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ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ!Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ 
ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς;

Τὸ ξημέρωμα τῆς 14ης Αὐγούστου, πα-
ραμονὴ τῆς Παναγίας, ἡ κυβέρνηση 

ποὺ μπῆκε πλέον στὴν μνημονιακὴ ὁμάδα 
ψήφισε τὴ συμφωνία μὲ τοὺς «ἑταίρους», 
διαφωνῶντας ὅμως μὲ τὸ κείμενο. Παραλο-
γισμὸς ἢ ἁπλᾶ εἴμαστε στὸ ἴδιο ἔργο θεατὲς 
ὅπως ἐπὶ ΠΑΣΟΚ τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου; 
Μεταλλάχθηκε ὁ κ. Τσίπρας –τὰ κατεστημέ-
να μέσα ἐνημέρωσης ἐπαινοῦν βεβαίως τὴν 
στάση του καὶ τὴν χαρακτηρίζουν ὡριμότητα 
καὶ στροφὴ στὸ ρεαλισμὸ– καὶ ἀπὸ σφόδρα 
ἀντιμνημονιακὸς ὑπέγραψε νέο μνημόνιο. 
Αὐτὸς ποὺ πολλάκις δήλωνε ὅτι θὰ φέρει τὸ 
τέλος τῶν μνημονίων, τώρα ἔγινε ὑποστη-
ρικτὴς τοῦ νέου, μὲ τὸ ὁποῖο ὅμως διαφωνεῖ 
καὶ τὸ ὁποῖο ἀναγκάστηκε νὰ ὑπογράψει 
γιὰ τὴ σωτηρία τῆς Χώρας!!

Τὰ «λάθη» ὅμως, τὰ ὁποῖα ἀναμφισβήτη-
τα ἔγιναν, δὲν δίνουν καμία δικαιολογία, ἄν 
ἀφοῦ μάθεις δὲν ἀναδιπλώνεσαι ὥστε νὰ 
ἀλλάξεις πολιτική. Ἀποδείχθηκε ἀφερέγ-
γυος καὶ λαοπλάνος. Ὁ λαὸς τὸν ἐξέλεξε 
ὥστε νὰ τελειώνει μὲ τὰ μνημόνια κι αὐτὸς 
τοὺς ἔφερε ἕνα νέο μνημόνιο, «ἀριστερὸ» 
βεβαίως, ἀλλὰ πολὺ σκληρό, τὸ ὁποῖο μᾶς 
δένει ἀκόμα πιό σφιχτά στὸ ἅρμα τῶν δα-
νειστῶν. Ἀποδείχθηκε ἴδιος μέ τούς ἄλλους 
γιατί δὲν εἶχε τὸ θάρρος νὰ ἐλευθερώσει τὴ 
Χώρα καὶ τοὺς πολῖτες της ποὺ τοῦ ἔδωσαν 
62% στὸ δημοψήφισμα ἢ ἦταν κι αὐτὸς ἕνα 
πιόνι στὴν σκακιέρα τῶν «προστατῶν» τῆς 
Ἑλλάδος.

Ὁ κ. Τσίπρας παραιτήθηκε καὶ οἱ ἐκλογὲς 
προκηρύχθηκαν γιὰ τὶς 20 Σεπτεμβρίου 2015. 
Πρὶν ὅμως ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ διακύβευμα 
τῶν ἐκλογῶν, ἂς δοῦμε συνολικὰ πῶς ἐξε-
λίχθηκε ἡ διακυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ 
«πρώτη φορὰ ἀριστερὰ» κυβέρνηση, ἀρχί-
ζοντας ἀπὸ τὴν οἰκονομία.

Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ἡ μείωση τοῦ ρυθ-
μοῦ πτώσης τοῦ ΑΕΠ τὸ 2014 (-0,2% στοι-
χεῖα Μαρτίου 2015 τῆς ΕΛΣΤΑΤ) προδιέθε-
τε ὅτι ἡ χώρα πλησίαζε στὸν «πάτο». Αὐτὸ 
ὀφείλετο κατά 85% στὴν κατανάλωση μιᾶς 
καὶ δὲν δημιουργήθηκαν ἐπενδύσεις παγί-
ου κεφαλαίου, οὔτε νέες ὑποδομές, χωρὶς 
καμμία παραγωγικὴ ἀνασυγκρότηση.

Οἱ προσδοκίες ποὺ καλλιεργήθηκαν ἀπὸ 
τὴ νέα κυβέρνηση, οἱ ἐπανειλημμένες δη-
λώσεις τοῦ κ. Τσίπρα γιὰ τὸ «σκίσιμο τῶν 
μνημονίων», ἀλλὰ καὶ ἡ πραγματικὴ ἀδυνα-
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Ἡ  Παράταξη  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ταυτοχρόνως  ὑπενθυµίζει  στά  µέλη
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Ἡ  Ἐπιτροπή  Ἐκλογών  µεταφέροντας

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»,  ζητᾶ  ἀπό  ὅλους

αὐτή,  νά  συµβάλλουν  στήν  ἐνίσχυση
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ΤΡΑΠΕΖΑ 

Alpha Bank 

Τράπεζα Πειραιῶς 

Eurobank – Ταχυδρ.  Ταμιευτήριο 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  γνωστοποιεῖ  στούς  φίλους  καί  στούς  ὑ

µέλη  καί  στούς  ὑποψηφίους  της,  πώς  δέν  

κλογική  ἀναµέτρηση  γίνεται  µέ  τήν  συµµετοχή

προηγουµένων  Ἐκλογικών  ἀναµετρήσεων  δέν  

κλογῶν  τῆς  20
ης

  Σεπτεµβρίου  ἐπιβάλλουν

». 

µεταφέροντας  τήν  ἔκκληση  τῆς  ∆ιοικήσεως

λους  ὅσοι  πλαισιώνουν  καθ'  οἱονδήποτε  τρόπο

νίσχυση  τοῦ  ἀγῶνος  πρωτίστως  µέ  τήν  θερµή

σταται  στήν  ἄνιση  µάχη  καί  δευτερευόντως

ναλόγως  τῶν  δυνατοτήτων  ἑκάστου.   

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

353  00  2002  003780 GR22  0140  3530

600  30  400  31325 GR88  0171  0030

 0026  0630  00  0200423512 GR13  0260  6300

ὑποστηρικτές  της  καί  

  διαθέτει  οἰκονοµικούς  

συµµετοχή  ἀπό  τό  ὑστέρηµα  

  έχει  ἀποπληρωθεῖ,  ἡ  

πιβάλλουν  τήν  συµµετοχή  τῆς  

∆ιοικήσεως  τῆς  Παρατάξεως  

τρόπο  τήν  προσπάθεια  

θερµή  προσευχή  τους  

δευτερευόντως  µέ  τήν  οἰκονοµική  

IBAN 

3530  3530  0200  2003  780 

0030  0060  0304  0031  325 

6300  0000  0020  0423  512 

Περίπου πρὶν ἀπὸ 20 χρόνια γελοῦσε ὅλο 
το πανελλήνιο μὲ τὴν παρουσία του καὶ 

ἰδιαίτερα μὲ τὶς ἐμφανίσεις του στὸ περίφημο 
κακόφημο (1) “Κανάλι 67”, τὸ ὁποῖο προσωπικὰ 
δὲν κατάλαβα ποτὲ μὲ τί ἔσοδα λειτουργοῦσε.

Εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ εἰσήγαγε στὴν Ἑλληνικὴ 
πραγματικότητα τὸν frappe καὶ τὴν pizza καὶ κά-
που στὸ ἐνδιάμεσο τὴν πολιτικὴ τοῦ καφενείου. 
Εἶναι ὁ ἄνθρωπος τοῦ ὁποίου τὸ ὑβρεολόγιο καὶ 
ἡ ἀπαράδεκτη φρασεολογία δὲν ἔχει προηγού-
μενο στὴν Ἑλληνικὴ –καὶ ὄχι μόνο– τηλεόραση.

Αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο ἐπέλεξε τὸ σάπιο πολι-
τικὸ κατεστημένο γιὰ νὰ διοχετεύσει τὴν ψῆφο 
τῶν ἀγανακτισμένων Ἑλλήνων. Τὸ σύστημα το-
ποθέτησε ἕναν δικό του ἄνθρωπο ποὺ ὑποστηρί-
ζει πλήρως τὴν Εὐρωπαϊκὴ πορεία τῶν δανειακῶν 
συμβάσεων καὶ τῆς ὑποδούλωσης καὶ καταριέται 
τοὺς  Ἕλληνες ποὺ ψήφισαν “ΟΧΙ” στὴν δανει-
ακὴ σύμβαση καὶ στὴν πολιτικὴ τῆς λιτότητος.

Τὸ σύστημα ἔδωσε βῆμα σὲ αὐτοῦ του εἴδους 
τὸ τραγικὸ καὶ συνάμα αἰσχρὸ πολιτικὸ ἦθος, (2) 

 (1) http://tinyurl.com/pljxglb
 (2) http://tinyurl.com/nk9r3n8

καθὼς ἐπίσης καὶ τηλεοπτικὸ χρόνο ποὺ δὲν δι-
καιοῦται. Τὴν ἴδια ὥρα, τὰ presstitute μέσα ἐνη-
μερώσεως φιμώνουν τὴν φωνὴ τῆς Παρατάξεως 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» γιὰ τὸ ἁπλούστατο λόγο πὼς δὲν 
θέλουν φωνὲς ποὺ ἐναντιώνονται στὸ σχέδιο 
τῆς ἑνιαίας οἰκουμενιστικῆς διακυβέρνησης τὴν 
ὁποία ὑπηρετεῖ ἡ Ε.Ε.

Σὲ αὐτὲς τὶς ἐκλογὲς εἶναι ἐμφανὴς ἡ ἔλλειψη 
πολιτικῶν ἐπιχειρημάτων καὶ πολιτικῶν ἀντιπα-
ραθέσεων. Ὅλοι ὅσοι προβάλλονται ὡς διεκδι-
κητὲς τῆς ψήφου τῶν Ἑλλήνων εἶναι ὑπηρέτες 
τοῦ δόγματος τῆς ἑνιαίας καὶ οἰκουμενιστικὴς 
–γνωστῆς ὡς παγκοσμιοποιημένης– διακυβέρ-
νησης.

Ἡ μόνη ποὺ προβάλλει ἀντίσταση σὲ αὐτὴν 
τὴν προσπάθεια ἑνιαίας διακυβέρνησης, ἡ μόνη 
ποὺ μάχεται γιὰ νὰ μὴν ἐπέλθει ἡ τελεία ἀλλοί-
ωση τοῦ ἤθους καὶ τῆς νοοτροπίας τοῦ  Ἔθνους, 
ἡ μόνη ποὺ δίνει ἕναν ἄνισο ἀγῶνα ἀπέναντι 
στὴν διάλυση τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἡ πολιτική Πα-
ράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

http://tinyurl.com/q5g8ea2

ΕΚΛΟΓΕΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Ὅσοι νιώθουμε Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι καὶ δὲν ντρεπόμαστε γιὰ τὴν Πίστη 
τῶν Πατέρων μας, ὅσοι αἰσθανόμαστε  Ἕλληνες ἀπόγονοι ἀνθρώπων ποὺ 

μεγαλούργησαν παγκοσμίως κυρίως λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν ὑπῆρξαν ποτὲ ἄθρησκοι 
καὶ ἀμοραλιστές, ὅσοι θέλουμε τὴν Ἑλλάδα μεγάλη καὶ ὄχι ἐπαρχία τῆς Εὐρώπης 
καὶ τῶν οἰκουμενιστικῶν σχεδίων τοῦ  ἕνα τοῖς ἑκατό, ἔχουμε χρέος νὰ στηρίξου-
με τὸν ἀγῶνα τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καὶ νὰ καταγγείλουμε τὸ σάπιο 
πολιτικὸ κατεστημένο ποὺ προσπαθεῖ νὰ διαλύσει ὁλοσχερῶς τὴν χώρα μας.

Εἶναι ἡ Πατρίδα μας καὶ μόνο  
μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ θὰ τὴν πάρουμε πίσω!
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ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)
μία τῶν πολιτῶν, ὁδήγησαν σὲ μείωση τῶν ἐσόδων ἀπό φόρους, κατὰ τὴ 
διάρκεια τοῦ 1ου ἑξαμήνου του 2015.

Ἡ κυβέρνηση κατὰ τὴ διάρκεια τῆς «διαπραγμάτευσης», θεωροῦσε ὅτι 
ὁ χρόνος ποὺ περνάει εἶναι ὑπὲρ της –σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ ἴδιου τοῦ 
πρώην πρωθυπουργοῦ– τόσο λόγῳ τῶν ἰδεοληψιῶν (δημοκρατικὴ Εὐρώ-
πη), ὅσο καὶ λόγῳ ἄγνοιας τῶν βασικῶν κανόνων μιᾶς διαπραγμάτευσης. 
Ἀποπειράθηκε ἡ κυβέρνηση νὰ διδάξει «δημοκρατία» σὲ ἐκπροσώπους 
θεσμῶν, ποὺ ἔχουν ρίζες στὴ δεσποτικὴ μοναρχία καὶ μάλιστα ἔχοντας 
ἕνα χρέος σχεδὸν 0.5 τρὶς €. Ἀποπειράθηκε νὰ τοὺς ἀπειλήσει μὲ ἔξοδο 
ἀπὸ τὴν Εὐρωζώνη, ἐνῶ ἐκεῖνοι ἦταν ἤδη ἕτοιμοι. Συγχρόνως πλήρωνε τὶς 
ὑποχρεώσεις στοὺς δανειστὲς ἀδειάζοντας ὅλα τὰ χρηματικὰ διαθέσιμα 
τῆς Ἑλλάδος. Ἡ ἀμείλικτη πραγματικότητα ὅμως ἦταν ὅτι οἱ ξένοι τελικὰ 
εἶχαν τὸ πάνω χέρι. Ὅταν ἡ κυβέρνηση προκήρυξε τὸ δημοψήφισμα, ἡ 
ΕΚΤ δὲν αὔξησε τὸν ELA, ἐφαρμόζοντας α λα κὰρτ τοὺς κανονισμούς, μὲ 
σκοπὸ τὸν ἐκβιασμὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Συγκεκριμένα, ἡ ΕΚΤ ἀνέβασε 
στὸ 45% τὴ μείωση (haircut) τῶν ἐγγυήσεων τῶν Ἑλληνικῶν ὁμολόγων, 
ὁπότε δημιουργήθηκε χρηματοδοτικὸ κενό. Ἔτσι ὁδηγηθήκαμε στὸ κλεί-
σιμο τῶν τραπεζῶν γιὰ ποσὸ 2 δὶς €. Ὅλες αὐτὲς οἱ εἰκόνες ντροπῆς μὲ 
τὶς οὐρὲς τῶν συνταξιούχων στὰ ΑΤΜ ἔγιναν γιὰ 2 δὶς €. Ἐπιβλήθηκε ὁ 
ἔλεγχος τῶν κεφαλαίων (capital control) γιὰ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ κατάρρευση 
τῶν τραπεζῶν.

Τὸ κλείσιμό τους ὅμως δημιούργησε ἕνα πραγματικὸ σὸκ στὴν Ἑλλη-
νικὴ οἰκονομία. Οἱ ἀρνητικὲς προσδοκίες, ὁ φόβος γιὰ τὶς καταθέσεις, τὰ 
τεράστια προβλήματα στὶς ἐπιχειρήσεις, τὸ κλείσιμο τῶν χρηματιστηρι-
ακῶν ἑταιρειῶν, τὰ προβλήματα στὶς συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν ἔδωσαν τὴν 
ἐντύπωση ὅτι ὁ ἔλεγχος ἔχει χαθεῖ καὶ ὁδήγησαν σὲ καταστροφή. 

Ἐδῶ, θά πρέπει νὰ σταθοῦμε καὶ στὶς ἐπιμέρους εὐθύνες τῆς κυβέρνησης. 
Ὁ ἔλεγχος τῶν κεφαλαίων, ἀναγκαῖος λόγῳ τῆς ἔλλειψης ρευστότητας, 
εἶναι ἕνα πολύπλοκο θέμα καὶ ἀπαιτεῖ μελέτη καὶ ὀργανωμένο σχέδιο, κάτι 
στὸ ὁποῖο φαίνεται ὅτι δέν διαθέτει ἡ προηγούμενη κυβέρνηση. Ἀπαι-
τοῦνται πολλὲς σελίδες μὲ ἀναλυτικὲς ἐξηγήσεις στοὺς περιορισμοὺς καθὼς 
καὶ ταξινόμηση τῶν ἐπιχειρήσεων ἀναλόγως τῆς οἰκονομικῆς τους δραστη-
ριότητας. Ὅλα αὐτὰ δὲν ἔγιναν μὲ ἀπίστευτο κόστος γιὰ τὴν οἰκονομία. 

Ξέρει ἄραγε ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ὅτι μὲ τὴ νέα συμφωνία ἡ Ἑλλάδα θὰ 
δανειστεῖ περίπου 86 δὶς € γιὰ νὰ ξεπληρώσει προηγούμενα χρέη καὶ 
νὰ ἀνακεφαλαιοποιήσει τὶς τράπεζες; Συγκεκριμένα 32.7 δὶς € περίπου 
θὰ γίνουν ἐθνικὸ χρέος, προκειμένου νὰ χρηματοδοτηθοῦν οἱ ἰδιωτικὲς 
τράπεζες. Ἄραγε αὐτὸ περίμενε ὁ λαός μας ἀπὸ τὴν «πρώτη φορὰ ἀρι-
στερὰ» κυβέρνηση; 

Ἀκόμα καὶ στὴν περίπτωση ποὺ θὰ λυθοῦν τὰ προβλήματα μεταξὺ τῶν 
δανειστῶν καὶ θὰ συμφωνήσουν ὅλοι στὴ συμμετοχὴ στὸ νέο πρόγραμ-
μα, αὐτὸ στὴν πράξη δὲν πρόκειται νὰ ἐφαρμοστεῖ. Οἱ πολῖτες δὲν ἔχουν 
πλέον τὴ δυνατότητα νὰ πληρώσουν. Ἡ ὑστέρηση ἐσόδων θὰ ἐκτροχιά-
σει τὸ πρόγραμμα σὲ λίγους μῆνες καὶ ὁ φαῦλος κύκλος θὰ διαιωνίζεται 
μὲ τὴν Πατρίδα μας νὰ κατρακυλᾶ στὸ σπιρὰλ τοῦ οἰκονομικοῦ καὶ ὄχι 
μόνο μαρασμοῦ.

Διότι δὲν εἶναι μόνο ἡ οἰκονομία ποὺ διαλύεται. Ἡ εἰσβολὴ ἑκατοντά-
δων χιλιάδων προσφύγων καὶ λαθρομεταναστῶν ἔχει παραλύσει κυρίως 
τὰ νησιά μας ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη τὴ χώρα. Δυστυχῶς διαπιστώνουμε 
ὅτι «ἀριστερὴ» κυβέρνηση σημαίνει ἀνοχύρωτη χώρα, χωρὶς κοινωνικὴ 
καὶ ἐθνικὴ ἀσφάλεια. Τὰ σήματα ποὺ ἔστελναν ἀπὸ τὸν Μάρτιο οἱ κυβερ-
νητικοὶ ἀξιωματοῦχοι, τὸ κλείσιμο τῶν κέντρων κράτησης καὶ τὰ ἰδεολο-
γήματα τῶν ἀνοιχτῶν συνόρων, μαζὶ μὲ τὴν παντελῆ ἔλλειψη ἀποτροπῆς 
τῆς εἰσόδου ἀπὸ τὴ θάλασσα, διαμόρφωσαν τὴ σημερινὴ κατάσταση. Ἡ 
καθημερινὴ ζωὴ τῶν νησιωτῶν μας καὶ ὄχι μόνο πλήττεται βάναυσα, καθὼς 
καὶ ἡ κοινωνικὴ συνοχή, ἐνῶ ἀπειλεῖται ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ ἔννομη τάξη. 
Δημιουργεῖται δὲ τὸ εὔλογο ἐρώτημα πόσοι ἄραγε ἀπὸ τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ 
Τζιχὰντ ἔχουν ἤδη μπεῖ στὴν Πατρίδα μας;

Στὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τῆς κυβέρνησης τῶν ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ πρέπει 

νὰ προσθέσουμε τὴν 
ψήφιση τῆς ἀπόφασης 
γιὰ τὴν ἀνέγερση τζα-
μιοῦ στὴν Ἀθήνα, μαζὶ 
μὲ τὴν ΝΔ, τὸ ΠΑΣΟΚ 
καὶ τὸ Ποτάμι, καθὼς 
καὶ τὴν οὐσιαστικὰ ἄκριτη ἀπόδοση τῆς Ἑλληνικῆς ἰθαγένειας σὲ ἀλλο-
δαπούς.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, μπροστὰ σὲ πρόωρες καὶ μὲ ἐλάχιστο χρόνο προ-
ετοιμασίας ἐκλογές, τὶς ὁποῖες προκάλεσε ὁ κ. Τσίπρας. Κυρίως γιὰ νὰ 
ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τοὺς συνεπεῖς ἀριστεροὺς τοῦ κόμματός του καὶ νὰ μπο-
ρέσει, ἂν ὄχι μόνος, σὲ συνεργασία πιθανότατα μὲ κάποια ἀπὸ τὰ κόμματα 
τὰ ὁποῖα μέχρι πρότινος ξόρκιζε, νὰ ἐφαρμόσει τὶς ὑποχρεώσεις τοῦ τρίτου 
μνημονίου, τὸ ὁποῖο ὑπέγραψε, γιὰ νὰ μᾶς σώσει κι αὐτός. Γιὰ τὸν Ἑλληνικὸ 
λαὸ ὅμως, δὲν ἔχει σημασία πῶς αὐτοχαρακτηρίζεται ὁ κ. Τσίπρας, ὅπως 
καὶ ὁ καθένας ἀπὸ τοὺς διάφορους πολιτικάντηδες, ἀλλὰ τὸ τί κάνει. 
Δὲν μπορεῖ νὰ μιλάει γιὰ ἀπαγκίστρωση ἀπὸ τὸ μνημόνιο ποὺ ὑπέγραψε, 
γιατί ἁπλᾶ θυμίζει τὸν κ. Κουβέλη ποὺ μὲ τὸ σύνθημα αὐτὸ συμμετεῖχε 
στὴν τρικομματικὴ συγκυβέρνηση μὲ τὴ ΝΔ καὶ τὸ ΠΑΣΟΚ. Δὲν μπορεῖ 
νὰ μιλάει γιὰ διαπραγμάτευση γιατί αὐτὴ ἀποδείχθηκε κενὸ γράμμα.

Τὰ ψέματα, λοιπόν, τελείωσαν. Τόσο γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, ὅσο καὶ γιὰ τὸν 
«πατριώτη» κ. Καμμένο, ὁ ὁποῖος πιθανότατα, βλέποντας τὴν ἐκλογικὴ 
συντριβὴ ποὺ ἔρχεται, θὰ τρέξει νὰ κρυφτεῖ στὰ ψηφοδέλτια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, 
παρὰ τὴν ἀρχική του δήλωση γιὰ αὐτόνομη κάθοδο. 

Τί θΑ ΕΠίλΕξΕί ΑρΑγΕ Ο ΕλληνίκΟΣ λΑΟΣ;
Μήπως εἶναι λύση τὰ κόμματα τῆς ΝΔ καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ, αὐτὰ ποὺ μὲ 

τὶς ἐγκληματικὲς πολιτικὲς ποὺ ἐφάρμοσαν στὴν προσπάθεια συντήρησης 
τοῦ κομματικοῦ κράτους, ἀλλὰ καὶ τὴν ὑπακοὴ στοὺς ἐντολεῖς τους, ἐντὸς 
καὶ ἐκτὸς συνόρων, ὁδήγησαν τὴν Πατρίδα μας στὰ μνημόνια; Μήπως 
τὸ Ποτάμι, ἐκφραστής συγκεκριμένων ὀλιγαρχικῶν συμφερόντων ἀλλὰ 
μὲ «προοδευτικὴ» φρασεολογία; Ἢ μήπως διάφοροι λεβέντες ἀπὸ τὸ πα-
ρελθὸν ποὺ τώρα δῆθεν τοὺς ἀνακάλυψαν τὰ κανάλια, γιατί προφανῶς 
«προσκύνησαν», ἀλλὰ καὶ τοὺς χρειάζεται τὸ πολιτικὸ σύστημα σὰν βαλ-
βίδες ἐκτόνωσης τῆς ὀργῆς τῶν πολιτῶν, μὴ ἀπειλῶντας οὐδόλως τὸ κα-
τεστημένο; Προφανῶς ἀκραῖες ἐθνικιστικὲς καὶ ρατσιστικὲς ὁμάδες δὲν 
θὰ ἔπρεπε ἐπίσης νὰ βρίσκονται στὶς ἐπιλογὲς τοῦ Ἕλληνα ψηφοφόρου.

Πρέπει ὁ λαός μας νὰ ἀπαλλαγεῖ ὁριστικὰ ἀπὸ τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ 
σύστημα. Αὐτὸ διακηρύττουμε ἀπὸ τὸ 2008. Μόνο τότε θὰ θέσει τὶς βά-
σεις γιὰ τὴν ἀνάκτηση τῆς Ἐθνικῆς του κυριαρχίας ἀλλὰ καὶ τῆς οἰκονο-
μικῆς του ἀνάπτυξης. Αὐτὸ προϋποθέτει προσεκτικὴ παρατήρηση, ἀλλὰ 
καὶ ἐνδοσκόπηση, ὥστε νὰ ἀντιληφθοῦμε ὅτι ἡ ἀπώλεια τῆς ταυτότητάς 
μας, τῆς Ρωμηοσύνης, καὶ ὁ μιμητισμὸς παρακμιακῶν προτύπων ποὺ ὀργα-
νώθηκε ἀπὸ τὸ πολιτικὸ σύστημα μᾶς ὁδήγησε στὶς ἀδιέξοδες ἀτραποὺς 
τοῦ σήμερα. Εὔκολα κατόπιν συνειδητοποιεῖ κανεὶς τὴν ἀνείπωτη καὶ πο-
λύπλευρη καταστροφὴ ποὺ ἔφεραν στὸν τόπο οἱ ὑποτελεῖς κυβερνῶντες 
ποὺ ἀνέλαβαν τὴν διακυβέρνηση τῆς χώρας, ἀνελλιπῶς μετὰ τὴ δολοφονία 
τοῦ πρώτου καὶ μοναδικοῦ κυβερνήτη μας τοῦ Ἰ. Καποδίστρια.

Ἂν δὲν ξυπνήσει ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ὥστε νὰ στείλει στὰ ἀζήτητα τῆς 
ἱστορίας ὅλο τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ σύστημα, δὲν θὰ δεῖ Θεοῦ πρόσωπο. 
Ἁπλᾶ θὰ σφραγίσει μὲ τὴν ψῆφο του τὴν καταστροφὴ τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ λύση ὅμως ὑπάρχει. Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θὰ εἶναι παροῦσα καὶ σὲ αὐτὸν 
τὸν ἐκλογικὸ ἀγώνα,  μὲ πολλὲς θυσίες, ἀλλὰ μὲ ὁλοκληρωμένες θέσεις 
καὶ προτάσεις ἐξόδου ἀπὸ τὴν πολύπλευρη κρίση ποὺ βιώνουμε.

Προτάσεις γιὰ νὰ ξεπεράσουμε τὴν παρακμή.  
Εἴμαστε παρόντες καὶ καλοῦμε τοὺς Ἕλληνες νὰ ἀγωνιστοῦμε ὅλοι 

μαζὶ γιὰ νὰ πάρουμε πίσω τὴν Πατρίδα μας. 
Ὁ πρόεδρος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Μιχαὴλ Ε. Ἠλιάδης

ΕΚΛΟΓΕΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Εὐκαιρία ἀνάταξης ἢ ὁλοκλήρωσης τῆς καταστροφῆς;
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(Συνέχεια στήν σελ. 8)

Ὡς ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ προσπά-
θησα μὲ διάφορους τρόπους καὶ κυρίως ἐνημερώ-
νοντας τοὺς ὑπεύθυνους, νὰ βοηθήσω τὴν πατρί-
δα μου νὰ μὴν πέσει στὴν “φάκα τοῦ μνημονίου”, 
μιὰ παγίδα ποὺ ἔστησε τὸ παγκόσμιο σύστημα 
ἐξουσίας στὴ χώρα μας γιὰ νὰ τὴν διαλύσει.

Ὡς ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ὑποστήριξα καὶ ἀνέ-
λυσα τὴν ἀνάγκη νὰ ἐπιστρέψει ἡ χώρα μας σὲ 
ἕνα ἰσχυρὸ ἐθνικὸ νόμισμα. 

Ὡς ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τόνισα 
ὅτι δὲν ὑπάρχουν μνημονιακοὶ καὶ ἀντιμνημονι-
ακοὶ πολιτικοὶ γιατί τοὺς θεωροῦσα ὅλους μνη-
μονιακοὺς ὅπως καὶ ἀποδείχτηκε ὅτι εἶναι. Καὶ 
οἱ ἐναπομείναντες ἀντιμνημονιακοὶ στὸ ἄμεσο 
μέλλον μόλις τὸ ζητήσουν τὰ ἀφεντικά τους καὶ 
αὐτοὶ θὰ γίνουν μνημονιακοί. 

Ὡς ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἀπὸ τὴν ἀρχὴ διευκρί-
νισα ὅτι μπορεῖ τὸ οἰκονομικὸ νὰ εἶναι τὸ κύριο 
μέτωπο τῆς μάχης, ὑπάρχουν ὅμως καὶ ἄλλα μέ-
τωπα ὅπως τῆς παιδείας, τῆς δικαιοσύνης, τῆς 
θρησκείας, τὸ δημογραφικό, τὸ μεταναστευτικό, 
τῆς ἐθνικῆς καὶ δημόσιας ἀσφάλειας κ.λ.π. στὰ 
ὁποῖα τὸ παγκόσμιο σύστημα ἐξουσίας μάχε-
ται γιὰ νὰ διαλύσει τὴν Πατρίδα μας. Γι’ αὐτὸ 
καὶ ὅταν ὅλοι εἶχαν ψευδαισθήσεις γιὰ τὸν ρόλο 
τοῦ Τσίπρα καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοὺς θεωροῦσαν 
ὡς τοὺς σωτῆρες τῆς Πατρίδας μας, προσωπικὰ 
τοὺς εἶχα χαρακτηρίσει ὡς τὸ νέο αἷμα τῆς πα-
γκόσμιας ἐξουσίας καὶ τὴν Πέμπτη Φάλαγγα 
ποὺ θὰ δράσει στὸ τελευταῖο στάδιο τοῦ σχεδίου 
διάλυσης τῆς χώρα μας.

Ὡς ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἀντιλαμβάνομαι τὴν 
ἀνικανότητα, τὴν ἀσχετοσύνη καὶ ὄχι μόνο ὅσων 
διοικοῦν τὴν χώρα μας.

 Ὡς ἕνας ἄνθρωπος ποὺ ἔχω στρατευτεῖ στὸ 
στρατόπεδο τοῦ Χριστοῦ ἔστω καὶ ὡς βοηθὸς 
ἱπποκόμου ἀλλὰ καὶ συνάμα ἁγνὸς πατριώτης.

Ὡς ἕνας ἄνθρωπος ποὺ γνωρίζω τὴ δεινὴ θέση 
στὴν ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ Πατρίδα μας ἀλλὰ 
καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὴ μπορεῖ νὰ σω-
θεῖ, ἔχω νομίζω τὸ δικαίωμα νὰ ἐκφράσω δημό-
σια τὴν γνώμη μου γιὰ τὶς ἐπερχόμενες ἐθνικὲς 
ἐκλογὲς καὶ νὰ τοποθετηθῶ μὲ σαφήνεια. 

Ὅταν πᾶς σὲ ἕνα ἑστιατόριο πα-
ραγγέλνεις κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ὑπάρ-
χει στὸ μενού. Ἔτσι καὶ στὶς ἐκλογὲς θὰ ἐπιλέ-
ξουμε ἀνάμεσα στὰ κόμματα ποὺ συμμετέχουν 
σὲ αὐτές. Γνωρίζω ὅτι ἕνα μεγάλο μέρος τοῦ 
ἑλληνικοῦ λαοῦ δὲν ἔχει ἀποφασίσει τί θὰ ψη-
φίσει ἢ ἀκόμα περισσότερο δὲν θέλει νὰ πάει νὰ 
ψηφίσει γιατί δὲν ἐμπιστεύεται κάποιο ἀπὸ τὰ 
ὑπάρχοντα κόμματα ἐξουσίας καὶ δὲν ἔχει ἄδικο. 
Ὅλα ἔχουν δώσει δείγματα γραφῆς καὶ ὁ λαὸς 
ἔχει γευτεῖ τοὺς καρπούς τους. Κανένα ἀπὸ τὰ 
γνωστὰ κόμματα δὲν εἶναι ἱκανὸ νὰ σώσει τὴν 
Πατρίδα. Καὶ ὅλα μαζὶ νὰ ἑνωθοῦν πάλι θὰ ἀπο-
τύχουν γιατί δὲν μποροῦν νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸ 
“τέρας” ποὺ ἔχουν δημιουργήσει. Ὑπάρχουν δυὸ 
ὁμάδες ἀνθρώπων σήμερα στὴν Πατρίδα μας. 
Αὐτοὶ ποὺ ἀγωνιζόμαστε νὰ τὴν σώσουμε ἀπὸ 
τὴ μιὰ μεριὰ καὶ αὐτοὶ ποὺ ἀγωνίζονται νὰ τὴν 
διαλύσουν ἢ συμβάλουν στὴ διάλυσή της ἀπὸ 
τὴν ἄλλη. Καὶ αὐτοὶ ποὺ ἀγωνιζόμαστε νὰ τὴν 
σώσουμε εἴμαστε λίγοι. Καὶ ἀνάμεσα σὲ αὐτοὺς 
τοὺς λίγους εἶναι καὶ αὐτοὶ ποὺ δημιούργησαν 
τὴν Πολιτικὴ Παράταξη Συνεχιστῶν τοῦ Κα-
ποδίστρια «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Ἄνθρωποι μὲ ἀρχές, 
μὲ πίστη στὸ Θεὸ καὶ φιλοπατρία. Ἄνθρωποι ποὺ 
ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅτι ἐὰν δὲν σώσουμε μό-
νοι μας τοὺς ἑαυτούς μας, τὰ παιδιά μας καὶ τὴν 
Πατρίδα μας δὲν μπορεῖ κανεὶς ἄλλος νὰ μᾶς 
σώσει. Ψηφίζοντας τὰ κόμματα ποὺ συμβάλουν 
στὴν διάλυση τῆς Πατρίδας μας, οὐσιαστικὰ μὲ 
τὴν πράξη μας αὐτὴ τὰ ἐνισχύουμε καὶ οἰκονομικὰ 
μέσα ἀπὸ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμὸ καὶ τοὺς 
δίνουμε περισσότερη δύναμη γιὰ νὰ πετύχουν τὸ 
στόχο τους. Κάθε ψῆφος στὰ κόμματα αὐτά, ἰσο-
δυναμεῖ μὲ μιὰ σφαῖρα στὴν καρδιὰ τῶν παιδιῶν 
μας. Ψηφίζοντας τὴν Πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑ» τὴν ἰσχυροποιοῦμε καὶ τῆς δίνουμε τὴν 
δυνατότητα νὰ ὀργανωθεῖ καὶ νὰ ἀποτελέσει τὸ 
προζύμι στὸν ἀγῶνα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ νὰ ἀπο-
κτήσει ξανὰ τὴν χώρα του. Κάθε ἄνθρωπος ποὺ 
ἀγαπάει τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ τὴν Πατρίδα ἔχει 
χρέος νὰ συστρατευτεῖ μὲ τὴν προσπάθεια ποὺ 
κάνει ἡ Πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» γιατί 

βρισκόμαστε στὸ τελευταῖο στάδιο τοῦ σχεδίου 
διάλυσης τῆς Πατρίδας μας καὶ ἂς μὴν ἀποτελέ-
σει ἡ ἀδιαφορία μας, ἡ ἐπιπολαιότητά μας καὶ ὁ 
ἐγωϊσμός μας τὶς αἰτίες τῆς ἀπώλειας τῆς χώρα 
μας καὶ τῆς ἐλευθερίας μας. 

Ἔχω γράψει παλαιοτέρα ὅτι κράτος ὑπάρχει ὅσο 
ὑπάρχουν κρατικὲς ὑπηρεσίες. Ἕνα ἀκόμα βῆμα 
στὴ διάλυση τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους εἶναι καὶ ἡ 
κατὰ ἀπαίτηση τῶν δανειστῶν, ἀνεξαρτητοποί-
ηση τῆς Γενικῆς Γραμματείας Δημοσίων Ἐσόδων 
(Γ.Γ.Δ.Ε). Η Γ.Γ.Δ.Ε. εἶναι ὁ φορέας ὑλοποίησης 
τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ, εἶναι δηλαδὴ γιὰ 
τὸ κράτος ὅτι εἶναι τὸ δεξὶ χέρι γιὰ τὸν ἄνθρωπο. 
Καὶ σήμερα αὐτὸ τὸ δεξὶ χέρι ἀνεξαρτητοποιεῖται 
ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο σῶμα καὶ θὰ κινεῖται ἀπὸ ἄλλον 
ἐγκέφαλο. Ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλο τῶν δανειστῶν. Καὶ 
ἂν αὔριο στὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ ὑπάρχει ἀνεξάρ-
τητο κράτος καὶ θὰ ἔχει μεταβληθεῖ ὁλόκληρη ἡ 
χώρα σὲ μιὰ οἰκονομικὴ ζώνη, θὰ ὑπάρχει ὅμως ὁ 
τοπικὸς φοροεισπράκτορας γιὰ νὰ μαζεύει τοὺς 
φόρους ὑποτέλειας καὶ νὰ τοὺς ἀποδίδει στοὺς 
δανειστές. Καὶ ἐπειδὴ τὰ οἰκονομικὰ τῆς χώρας 
πᾶνε ἀπὸ τὸ κακὸ στὸ χειρότερο στὴ συνέχεια 
νὰ μὴν σᾶς φανεῖ παράξενο ἂν οἱ δανειστές μας 
ἀπαιτήσουν τὴν ἀνεξαρτητοποίηση τοῦ στρατοῦ 
καὶ τῆς ἀστυνομίας. 

Ἔχουμε ἐγκλωβιστεῖ καὶ ὁδηγούμαστε σὲ ἀδι-
έξοδο. Πιστεύοντας καὶ στηρίζοντας τὰ ὑπάρ-
χοντα κόμματα ὅταν θὰ φτάσουμε πλέον στὸ 
ἀδιέξοδο θὰ εἶναι ἀργὰ γιὰ ἐπιστροφή. Ἂς ἐπι-
λέξουμε μὲ περισσὴ σκέψη νὰ στηρίξουμε μὲ κάθε 
τρόπο τὴν Πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καὶ 
νὰ μὴν ξεχνᾶμε ὅτι σ’ ἕνα πόλεμο ὑπάρχουν καὶ 
τὰ κομάντος ποὺ χτυπᾶνε πίσω ἀπὸ τὶς ἐχθρικὲς 
γραμμὲς ἀλλὰ καὶ οἱ κατάσκοποι ποὺ νομίζεις ὅτι 
εἶναι φίλοι ἀλλὰ εἶναι ἐχθροί. Πολλὰ κόμματα 
ἀναφέρονται στὸ Θεὸ καὶ τὴν Πατρίδα. Ὅταν 
ὅμως βλέπετε πολιτικοὺς νὰ “μαλώνουν” τὸ ὅπλο 
ποὺ πυροβολεῖ τὴν Πατρίδα μας καὶ νὰ φυλᾶνε 
τὸ χέρι αὐτοῦ ποὺ τὸ κρατᾶ, νὰ φεύγετε μακριά. 

Καλὴ φώτιση καὶ καλὴ ψῆφο.
Economist

Λάβαμε τὸ παρακάτω ἄρθρο ἀπὸ κάποιον φίλο καὶ ὑποστηρικτὴ ποὺ ὑπογράφει ὡς Economist. Εἶναι 
ἕνα ἄρθρο εἰλικρίνειας καὶ ἀγωνιώδους ἀναζήτησης πολιτικῆς ἔκφρασης μὲ ὑγιῆ κριτήρια καὶ γι’ αὐτὸ 
τὸ δημοσιεύουμε μὲ πολλὴ χαρά:

Ἡ Ἑλλάδα μας αὐτὴν τὴν στιγμὴ βρί-
σκεται σὲ μία ἐξαιρετικὰ κρίσιμη πε-

ρίοδο ποὺ θὰ καθορίσει σὲ μεγάλο βαθμὸ 
τὴν μελλοντική της πορεία. Ὁ Ἑλληνικὸς 
λαὸς εἶναι ἐγκλωβισμένος στὸ ἀδιέξοδο 
τοῦ πολιτικοῦ συστήματος καὶ ταυτόχρονα 
δὲν μπορεῖ νὰ ἐλπίζει σὲ κάτι διαφορετικὸ 
γιατί τὰ μισθοφορικὰ ὄργανα τῆς Δύσης 
ποὺ ἐλέγχουν τὰ μέσα ἐνημερώσεως δὲν 
ἐπιτρέπουν τὴν προβολὴ τῆς γλῶσσας τῆς 
ἀληθείας.

Διάβαζα τὸ Σάββατο (22/8/2015) τὶς 
σκέψεις ἑνὸς πρώην πολιτικοῦ, ποὺ μετὰ 
πάθους ὑποστήριζε τὸ ὅτι στὴν Ἑλλάδα 

εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη δημιουργί-
ας κάτι ἐντελῶς νέου, κάτι ἐντελῶς δι-
αφορετικοῦ καὶ κυρίως ἡ ἀνάμιξη στὴν 
πολιτικὴ ἀνθρώπων ποὺ ἐνδιαφέρονται 
γιὰ τὸν τόπο. Εἶναι ἀπολύτως σωστὲς οἱ 
ἐπισημάνσεις τοῦ πρώην πολιτικοῦ, ἀλλὰ 
ταυτόχρονα εἶναι καὶ ἀρκετὰ ὑποκριτικές. 
Ὁ συγκεκριμένος πολιτικὸς γνωρίζει, ὅπως 
καὶ πολλοὶ ἄλλοι ποὺ ποιοῦν μὲ ἀποτυχία 
τὴν νῆσσαν, πὼς αὐτὸς ὁ πολιτικὸς σχημα-
τισμὸς ὑπάρχει καὶ ἱδρύθηκε ἀπὸ τὸ 2008, 
πολὺ πρὶν ξεσπάσει ἡ οἰκονομικὴ κρίση καὶ 
ἐμφανιστοῦν ὅλα αὐτὰ τὰ κομματίδια τῶν 

Ὄχι στὴν οἰκουμενιστικὴ διακυβέρνηση  
ποὺ ὑπηρετεῖ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση

Γιατί στηρίζω καὶ ψηφίζω τὴν Πολιτικὴ 
Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
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Ἡ Ἀνωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ἑλλάδος 
(ΑΣΠΕ) ἔθεσε τά παρακάτω ἐρωτήματα σέ ὅλα 

τά πολιτικά κόμματα πού συμμετέχουν στίς Ἐκλογές 
τῆς 20ης Σεπτεμβρίου 2015, ζητώντας ἀπαντήσεις. 
Συγκεκριμένα ἡ ΑΣΠΕ ρωτάει:

Προκειμένου νὰ ἐνημερώσουμε τὶς 205.000 πολύ-
τεκνες οἰκογένειες παρακαλοῦμε νὰ μᾶς γνωρίσετε 
τὸ ἀργότερο μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2015,  ποιὲς εἶναι 
οἱ θέσεις καὶ τὸ πρόγραμμα τοῦ κόμματός σας ἐπὶ 
τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος τῆς χώρας μας καὶ 
ποιὰ εἶναι τὰ μέτρα, ποὺ προτίθεσθε νὰ προτείνετε 
γιὰ τὴ λύση του.

Εἰδικώτερα:
1) Προτίθεσθε νὰ ἐπαναφέρετε, ὅπως ἴσχυαν μέ-

χρι τὸ 2009 ὡς δημογραφικὰ κίνητρα (χωρὶς βεβαίως 
εἰσοδηματικὰ κριτήρια ὅπως ἔχει κρίνει τὸ ΣτE), τὴ 
χορήγηση τῆς ἰσόβιας σύνταξης τῆς πολύτεκνης 
μητέρας (ποὺ ἐλάμβαναν 175.000 μητέρες) τῶν 102 
εὐρώ, τὸ ἐπίδομα τῆς πολύτεκνης μητέρας (ὡς καὶ 
τὸ ἐπίδομα τῆς τρίτεκνης μητέρας) καὶ τὴν ἐφ΄ ἅπαξ 
παροχὴ τῶν 2.000 εὐρώ, ποὺ ἐλάμβανε κάθε μητέρα, 
ποὺ ἀποκτοῦσε τὸ 3ο καὶ κάθε ἐπὶ πλέον τέκνο της, 
τὰ ὁποῖα καταργήθηκαν μὲ τὴν παρ. ΙΑ.2 ἄρθρου 
μόνου τοῦ Ν. 4093/2012 (καὶ τὶς διατάξεις τῶν Ν. 
4141/2013  καὶ 4144/2013), ὅταν μάλιστα τὰ ποσὰ 
αὐτά, ποὺ δαπανοῦσε τὸ κράτος,  ἦσαν μικρότερα, 
ἀπὸ ὅσα καταβάλλονται σήμερα μὲ τὸ θεσπισθὲν 
ἐπίδομα στήριξης τέκνων καὶ τὸ λεγόμενο ἐπίδομα 
τριτέκνων καὶ πολυτέκνων; (ὅπως δήλωνε στὶς 30-
7-2013 ὁ τότε ὑπουργὸς κ. Βρούτσης, σημειώνοντας 
πὼς ὁ μοναδικὸς δείκτης ποὺ αὐξήθηκε στὸν προϋ-
πολογισμὸ τοῦ 2013 ἀφορὰ τὰ οἰκογενειακὰ ἐπιδό-
ματα (ἀπὸ 566 ἑκατομμύρια τὸ 2012 ἀνέβηκε σὲ 755 
ἑκατομμύρια»!!!). 

2) Προτίθεσθε νὰ ἐπαναφέρετε τὰ ἀφορολόγητα 
ὅρια γιὰ τὰ τέκνα τοῦ Ν. 3842/2010 (ἄρθρο 1), βάσει 
τοῦ ὁποίου ὁ πολύτεκνος μὲ 4 προστατευόμενα τέκνα 
εἶχε ἀφορολόγητο 25.500 εὐρὼ προσαυξανόμενο κατὰ 
2.000 εὐρὼ γιὰ κάθε ἐπὶ πλέον τέκνο; (Σημειώνεται 
ὅτι σὲ σύνολο 6.000.000 φορολογικῶν δηλώσεων οἱ 
ἔχοντες 4 προστατευόμενα τέκνα δὲν ὑπερβαίνουν 
τὶς 25.000 καὶ οἱ ἔχοντες 5 καὶ ἄνω προστατευόμε-
να τέκνα δὲν ὑπερβαίνουν τὶς 5.000. Σήμερα μὲ τὸ 
Ν. 4172/2013 οἱ πολύτεκνοι, ὅσα προστατευόμενα 
τέκνα καὶ ἐὰν ἔχουν, φορολογοῦνται ὅπως ἀκριβῶς 
καὶ οἱ ἄγαμοι!!!).

3) Προτίθεσθε νὰ ἐπαναφέρετε τὰ παραπάνω 
ἀφορολόγητα ὅρια γιὰ τὰ τέκνα τοῦ Ν.  3842/2010 
(ἄρθρο 1), γιὰ τοὺς μὴ μισθωτοὺς πολυτέκνους 
(ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες), ποὺ φορολογοῦνται 
ἀπὸ τὸ πρῶτο εὐρὼ μὲ συντελεστῆ 26% μὲ ὅσα προ-
στατευόμενα τέκνα καὶ ἐὰν ἔχουν καὶ φορολογοῦνται 
μὲ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο ὅπως καὶ οἱ ἄγαμοι;

4) Προτίθεσθε νὰ ἀπαλλάξετε τοὺς πολυτέκνους 
ἀπὸ τὴν εἰσφορὰ ἀλληλεγγύης, ποὺ ἐπεβλήθη μὲ τὸ 
ἄρθρο 29 τοῦ Ν. 3986/2011 καὶ σὲ κάθε περίπτωση νὰ 
καθιερώσετε ἀπαλλαγὴ γι’ αὐτοὺς τουλάχιστον 80%, 
ὅταν σήμερα, γιὰ τὸ ἴδιο εἰσόδημα πληρώνει τὸ ἴδιο 
ποσοστὸ γιὰ τὴν εἰσφορὰ ἀλληλεγγύης ὁ πολύτεκνος 
μὲ τὸν ἄγαμο;

5) Προτίθεσθε νὰ ἀπαλλάξετε τοὺς πολυτέκνους 
ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες ἀπὸ τὸ τέλος ἐπιτηδεύ-
ματος (650 εὐρώ), ποὺ ἐπεβλήθη μὲ τὸ ἄρθρο 31 τοῦ 
Ν. 3986/2011 καὶ σὲ κάθε περίπτωση νὰ καθιερώσετε 
ἀπαλλαγὴ γι’ αὐτοὺς τουλάχιστον 80%, ὅταν σήμερα 

καταβάλει τὸ ἴδιο τέλος ἐπιτηδεύματος ὁ πολύτεκνος, 
μὲ ὅσα προστατευόμενα τέκνα καὶ ἐὰν ἔχει, μὲ τὸν 
ἄγαμο;

6) Πρόκειται ν΄ ἀπαλλάξετε τοὺς πολυτέκνους 
γιὰ τὴν πρώτη κατοικία τους ἀπὸ τὸν φόρο τοῦ Ν. 
4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), ἀφοῦ γιὰ νὰ τύχει ἀπαλλαγῆς 
ὁ πολύτεκνος μὲ 4 προστατευόμενα τέκνα πρέπει νὰ 
ἔχει μέχρι 17.000 εὐρὼ εἰσόδημα (δηλ. κάτω ἀπὸ τὰ 
ὅρια τῆς φτώχειας κατὰ 20%!!) καὶ ἐπὶ πλέον τὸ σύ-
νολο τῶν κτισμάτων νὰ μὴν ὑπερβαίνει τὰ 150 τ.μ., 
δηλ. καὶ ἐὰν ἀκόμη ζεῖ κάτω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας 
πρέπει τὸ σύνολο τῶν κτισμάτων νὰ εἶναι κάτω των 
150τ.μ., δηλ. ἐὰν μένει σ΄ ἕνα διαμέρισμα ἀκόμη καὶ 
τῶν 80τ.μ. καὶ ἔχει κάποιο σπίτι στὸ χωριὸ τῶν 75 τ.μ. 
δὲν ἔχει ἀπαλλαγὴ ἢ ἀκόμη καὶ ἐὰν ἔχει τὰ παραπάνω 
ἡ ἀπαλλαγὴ χορηγεῖται μόνο: «ἂν διαπιστώνεται οἰκο-
νομικὴ ἀδυναμία πληρωμῆς τῆς συνολικῆς ὀφειλῆς»,  
ὥστε ἐὰν ἔχει κάποια κατάθεση π.χ. τῶν 2.000 ἢ 3.000 
εὐρὼ δὲν πρόκειται νὰ τύχει ἀπαλλαγῆς;

7) Προτίθεσθε νὰ καθιερώσετε ἀπαλλαγὴ τῶν 
πολυτέκνων ἀπὸ τὸν ΕΝ.Φ.Ι.Α. καὶ γιὰ ποσὸ ἀκίνη-
της περιουσίας 400.000 εὐρώ, προσαυξανόμενο κατὰ 
100.000 γιὰ κάθε ἐπὶ πλέον τέκνο τοὺς πέραν τοῦ 4ου;

8) Προτίθεσθε νὰ ἐπαναφέρετε τὴν παρ. 3 τοῦ 
ἄρθρου 6 τοῦ Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α) γιὰ τὸν 
διορισμὸ τῶν πολυτέκνων ἐκπαιδευτικῶν ἢ τουλάχι-
στον νὰ καθιερώσετε γιὰ τὶς πάσης φύσεως προσλή-
ψεις ἐκπαιδευτικῶν ὅπως τὸ 20% νὰ προέρχεται ἀπὸ 
πολυτέκνους καὶ τέκνα πολυτέκνων, ὅπως ἰσχύει γιὰ 
ὅλα τ΄ ἄλλα ὑπουργεῖα(ἄρθρο 1 Ν. 3260/2004, ἄρθρο 
1 παρ.3 περ. δ καὶ ἄρθρο 6 παρ. 1 καὶ 2 Ν. 3454/2006 
- ΦΕΚ 75Α/7-4-2006 « Ἐνίσχυση τῆς οἰκογένειας καὶ 
λοιπὲς διατάξεις»); 

9) Πρόκειται νὰ καταργήσετε τὰ τεκμήρια διαβίω-
σης καὶ τὸν φόρο πολυτελείας γιὰ τοὺς πολυτέκνους, 
ὅταν μάλιστα κάποιος πολύτεκνος γιὰ νὰ μεταφέρει 
τὰ 8-9 κ.λ.π. τέκνα εἶχε ἀγοράσει αὐτοκίνητο μεγάλου 
κυβισμοῦ ἐξ ἀνάγκης ποὺ καθιερώθηκαν μὲ τοὺς ν. 
4111/2013 καὶ 4172/2013;

10) Προτίθεσθε νὰ ἐπαναφέρετε τὶς ἐλεύθερες 
μετεγγραφὲς τῶν πολυτέκνων καὶ τῶν τέκνων τους, 
ὅπως ἴσχυαν ἀπὸ τὸ 1979 καὶ ἐπὶ 32 χρόνια συνεχῶς 
χωρὶς κανένα πρόβλημα, ὅπως ὁμολογοῦσαν οἱ ἴδι-
οι οἱ Πρυτάνεις γι’ αὐτούς, ὥστε νὰ μποροῦν οἱ πο-
λύτεκνοι καὶ τὰ τέκνα τους νὰ μετεγγράφονται σὲ 
ἀντίστοιχη Σχολὴ πλησιέστερα τοῦ τόπου μονίμου 
κατοικίας τῶν γονέων τους ἢ σὲ πόλη ποὺ σπουδάζει 
ἄλλος ἀδελφός/ή τους; 

11) Προτίθεσθε νὰ συμπεριλάβετε καὶ τὶς Ὀργα-
νώσεις τῶν πολυτέκνων, ὅπως γινόταν γιὰ 30 χρόνια, 
στοὺς φορεῖς διανομῆς τῶν φρούτων, λαχανικῶν 
κ.λ.π., ποὺ τοὺς ἔθεσε ἐκτὸς ἡ ὑπουργικὴ ἀπόφαση 
(ΦΕΚ 1701Β/14-8-2015), μὲ ἀποτέλεσμα οἱ πολύτε-
κνοι πλέον νὰ  τὰ στεροῦνται;

12) Ποιὰ ἄλλα μέτρα προτίθεσθε νὰ λάβετε γιὰ 
τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος 
τῆς χώρας καὶ τῆς συντελούμενης μὲ ταχύτατους 
ρυθμοὺς πληθυσμιακῆς ἀλλοιώσεως τοῦ πληθυσμοῦ 
τῆς χώρας μὲ τὴν ἀθρόα καὶ ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο τῶν 
λαθρομεταναστῶν, ὅπως τοὺς ὀνόμαζε τὸ παραπάνω 
ὁμόφωνο πόρισμα τῆς Βουλῆς;

13) Ἐὰν καὶ μὲ ποιοὺς τρόπους θ΄ ἀποτρέψετε τὴν 
συντελουμένη πληθυσμιακὴ ἀλλοίωση τῆς Ἑλλάδος;

14) Ἐὰν καὶ μὲ ποιοὺς τρόπους προτίθεσθε νὰ 
ἐνισχύσετε τὴν αὔξηση τῶν γεννήσεων;

Ἡ ἀπάντηση τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
διά τοῦ Ἐκπροσώπου Τύπου ἔχει ὥς ἐξής:

Εἰς ἀπάντησιν τοῦ ἀπό 28/92015 (αρ. πρωτ. 
619) σᾶς συναποστέλλουμε τό Πολιτικό Πρό-
γραμμα τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», πού 
ἀποτελεῖ τήν σύνοψη τοῦ τρόπου μέ τόν ὁποῖο 
προσεγγίζουμε τήν διακυβέρνηση τοῦ τόπου 
μας.

Εἶναι σαφές πὠς οἱ ἀπαντήσεις μας στά ἐρω-
τήματά σας δέν ἀποτελοῦν προεκλογικές ἐξαγ-
γελίες, ἀλλά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προσεγ-
γίζει ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» τό σπουδαῖο 
ζήτημα τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος, κα-
θώς, ἐπίσης, καί τήν ἀντιμετώπιση πού ὀφείλει 
νά ἔχει τό Ἑλληνικό Κράτος σέ ὅτι ἀφορά στά 
ζητήματα τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν.

Ἡ παράγραφος μέ τόν τίτλο «ΔΗΜΟΓΡΑ-
ΦΙΚΟ»(1) στήν σελίδα 14 τοῦ Πολιτικοῦ Προ-
γράμματός μας, ἀπαντάει στά ὑπ’ ἀριθμόν (1) 
και (14) ἐρωτήματά σας.

Ἡ παράγραφος μέ τόν τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙ-
ΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»(2) στήν σελίδα 13 τοῦ Πο-
λιτικοῦ Προγράμματός μας, σέ συνδυασμό μέ 
τήν πάγια θέση τῆς Παρατάξεως γιά ἐπιστροφή 
στό Έθνικό μας νόμισμα καί τήν ἀνάκτηση τῆς 
Ἐθνικῆς μας κυριαρχίας πού συνεπάγεται τήν 
ἀπαλλαγή ἀπό τούς ἀδίκως καί παρανόμως 
ἐπιβληθέντες φόρους, ὅπως ὁ ΕΝΦΙΑ καί ὁ 
φόρος ἀλληλεγγύης, ἀπαντάει στά ὑπ’ ἀριθμόν 
(2), (3), (4), (5), (6), (7) και (9) ἐρωτήματά σας.

Ἡ παράγραφος μέ τόν τίτλο «ΠΑΙΔΕΙΑ»(3) 
στήν σελίδα 5 τοῦ Πολιτικοῦ Προγράμματός 
μας, ἀπαντάει στά ὑπ’ ἀριθμόν (8) και (10) ἐρω-
τήματά σας.

Στό ὑπ’ ἀριθμόν (11) ἐρὠτημά σας ἡ ἀπάντη-
σή μας εἶναι πὠς σκοπεύομε νά καταργήσομε 
τήν ὑπουργική ἀπόφαση (ΦΕΚ 1701Β/14-8-
2015) πού ἀναιτίως ἀκύρωσε ἕνα σπουδαῖο 
προνόμιο τῶν πολύτεκνων οἰκογενειῶν πού 
ἐπετεύχθη ἀπό τόν ἀεἰμνηστο προηγούμενο 
Πρόεδρο τῆς Α.Σ.Π.Ε., κ. Νικόλαο Χαρίση, 
ἑνὀς ἐκ τῶν ἰδρυτικῶν στελεχῶν τῆς Πα-
ρατἀξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Ἡ παράγραφος μέ τόν τίτλο «ΜΕΤΑΝΑΣ-
ΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ»(4) στήν σελίδα 11 τοῦ 
Πολιτικοῦ Προγράμματός μας, ἀπαντάει στά 
ὑπ’ ἀριθμόν (12) και (13) ἐρωτήματά σας.

Συνολικά πιστεύομε ἀκράδαντα πώς τό γε-
νικότερο πνεῦμα τό ὁποῖο διακατέχει τήν Πα-
ράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι ἡ ἐγγύησις τῶν 
ἀπαντήσεων μας.

Κλείνοντας, κ. Πρόεδρε, θά θέλαμε μέ τήν 
σειρά μας νά σᾶς ὑποβάλλομε ἕνα καίριο ἐρώ-
τημα στό ὁποῖο ζητοῦμε μία ξεκάθαρη ἀπάντη-
ση: Ἐσεῖς τί σκοπεύετε νά κάμετε ἔτσι ὥστε 
νά διασφαλίσετε τό ὅτι στό μέλλον τά Δ.Σ. 
τῶν κατά τόπους Ἑνώσεων τῶν Πολυτέκνων 
δέν θά ἀποτελοῦν κομματικά ὄργανα, ἰδιαι-
τέρως τῆς ΝΔ;

Πιστεύομε πώς γνωρίζετε πολύ καλά ὅτι 
σήμερα οἱ περισσότερες Ἑνώσεις τῶν Πολυ-
τέκνων εἶναι πειθήνια ὄργανα τοῦ σάπιου 
πολιτικοῦ συστήματος πού παράγει τά προ-
βλήματα στά ὁποῖα ἀναφέρεται τό κείμενό 
σας. Πῶς θά ἀντιμετωπίσετε ἀποτελεσματικά 
αὐτό τό θλιβερό φαινόμενο;

Μετά τιμῆς,
Μανώλης Β. Βολουδάκης

Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΑΡΩΓΟΣ ΚΑΙ  
ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
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(1) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ
 «Ἀνάδειξη τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικό-

τερα τῆς Ἑλλάδος.
Στήριξη τῆς οἰκογένειας μὲ συγκεκριμένα μέτρα, ὅπως ἐνισχυμένα ἐπιδό-

ματα στὶς τρίτεκνες μητέρες.
Οἱ μητέρες τεσσάρων παιδιῶν καὶ ἄνω θὰ λαμβάνουν κανονικὸ μισθὸ 

διότι ἡ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν ἀπὸ τὶς μητέρες τους καὶ ὄχι ἀπὸ baby sitters 
εἶναι ἡ πιὸ ὑπεύθυνη καὶ σημαντικὴ ἐργασία γιὰ τὴν πλήρη ἀνάπτυξη τοῦ 
κυττάρου ποὺ λέγεται Οἰκογένεια, στοιχεῖο ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ἐξυγίανση 
τῆς κοινωνίας καὶ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ Κράτους.

Συγχρόνως, μὲ τὴν οἰκειοθελῆ παραίτηση ἐργαζομένων γυναικῶν ἀπὸ τὶς 
διάφορες ἐργασίες θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας».

(2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 «Ἡ ψήφιση ἑνὸς δίκαιου καὶ μακροχρόνιου φορολογικοῦ συστήματος, 

ἀναλόγου καὶ μὲ τὴν φοροδοτικὴ ἱκανότητα κάθε πολίτη, λύνει ἐν πολλοῖς 
τὰ θέματα τῆς γραφειοκρατίας, τῆς φοροδιαφυγῆς καὶ τῆς εἰσφοροδιαφυγῆς, 
ἐνῶ ἐνθαρρύνει τὶς ἐπενδύσεις στὴν Ἑλλάδα.

Ἡ φορολόγηση θὰ πρέπει νὰ γίνεται στὸ περίσσευμα τῶν ἐσόδων τῶν 
πολιτῶν καὶ ὄχι στὸ εἰσόδημά τους ἀδιακρίτως. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀποδείξεων 
ἀγορᾶς θὰ εἶναι τὸ καθοριστικὸ κριτήριο. Ἐξαίρεση τοῦ κανόνος αὐτοῦ θὰ 
ἀποτελοῦν οἱ ἀγορὲς σκαφῶν ἀναψυχῆς καὶ ἀνάλογα εἴδη ὑπερπολυτελοῦς 
διαβιώσεως. Ἐφ’ ὅσον ὁ πολίτης ἔχει δαπανήσει τὸ ἐτήσιο εἰσόδημά του 
ἀποδεδειγμένα (μέσῳ τῶν κατατιθεμένων ἀποδείξεων ἀγορᾶς) ἡ περαιτέρῳ 
φορολόγησή του θὰ εἶναι ἄδικη καὶ γιατί θὰ ἔχει δαπανήσει ὅλο τὸ ἐτήσιο 
εἰσόδημά του, ἀλλὰ καὶ γιατί θὰ ἔχει συμβάλλει στὴν κίνηση τῆς Ἀγορᾶς». 

(3) ΠΑΙΔΕΙΑ
 «Ἡ Παιδεία πρέπει νὰ εἶναι βαθειὰ καὶ νὰ μορφώνει οὐσιαστικά τούς νέους 

μας μὲ Ἀρχὲς καὶ ἦθος, δηλαδὴ μὲ τὰ ἰδανικά τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως 
καὶ τῶν Ἑλληνικῶν Ἀρχῶν μας, ὅπως, ἐξ ἄλλου, ἐπιτάσσει τὸ Σύνταγμα, τὸ 
ὁποῖο οἱ Κυβερνῶντες ἔχουν ἀπὸ δεκαετιῶν θέσει σὲ ἀχρησία. Ἡ Παιδεία 
μας πρέπει νὰ παράγει Πολιτισμὸ καὶ ὄχι νὰ μιμεῖται τὶς φρικαλεότητες τῆς 
Εὐρώπης, τὶς ἐξαλλότητες καὶ τὶς συμπεριφορὲς παρανοϊκῶν ἀνθρώπων, ποὺ 
ἔγιναν διάσημοι ἀπὸ τὰ Διεθνῆ Κέντρα ποὺ ἐπιδιώκουν τὴν ἀποκτήνωση 
τῶν λαῶν.

Ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ἀξιολόγηση σὲ κάθε βαθμίδα τῆς ἐκπαίδευσης καθὼς 
καὶ ἡ αὐστηρὴ ἀπαγόρευση κάθε κομματικοποιημένης πολιτικῆς δραστη-
ριότητος στὰ σχολεῖα, στὰ πανεπιστήμια καὶ σὲ κάθε ἐκπαιδευτικὸ ἵδρυμα. 
Τὸ Σχολεῖο πρέπει νὰ καλλιεργεῖ τὴν ἀγάπη πρὸς τὴν ἐργασία, τὴν μάθηση 
καὶ γενικότερα νὰ ἐπικεντρώνει τοὺς ἐκπαιδευομένους στὸ μαθησιακὸ καὶ 
γνωστικό τους καθῆκον. Οἱ νέοι πρέπει νὰ μάθουν ὅτι ἔχουν ὑποχρεώσεις 
καὶ καθήκοντα καὶ ὄχι μόνο δικαιώματα.

Τὰ Σχολεῖα μας δὲν πρέπει νὰ λειτουργοῦν μόνο ὅταν τὸ ἐπιτρέπουν οἱ δυ-
ναμικὲς μειοψηφίες, γιατί οἱ μαθητὲς 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 Πλάτων 
καὶ αὐτὸ ἐπεκύρωσε ὁ Οὐρανὸς μὲ τὶς Θεῖες Ὁδηγίες τοῦ Δημιουργοῦ μας. 
Ὅσοι διαφωνοῦν μὲ αὐτὲς τὶς Ἀρχὲς θὰ σπουδάζουν σὲ Σχολεῖα ἀθρήσκων 
ὥστε νὰ εἰσπράττουν καὶ τὶς ἐπιπτώσεις τῶν ἐπιλογῶν τους. Οἱ καταλήψεις 
σχολείων καὶ κτιρίων –Ἰδιωτικῶν ἢ Κρατικῶν– θὰ ἀνήκουν στὰ ποινικὰ 
ἀδικήματα.

Τέλος, ἔχει καταρτισθεῖ εἰδικὸς σχεδιασμὸς γιὰ τὰ χρήματα ποὺ δαπανοῦν 
σήμερα τὰ παιδιὰ τῶν Ἑλλήνων προκειμένου νὰ σπουδάσουν στὸ ἐξωτερικό. 
Ἐπειδὴ πολλάκις κατὰ τὸ παρελθὸν πολλὲς ἀπὸ τὶς θέσεις καὶ τὶς προτάσεις 
τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔγιναν ἀντικείμενο λαϊκισμοῦ καὶ διαστρέ-
βλωσης ἀπὸ τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ σύστημα χωρὶς νὰ ὑλοποιηθοῦν, τὸ σχέδιο 
αὐτὸ δὲν θὰ ἀναλυθεῖ στὸ παρὸν ὑπόμνημα».

(4) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Τὸ πρόβλημα τῆς λαθρομετανάστευσης εἶναι ἰδιαίτερα ὀξύ, μὲ ὀδυνηρὲς 

συνέπειες γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία. Ἡ δική μας προσέγγιση δὲν εἶναι καὶ 
δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ρατσιστική. Στὴ Ρωμανία ξένοι ἐθεωροῦντο μόνο 
ὅσοι δὲν εἶχαν Ὀρθόδοξη συνείδηση. Ὁποιοσδήποτε ἐρχόταν στὰ ἐδάφη τῆς 
αὐτοκρατορίας, ἀσπαζόταν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὸ ἐπεδείκνυε μὲ τὴ ζωή 

του, γινόταν ἰσότιμος πολίτης, γινόταν Ρωμηὸς μὲ πλήρη δικαιώματα καὶ 
ὑποχρεώσεις κι ἔτσι ἐξασφαλιζόταν ἡ ἁρμονικὴ συνύπαρξη. Αὐτὴ ἦταν ἡ 
πολὺ-πολιτισμικότητα τῆς Ρωμηοσύνης, ποὺ τῆς ἐπέτρεπε νὰ ἐπωφελεῖται 
τὰ μέγιστα ἀπὸ τὸν πολιτιστικὸ πλοῦτο τῶν ὑπηκόων της.

Σήμερα στὴν Πατρίδα μας τὰ πράγματα εἶναι πολὺ διαφορετικά, ἡ Χώρα 
μας σκοπίμως μουσουλμανοποιεῖται, ἀλλοιώνεται ἐπικίνδυνα ἡ ἐθνολογικὴ 
σύνθεση καὶ ἡ κοινωνικὴ συνοχή. Συγχρόνως, ἐπιβαρύνονται οἱ ἤδη ἀνε-
παρκεῖς –κυρίως λόγῳ τῶν δανειακῶν συμβάσεων καὶ τῶν συνεπειῶν τους– 
ὑποδομὲς τῆς Χώρας, στὴν Ὑγεία, στὴν Παιδεία καὶ στὴν κοινωνικὴ Πρόνοια.

Ἡ λαθρομετανάστευση εἶναι τὸ κύριο αἴτιο γιὰ τὴν αὔξηση τῆς ἐγκλημα-
τικότητας. Ἡ ἐθνικὴ καὶ κοινωνικὴ ἀσφάλεια ἀπειλεῖται. Τὰ ἔντονα φαινό-
μενα τῆς προκαλούμενης παραβατικότητας, ὅπως ἐγκλήματα, λαθρεμπόριο, 
ναρκωτικά, πορνεία, κλοπὲς καὶ ἡ ἀπουσία τοῦ κράτους ἔχουν ἀποτέλεσμα 
τὴν αὔξηση τῶν φαινομένων αὐτοδικίας, ἰδιαίτερα ὅταν τροφοδοτοῦνται 
ἀπὸ ἐξτρεμιστικὲς ἐνέργειες ἀκραίων ἐθνικιστικῶν ὁμάδων.

Ἀπαιτεῖται μία Ἐθνικὴ μεταναστευτικὴ πολιτικὴ μὲ ἄξονες:
1. Τὸν σεβασμὸ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν μεταναστῶν, τῆς ἱστορίας τοῦ πολιτι-

σμοῦ καὶ τῆς ταυτότητας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ποὺ τοὺς φιλοξενεῖ. Ἐδῶ 
ὑπάρχει μία Ἑλληνικὴ πολιτιστικὴ ταυτότητα τὴν ὁποία ὀφείλουν νὰ 
ἀποδέχονται ὅλοι οἱ ἀλλοδαποί.

2. Τὸν σεβασμὸ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ κράτους μας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, 
ἀπὸ ὅπου κι ἂν προέρχεται. Αὐτὸ σὺν τοῖς ἄλλοις σημαίνει, δικαιοσύνη 
καὶ ἰσονομία γιὰ ὅλους τους ἀνθρώπους.

3. Ἡ Ἑλλάδα θὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση τῶν Δικαιωμάτων 
τοῦ Ἀνθρώπου καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τοὺς Πρόσφυγες. Αὐτὸ 
θὰ μᾶς ἐπιτρέψει νὰ ἀπελάσουμε ἀλλοδαποὺς ποὺ βρίσκονται παράνομα 
στὴ Χώρα, ἀλλοδαποὺς μὲ ποινικὸ μητρῶο ἢ/καὶ ὑπόπτους τρομοκρατίας. 
Οἱ αἰτήσεις ἀσυλίας θὰ ἐξετάζονται μὲ βάση μόνο τὸ Ἑλληνικὸ δίκαιο.

4. Τὸν καθορισμὸ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μεταναστῶν ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντέξει ἡ 
Χώρα καὶ ὁλοκληρωμένη στρατηγικὴ γιὰ τὴν ἔνταξή τους στὴν κοινωνία.

•	 Ἡ εἴσοδος μεταναστῶν πρέπει νὰ γίνεται κάτω ἀπὸ συγκεκριμένο καὶ 
αὐστηρὸ σύστημα ἄδειας ἐργασίας, τὸ ὁποῖο θὰ ἔχει βάση τὸ περιορι-
σμένο χρονικὸ διάστημα ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἐκπλήρωση συγκεκρι-
μένων κενῶν στὴν ἀγορὰ ἐργασίας, ἐὰν καὶ ἐφόσον αὐτὲς δὲν μποροῦν 
νὰ καλυφθοῦν ἀπὸ τὸ ὑπάρχον ἐργατικὸ δυναμικό.
•	 Οἱ μετανάστες, δὲν θὰ εἶναι σὲ θέση νὰ ὑποβάλουν αἴτηση γιὰ τὶς 
δημόσιες παροχὲς καὶ δικαιώματα, ἐὰν καὶ ἐφόσον δὲν ἔχει προηγηθεῖ 
διάστημα 5ετίας ἐκπληρωμένων ὑποχρεώσεων ἀπέναντι στὸ κράτος, 
συμπεριλαμβανομένης καὶ τῆς φορολογίας.
•	 Πολίτες τῆς Ε.Ε. ποὺ ἔχουν ἐγκατασταθεῖ στὴν Ἑλλάδα γιὰ δέκα ἢ 
περισσότερα χρόνια, θὰ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ὑποβάλουν αἴτηση γιὰ 
μόνιμη ἄδεια παραμονῆς (ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι πληροῦν κριτήρια, 
πού ὁρίσθηκαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν μεταναστευτικό της νόμο καὶ 
μποροῦν νὰ ὑποβάλουν αἴτηση γιὰ ἄδεια ἐργασίας).

5. Τὸν ἄμεσο ἐπαναπατρισμὸ ὅλων τῶν λαθρομεταναστῶν, μὲ πρώτους 
αὐτοὺς ποὺ ἐκτίουν ποινὲς φυλάκισης. Ἐξαίρεση μπορεῖ νὰ ὑπάρξει μόνον 
γιὰ ὅσους ἀποδεδειγμένα διώκονται λόγῳ πολιτικῶν φρονημάτων.

6. Τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυνατοτήτων ποὺ ἔχουμε ὡς κράτος - μέλος τῆς Ε.Ε., 
ὥστε νὰ προστατευθεῖ ἀποτελεσματικὰ ἡ Χώρα. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει:

•	 Μὲ ἀξιοποίηση τῆς συμφωνίας ἐπανεισδοχῆς Ε.Ε. – Τουρκίας (22-1-
2014). Συγκεκριμένα ἡ συμφωνία αὐτὴ προβλέπει τὴν ἐπιστροφὴ τῶν 
μεταναστῶν ποὺ δὲν διαθέτουν τὰ κατάλληλα ταξιδιωτικὰ ἔγγραφα, 
στὶς χῶρες προέλευσής τους. Ἐπίσης, τὴν ἐπιστροφὴ στὴν Τουρκία, τῶν 
Τούρκων ὑπηκόων καὶ τῶν ὑπηκόων τρίτων χωρῶν, καθὼς καὶ τῶν 
ἀπάτριδων ποὺ εἰσῆλθαν μέσῳ τῆς Τουρκίας στὴν Ε.Ε. 
•	 Μὲ μονομερῆ ἀναστολὴ τῆς εἰσόδου μεταναστῶν (ἀρ. 2 Σ.Σ.), γιὰ 
λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας.
•	 Μὲ ἄρνηση νὰ ἀποδεχθοῦμε τὶς προβλέψεις τοῦ Δουβλίνο ΙΙ (ἤδη τὸ 
κάνουν τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο τῆς Μεγάλης Βρετανίας καὶ τῆς Βορείου 
Ἰρλανδίας, ἡ Σουηδία, ἡ Νορβηγία, ἡ Φινλανδία, ἡ Δανία)

7. Τὴν ἀποτροπὴ τῆς εἰσόδου νέων μεταναστῶν μὲ αὐστηρότερη φρούρηση 
τῶν συνόρων μας, ἀπὸ εἰδικὰ σώματα ποὺ ἐπιχειροῦν στὴν ξηρὰ καὶ στὴ 
θάλασσα καὶ συνεπικουροῦνται ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία καὶ τὸ Λι-
μενικὸ Σῶμα ἀντίστοιχα».

Τά σημεῖα τοῦ Πολιτικοῦ Προγράμματος τῆς Παρατάξεως  
πού ἀπαντοῦν στά ἐρωτήματα τῆς ΑΣΠΕ:
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(Συνεχίζεται ἀπό τό προηγούμενο τεῦχος ὁ σχολιασμός τῶν 
διατάξεων τοῦ Κώδικα Ἑλληνικής Ἰθαγένειας. ὅπως αὐτές δια-
φαίνονται ἀπό τό κείμενο τῆς Αἰτιολογικής  Ἔκθεσης. Ὁ Κώδικας 
δυστυχῶς ψηφίστηκε μέ τό Ν. 4332/9-7-2015.)

Στὴν σελίδα 6 τῆς Α.Ε. γράφει ὁ συντάκτης 
καὶ σχολιάζουμε:

Σχόλιο 11: Ἐδῶ πιὰ παρακάμπτονται οἱ ὁποιοι-
δήποτε προηγούμενοι χρόνοι εἴτε γέννησης εἴτε συ-
μπλήρωσης τοῦ ἀπαιτούμενου χρόνου φοίτησης εἴτε 
τῆς ὑποβολῆς τῆς αἴτησης γιὰ τὴν Ε.Ι. Χρονικὸ κρι-
τήριο προϋπόθεση τώρα ὁρίζεται ἡ δημοσίευση τῆς 
ἀπόφασης ἀπόδοσης τῆς Ε.Ι. στὴν Ἐφημερίδα τῆς 
Κυβερνήσεως. Εἴπαμε: Τοποθετοῦν κριτήρια, χρονικὲς 
προϋποθέσεις, ἀλλὰ πάντοτε πρυτανεύει ἡ ἀνάγκη 
ὑπέρβασής τους.

Ἀναρτῶ στὴν σελίδα 8 τῆς Α.Ε. τὸ μέγα ἀτόπημα 
τοῦ συντάκτη. Καὶ τοῦ ἐπισυνάτουμε τὸ ἀκόλουθο 
σχόλιο: 

Σχόλιο 12: Εἶναι παντελῶς ἀπαράδεκτο νὰ ἰσχυρί-
ζεται κάποιος ὅτι οἱ αἰτήσεις κτήσης τῆς Ἑλληνικῆς 
Ἰθαγένειας κατέστησαν ἀνενεργὲς λόγῳ τῆς σχετικῆς 
ἐγκυκλίου τοῦ Ἀναπληρωτῆ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν 
τὸν Νοέμβριο τοῦ 2012. Εἶναι σὰν νὰ λέει ὁ συντά-
κτης τῆς Α.Ε., «Μὴν στενοχωριέστε. Ἂς ἀποφάσισε 
ἔτσι τὸ Σ.τ.Ε. Ἐμεῖς ἀλλάζουμε τὸν Κ.Ε.Ι. καὶ ὅλα τὰ 
παρακάμπτουμε». Ἐπίσης ὁ συντάκτης διαπράττει 
τὴν ἀπρέπεια νὰ ἀποδίδει τὴν ἀποτυχία τῶν σχετικῶν 
αἰτήσεων στὴν διαρροὴ τῆς ἀπόφασης 460/2013 τοῦ 
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καὶ ὄχι στὴν ἴδια αὐτὴν 
τὴν ἀπόφασή του (δηλ. τὴν 460/2013). Τονίζω ὅτι ἡ 
συγκεκριμένη ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε. ἀνέστειλε ἐν τοῖς 
πράγμασι κάθε προσπάθεια κτήσης τῆς Ε.Ι. Μὲ ἄκρως 
τεκμηριωμένο νομικὸ σκεπτικὸ ἀπορρίπτει συγκεκρι-
μένη αἴτηση κτήσης τῆς Ε.Ι. καὶ μὲ τελείως θεμελιω-
μένη ἐπιχειρηματολογία. Ὁ συντάκτης τῆς Α.Ε. τὴν 
παρακάμπτει σκοπίμως καὶ δὲν ἀναφέρεται οὔτε σὲ 
σκεπτικό, οὔτε στὴν οὐσία τῆς ἀποφάσεως, οὔτε στὶς 
τεκμηριωμένες αἰτιολογήσεις ποὺ ἐμπεριέχονται σὲ 
αὐτήν. Εἶναι κατὰ τὴν γνώμη μου πράξη ἀκραίας πε-
ριφρόνησης τοῦ θεσμοῦ τῆς Δικαιοσύνης. Ἀλλὰ καὶ 
γιὰ λόγους τεκμηριώσεως παραθέτω τὴν ἰστοσελίδα 
μὲ τὴν συγκεκριμένη ἀπόφαση τῆς ὁλομέλειας τοῦ 
Σ.τ.Ε. Πρέπει νὰ ὑπενθυμίσω ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ 
θεωροῦσε ὅτι ἡ ἀπονομὴ τῆς Ἑλληνικῆς Ἰθαγένειας 
σὲ τέκνα ἀλλοδαπῶν καὶ ἡ παροχὴ ψήφου σὲ ἀλλοδα-
ποὺς νόμιμους μετανάστες στὶς ἐκλογὲς τῆς Τοπικῆς 
Αὐτοδιοίηκησης ἦταν σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Σύνταγμα:

Ἡ ἀπονομὴ ἰθαγένειας σὲ τέκνα νομίμως διαμε-
νόντων ἀλλοδαπῶν λόγῳ τῆς γέννησής τους ἢ τῆς 
φοίτησής τους ἐπὶ ἑξαετίας σὲ σχολεῖο στὴν Ἑλλάδα 
καὶ τὸ δικαίωμα ψήφου ἀλλοδαπῶν νομίμων μετα-
ναστῶν στὶς ἐκλογὲς γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῶν ἀρχῶν 
τῆς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης πρώτου βαθμοῦ ἔρχονται 
σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ Σύνταγμα. (Ἀντίθετη μειοψηφία)

Τὸ κείμενο τῆς ἀποφάσεως 460/2013 τοῦ Συμβου-
λίου τῆς Ἐπικρατείας ὑπάρχει αὐτούσιο στὴν ἱστοσε-
λίδα: http://tinyurl.com/p8yt48m

(Πρόκειται νὰ παραθέσω –σὲ ἄλλο σημεῖο τοῦ 

κειμένου– κάποια ἀποσπάσματα τῆς ἀποφάσεως 
460/2013 τῆς ὁλομέλειας  τοῦ Σ.τ.Ε. διότι θὰ ὠφε-
λήσει πάρα πολύ, δεδομένου ὅτι γνωστοποιοῦνται 
ἐπιχειρήματα ποὺ ἀποδομοῦν πλήρως τὴν μανία ἰδε-
οληψίας ποὺ διακατέχει τοὺς νῦν κρατοῦντες).

Συγκεκριμένα στὸ ἄρθρο 6, τονίζεται κατηγορη-

ματικὰ ὅτι στόχος ἀπώτερος καὶ σκοπὸς τῆς Α.Ε. καὶ 
τοῦ ἀπαντᾶμε:

Σχόλιο 13: Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι στόχος εἶναι ἡ 
προσαρμογὴ –ταύτιση καὶ προσομοίωση τῆς ἑλλη-
νικῆς νομοθεσίας στὴν ὁδηγία 2011/98/Ε.Ε. τοῦ 
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Καὶ ἐδῶ τίθενται δύο 
πολὺ σοβαρὰ ζητήματα. 

Τὸ πρῶτο ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἀπαξίωση καὶ τὴν 
ὑποτίμηση τῆς νομικῆς αὐτοτέλειας τῆς χώρας μας, 
μιᾶς καὶ διὰ ὁδηγιῶν τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου 
ἡ Πατρίδα μας «ὁδηγεῖται» νὰ μὴν λάβει ὑπόψη της 
τὶς ἐθνικές της ἰδιαιτερότητες καὶ τὶς δημογραφικὲς 
παραμέτρους τῶν ζητημάτων ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν 
ἀθρόα εἴσοδο στὴν χώρα μεταναστῶν εἴτε «νομίμων» 
εἴτε «παρατύπων». Τὸ δεύτερο ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν 
ἴδια τὴν φυσιογνωμία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλί-
ου. Ἐνῶ ἐν τοῖς πράγμασι διαδραματίζει ὅλως δευτε-
ρεύοντα ρόλο στὶς ἐξελίξεις ποὺ διαδραματίζονται 
στὸ σύνολο τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, ἐδῶ βλέπουμε 
ὁδηγίες – ντιρεκτίβες ποὺ ἀποτελοῦν θέσφατο ἀπὸ 
τὸ ὁποῖο τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο δὲν πρέπει νὰ 
ξεφύγει στὴν παραμικρὴ λεπτομέρεια. 

Στὰ ἀναγραφόμενα στὴ σελ. 11 τῆς Α.Ε. λέμε τὰ 
ἀκόλουθα:

Σχόλιο 14: Ἐδῶ λαμβάνεται μέριμνα γιὰ τοὺς με-
τανάστες ποὺ δὲν ἔχουν ἀποκτήσει «ἀκόμα» τὸ κα-
θεστὼς τοῦ ἐπὶ μακρὸν διαμένοντος. Καὶ μάλιστα 
ὑπάρχει διάθεση ἐμπράγματης προστασίας αὐτῶν, 
ὅταν ὑπάρχουν ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἑλλήνων πο-
λιτῶν ἤδη ἔχουν «τριτοκοσμοποιηθεῖ» μέσα στὴν ἴδια 
τους τὴν χώρα. Δὲν χρειάζεται νὰ μιλήσει κανεὶς γιὰ 
μιὰ κραυγαλέα κατάσταση κοινωνικῆς ἀνασφάλειας 
καὶ πλήρους ἀποσάθρωσης τῆς  κοινωνικῆς συνοχῆς 
ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων ποὺ δὲν εἴμαστε «ἀνιθαγενεῖς». 
Δὲν ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ διάθεση ἐκ μέρους μας νὰ 
ἀπαξιώνονται οἱ ἀλλοδαποὶ ποὺ γιὰ ὁποιονδήποτε 
λόγο ἔρχονται στὴν χώρα μας, καὶ μάλιστα ἔχουμε 
συνδράμει ὡς Ἕλληνες τοὺς ἐμπερίστατους καὶ κα-
τατρεγμένους ἀλλοδαπούς. Ὅμως εἶναι τελείως δια-
φορετικὸ νὰ ὑποχρεώνεται ἡ χώρα μας νὰ ἀκολουθεῖ 
ντιρεκτίβες – ὁδηγίες τῶν εὐρωπαϊκῶν θεσμῶν, γνω-
στοῦ ὄντως ὅτι τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν 
εἴτε καταστρατηγοῦνται εἴτε παραγκωνίζονται. Δὲν 
εἴδαμε καμιὰ ὁδηγία γιὰ τὴν διασφάλιση τοῦ καταλ-
λήλου ἐπιπέδου ἀσφαλείας δικαίου τῶν Ἑλλήνων μὲ 
Ἑλληνικὴ ἰθαγένεια. 

Δὲν ἔχομε τὴν πρόθεση νὰ ἐπεκταθοῦμε στὴν ἐξέ-
ταση τῆς Αἰτιολογικῆς Ἔκθεσης. Στὶς ἑπόμενες σελί-
δες μέχρι τὸ τέλος, ὁ συντάκτης ἀσχολεῖται μὲ νομο-
τεχνικὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν θέματα τῶν ἐποχιακὰ 
ἐργαζομένων μεταναστῶν. 

Ὑπάρχει ὅμως καὶ μιὰ ἄλλη σοβαρὴ παράμετρος 
ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ λεγόμενο «Δίκαιο τοῦ ἐδά-
φους» καὶ τὸ ὁποῖο ἔρχεται νὰ ὑπερισχύσει τοῦ «Δι-
καίου τοῦ αἵματος» τὸ ὁποῖο (γιὰ τοὺς ὑπερμάχους 
τοῦ Δικαίου τοῦ  Ἐδάφους) εἶναι ἀναχρονιστικὸ καὶ 
ἐμποδίζει τὴν μεταναστευτικὴ κινητικότητα. 

Εἶναι τελείως διαφορετικὴ ἡ ἔννοια π.χ. τοῦ Δή-
μου Ἀθηναίων ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Δήμου τῆς Ἀθήνας. Ὁ 
Δῆμος Ἀθηναίων ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ σύνολο τῶν ἐχό-
ντων τὴν ἰδιότητα τοῦ Ἀθηναίου. Ὁ Δῆμος Ἀθηνῶν 
εἶναι ἡ διοικητικὴ ἐπικράτεια στὴν ὁποία ἐκτείνεται 

ἡ ἰσχὺς τοῦ Δήμου τῶν Ἀθηναίων. Στὴν πρώτη πε-
ρίπτωση ἔχουμε Δῆμο προσώπων ποὺ ἀποφασίζουν 
τὰ τοῦ Δήμου τους. Στὴν δεύτερη περίπτωση ἔχουμε 
μίαν ἀφηρημένη ἀρχὴ ποὺ ταυτίζεται μὲ τὴν διαχειρι-
στικὴ διευθέτηση τῶν δημοτικῶν πραγμάτων, ποὺ ὁ 
Δῆμος τῶν Ἀθηναίων ἔχει ἀποφασίσει. Κάτι ἀνάλογο 
ἰσχύει μὲ τὸ «Δίκαιο τοῦ αἵματος». Αὐτὸ προασπίζει 
τὴν προστασία μιᾶς ἀναφορᾶς στὴν κοινὴ ἐξ αἵματος 
(καὶ ὄχι μόνον) καταγωγή. Τὸ δίκαιο αὐτὸ προασπίζει 
τὴν κοινὴ ἀναφορὰ στὸ πνευματικὸ ὑπόβαθρο, στὴν 
ἑλληνικὴ μητρικὴ γλώσσα, στὰ πολιτιστικὰ θεμέλια, 
στὴν αἴσθηση ὅτι ὅλοι χαρακτηριζόμαστε ἀπὸ τὴν 
κοινὴ βούληση τοῦ «βούλεσθαι ἀνήκειν» στὸ Ἑλλη-
νικὸ Ἔθνος. Ἑπομένως τὸ «Δίκαιο τοῦ Ἐδάφους» δὲν 
εἶναι κάτι ἁπλὸ καὶ εὔκολα ἐξοβελιστέο. Ἀφορᾶ πρό-
σωπα, ὄχι θεσμοὺς καὶ κατασκευασμένες δομὲς καὶ 
φτιαχτὲς «πραγματικότητες».

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, τὸ «Δίκαιο τοῦ ἐδάφους» 
εἶναι μιὰ «δομημένη» νομικὴ πραγματικότητα ποὺ 
στοχεύει στὴν πλήρη ὑπερφαλάγγιση τοῦ «Δικαίου 
τοῦ αἵματος» καὶ μάλιστα ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν υἱο-
θέτηση παραμετροποιήσιμων κριτηρίων – δεικτῶν 
ὅπως π.χ. εἶναι ὁ δείκτης MIPEX. (MIGRANT 
INTEGRATION POLICY  INDEX). Βασικὸ συστα-
τικὸ στοιχεῖο τοῦ «Δικαίου τοῦ ἐδάφους» ἀποτελεῖ 
ὁ δείκτης MIPEX ποὺ εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο μέτρησης 

τῶν πολιτικῶν ἐνσωμάτωσης τῶν μεταναστῶν στὶς 
χῶρες τῆς Ε.Ε., τὴν Αὐστραλία, τὸν Καναδά, τὶς ΗΠΑ, 
Νορβηγία κλπ. Ὁ δείκτης MIPEX εἶναι ἕνα χρηστικὸ 
ἐργαλεῖο ποὺ ἀξιολογεῖ καὶ συγκρίνει τὶς κυβερνήσεις 
στὸ ἂν προάγουν φιλομεταναστευτικὲς πολιτικές. 
Περισσότερα μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς στὴν ἱστοσελίδα: 
http://mipex.eu/

Εἶναι τυχαῖο ὅτι στὴ Ἑλλάδα κύριος «ἑταῖρος» καὶ 
βαθμολογητὴς τῆς κρατούσης Κυβέρνησης μὲ τὰ κρι-
τήρια MIPEX εἶναι τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ; Δηλαδὴ μιὰ Μὴ 
Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση! Δὲν χρειάζονται σχόλια ἐπ’ 
αὐτοῦ. Ἀρκεῖ νὰ ρίξει μιὰ ματιὰ στὴν ἰστοσελίδα τοῦ 
ΕΛΙΑΜΕΠ: http://tinyurl.com/osam6mh

Πρὶν συνεχίσομε τὴν ἐξέταση τοῦ ἀκανθώδους 
καὶ ζωτικοῦ αὐτοῦ ζητήματος γιὰ τὴν Πατρίδα μας, 
ἀξίζει νὰ ἀναφέρομε τέσσερα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν 
ἀπόφαση τῆς 460/2013 τῆς ὁλομέλειας τοῦ Συμβου-
λίου Ἐπικρατείας:

Θέλουμε ἁπλᾶ νὰ τονίσουμε τὴν φράση ποὺ ἐμπε-
ριέχεται στὸ σκεπτικό της ἀποφάσεως τοῦ Σ.τ.Ε. ὅτι 
«τὸ status τῆς ἰθαγένειας εἶναι ἀμετάκλητο».

Ἡ ἰθαγένεια ἑπομένως δὲν εἶναι πρωτίστως μιὰ νο-

Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ  
ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Γράφει ὁ κ. Βασίλης Μακρῆς 
Μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς

(Συνέχεια στήν σελ. 7)
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Ἀγαπητέ συν-Ἕλληνα,

Σέ λίγες ἡμέρες καλούμαστε ὅλοι οἱ πολίτες 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους νά ἐπιλέξουμε τή 

νέα Ἑλληνική Κυβέρνηση καί τούς ἀντιπροσώ-
πους μας στό Ἐθνικό Κοινοβούλιο.

Τά προβλήματα σέ πολλούς τομεῖς εἶναι πολλά 
καί ὀξυμένα γιά τή Χώρα μας καί τό λαό της. Ἡ  
Παιδεία (ἐκπαίδευση καί πολιτισμός), ἡ Οἰκονο-
μία (ἐργασία καί ἀνάπτυξη), ἡ Ὑγεία (περίθαλψη 
καί ἀσφάλεια), τό μεταναστευτικό, ἡ κοινωνία, 
εἶναι μερικοί ἀπό τούς πιό σημαντικούς.

Φαίνεται, ὅμως, καί εὔκολα τεκμηριώνεται ὅτι 
ὁ τόπος καί φυσικά ὁ λαός ὑποφέρει ὄχι μόνο 
ἀπό τήν οἰκονομική κρίση πού ἐνέσκηψε τά 
τελευταῖα χρόνια, ὀξυμένη μάλιστα λόγῳ τῶν 
παθογενειῶν μας, ἀλλά καί ἀπό τό νοσηρό πο-
λιτικό σύστημα.

Δύσκολα βρίσκει (;) κανείς ἔστω καί μεμονω-
μένα παραδείγματα πολιτικῶν προσώπων πού 
μέ ὑπευθυνότητα, συνέπεια καί ἀνιδιοτέλεια 
ὑπηρετοῦν ἀποκλειστικά καί μόνο τό ἐθνικό καί 
κοινωνικό συμφέρον, μέ βάση τίς ἱστορικές δια-
χρονικές ἀρχές καί ἀξίες αὐτοῦ τοῦ τόπου, ὅπως 
ἡ ἐλευθερία, ἡ δικαιοσύνη, ἡ ἀλληλεγγύη, ἡ 
Δημοκρατία.

Ἡ ἰδιοπροσωπία (ταυτότητα) τοῦ  Ἑλληνισμοῦ, 
δομικά συγκροτημένη ἀπό τόν διαχρονικό  Ἑλλη-
νικό πολιτισμό καί τήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική 

παράδοση, ἀπαξιώνεται συστηματικά καί ἐμφα-
νίζει ἔντονα σημάδια ἀσυνέχειας. Ὁ προσανατο-
λισμός ὁραμάτων καί τά κριτήρια ἐπιδιώξεων τῆς 
σύγχρονης πορείας τοῦ ἔθνους μας φαίνονται 
ἀσαφή καί συγκεχυμένα.

Ὅσο καί ἄν εἶναι κατανοητή ἡ λειτουργία τοῦ 
ἐνστίκτου τῆς αὐτοσυντήρησης καί ἀναμενόμε-
νη ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναμία στήν προτεραιότητα 
ἱκανοποιήσεως ὑλικῶν ἀναγκῶν ἤ ἀπολαύσεων, 
φαίνεται ἀδικαιολόγητη γιά τόν πολιτισμό καί 
τήν παραδοσιακά περήφανη στάση ζωῆς τῶν 
προγόνων μας ἡ κυριαρχοῦσα σήμερα λογική 
τοῦ εὔκολου συμβιβασμοῦ καί τῆς ἀδιαφορίας.

Ὅλοι αἰσθανόμαστε ὅτι δέν βαδίζουμε σωστά, 
δέν εἴμαστε ἱκανοποιημένοι ἀπό τά ἀποτελέσματα 
πού παράγουν οὐσιαστικά οἱ ἴδιες μας οἱ ἐπιλογές, 
ἀλλά δέν προβληματιζόμαστε βαθύτερα καί οὐσι-
αστικά καί κυρίως δέν τολμοῦμε νά ἐνεργήσουμε 
διαφορετικά ὥστε νά ἀλλάξουν τά πράγματα.

Μέ λίγα λόγια τό μέλλον τοῦ τόπου μας δέν 
προοιωνίζεται καλό, οἱ νέες γενιές ἀπογοητεύ-
ονται καί τά πράγματα, ἐθνικά καί κοινωνικά, 
φαίνεται ὅτι ἔχουν φθάσει στό μή περαιτέρω. Καί 
ἐπειδή κανείς δέν μπορεῖ νά ἀποποιηθεῖ τίς δι-
κές του εὐθύνες, πιστεύουμε ὅτι εἶναι καιρός 
νά τίς ἀναλάβουμε γιά μᾶς, τά παιδιά μας καί 
τόν τόπο μας.

Ἡ ψῆφος μας εἶναι μία σημαντική δυνατότητα 

πού μᾶς δίνεται καί ἀποτελεῖ ἱερό χρέος μας νά 
τήν ἀξιοποιήσουμε γιά τό καλό τῆς Πατρίδος μας 
καί τήν ἀληθινή προκοπή τοῦ λαοῦ της.

Εἰδικότερα γιά τό σημερινό πολιτικό σκηνικό 
καί προσωπικό πρέπει νά τολμήσουμε νά δοῦμε 
κατάματα τήν πραγματικότητα καί νά ἐνεργήσου-
με ἀναλόγως. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Σύρι-
ζα, ΚΚΕ, Ποτάμι, Χρυσή Αὐγή, ΑΝ.ΕΛ., Ἕνωση 
Κέντρου (Λεβέντης) καί Λαϊκή Ἑνότητα (γιά νά 
περιορισθοῦμε σ’ αὐτά πού ἐκπροσωποῦνταν ἤ 
διεκδικοῦν μέ πιθανότητες νά ἐκπροσωπηθοῦν 
στό κοινοβούλιο) πρέπει νά ἀπορριφθοῦν γιά τή 
σχέση καί διασύνδεσή τους ἀποδεδειγμένα μέ: τή 
Μασωνία, τή διαφθορά, τήν ἐξαπάτηση, τήν ἐπι-
θετική ἀθεΐα καί τό ἀντιεκκλησιαστικό μένος, 
τή διαπλοκή, τό ρατσισμό καί τόν παγανισμό, 
τόν καιροσκοπισμό, τή γραφικότητα.

Δόξα τῶ Θεῶ, ὅμως, καί πρός τιμήν τῶν ἠθι-
κά ἀκέραιων ἰδρυτῶν της ὑπάρχει μία ἐπιλογή 
πού μέ τεκμηριωμένο προγραμματικό λόγο καί 
κρυστάλλινες ἀρχές καί ὅραμα, ἀποτελεῖ αὐτή 
τήν περίοδο τήν ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, τήν 
ὁποία ἀπό ἑλληνικῆς καί χριστιανικῆς ἀπόψεως 
ὀφείλουμε νά στηρίξουμε μέ ὅλες μας τίς δυνά-
μεις. Αὐτό τό ὑπαγορεύει ἡ καταλυτική σύγκρισή 
της μέ τά ὑπόλοιπα κόμματα, τό ἀδιαμφισβήτη-
το πρότυπο πολιτικῆς καί διακυβερνήσεως πού 
ἐπικαλεῖται καί κυρίως τό σαφές Ὅραμα καί τό 
πλῆρες Πρόγραμμά της.

Πρόκειται γιά τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», Πολιτική 
Παράταξη συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια πού 
δίνει τό παρόν καί στίς προσεχεῖς ἐκλογές καί τῆς 
ὁποίας ἔχουμε τήν τιμή νά εἴμαστε ἐκπρόσωπος 
ὡς ὑποψήφιος Βουλευτής στό Νομό Κορινθίας.

Σᾶς καλῶ καί σᾶς προ(σ)καλῶ νά διαβάσετε-
μελετήσετε τό Πρόγραμμά της καί νά ἀφήσετε 
ἀμερόληπτα καί ἐλεύθερα τή συνείδησή σας, ἐάν 
νοιάζεσθε πραγματικά γιά τήν Πατρίδα μας καί 
τίς ἀξίες της, νά τήν ἐκτιμήσει. Γιά τήν κατάληξη 
εἴμαστε βέβαιοι! 

Καλή ἐπιλογή καί καλή δύναμη! 
Γιά νά πάρουμε τήν Πατρίδα μας πίσω!

Δημήτριος Ἰ. Κάτσουρας
Τραπεζικός-Θεολόγος

Ὑποψήφιος Βουλευτῆς Νομοῦ Κορινθίας
μέ τήν Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

μικὴ κατασκευή. Εἶναι κυρίως μιὰ ἄμεση ἀναφορὰ στὴν πρωταρχικὴ καταγωγή. 
Καὶ δὲν πρόκειται μόνο γιὰ τὴν βιολογικὴ καταγωγὴ ὅπως θὰ διαπιστώσουμε 
πιὸ κάτω. Ἡ λέξη ἰθαγένεια εἶναι σύνθετη καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸ ἐπίθετο ἰθὺς 
(ποὺ σημαίνει τὸν εὐθύ, τὸν κατ’ εὐθείαν καὶ ἄμεσα προερχόμενο) καὶ τὸ γένος. 
Τὸ ἐπίθετο αὐτὸ μάλιστα χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν Ὅμηρο γιὰ νὰ ἀποδώσει τὸν 
εὐθὺ καὶ τὸν δίκαιο ἐπὶ ἠθικῆς ἐννοίας (σχετικὴ ἀναφορὰ στὸ λῆμμα «ἰθὺς» στὸ 
Μέγα Λεξικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης τῶν H. Liddell καὶ R. Scott). Ἑπομένως ὁ 
ἰθαγενὴς εἶναι ὁ ἄμεσα προερχόμενος, ὁ κατ’ εὐθείαν ὁρμώμενος ἀπὸ τὸ γένος 
στὸ ὁποῖον ἀνήκει. Εἶναι ἡ ἀπευθείας καταγωγὴ ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο γένος. Ἐξ 
αὐτῆς τῆς ἀμεσότητος λαμβάνει τὴν προέλευσή του, τὶς πνευματικές του κατα-
βολές, τὴν γλώσσα, τὸ πολιτιστικό του ὑπόβαθρο, τὴν αἴσθησή του ὅτι ἀνήκει σὲ 
ἕνα συγκεκριμένο γίγνεσθαι μιᾶς κοινότητας, μιᾶς συλλογικότητας. Καὶ βέβαια 
ἡ ἰθαγένεια δὲν περιορίζεται μόνον στὴν κοινότητα τῆς καταγωγῆς, στὸ δίκαιόν 
του αἵματος. Δὲν περιορίζεται ἀπὸ βιολογικὲς καὶ μόνον ἀναφορές. Κάποιος ποὺ 
ἐγκλωβίζει τὴν ἀξία του καὶ τὴν ἱστορία του στὶς βιολογικὲς καὶ μόνον παρα-
μέτρους τοῦ «εἶναι» του, μεταβάλλεται σὲ ναρκισσευόμενο αὐτείδωλον. Εἶναι 
σὰν νὰ λέει δηλαδή: «Ἡ βιολογική μου καταγωγή μοῦ προσδίδει ἀξία. Ἐπειδὴ 
ἀξίζω δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ μὴν προέρχεται αὐτή μου ἡ ἀξία ἀπὸ τὴν βιολογική 
μου καταγωγή». Εἶναι ἕνας μονοθεματικὸς περιορισμὸς τῆς ἰθαγένειας στὰ ὅρια 
τῆς βιολογικῆς αὐταξίας καὶ μόνον. Οἱ οὕτως ὁμιλοῦντες θεωροῦν τὴ φυλή, τὸ 
αἷμα, τὴν σωματικὴ ρώμη ἀποκλειστικοὺς φορεῖς ἀξιῶν καὶ ἑπομένως κάθε πνευ-
ματικὴ ἀναφορὰ εἶναι περιεχόμενο τοῦ βιολογικοῦ περιέχοντος. Οὐδέποτε οἱ 
Ἕλληνες εἰς οἱανδήποτε ἱστορικὴ περίοδο διακατείχοντο ἀπὸ τέτοιες θεωρήσεις. 

Τουναντίον! Προήγαγαν καὶ ἀναβάθμιζαν τὴν καταγωγή τους ἐμπλουτίζοντάς 
την καὶ ἀξιοδοτῶντας την μὲ ἀξίες σαφῶς πνευματικὲς καὶ πολιτιστικές. Δὲν 
περίμεναν νὰ δικαιωθοῦν μόνον καὶ μόνον μὲ τὴν ἐπίκληση καὶ τὴν ἀναφορὰ σὲ 
κάποια μονοθεματικὰ προτάγματα καταγωγῆς ἀπὸ τὴν φυλή. Τόσον οἱ Ἀρχαῖοι 
Ἕλληνες εἶχαν τὴν μέριμνα τῆς πνευματικῆς κληροδοτήσεως στὶς γενιὲς ποὺ 
ἀκολουθοῦσαν, ὅσο καὶ οἱ Βυζαντινοὶ μεταλαμπάδευαν τὴν πνευματικὴ αἴγλη 
τῆς διὰ Χριστὸν Πολιτείας τους στὰ ὅρια τῆς τότε γνωστῆς Οἰκουμένης. Καὶ 
μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τιμοῦσαν καὶ ἔδιδαν ἀξία καὶ στὴν φυλή τους. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ 
στοιχεῖο ἦταν παρεπόμενο καὶ περιεχόμενο τῆς πνευματικότητός των. 

Ἡ Ἑλλάδα δὲν θέλουμε νὰ γίνει ὁ χῶρος τοῦ οἰκονομικοῦ ὀνείρου κατὰ τὸ 
πρότυπο τῶν Ἀμερικανῶν. Μᾶς εἶναι ξένο τὸ Γαλλικὸ μοντέλο τῆς φίρδην μί-
γδην ἐνσωμάτωσης στὸ τρίπτυχο «Liberte-egalite-fraternite». Μᾶς προκαλεῖ 
ἀπαρέσκεια ἡ ἀλαζονικὴ αἴσθηση ὑπεροχῆς ποὺ ἔχουν γιὰ τὸν ἑαυτὸν τους οἱ 
Γερμανοί. Σήμερα, λοιπόν, μὲ τὸν πνευματικὸ ἐξανδραποδισμὸ ποὺ λαμβάνει 
χώρα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ἐπιχειρεῖται ἡ παντελὴς ἐξάλειψη κάθε ζείδωρης ἀξίας 
καὶ πνευματικῆς κληρονομιᾶς. Ἀπομένει σὲ ὅλους ἐμᾶς νὰ μὴν παραμείνουμε 
ἀδρανεῖς θεατὲς καὶ παθητικοὶ ἀποδέκτες αὐτῆς τῆς ὀλέθριας πραγματικότητας 
ποὺ μᾶς κατασκευάζουν. Ἐπιλέγουν πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ ἐμᾶς, μακριὰ ἀπὸ ἐμᾶς, 
ἐνάντια σὲ ἐμᾶς καὶ κυρίως ἐνάντια σὲ αὐτὰ ποὺ προσδίδουν οὐσία, νόημα καὶ 
ἀξία ζωῆς. Ἀποτρέποντας τὴν προσπάθεια ἀπόδοσης ἰθαγένειας στὰ παιδιὰ τῶν 
μεταναστῶν, ἀποτρέπουμε τὴν πνευματικὴ καχεξία τῆς χώρας μας.

Βασίλης Μακρῆς΄
Μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς

Ἄν νοιάζεσαι πραγματικά γιά τήν Πατρίδα μας καί τίς ἀξίες της, ὑπάρχει ἐπιλογή!

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ὁ Δημήτρης Κάτσουρας γεννήθηκε στήν Καισαριανή (Ἀθήνα), τό 1964. 
Ὁ πατέρας του εἶχε Μικρασιατική καταγωγή, καί ἡ μητέρα του εἶναι Κο-
ρίνθια. Σπούδασε Θεολογία στά Πανεπιστήμια Βελιγραδίου καί Ἀθηνῶν, 
Ἁγιογραφία στή Σχολή «Πετρᾶ» καί μέσῳ πανελληνίου γραπτοῦ διαγω-
νισμοῦ τοῦ ΑΣΕΠ (1995) διορίσθηκε στό Δημόσιο. Ἐργάζεται ἀπό δεκα-
ετίας καί πλέον στήν Κόρινθο ὡς Τραπεζικός, εἶναι νυμφευμένος μέ τήν 
Μαρία Κτενᾶ, ἐπίσης ἐργαζόμενη σέ δική της ἐπιχείρηση (Ἀρτοποιεῖο), 
στήν Κόρινθο καί ἔχουν μία θυγατέρα. Ὁμιλεῖ τήν Ἀγγλική καί Σερβική 

γλῶσσα. Ἀσχολήθηκε μέ τά «κοινά» ἀπό τά φοιτητικά του χρόνια, ὑπῆρξε στέλεχος τῆς Δημο-
τικῆς Παρατάξεως «Κίνηση Πολιτῶν» τοῦ Δήμου Κορινθίων, εἶναι ἱδρυτικό μέλος καί Πρόεδρος 
τοῦ νεοσύστατου Συλλόγου ἀσθενῶν μέ νεοπλασίες καί ὑποστηρικτῶν «μαΖί νικΩ», μέ ἕδρα τήν 
Κόρινθο. Εἶναι ἱδρυτής πρότυπων Κατασκηνώσεων, γιά νέους καί νέες, πού λειτουργοῦν κάθε 
Καλοκαίρι ἀνελλιπῶς, ἀπό τό 1988, στήν Οἰνόη (Βιλλίων),  Ἀττικῆς. Ἀρθρογραφεῖ σέ ἐφημερίδες 
καί Περιοδικά μέ πολιτικό, κοινωνικό, ἐθνικό καί πνευματικό θεματολόγιο, εἶναι διαχειριστής 
προσωπικοῦ ἱστολογίου καί ἔχει συγγράψει μερικά βιβλία θεολογικοῦ, κυρίως, περιεχομένου. 
Τό 2014 ἦταν ὑποψήφιος Εὐρωβουλευτής μέ τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 6)
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Δραματικές οἱ ἐξελίξεις γιά ὁλόκληρο τόν Ἑλληνικό Λαό....
Τό ἐκλογικό διακύβευμα καί τό δίλημμα τοῦ λαοῦ

ἐπίδοξων σωτήρων τοῦ ἔθνους. Φυσικὰ ἀναφέρο-
μαι στὴν Πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ποὺ 
ἔχει θέσει ὡς πολιτικό της πρότυπο τὸν μοναδικὸ 
Ἕλληνα κυβερνήτη, τὸν Ἰωάννη Α. Καποδίστρια.

Ἡ πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἱδρύθηκε 
καὶ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ πιστεύουν 
πὼς ἡ Ἑλλάδα μας εἶναι μεγάλη, σὲ ἀντίθεση 
μὲ τοὺς πολιτικάντηδες τοῦ κοινοβουλίου ποὺ 
ἰσχυρίζονται πὼς ἡ Πατρίδα μας εἶναι μικρὴ καὶ 
πὼς θὰ πρέπει νὰ ἀκολουθεῖ τὴν Εὐρώπη.

Ἡ πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀπὸ τὸ 
2009 εἶχε προειδοποιήσει γιὰ τὴν ἀπὸ τότε δια-
φαινόμενη οἰκονομικὴ κρίση καὶ τοὺς ἐπικίνδυ-
νους χειρισμοὺς τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ποὺ 
ἑτοιμαζόταν νὰ βάλει τὴν χώρα στὴν περιπέτεια 
χωρὶς τέλος ποὺ ζοῦμε μέχρι σήμερα. Εἶχε ἐπίσης 
προειδοποιήσει γιὰ τὶς φασιστικὲς ἐνέργειες 
στὶς ὁποῖες ἐπιδόθηκε ἀργότερα ἡ Ε.Ε. καὶ τὸ 
σάπιο πολιτικὸ κατεστημένο ποὺ τὴν ὑπηρετεῖ 
στὴν Ἑλλάδα, ποὺ ὑπονόμευσαν τὸ πολίτευμα, 
ἀκύρωσαν τὴν λαϊκὴ βούληση καὶ κυρίως ἔχουν 
ἐπιβάλλει τὸ ἰδιόρρυθμο καθεστὼς τῆς ἐκλεγμέ-
νης (;) δικτατορίας.

Πολλοὶ εὐκαιριακοὶ πολιτικάντηδες καὶ δι-

άττοντες ἐθνοσωτῆρες ἐπιχείρησαν κατὰ τὸ 
παρελθὸν νὰ ἀντιγράψουν ἀπὸ τὸ ὄνομα τῆς 
Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» (ποιὸς ξεχνάει τὸν 
εὐρωπαϊστὴ καθηγητὴ τοῦ marketing ποὺ πέ-
ρασε ἀπὸ τὸ πολιτικὸ στερέωμα μόνο καὶ μόνο 
γιὰ νὰ προκαλέσει σύγχυση χρησιμοποιῶντας τὸ 
ὄνομα τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐλαφρῶς 
τροποποιημένο, χωρὶς καμία πολιτικὴ θέση καὶ 
χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὰ προβλήματα 
τοῦ τόπου) μέχρι καὶ πολλὲς ἀπὸ τὶς πολιτικὲς 
θέσεις ποὺ πρώτη εἰσήγαγε στὸν πολιτικὸ λόγο 
ἡ Παράταξη τοῦ Ἰωάννη Α. Καποδίστρια.

Αὐτὸ ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀντιγράψει καὶ 
ποὺ εἶναι ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ τῆς Παρατάξεως 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀπέναντι σὲ ὁλόκληρο τὸ πολι-
τικὸ σύστημα εἶναι τὸ ὅτι λέει ΟΧΙ στὴν οἰκου-
μενιστικὴ διακυβέρνηση ποὺ ὑπηρετεῖ ἡ Ε.Ε. καὶ 
ὁλόκληρη ἡ Δύση, ΟΧΙ στὴν ἑνιαία πολιτικὴ τῆς 
Εὐρώπης καὶ ΟΧΙ στὴν νομισματικὴ ἕνωση καὶ 
στὰ συνεπακόλουθά της.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν ἀνήκει στὸ 
παγκόσμιο πολιτικὸ σύστημα στὸ ὁποῖο ἀνή-
κουν ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ κόμματα τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ κοινοβουλίου (ἀλλὰ καὶ τὰ περισσότερα ποὺ 

βρίσκονται ἐκτὸς αὐτοῦ), γεγονὸς ποὺ τὴν ἔχει 
κρατήσει στὴν ἀφάνεια σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὴν προ-
βολή της ἀπὸ τὰ presstitute μέσα ἐνημερώσεως. 
Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι ἡ μόνη λύση 
γιὰ τὸν τόπο καὶ αὐτὸ εἶναι πασιφανὲς στὸ πο-
λιτικό της πρόγραμμα ποὺ σύντομα θὰ φθάσει 
σὲ κάθε Ἑλληνικὸ σπίτι!

Εἶναι ἡ Πατρίδα μας καὶ θὰ τὴν πάρουμε πίσω 
ἀπὸ τοὺς ἀμοραλιστὲς κατακτητές της, ἐγχώριους 
καὶ ἀλλοδαπούς!

tinyurl.com/oat67t8

Ὄχι στὴν οἰκουμενιστικὴ διακυβέρνηση ποὺ ὑπηρετεῖ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 3)

Μακρυά καί πίσω ἀκόμη καί ἀπό τήν τρέχου-
σα εἰδησεογραφία ἐκτιμῶ ὅτι ἐκτυλίσσεται 

ἕνα δράμα.
Τελικά, ἡ ἐλπίδα δέν ἦλθε! Ἡ «πρώτη φορά 

ἀριστερά» ἐπεχείρησε νά ἐνσαρκωθεῖ, ἀλλά κα-
νείς δέν μπορεῖ νά τήν ἐπιβεβαιώσει ψηλαφώντας 
την. Οἱ ἐξαγγελίες της ἀκυρώθηκαν στήν πράξη 
καί οἱ θέσεις της, ἐκ τῶν πραγμάτων, ἀναιρέθη-
καν. Ἡ ἀντιπαραβολή τῶν προεκλογικῶν λόγων 
μέ τίς «ἀναγκαστικές» ἐπιλογές εἶναι ἐφιαλτική!

Εἶναι πλέον ἤ βέβαιο ὅτι ὁ λαός ἀγνοεῖ πολλά 
πράγματα γιά νά συνθέσει ὁλόκληρο τό ψηφι-
δωτό καί νά δεῖ τήν πλήρη εἰκόνα, ὥστε νά βγά-
λει ἀσφαλῆ συμπεράσματα. Θά περάσει καιρός 
γιά νά καταστῆ δυνατό κάτι τέτοιο. Οἱ ἐξελίξεις, 
ὅμως, τρέχουν.

Θεωροῦμε ἐπιβεβλημένο, ὡς ἀναγκαῖο, πρίν 
ἐπιλέξουν οἱ πολιτικοί μας τό τί καί πῶς θά μᾶς 
παρουσιάσουν ὡς τό διακύβευμα τῶν ἑπομένων 
ἐκλογῶν, πρῶτα ἐμεῖς νά προβληματισθοῦμε γι’ 
αὐτό, βάσει τῆς κοινῆς λογικῆς καί τῆς πραγμα-
τικότητος πού ὅλοι βλέπουμε καί ψηλαφοῦμε.

Οἱ δημοκρατικές ἐκλογές σέ μία 
κοινοβουλευτική Δημοκρατία δέν 
εἶναι λευκή ἐπιταγή. Εἶναι συγκατά-
θεση σέ συγκεκριμένο πρόγραμμα 
καί διακηρύξεις καί τίθεται μεῖζον 
ζήτημα ὅταν αὐτά ἀνατρέπονται, 
ἐξ ἀνάγκης ἤ «πραξικοπηματικά», 
ἄρδην!

Καταχρεωμένοι χάρις στούς πολιτικούς μας 
καί δεσμευμένοι ἀπό τά μνημόνια τῆς ὑποτέ-
λειας πού αὐτοί ὑπέγραψαν, διακρίνουμε ρεα-
λιστικά ὡς σημαντικό τό ζήτημα τῶν σχέσεών 
μας μέ τούς ἑταίρους μας στήν Εὐρώπη.

Ὁ λαός εἶδε πιό καθαρά ἀπό ποτέ ποιά εἶναι 
πραγματικά ἡ Εὐρωπαϊκή  Ἕνωση καί πῶς λει-
τουργεῖ. Οἱ περί Εὐρώπης ἰσχυρισμοί καί ἐκτιμή-
σεις τῶν κυβερνώντων ἀπεδείχθησαν «εὐσεβεῖς 
πόθοι»! Τό πρόβλημα τῆς Ἕνωσης εἶναι προφανῶς 
δομικό καί μᾶλλον μή ἀνα(σ)τρέψιμο.

Ἐκθέτοντας δέ δημόσια τίς σκέψεις μου δέν θά 
ἤθελα νά χρεωθῶ δειλία μέ τό νά ἀποφύγω νά 
διατυπώσω τήν προσωπική μου γνώμη στό μεῖζον 
καί βαθύτερο κατ’ ἐμέ διακύβευμα πού δέν εἶναι 
μόνο οἰκονομικό. Εἶναι ἡ εὐρύτερη σχέση μας μέ 
τήν Εὐρώπη καί τή Δύση γενικότερα. Ἡ Ἑλλά-
δα σέ καμμία περίπτωση δέν ταυτίζεται μέ τήν 
Εὐρώπη καί σαφῶς δέν ἀνήκει στή Δύση. Σαφῶς 
καί ἔχουμε πολλούς δεσμούς μαζί της καί πρέπει 
νά ἔχουμε καλές σχέσεις, βάσει ὅμως πάντοτε τῶν 
συμφερόντων μας, μεταξύ τῶν ὁποίων πρέπει νά 
εἶναι καί ἡ διαφύλαξη τῆς ἰδιοπροσωπίας μας. 

Ἠ σημερινή Εὐρώπη δέν διαμορφώθηκε ἤ πα-
ραμορφώθηκε ἔτσι, ὅπως τήν βλέπουμε σήμερα 
καί τήν νοιώθουμε στό πετσί μας, ἀπό τά χρό-
νια τῆς Ε.Ο.Κ. Ξεκινᾶ ἀπό πολύ παλαιότερα τό 
«πρόβλημά» της. Δέν (τερατο-) γέννησε τυχαῖα 
τήν «Ἱερά Ἐξέταση», τό ἑωσφορικό ἀλάθητο τοῦ 
Παπισμοῦ, τόν πουριτανισμό, τήν ὑποκριτική ἠθι-
κή τοῦ Προτεσταντισμοῦ, μέχρι καί τόν φασισμό 

καί τό ναζισμό. Ἄς μήν εἴμαστε καί ἀνιστόρητοι 
καί ἀφελεῖς.

Ἡ σημερινή Εὐρωπαϊκή καθεστηκυΐα τάξη μᾶς 
θέλει, ὅταν μᾶς θέλει, ὡς Βαλκανική ἐκδοχή καί 
δεύτερης κατηγορίας εὐρωπαίους πολίτες. Βεβαί-
ως, τά μεγάλα καί ἀσυγχώρητα λάθη μας εἶναι τό 
ἀκαταμάχητο ἄλλοθί τους. Ἀκόμη καί ὁ ὑπερα-
σπιστής τοῦ δόγματος «ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσιν» 
πλήρωσε πικρά, μέ τό καυτό δάκρυ του γιά τήν 
ἰδιαίτερη Πατρίδα του, τήν εὐρωπαϊκή πολιτική. 
Καί φυσικά δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε τί ἐπεφυλάχθη 
στήν πάλαι ποτέ ἑνωμένη Γιουγκοσλαβία!

Θά ἐπαναλάμβανα, ἀντί φιλικῆς συμβουλῆς, 
τό σοφό λόγο ἐκείνου τοῦ μεγάλου ὁραματιστή 
καί μάρτυρα τῆς Ρωμηοσύνης Ρἠγα Φεραίου: 
«Ὅποιος ἐλεύθερα συλλογᾶται» - ἀγαπητοί κύ-
ριοι, ἀδελφοί, σύντροφοι καί φίλοι, πού θἄλεγε 
καί ὁ Κώστας Ζουράρις – «συλλογᾶται καλά!»

Ἀξίζει νά μᾶς προβληματίσουν οἱ καίριοι λόγοι 
τοῦ μεγάλου Ντοστογιέφσκυ, πού βαθυστόχα-
στα καί μᾶλλον προφητικά ἐπισημαίνει ὅτι τό 
δίλημμα πού βάζει αὐτή ἡ Εὐρώπη εἶναι: Εὐτυχία 
(μέ τήν ἔννοια τῆς εὐημερίας καί εὐδαιμονίας) ἤ 
Ἐλευθερία;

Εἶναι θέμα προταγμάτων καί στάσης ζωῆς. Δέν 
εἶναι εὔκολο, οὔτε ἁπλό νά ἀπαντηθεῖ  ἕνα τέτοιο 
δίλημμα. Θέλει θράσος ὁμολογίας ἀνυπαρξίας 
ἀξιῶν ἤ θάρρος ὑπέρβασης πού συνιστᾶ τήν πε-
μπτουσία τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Δημήτρης Κάτσουρας
Τραπεζικός-Θεολόγος

Ὑποψήφιος Βουλευτῆς Νομοῦ Κορινθίας
μέ τήν Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»


