἴδιος συντάκτης λίγο πιὸ πάνω. Ἐνῶ 
ἡ βασικότατη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας ἦταν ἡ ἐντός τῆς Ἑλλάδος 
γέννησή του, τώρα λέει ὅτι μπορεῖ καὶ νὰ μὴν 
ἔχει γεννηθεῖ στὴν Ἑλλάδα. Ἀρκεῖ μόνο νὰ ἔχει 
ἔλθει ἀργότερα στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἀρχίζουν 

«νὰ τρέχουν» τὰ νόμιμα προ-στάδια τοῦ ἑνὸς ἐκ 
τῶν γονέων.  Ἴσως ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον 
ἀπροπαράσκευα νομικὰ κείμενα ποὺ ἔχουν κυ-
κλοφορηθεῖ δημοσίως. Τονίζω ὅτι δὲν εἶμαι νο-
μικός, ἀλλὰ αὐτὰ  ποὺ ἀναφέρω «βρέθηκαν διὰ 
γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ». Παντοῦ εἶναι κατάδηλη ἡ 
μέριμνα γιὰ παράκαμψη κάθε νόμιμης καὶ θέσμι-
ας διαδικασίας. Ἀρκεῖ νὰ τεθοῦν τὰ πάντα στὴν 
ἐξυπηρέτηση τῆς περαιτέρω ἀποδόμησης τῆς 
πνευματικῆς συνοχῆς τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Στὴν ἴδια πάντα σελίδα 5 τῆς Α.Ε. λέει ὁ συ-
ντάκτης καὶ προσθέτουμε:

Σχόλιο 10: Ἐνῶ φαίνεται ὅτι βάζει ἕναν πῆχυ 
ὑψηλὸ ὁ νομοθέτης, οὐσιαστικὰ κατασκευάζει 
εὔκολες προϋποθέσεις «ἐπιτυχοῦς παρακολού-
θησης ἐννέα τάξεων». Δηλαδὴ τί εἴδους ἐπιτυχὴς 
ὁλοκλήρωση εἶναι ἡ συμπλήρωση ἐννέα τάξεων 
σὲ ἐννέα ἔτη, ὅταν οὐδεὶς μένει στάσιμος ἢ ἀπορ-
ρίπτεται ἀπὸ τὴν Α΄ Δημοτικοῦ μέχρι καὶ τὴν Γ΄ 
Γυμνασίου; Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἔχουν φροντίσει καὶ 
φροντίζουν οἱ ἑκάστοτε διαχειριστὲς τοῦ ὑπουρ-
γείου Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, μιᾶς 
καὶ ἡ ἐπιτυχία ἔχει καταστεῖ καθολικὸ δικαίωμα 
καὶ ὄχι τεκμηριωμένη ἐλεγκτικὴ – ἐξεταστικὴ 
διαδικασία.

Eλληνικὸ Πανεπιστήμιο

τό γεγονός ὅτι διαπρέπουν στά ξένα πανεπιστήμια. Τὸ σύστημα τῆς παι-
δείας στήν Ελλάδα, ἔτσι ὅπως εἶναι διαμορφωμένο καὶ μὲ τὸν τρόπο ποὺ 
λειτουργεῖ, ἀδικεῖ τοὺς φοιτητὲς καὶ θάβει ἀργὰ ἀλλὰ σταθερὰ τὴν ἀξία 
καὶ τὸ ταλέντο πολλῶν πού δέν μποροῦν νά σπουδάσουν στό ἐξωτερικό. 
Θὰ ἔπρεπε λοιπόν, τὰ Ἑλληνικὰ Πανεπιστήμια νὰ ἀπορροφήσουν καὶ νὰ 
ἐνσωματώσουν τὰ θετικὰ στοιχεῖα τῶν ξένων Πανεπιστημίων, αὐτὰ ποὺ 
πραγματικὰ βελτιώνουν τοὺς φοιτητές, αὐτὰ ποὺ πραγματικὰ προσφέρουν 
μόρφωση στοὺς φοιτητὲς καὶ παράλληλα βοηθοῦν καὶ στὴν διαμόρφωση 
ἑνὸς σωστοῦ χαρακτήρα.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝ  
ΕΑΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟ ΘΕΛΗΣΟΥΝ

Τὰ Πανεπιστήμια σήμερα μοιάζουν μὲ ἑτοιμοθάνατο ἀσθενῆ ποὺ τρέφε-
ται ἀναγκαστικὰ ἀπὸ ένα σωληνάκι που τοῦ χορηγεῖ τα απαιτούμενα γιά 
νὰ μπορέσει μόλις νὰ κρατηθεῖ στὴ ζωὴ. Μηχανικὰ ἀντιδρά καὶ προσπαθεῖ 
νὰ κάνει κάποιες σπασμωδικές κινήσεις. Αὐτὸ ὅμως τελικὰ που χρειάζεται 
γιά νά κρατηθεῖ στὴ ζωὴ εἶναι οἱ συνεχεῖς ζωογόνες μαλάξεις. Αὐτὲς τοῦ 
δίνουν λίγο περισσότερο χρόνο, λίγη περισσότερη ζωή.

Καὶ ἡ κατάσταση στὰ σχολεῖα, βέβαια, δὲν εἶναι καλύτερη. Ἀπό ἐκεῖ 
ξεκινάει το κακό. Ἀπὸ ἕνα αποδιοργανωμένο σχολεῖο, σὲ ἕνα ακόμα πιο 
ἀποδιοργανωμένο Πανεπιστήμιο. Ἡ παιδεία ἔτσι ὅπως καθιερώθηκε στήν 
Πατρίδα μας ὁδηγεῖ τούς νέους νὰ γίνουν ἄνθρωποι ἀμόρφωτοι ἐν τέλει, 
ἄνθρωποι μὲ παρωπίδες, ἀνίκανοι νὰ σκεφθοῦν, ἀλλὰ κυρίως ἀνίκανοι νὰ 
ἀναπτύξουν προσωπική κρίση καί ἄποψη, νὰ μποροῦν νὰ φιλτράρουν αὐτὰ 
ποὺ συμβαίνουν γύρω τους ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Καταλήγουν 
οἱ νέοι μας σήμερα ἄνθρωποι μὲ κλειστοὺς ὁρίζοντες, πού κυριαρχοῦνται 
ἀπό τήν ἄγνοια καί τήν ἡμιμάθεια. Πιστεύω ὅμως πὼς ἡ κατάσταση δὲν 
εἶναι τετελεσμένη καὶ πιστεύω πὼς μποροῦν νὰ ἀλλάξουν τὰ πράγματα 
στήν Πατρίδα μας. Εὔχομαι εἰλικρινὰ νὰ ἀλλάξουν τὸ συντομότερο γιατί 
ὅσο επικρατοῦν αὐτές οἱ συνθῆκες τόσο περισσότεροι ταλαντοῦχοι, μελ-
λοντικοί ἐπιστήμονες χάνονται καὶ τόσων ἀνθρώπων ἡ ἀξία θάβεται, ἐνῶ 
θὰ εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ μεγαλουργήσουν.

Χρύσα Μπέτα
Φοιτήτρια

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 6)

(Συνεχίζεται στό ἐπόμενο τεύχος)


