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ΔΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ἡ Εὐρώπη θερίζει θύελλες

Τὰ γεγονότα στὴν εὐρύτερη γειτονιά 
μας, διαδραματίζονται πλέον μὲ καται-

γιστικὸ ρυθμό. Τὸ αἱματοκύλισμα στὸ Παρίσι, 
οἱ φῆμες γιὰ ἀντίστοιχα χτυπήματα σὲ ἄλλες 
πόλεις, ὁ πόλεμος στὴ Συρία ποὺ μαίνεται 
ἀπὸ τὸ 2011 καὶ στέλνει στὴν Εὐρώπη ἑκα-
τομμύρια πρόσφυγες εἶναι θέματα ποὺ μόνο 
τυχαία δὲν προέκυψαν, δημιουργοῦν ὅμως 
προϋποθέσεις γιὰ ἐξελίξεις σὲ πολλαπλὰ 
ἐπίπεδα. 

Οἱ διαμορφωτὲς τῆς κοινῆς γνώμης δὲν 
ἔθεσαν προτεραιότητα τὴν ἐξάλειψη τῶν 
αἰτίων τῶν ἀνωτέρω γεγονότων, ἀλλὰ τὴν 
«ἐξάλειψη τοῦ φόβου» ἀπὸ τοὺς Εὐρωπαϊ-
κοὺς λαούς, ἑνὸς φόβου ποὺ ἔχει γιὰ τὰ καλὰ 
φωλιάσει στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν 
καὶ ἐπηρεάζονται καθημερινὰ ἀπὸ τὰ γεγο-
νότα αὐτά. Ὅμως οἱ ἡγέτες τῆς Δύσης κυρίως 
καὶ ἰδιαιτέρως τῶν ΗΠΑ, τῆς Γαλλίας καὶ τῆς 
Μ. Βρετανίας εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἀποσταθερο-

ποίησαν τὴν περιοχὴ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. 
Ὑποκίνησαν ἐπαναστάσεις, χρηματοδότησαν 
καὶ ἐξόπλισαν φανατικοὺς τοῦ Ἰσλάμ, ἀνέ-
τρεψαν κυβερνήσεις, γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν 
τὰ γεωπολιτικὰ καὶ οἰκονομικὰ συμφέροντά 
τους. Τὶς συνέπειες σήμερα ὑφίστανται οἱ 
Εὐρωπαϊκοὶ λαοί.

Οἱ λαοὶ τῆς Εὐρώπης ὑφίστανται βεβαίως 
καὶ τὶς συνέπειες τῆς πολυπολιτισμικότητας. 
Ὡς βασικὴ ἐπιλογὴ τῆς Νέας Τάξης Πραγ-
μάτων ἡ πολυπολιτισμικότητα ἐπεβλήθη 
στὶς Εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες. Αὐτὸ συνήθως 
σημαίνει Μουσουλμάνους μετανάστες. Οἱ 
προφανεῖς λόγοι, γιατί ὑπάρχει καὶ ἡ κρυφὴ 
ἀτζέντα, εἶναι ὅτι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ χρησι-
μοποιήθηκαν, γιὰ τὴ δημιουργία δεξαμενῶν 
ψηφοφόρων κυρίως τῶν σοσιαλιστικῶν κομ-
μάτων τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἀπο-
τελέσουν φθηνὸ ἐργατικὸ δυναμικὸ στὶς 
Εὐρωπαϊκὲς βιομηχανίες. Ἡ ἐξυπηρέτηση 
τῆς νεοταξικῆς αὐτῆς βασικῆς ἐπιλογῆς, τὴν 
ὁποία ἐπιβάλει ἡ δικτατορία τῆς πολιτικῆς 
ὀρθότητας τῶν ΜΜΕ, ὁδήγησε στὸ ἄνοιγ-
μα τῶν συνόρων δίχως οὐσιαστικὸ ἔλεγχο. 
Στὸ ἔδαφος τῆς Εὐρώπης βρίσκονται ἤδη 
λοιπὸν ἄνθρωποι ποὺ μποροῦν δυνητικὰ 
νὰ αἱματοκυλήσουν ὁλόκληρες πόλεις. Δὲν 
εἶναι ὅμως μονάχα εἰσαγόμενη ἡ ἰσλαμικὴ 
τρομοκρατία. Μεταξὺ τῶν δραστῶν τῶν δο-
λοφονικῶν ἐπιθέσεων στὸ Παρίσι ὅπως καὶ 
παλαιότερα στὸ Λονδίνο εἶναι μουσουλμάνοι 
γεννημένοι στὴν Εὐρώπη, ποὺ ἔχουν μορ-

Τοῦ Προέδρου τῆς 
 «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  
κ. Μιχ. Ἠλιάδη

(Συνέχεια στήν σελ. 7)

Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΜΑΣ

Ἡ Πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐκφρά-
ζει τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἱκανοποίησή της δι-

απιστώνοντας ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν Ἐθνικῶν 
Ἐκλογῶν τῆς 20ης Σεπτεμβρίου 2015 πὼς ἡ δύ-
ναμή της παρουσιάζει διαρκῶς σταθερὴ αὔξηση. 
Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀπευθύνουμε τὴν θερμὴ 
εὐχαριστία μας πρὸς τούς, περίπου, 36.000 
Ἕλληνες ποὺ ἔστειλαν ἕνα ἠχηρὸ μήνυμα μὲ 
πολλαπλοὺς ἀποδέκτες, πὼς εἴμαστε ἐδῶ καὶ ἡ 
φωνὴ καὶ ἡ παρουσία μας ὁλοένα καὶ μεγαλώνει.

Παρὰ τὸ κλίμα τοῦ τρόμου καὶ τῆς πόλωσης 
ποὺ τεχνηέντως καλλιεργεῖ τὸ καταστροφικὸ 
πολιτικὸ σύστημα ποὺ καταδυναστεύει τὸν τόπο, 
παρὰ τὴν πολεμικὴ καὶ τὴν ἀποσιώπηση ἀπὸ τὰ 
Μέσα Ἐνημερώσεως(;) τῆς Πατρίδος μας, παρὰ 
τοὺς ἐλάχιστους οἰκονομικοὺς πόρους ποὺ προ-
έρχονται ἀπὸ τὸ ὑστέρημα τῶν ὑποψηφίων καὶ 
τῶν ψηφοφόρων, ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
ἐξακολουθεῖ νὰ σημειώνει, ἀπὸ τὸ 2008 μέχρι 
σήμερα, μία σταθερὴ πορεία ἀνόδου χωρὶς δια-
κυμάνσεις.

Στὴν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔχουμε μὲ 
πολλὴ θλίψη διαπιστώσει πὼς οἱ Ἕλληνες στὴν 
πλειοψηφία τοὺς ἔχουν χάσει τὴν ἐλπίδα τους 
καὶ περιμένουν καρτερικὰ τὸ τέλος τους. Τὸ ἀπέ-
δειξαν καὶ χθὲς μὲ τὴν στάση καὶ τὴν ψῆφο τους. 
Περίπου οἱ μισοὶ ἦσαν ἀπόντες ἀπὸ τὴν ἐκλογικὴ 
διαδικασία, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι ἔπεσαν καὶ πάλι 
θύματα τοῦ Ἐκλογικοῦ νόμου ποὺ ἀλλοιώνει τὴν 
θέληση καὶ τὶς ἐπιλογὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Ἐπειδὴ ἐμεῖς τὴν ἐλπίδα μας τὴν στηρίζουμε 
πρωτίστως καὶ ἀποκλειστικὰ στὸν Θεό μας, 
προσπαθήσαμε –μὲ ὅποια μέσα εἴχαμε δια-
θέσιμα– νὰ μεταφέρουμε τὸ ρεαλιστικὸ μή-
νυμα τῆς αἰσιοδοξίας καὶ τῆς ἐξόδου ἀπὸ τὸ 
ἀδιέξοδο σὲ ὁλόκληρο τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ καὶ γι’ 
αὐτὸ θεωροῦμε νικηφόρο τὸ ἀποτέλεσμα τῶν 

χθεσινῶν ἐκλογῶν.
Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔδειξε ἔμπρακτα 

τὸ ἦθος στὴν πολιτική. Ἐπιπλέον, ζήτησε ἀπὸ 
ὅλους τοὺς πολιτικοὺς σχηματισμοὺς νὰ πα-
ρουσιάσουν στὸν Ἑλληνικὸ λαὸ τὴν ἐγγύηση 
ποὺ διασφαλίζει πὼς ὅλα αὐτὰ ποὺ ὑποσχέ-
θηκαν θὰ ὑλοποιηθοῦν ἀπὸ σήμερα, 21 Σε-
πτεμβρίου τοῦ 2015.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν δίστασε νὰ 
τονίσει πὼς δική της ἐγγύηση εἶναι ἡ Πίστη τῶν 
στελεχῶν της στὸν Θεό, κάτι ποὺ διασφαλίζει 
τοὺς Ἕλληνες πολῖτες, χριστιανοὺς καὶ μή, πὼς 
δὲν θὰ ἀδικηθοῦν ἀπὸ τὴν πολιτική της.

Οἱ  Ἕλληνες, ὅμως –στὸ σύνολό τους– δὲν θέ-
λησαν ἀλλὰ καὶ οὔτε εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ 
ἐρευνήσουν τὶς ἐγγυήσεις τῆς Παρατάξεώς μας, 
λόγῳ τῆς μηδαμινῆς τηλεοπτικῆς προβολῆς της 
καὶ γι’ αὐτὸ ἀποφάσισαν νὰ στηρίξουν τὸ ἐπικίν-
δυνο, πλέον, πολιτικὸ σύστημα ποὺ ἀπειλεῖ τὸ 
μέλλον τῆς χώρας μας.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» συνεχίζει τὸν 
ἀνένδοτο Πολιτικοπνευματικὸ ἀγῶνα της, 
δὲν σταματᾶ καθόλου τὶς ἐνέργειές της προ-
κειμένου νὰ ἀφυπνισθεῖ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς καὶ 
ταὐτόχρονα θὰ συνεχίσει νὰ παρακολουθεῖ καὶ 
νὰ παρεμβαίνει στὶς ἐξελίξεις.

Προσβλέποντας στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ μας, ποὺ 
θὰ ἔλθει μόνο ὅταν ὅλοι συναισθανθοῦμε 
πὼς χωρὶς Αὐτὸν δὲν ὑπάρχει σωτηρία τοῦ 
Ἔθνους, συνεχίζουμε τὴν ἄνιση μάχη καταθέ-
τοντας ὁλόκληρη τὴν ὕπαρξή μας στὸν τίμιο 
ἀγῶνα ὑπὲρ τῆς Πίστεως τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς 
Πατρίδος τὴν Ἐλευθερία ἀπὸ τοὺς Δυτικόφρονες 
κατακτητές της!

Ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου

Δελτίο Τύπου - Ἐκλογὲς 20 Σεπτεμβρίου 2015

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 
ΜΗΝΥΜΑ

«Θεὸς ὧν ἄνθρωπος γέγονεν ἴνα τὸν 
ἄνθρωπον Θεὸν ἀπεργάσηται»

Εὔχομαι ὁλόψυχα ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ μας, 
νὰ ἀποτελέσει τὸ στήριγμα καὶ τὴν ἐλπίδα 

τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ στὶς δύσκολες μέρες ποὺ 
ζεῖ, καθὼς καὶ σὲ αὐτὲς ποὺ θὰ ἔρθουν. Τὸ δὲ 
φῶς τοῦ Θεανθρώπου ἂς φωτίσει τὴν καρδιὰ καὶ 
τὸ νοῦ ὅλων μας, ὥστε νὰ ἀνταπεξέλθουμε ἐν 
εἰρήνη στὶς ζοφερὲς καταστάσεις ποὺ ἤδη λαμ-
βάνουν χώρα στὴν Πατρίδα μας, ἀλλὰ καὶ στὴν 
εὐρύτερη γειτονιά μας.
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Οἱ ἐπικίνδυνες προτεραιότητες τῆς 
κυβέρνησης

Ἡ σημερινὴ κυβέρνηση εἶναι ἀναμφίβολα πολὺ ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα κι αὐτὸ γιατί μὲ πολὺ ἔντεχνο καὶ ὕπουλο τρόπο ἔχει θέσει σὲ 

ἐφαρμογὴ τὸ σχέδιό της, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὴν ἀποχριστιανοποίηση 
τῆς χώρας καὶ συνεπῶς τὴν ἀποδυνάμωση καὶ τὸν ἀφανισμό της.

Πότε μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἀθεΐας, ἢ κατὰ τὸ “πολιτικῶς ὀρθό” τῆς “ἀνε-
ξιθρησκείας”, καὶ πότε μὲ τὸ παραμύθι τῆς “εἰρηνικῆς συνύπαρξης” πολλῶν 
καὶ διαφορετικῶν φυλῶν στὸ ἴδιο κράτος, ἡ κυβέρνηση προσπαθεῖ νὰ 
μειώσει ἢ καὶ νὰ ἐξαφανίσει ὅποιο στοιχεῖο μαρτυράει ἀκόμα τὴν Ὀρθόδοξη 
ὄψη τῆς Ἑλλάδος.

Ἔτσι, ὁ πρωθυπουργὸς δὲν διστάζει νὰ συναντηθεῖ σήμερα (19/10/2015) 
στὴν μία καὶ τέταρτο τὸ μεσημέρι μὲ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη, κάτι 
ποὺ θὰ ἔχει πράξει νωρίτερα στὶς 12:30 καὶ –ποιὸς ἄλλος– ὁ πρόεδρος τῆς 
Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Εἶναι γνωστὲς οἱ κινήσεις ποὺ κάνει ὁ Οἰκουμε-
νικὸς Πατριάρχης σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὴν προσέγγιση μὲ τοὺς ἀλλόθρησκους 
καὶ τοὺς αἱρετικούς. Οἱ κινήσεις αὐτὲς πόρρῳ ἀπέχουν ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια 
καὶ τὴν πρακτική τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ γι’ αὐτὸ τυγχάνουν τῆς 
ἀποδοχῆς ὅλων τῶν “ἡγετῶν” σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο καὶ φυσικὰ τῶν 
ἐχθρῶν τῆς Πίστεως στὴν Ἑλλάδα.

Δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖο ποὺ ὁ πρωθυπουργός, παρ’ ὅτι δηλώνει ἄθεος, 
θὰ παρακαθίσει τὸ βράδυ σὲ δεῖπνο ποὺ θὰ παραθέσει ὁ ὑπουργὸς τῶν 
Ἐξωτερικῶν πρὸς τιμὴν τῶν συνέδρων τῆς διεθνοῦς διάσκεψης μὲ θέμα 
«Θρησκευτικὸς καὶ Πολιτιστικὸς Πλουραλισμὸς καὶ Εἰρηνικὴ Συνύπαρξη στὴ 
Μέση Ἀνατολή», στὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης.

Δυστυχῶς στὶς καίριες θέσεις βρίσκονται ἐπικίνδυνοι ἄνθρωποι ποὺ μὲ 
τοὺς χειρισμούς τους ἐπιδιώκουν τὴν παγκόσμια ἐξάπλωση τοῦ –δῆθεν– 
καλοῦ, χωρὶς τὸν Θεό. Προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν τὴν “ἐπὶ γῆς εἰρήνη”, 
ἔχοντας ἀπομακρυνθεῖ πλήρως ἀπὸ Αὐτὸν ποὺ εἶναι ἡ ἀληθινὴ Ἀγάπη καὶ 
Εἰρήνη.

Οἱ  Ἕλληνες πρέπει ἐπειγόντως νὰ ἀφυπνισθοῦμε καὶ νὰ ἀνατρέξουμε στὴν 
ἱστορία μας γιὰ νὰ διαπιστώσουμε ποιὰ ἦταν πάντοτε ἡ δύναμη καὶ ἡ ἐλπίδα 

τῆς πατρίδος μας: Ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ὁ τρόπος ζωῆς ποὺ ἀπορρέει μέσα ἀπὸ 
αὐτήν.

Ἡ Ὀρθοδοξία πλήττεται σήμερα καὶ γι’ αὐτὸ τὰ ξένα κέντρα ποὺ λαμ-
βάνουν τὶς ἀποφάσεις παγκοσμίως ἐπέλεξαν γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὴν συγκε-
κριμένη κυβέρνηση. Εἶναι ἐμφανὲς πὼς προτεραιότητα τῆς κυβέρνησης 
δὲν εἶναι ἡ ἀνάκαμψη τῆς χῶρας, ἀλλὰ ἡ ἐξαθλίωσή της, ἡ ἀλλοίωση τοῦ 
ἤθους τῶν πολιτῶν της, ἡ νόθευση τῆς Πίστεως μὲ τὴν ἀνάμιξη πολλῶν 
ἐθνικοτήτων καὶ θρησκειῶν, καί, φυσικά, ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὴν ἱστορία καὶ 
τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Ὄργανα αὐτῆς τῆς προσπάθειας εἶναι οἱ –τάχα– φρουροὶ καὶ ἐκφραστὲς 
τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλλάδος. Αὐτοὶ εἶναι ποὺ ὕπουλα καὶ μὲ πρόσχη-
μα μιὰ “νέα” ἠθική, μιὰ “νέα” πραγματικότητα, προσπαθοῦν νὰ πλήξουν 
τὴν Ἀλήθεια. Μόνο ποὺ αὐτὴ ἡ προσπάθεια δὲν εἶναι καὶ τόσο “νέα”. Εἶναι 
παμπάλαια καὶ ξεκινάει ἀπὸ τὸν Παράδεισο ὅπου ὁ διάβολος μίλησε “θε-
ολογικὰ καὶ δημοκρατικὰ” στοὺς ἀνθρώπους καὶ τοὺς πῆρε μαζί του στὴν 
κόλαση ποὺ ζοῦμε καθημερινά. Σήμερα ὁ διάβολος δὲν ἔχει μορφὴ φιδιοῦ, 
ἀλλὰ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴν ὄψη, τὰ λόγια καὶ τὶς πράξεις θρησκευτικοῦ 
ἢ/καὶ πολιτικοῦ “ἡγέτη”.

Ὁ OECD (ΟΟΣΑ) ἔδωσε πρόσφατα στὴν δημοσιότητα τὰ στοιχεία (1) ποὺ 
ἀφοροῦν στὶς ὧρες ἐργασίας τῶν κατοίκων τῶν χωρῶν ποὺ συμμετέχουν 
σὲ αὐτόν. Ὁ OECD ὑπολογίζει τὸν μέσο ὄρο τῶν ὡρῶν ἐργασίας ἐτησίως 
διαιρῶντας τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ τῶν ὡρῶν ἐργασίας ποὺ κατεγράφησαν 
πραγματικὰ μέσα στὸ ἔτος μὲ τὸν μέσο ὅρο τῶν ἀτόμων ποὺ βρίσκονται 
στὴν ἀγορὰ ἐργασίας κατὰ τὸ συγκεκριμένο ἔτος.

Σύμφωνα μὲ τὸν OECD ὡς πραγματικὲς ὧρες ἐργασίας ὁρίζονται οἱ 
τακτικὲς ὧρες ἐργασίας πλήρους ἀπασχόλησης, οἱ ὧρες τῆς μερικῆς καὶ 
τῆς ἐποχιακῆς ἀπασχόλησης, καθὼς ἐπίσης οἱ ἀμειβόμενες καὶ οἱ μὴ ἀμει-
βόμενες ὑπερωρίες, ἀλλὰ καὶ οἱ ὧρες ποὺ κατεγράφησαν σὲ ἐπιπρόσθετες 
ἐργασίες.

Ἀπὸ αὐτὲς ἑξαιροῦνται οἱ ὧρες ποὺ δὲν ἐργάσθηκαν λόγῳ τῶν ἀργιῶν, 
τῶν ἐτήσιων ἀδειῶν μετ’ ἀποδοχῶν, τῶν ἀδειῶν ἀσθένειας ἢ τραυματισμοῦ, 
τῆς ἄδειας μητρότητας, τῆς γονικῆς ἄδειας, τῆς ἄδειας ἐκπαίδευσης ἢ τῆς 
κατάρτισης, τῆς διακοπῆς τῆς ἐργασίας γιὰ τεχνικοὺς ἢ οἰκονομικοὺς 
λόγους, τῆς ἀπεργίας ἢ τῶν ἐργατικῶν διαφορῶν, τῶν κακῶν καιρικῶν 
συνθηκῶν, τῆς ἄδειας ἀποζημίωσης καὶ ἄλλων παρόμοιων λόγων.

Τὸ Βέλγιο καὶ ἡ Τουρκία δὲν παρεῖχαν στοιχεῖα στὸν ὀργανισμὸ γιὰ τὸ 
2014. Ἡ Ἑλλάδα μας, ὅπως εἶναι ἐμφανὲς καὶ στὸ ἀρχεῖο excel ποὺ μπορεῖτε 
νὰ δεῖτε στὴν διεύθυνση [ http://tinyurl.com/pavhs82 ], κατέχει σταθερὰ 
ὅλα τὰ χρόνια μία ἀπὸ τὶς ὑψηλότερες θέσεις στὶς ὧρες ἐργασίας κάτι ποὺ 
σημαίνει πὼς οἱ  Ἕλληνες εἶναι ἀπὸ τοὺς πιὸ σκληρὰ ἐργαζόμενους ἀμέσως 
μετὰ τοὺς Μεξικανοὺς καὶ τοὺς Κορεάτες. Συνεπῶς ὁ Εὐρωπαϊκὸς μύθος 
γιὰ τὸν «τεμπέλη Ἕλληνα» ὄχι ἁπλᾶ δὲν εὐσταθεῖ, ἀλλὰ εἶναι μιὰ φτηνὴ 
δικαιολογία γιὰ τὰ ἀνοσιουργήματα ποὺ διαπράττουν στὴν χώρα μας οἱ 

 (1) http://tinyurl.com/npsprts

κατακτητές της. 
Ἂν σὲ ὅλα αὐτὰ συνυπολογισθεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ θέσεις ἐργασίας στὴν 

Ἑλλάδα μειώνονται διαρκῶς, ἐξάγεται ἀβίαστα τὸ συμπέρασμα πὼς οἱ  
Ἕλληνες ἐργάζονται πολλὲς ὧρες καὶ μάλιστα κάτω ἀπὸ ἀντίξοες συνθῆκες 
ὅπου τα δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων ἔχουν περιορισθεῖ ἢ/καὶ καταργηθεῖ.

https://t.co/oMc79CgWX2  

Ὁ Ἕλληνας ΔΕΝ εἶναι τεμπέλης!
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Νέα ἐθνικὴ ἀπώλεια
Οἱ κινήσεις ποὺ ἀφοροῦν στὴν πώληση τῆς Ἑλλάδος συνεχίζονται μὲ 

ἐντατικοὺς ρυθμοὺς ἀπὸ τὴν συγκυβέρνηση τῆς προδοσίας. Στὸ ΦΕΚ (1) 
(τεῦχος Α΄, ἀριθμὸς φύλλου 138) τῆς Τρίτης 3/11/2015 δημοσιεύθηκε 
ἡ πράξη τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου ποὺ ἐξουσιοδοτεῖ τοὺς ἀρμόδιους 
ὑπουργοὺς νὰ ὑπογράψουν τὴν σύμβαση παραχώρησης τῶν 14 περιφερει-
ακῶν –κατὰ τὴν κυβέρνηση– ἀεροδρομίων στὴν κοινοπραξία Fraport – Slentel.

Στὴν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου ἀναφέρεται πὼς εἶναι «ἀνά-
γκη ἄμεσης ἔγκρισης τῶν σχεδίων σύμβασης παραχώρησης γιὰ τὴν ἀναβάθ-
μιση, συντήρηση, διαχείριση καὶ λειτουργία περιφερειακῶν ἀεροδρομίων 
Κρήτης, Ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας καὶ Ἰονίου (Ὁμάδα Α) καὶ Αἰγαίου (Ὁμάδα 
Β) [...] τὸ γεγονὸς ὅτι ὅρος γιὰ τὴ θέση τῶν συμβάσεων παραχώρησης 
σὲ ἰσχὺ ἀποτελεῖ ἡ μὲ νόμο κύρωσή τους ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων».

Τὰ 14 ἀεροδρόμια ποὺ ἀναφέρεται ἡ κυβερνητικὴ ἀπόφαση εἶναι τοῦ 
Ἀκτίου, τῆς Ζακύνθου, τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς Καβάλας, τῆς Κέρκυρας, τῆς 
Κεφαλλονιᾶς, τῆς Κῶ, τῆς Μυκόνου, τῆς Μυτιλήνης, τῆς Ρόδου, τῆς Σάμου, 
τῆς Σαντορίνης, τῆς Σκιάθου καὶ τῶν Χανίων. Ἡ ἀναφορὰ σὲ αὐτὰ εἶναι 
ἀλφαβητικὴ γιατί εἶναι ἐξίσου σημαντικὰ γιὰ τὴν χώρα. Δὲν πρέπει υἱοθε-
τηθεῖ ἡ ἀπαξιωτικὴ στάση νὰ ἀποκαλοῦνται μὲ τὸν ὅρο “περιφερειακὰ” 
ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ συγκυβέρνηση τῆς συμφορᾶς, ποὺ μὲ τὴν σειρά της 
συνεχίζει τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν ἀπόφαση ποὺ εἶχε λάβει ἡ προηγούμενη, 
ἐπίσης ἀνθελληνικῆς πολιτικῆς, συγκυβέρνηση τῆς ΝΔ καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ.

Ἡ κυβερνητικὴ ἀπόφαση ἐξουσιοδοτεῖ ἐν λευκῷ τοὺς ὑπουργοὺς τῆς 
Ἐθνικῆς Ἄμυνας, τῶν Οἰκονομικῶν καὶ τῶν Ὑποδομῶν «γιὰ τὴ συνυπο-
γραφῆ γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου τῶν συμβάσεων παραχώ-
ρησης καθὼς καὶ τυχὸν ἄλλων συμβάσεων τροποποιητικῶν, παρακολου-
θηματικῶν ἢ ἐκτελεστικῶν», θέτοντας ἐκτὸς τῆς διαδικασίας τὸ Ἑλληνικὸ 
κοινοβούλιο!

Ἡ Ἑλλάδα παραχωρεῖ τὰ δικαιώματα χρήσης καὶ τὴν διαχείριση τῶν ση-
μαντικῶν ἀερολιμένων της στοὺς Γερμανοὺς τῆς Fraport καὶ στὴν ἄγνωστη 
Κυπριακὴ Slentel ποὺ κάποια δημοσιεύματα ἰσχυρίζονται πὼς τὴν στηρίζει 

 (1)  http://tinyurl.com/ntyfadu

γνωστὸς Ἕλληνας ἐπιχειρηματίας. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐμπορικὴ διαχείριση οἱ 
Γερμανοὶ ἔχουν πλέον πρόσβαση σὲ 14 κομβικὰ σημεῖα τῆς Ἑλλάδος ποὺ 
μποροῦν κάλλιστα νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ στρατιωτικοὺς σκοπούς. Μὲ 
τὴν ἀπόφαση αὐτὴ ἔχουν τὸν ἔλεγχο τῆς Δωδεκανήσου (Κῶς, Ρόδος), τῆς 
Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Καβάλα), τοῦ Αἰγαίου (Μυτιλήνη, Σάμος), τῶν 
Ἑπτανήσων (Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλλονιᾶ), τῆς Κρήτης (Χανίων), τῆς 
Ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος (Ἄκτιο), τῶν Κυκλάδων (Μύκονος, Σαντορίνη) καὶ 
τῶν Σποράδων (Σκιάθου).

Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἀπόφαση ἡ Ἑλλάδα ἔχει τὸν ἔλεγχο μόλις τῶν τεσ-
σάρων (4) (Ἀλεξανδρούπολης, Ἡρακλείου, Καλαμάτας καὶ Λήμνου) ἀπὸ 
τὰ συνολικὰ δεκαπέντε (15) διεθνῆ ἀεροδρόμια τῆς χώρας, ἀφοῦ καὶ ὁ 
ἀερολιμένας τῶν Ἀθηνῶν ἐλέγχεται ἀπὸ τοὺς Γερμανούς. Τὸ ζήτημα, λοι-
πόν, δὲν εἶναι ἁπλῶς οἰκονομικὸ ἀλλὰ καθαρὰ ἐθνικὸ (ἀκόμα ἕνα) ἀφοῦ 
εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένο μὲ τὴν ἐδαφικὴ ἀνεξαρτησία τῆς χῶρας καὶ 
ἐπηρεάζει ἄμεσα τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ παράδοση τῆς Ἑλλάδος στοὺς ἀπογόνους των Φραγκοπαπικῶν συ-
νεχίζεται μὲ γοργοὺς ρυθμοὺς καὶ οἱ Ἕλληνες ἀκόμα περιμένουν βοήθεια 
ἀπὸ τὴν Δύση, σημάδι ποὺ θυμίζει ἔντονα τὴν Ἄλωση τῆς Βασιλίδος τῶν 
Πόλεων.

Ὄχι στὸν ἀφανισμὸ τῆς Ἑλλάδος

Πρὶν λίγες μέρες, γιορτάσαμε τὴν ἐπέτειο τοῦ ΟΧΙ. Τὸ ΟΧΙ τοῦ 1940 προ-
στέθηκε τότε, στὰ παλαιότερα μεγάλα ΟΧΙ τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἔχουμε κα-

τανοήσει τὴ σημασία τῆς ἄρνησης τῆς ὑποταγῆς τοῦ λαοῦ μας; Ἡ διατήρηση 
τῆς συλλογικότητας καὶ τῆς ἰδιοπροσωπίας μας στηρίχθηκε καὶ στηρίζεται 
ἀκόμη στὴ μὴ ἀποδοχὴ τοῦ δυνάστη, μὲ ὅποια μορφὴ ἐμφανίζεται αὐτὸς στὰ 
διάβα τῶν αἰώνων.

Δυστυχῶς, ἀλλοιώνονται πλέον τὰ νοή ματα, στὴ σύγχρονη καθημερινότητα. 
Ἐκεῖ ποὺ κυριαρχεῖ ὁ ἀτομικισμός, ἡ κατανάλωση καὶ ὁ ραγιαδισμός, ἄμεσες 
συνέπειες τῆς ἀπουσίας τῆς πνευματικότητας καὶ τοῦ ἤθους, τῆς ἀπουσίας 
τῆς ἱστορικῆς γνώσης καὶ μνήμης. Μιὰ ἄθλια καθημερινότητα ποὺ μᾶς ἐπι-
φυλάσσει τὸ πολιτικὸ σύστημα τῆς πατρίδας μας, μὲ τὴν ὅποια «ἔγκριση» τοῦ 
Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ὑπάρχει ἄραγε ἐλπίδα; Τί ἄλλο μποροῦμε νὰ περιμένουμε ἀπὸ τὴν πολιτική, 
τί μποροῦμε νὰ προσδοκοῦμε ἀπὸ τὴν Πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»;

Ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της, τὸ 2008, ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» διακηρύττει ὅτι ἡ Ἑλλά-
δα χρειάζεται μιὰ διακυβέρνηση ἄλλης μορφῆς. Προσπαθεῖ νὰ ἀφυπνίσει 
τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τὸν λήθαργο τοῦ ἀτομοκεντρικοῦ ἀμοραλισμοῦ στὸν 
ὁποῖο ὁδηγήθηκε ἀπὸ τὸ πολιτικό του σύστημα. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ ἔχει μιὰ 
δυναμική, ἡ ὁποία δὲν ἀποτυπώνεται ἀκόμη στὰ ἐκλογικά της ποσοστά. Ἡ 
πορεία τῆς Παράταξης εἶναι μὲν ἀνοδική, παρὰ τὶς τεράστιες δυσκολίες, τόσο 
λόγῳ τῶν οἰκονομικῶν δυσχερειῶν, ὅσο καὶ λόγῳ τοῦ ἀποκλεισμοῦ της ἀπὸ τὰ 
Μέσα Ἐνημέρωσης πανελλήνιας ἐμβέλειας. Εἶναι ἀνοδικὴ παρὰ τὸ πολωτικὸ 
κλίμα ποὺ καλλιέργησαν ἀπὸ κοινοῦ ΜΜΕ καὶ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων. Ἡ 
ἐμφάνιση δῆθεν ἰσοδύναμων ποσοστῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ΝΔ, παρὰ τὴν κατὰ 
πλέον τῶν 7 ποσοστιαίων μονάδων τελικῆς διαφορᾶς τους στὶς ἐκλογές, ἐξυ-
πηρέτησε ἀκριβῶς τὸν σκοπὸ τῆς πόλωσης, ὥστε δηλαδὴ νὰ μὴν ψηφιστοῦν 
ἄλλα κόμματα, ἐφ’ ὅσον τὸ διακύβευμα «ἦταν» ἡ ἐκλογικὴ πρωτιά. Πέραν 
τούτων, ὑπάρχουν βάσιμες προσδοκίες ὅτι ἡ συνέπεια λόγων καὶ ἔργων καὶ 

(Συνέχεια στήν σελ. 8)
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Εἶναι ἡ ΑΣΠΕ παράρτημα τῆς ΝΔ;
Προεκλογικὰ στὴν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

γίναμε ἀποδέκτες ἑνὸς μακροσκελοῦς κει-
μένου τῆς Ἀνωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυ-
τέκνων Ἑλλάδος (ΑΣΠΕ), ποὺ μᾶς ζητοῦσε νὰ 
ἀπαντήσουμε σὲ δεκατέσσερα (14) προεκλογικὰ 
ἐρωτήματα προκειμένου νὰ ἐνημερώσει –ὅπως 
δήλωσε– τὰ μέλη της.

Μελετήσαμε μὲ πολὺ προσοχὴ τὰ ἐρωτήματα τῆς 
Ὁμοσπονδίας τῶν Πολυτέκνων καὶ ἀπαντήσαμε 
μὲ ἀναφορὲς στὸ πρόγραμμά μας καὶ ὄχι μὲ προε-
κλογικὲς ἐξαγγελίες. Τὰ προβλήματα, ἄλλωστε, 
τῶν Πολυτέκνων εἶναι καὶ δικά μας προβλήματα, 
καθὼς οἱ περισσότεροι εἴμαστε γόνοι πολυτέκνων 
οἰκογενειῶν, ἐνῶ πολλὰ ἀπὸ τὰ 
μέλη καὶ τὰ στελέχη μας εἶναι καὶ 
οἱ ἴδιοι πολύτεκνοι.

Στὸ τέλος τῆς ἀπάντησής μας, 
ποὺ δημοσιεύθηκε αὐτούσια στὸ 
ὑπ’ ἀριθμὸν 29 φύλλο τῆς ἐφη-
μερίδος μας, θέσαμε στὴν διοί-
κηση τῆς ΑΣΠΕ καὶ ἐμεῖς μὲ τὴν 
σειρά μας ἕναν προβληματισμὸ 
ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὶς καταγγελίες 
ἀρκετῶν ἀνθρώπων καὶ ἀφοροῦν 
στὴν ἀνάμιξη πολλῶν μελῶν τῶν 
κατὰ τόπους Δ.Σ. τῶν Ἑνώσεων 
τῶν Πολυτέκνων, μὲ τὰ διεφθαρ-
μένα κόμματα τοῦ σάπιου πολιτικοῦ κατεστημέ-
νου.

Ἡ διατύπωσή μας ἦταν ἡ ἑξῆς: «Κλείνοντας, 
κ. Πρόεδρε, θὰ θέλαμε μὲ τὴ σειρά μας νὰ σᾶς 
ὑποβάλλομε ἕνα καίριο ἐρώτημα στὸ ὁποῖο ζη-
τοῦμε μία ξεκάθαρη ἀπάντηση. Ἐσεῖς τί σκοπεύ-
ετε νὰ κάμετε ἔτσι ὥστε νὰ διασφαλίσετε τὸ ὅτι 
στὸ μέλλον τὰ Δ.Σ. τῶν κατὰ τόπους Ἑνώσεων τῶν 
Πολυτέκνων δὲν θὰ ἀποτελοῦν κομματικὰ ὄργανα, 
ἰδιαιτέρως τῆς ΝΔ;

Πιστεύομε πὼς γνωρίζετε πολὺ καλὰ ὅτι σήμε-
ρα οἱ περισσότερες Ἑνώσεις τῶν Πολυτέκνων εἶναι 
πειθήνια ὄργανα τοῦ σάπιου πολιτικοῦ συστήματος 

ποὺ παράγει τὰ προβλήματα στὰ ὁποῖα ἀναφέρεται 
τὸ κείμενό σας. Πῶς θὰ ἀντιμετωπίσετε ἀποτελε-
σματικὰ αὐτὸ τὸ θλιβερὸ φαινόμενο;»

Η ΑΣΠΕ διαμαρτυρήθηκε ἐγγράφως (1) μέσῳ 
τοῦ προέδρου τῆς κ. Β. Θεοτοκάτου καὶ τοῦ Γε-
νικοῦ Γραμματέως τῆς κ. Ἐμ. Χρυσογελου πὼς 
κατηγορεῖται ἀδίκως καὶ πὼς δὲν ἔχει γνώση τοῦ 
ζητήματος. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ ὑποψήφιος της 
Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στὸν νομὸ Εὐρυτα-
νίας, ἰατρὸς κ. Ἀργύρης Νταλιάνης, κατέγραψε (2) 
τὰ ὅσα ὑπέπεσαν στὴν ἀντίληψή του καὶ τεκμη-
ρίωσε τὸν δίκαιο προβληματισμὸ ποὺ ἐξέφρασε 
ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σεβόμενη τοὺς 
ἀγῶνες τῶν πολυτέκνων δὲν δημοσιοποίησε μέ-
χρι σήμερα (3/10/2015) ὁλόκληρη τὴν ἀλληλο-
γραφία, οὔτε καὶ τὴν ἀπάντηση τοῦ κ. Νταλιάνη 
ποὺ ἀπεστάλη ἀποκλειστικὰ στὸ Δ.Σ. τῆς ΑΣΠΕ, 
ἐπιλέγοντας νὰ μὴν ἐκθέσει ἀκόμα περισσότερο 
τὴν διοίκηση τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν Πολυτέκνων. 
Ἔπειτα, ὅμως, ἀπὸ τὴν ἀπαράδεκτη καὶ ἀνεπίτρε-
πτη ἐνέργεια τοῦ προέδρου τῆς κ. Θεοτοκάτου, 
νὰ ὑπογράψει μία (καὶ μάλιστα τὴν χειρότερη) 
ἀπὸ τὶς ὑποψηφιότητες γιὰ τὴν ἐκλογὴ ἀρχηγοῦ 

 (1)  http://tinyurl.com/p5fl8t2
 (2)  http://tinyurl.com/ofujrk2

τῆς Ν.Δ., ποὺ σημαίνει σαφῶς πὼς εἶναι κομματικό 
της στέλεχος, δὲν μποροῦμε καὶ δὲν ἐπιτρέπεται 
νὰ μείνουμε ἀπαθεῖς.

Καλοῦμε ὅλους του Πολύτεκνους νὰ ἀπαι-
τήσουν τὴν ἄμεση παραίτηση τοῦ προέδρου τῆς 
ΑΣΠΕ καθὼς καὶ τῶν μελῶν ὅλων των τοπικῶν 
ὀργανώσεων στὶς ὁποῖες εἶναι γνωστὸ πὼς τὸ 
Δ.Σ. ἢ ἄλλος παράγοντας εἶναι κομματικὰ το-
ποθετημένος εἴτε στὴν Ν.Δ. ἢ σὲ ἄλλο κόμμα 
τοῦ διεφθαρμένου πολιτικοῦ συστήματος ποὺ 
λυμαίνεται τὴν χώρα. Εἶναι πλέον σαφὴς ὁ τρό-
πος μὲ τὸν ὁποῖο χάθηκαν τὰ ὅποια προνόμια τῶν 
Πολυτέκνων εἶχαν ἐπιτευχθεῖ μὲ θυσίες καὶ ἀγῶνες 

ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀειμνήστου 
κ. Νικολάου Χαρίση, τότε ποὺ ἡ 
ΑΣΠΕ μαχόταν γιὰ τὸ συμφέρον 
τῶν πολυτέκνων οἰκογενειῶν καὶ 
ὄχι τῆς Ν.Δ.

Ὀφείλουμε νὰ ἐξετάσου-
με ἐὰν καὶ νομικὰ εὐσταθεῖ ἡ 
“διπλὴ” ἰδιότητα τοῦ προέδρου 
τῆς ΑΣΠΕ ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπο-
λοίπων στελεχῶν τῶν τοπικῶν 
ὀργανώσεων τῶν πολυτέκνων. Ἡ 
Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν θὰ 
σταματήσει νὰ μάχεται ἐναντίον 
τῶν διαπλεκομένων μὲ τὸ σάπιο 

πολιτικὸ σύστημα ὅπου κι ἂν βρίσκονται καὶ δὲν 
θὰ ὑποστείλει τὴν σημαία τοῦ ἀγώνα τῆς μέχρι 
νὰ γκρεμιστεῖ τελείως τὸ Δυτικὸ κατεστημένο 
ποὺ κατέστρεψε τὴν Πατρίδα μας.

Κύριοι,
Μὲ πολλὴ θλίψη διάβασα τὴν 

παρακάτω ἀνάρτηση στὸν ἐπίση-
μο ἰστοτόπο τῆς Πολιτικῆς Παρα-
τάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Ἰδιαιτέρως 
ἡ τεκμηριωμένη καταγγελία τοῦ κ. 
Ἀργύρη Νταλιάνη μοῦ προξένησε 
ἀγανάκτηση. Ἐπίσης, μὲ ἐξέπληξε 
ἀρνητικὰ ἡ ὑπογραφὴ συγκεκριμέ-
νης ὑποψηφιότητας γιὰ τὴν θέση 
τοῦ προέδρου τοῦ κόμματος τῆς 
ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, ἐκ μέ-
ρους τοῦ Προέδρου τῆς Α.Σ.Π.Ε. κ. 
Θεοτοκάτου.

Ἀλήθεια, ποιὸς μπορεῖ νὰ ξεχνᾶ 
πώς, ἀπὸ τὸ 2010 ποὺ ἄρχισαν νὰ 
ἐφαρμόζονται τὰ μνημόνια, ἡ πολύ-
τεκνη οἰκογένεια δέχεται ἀπανωτὰ 
πλήγματα, τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ ἀπόκτηση 
πολλῶν παιδιῶν, ἀντὶ νὰ θεωρεῖται 
εὐλογία καὶ προσφορᾶ γιὰ τὴν πα-
τρίδα μας –ὄντας πραγματικὴ ἀνα-
κούφιση τοῦ δημογραφικοῦ προ-

βλήματος–, σχεδὸν κατήντησε νὰ 
θεωρεῖται ὡς τεκμήριο πλούτου; 
Ποιὸς μπορεῖ νὰ ξεχνᾶ πὼς ἡ νῦν 
ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση –εἴτε ὡς 
κυβέρνηση εἴτε ὡς ἀντιπολίτευση– 
ὑπέγραψε τὰ μνημόνια 2 καὶ 3, μὲ 
τὰ ὁποῖα παραδίδεται ἡ ἐθνικὴ κυ-
ριαρχία τῆς πατρίδος μας σὲ ξένες 
δυνάμεις καὶ ἡ διακυβέρνηση τῆς 
χώρας μας κατ’ οὐσίαν ἀσκεῖται ἀπὸ 
θεσμοὺς ἐκτὸς Ἑλλάδος; Ποιὸς μπο-
ρεῖ νὰ ξεχνᾶ πὼς ἡ νῦν ἀξιωματικὴ 
ἀντιπολίτευση, ἀπὸ τὸ 1975 κι ἔπει-
τα –εἴτε ὡς κυβέρνηση εἴτε ὡς ἀντι-
πολίτευση– ψήφισε ἢ ἀνέχτηκε τὴν 
ψήφιση νόμων, οἱ ὁποῖοι πλήττουν 
καίρια τὴν γλωσσική μας παράδοση 
(κατάργηση πολυτονικοῦ συστήμα-
τος) καὶ τὴν ὀρθόδοξη ἰδιοπροσωπία 
μας ὡς λαοῦ (ἀποποινικοποίηση τῆς 
μοιχείας, πολιτικὸς γάμος, νομιμο-
ποίηση τῶν ἐκτρώσεων, σύμφωνο 
συμβίωσης ἑτεροφύλων καί, ὁσο-
νούπω, ὁμοφύλων ζευγαριῶν, ἐκδί-
ωξη τῶν πνευματικῶν ἱερέων ἀπὸ 

τὰ σχολεῖα μας); Ποιὸς μπορεῖ, τέ-
λος, νὰ ξεχνᾶ πὼς ἡ νῦν ἀξιωματικὴ 
ἀντιπολίτευση –εἴτε ὡς κυβέρνηση 
εἴτε ὡς ἀντιπολίτευση– δὲν τόλμη-
σε, οὔτε πρόκειται νὰ τολμήσει νὰ 
ἀποσύρει ἀπὸ τὰ σχολεῖα μας τὰ 
ἀπαράδεκτα σχολικὰ βιβλία, ἰδίως 
τῆς «Γλῶσσας» καὶ τῆς Ἱστορίας, τὰ 
ὁποῖα –λιγότερο ἢ περισσότερο– 
ἀφελληνίζουν τὰ Ἑλληνόπουλα, τὰ 
κάνουν νὰ αἰσθάνονται μειονεκτικὰ 
ποὺ εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ 
Ἕλληνες, τὰ στεροῦν ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα 
τὰ ὡραῖα ποὺ μαθαίναμε παλαιότερα 
στὰ σχολειά μας, ὅλα ἐκεῖνα ποὺ μᾶς 
ἔκαναν ἀνθρώπους μὲ ἀρχές, ἦθος 
καὶ ἀξίες;

Λαμβάνοντας ὑπόψη ὅλα τὰ πα-
ραπάνω, ἀναρωτιέμαι ἐὰν ὁ κ. Θε-
οτοκάτος ἔχει τὸ σθένος νὰ παρα-
μένει πρόεδρος τῆς Α.Σ.Π.Ε., λόγῳ 
τῆς ἐπιλογῆς του νὰ στηρίξει τὴν 
συγκεκριμένη ὑποψηφιότητα, λόγῳ 
κυρίως τῆς ἐπιλογῆς του νὰ συνε-

χίσει νὰ στηρίζει τὸ συγκεκριμένο 
κόμμα ποὺ προξένησε τόσα δεινὰ 
στὴν πατρίδα μας.

Κύριοι, ἀπεμπλακεῖτε τὸ συντο-
μότερο δυνατὸ ἀπὸ τὸ σάπιο πολι-
τικὸ κατεστημένο ποὺ διαλύει τὴν 
εὐλογημένη πατρίδα μας! Ἀγκα-
λιάστε τὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», Πο-
λιτικὴ Παράταξη Συνεχιστῶν τοῦ 
Καποδίστρια», τὴν παράταξη τῆς 
Ρωμηοσύνης, ποὺ θέτει ὡς πυξίδα 
τῆς πολιτικῆς της τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ 
Χριστοῦ, ποὺ ταπεινὰ ἀκολουθεῖ τὰ 
χνάρια τοῦ μάρτυρα κυβερνήτη Ἰω-
άννου Καποδίστρια, ποὺ ἔχει στὶς 
προτεραιότητές της τὴν πολύτεκνη 
οἰκογένεια, προσφέροντας μισθὸ 
στὴν πολύτεκνη μάνα, γιὰ νὰ ἀνα-
τρέφει ἀπερίσπαστη τὰ παιδιά της.

Μὲ πόνο κι ἀγάπη Χριστοῦ,
Κωνσταντῖνος Παπανικολάου,

μέλος Συλλόγου Πολυτέκνων 
Λαρίσης καὶ περιχώρων.

Ἐπιστολὴ πολυτέκνου πρὸς τὸν πρόεδρο τῆς ΑΣΠΕ
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Στὴν περιγραφὴ μιᾶς ἰδιαίτερα ἀνατριχιαστικῆς εἰκόνας προέβη τὸ βράδυ 
τῆς 13ης Ὀκτωβρίου 2015 ὁ δήμαρχος τοῦ Ἀγαθονησίου παρεμβαίνοντας 
τηλεφωνικὰ σὲ ζωντανὴ τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ στὸ τοπικὸ κανάλι τῆς Ρόδου, 
TVKosmos. Ὅπως περιέγραψε πολὺ χαρακτηριστικά, «ἦταν φοβερό τὸ 
θέαμα τῶν 22(!) σκαφῶν, φουσκωτῶν, πλεούμενων πάσης φύσεως ποὺ 
προσέγγισαν ὅλα μαζὶ τὸ Ἀγαθονήσι καὶ ἀποβίβασαν 962 ἀνθρώπους».

962 πρόσφυγες, μετανάστες καὶ λαθρομετανάστες ἀποβιβάστηκαν 
ἀπρόσκλητοι, ἐτσιθελικὰ καὶ κυρίως χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἀντίσταση ἀπὸ 
τὶς Ἑλληνικὲς ἀρχές, σὲ ἕνα νησὶ 150 κατοίκων κατὰ τὰ λεγόμενα τοῦ 
δημάρχου ἢ 185 κατοίκων σύμφωνα μὲ τὴν ἀπογραφὴ τοῦ 2011. Μέσα 
σὲ λίγα λεπτὰ τῆς ὥρας ὁ πληθυσμὸς τοῦ νησιοῦ ἑπταπλασιάσθηκε, μὲ 
τοὺς μόνιμους κατοίκους νὰ εἶναι μειοψηφία στὸ νησί τους(!), μόλις τὸ 
14%, χωρίς, ὡστόσο, αὐτὸ νὰ πάρει διαστάσεις ἐθνικοῦ ζητήματος, 
τόσο ἀπὸ τὰ μισθοφορικὰ μέσα ἐνημερώσεως τῆς πατρίδος μας, ὅσο 
καὶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες βο(υ)λευτὲς καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ ὅλους ὅσοι 
ἐκλέγονται ἀπὸ τὰ νησιά.

Εἶναι προφανὲς πὼς σύσσωμο τὸ σάπιο καὶ διεφθαρμένο Ἑλληνικὸ 
πολιτικὸ σύστημα εἶναι συνένοχο σὲ αὐτὸ ποὺ συντελεῖται στὴν πατρίδα 
μας. Τὰ νησιὰ ἐρημώνουν ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες κατοίκους τους λόγῳ του ὅτι 
ἡ πολιτεία δυσκολεύει τὴν ἐπιβίωσή τους καὶ ταὐτόχρονα κατοικοῦνται 
ἀπὸ ἀλλογενεῖς μέσῳ τῆς ἀθρόας εἰσροῆς μεταναστῶν, λαθρομεταναστῶν 
καὶ προσφύγων ποὺ ἀλλοιώνει τὴν πληθυσμιακὴ σύνθεση τῶν Ἑλληνικῶν 
νήσων.

Γιὰ νὰ γίνει κατανοητὸ τὸ πὼς τὸ ἄθλιο πολιτικὸ σύστημα ἐκμεταλλεύεται 
τὰ νησιὰ (καὶ ὄχι μόνο) πρὸς ὄφελός του, ἂς παρατηρήσουμε κάτι 
ἀξιοπερίεργο: Στὶς ἐθνικὲς ἐκλογὲς τοῦ 2009 ἡ ἐγγεγραμμένη ἐκλογικὴ 
δύναμη τοῦ Ἀγαθονησίου ἦσαν 262 ψηφοφόροι, ἐνῶ τελικὰ ψήφισαν 
οἱ 141 (53,82%), ἐνῶ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2015 ἐγγεγραμμένοι ἦσαν 
277 ἐκ τῶν ὁποίων ψήφισαν οἱ 122 (44,04%). Ὅμως, ὑποτίθεται πὼς 
οἱ ἐκλογὲς τοῦ Σεπτεμβρίου 2015 ἔγιναν μὲ τοὺς ἴδιους ἐκλογικοὺς 
καταλόγους τῶν ἐκλογῶν τοῦ Ἰανουαρίου 2015. Τότε στὸ Ἀγαθονήσι ἦσαν 
ἐγγεγραμμένοι 289 (!) ψηφοφόροι καὶ εἶχαν ψηφίσει οἱ 124 (42,91%). 
Πῶς ἐξηγεῖται αὐτὴ ἡ διαφορὰ καὶ πῶς δημιουργήθηκε ἀφοῦ οἱ ἐκλογικοὶ 
κατάλογοι παρέμειναν οἱ ἴδιοι; Ὅλα αὐτὰ σὲ ἕνα νησὶ ποὺ ἡ ἐπίσημη 
ἀπογραφὴ ἔχει καταγράψει 185 κατοίκους! Φανταστεῖτε τί συμβαίνει σὲ 
ὁλόκληρη τὴν ἐπικράτεια.

Αὐτὰ εἶναι τὰ παιχνίδια τῆς Ἑλληνικῆς(;) πολιτείας στὰ νησιά της (καὶ 
ὄχι μόνο)! Ἀκαθόριστο ἐκλογικὸ σῶμα ποὺ μεταβάλλεται σύμφωνα μὲ 
τὸ ποιὸς ἔχει ὁρισθεῖ πὼς θὰ κυβερνήσει, ἀλλογενεῖς ποὺ ὡς ἔποικοι 
ἐγκαθίστανται καὶ ἀλλοιώνουν τὸν χαρακτήρα καὶ τὸ χρῶμα τῆς πατρίδος 
μας καὶ ἕνα κράτος ποὺ καθημερινὰ δολοφονεῖ τοὺς Ἕλληνες πολῖτες 
του κάνοντας χῶρο γιὰ τοὺς δυτικοὺς κατακτητὲς καὶ στὰ ὄργανά τους.

Τὸ τραγικὸ τῆς ὑπόθεσης εἶναι πὼς οἱ Ἕλληνες ἀκόμα διαφωνοῦν γιὰ τὸ 
ἐὰν ἡ ΝΔ, τὸ ΠΑΣΟΚ ἢ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔκαμαν τὸ μεγαλύτερο κακὸ στὸν τόπο 
καὶ δὲν βλέπουν πὼς ὅλοι ἀνεξαιρέτως εἶναι συνένοχοι στὸ ἔγκλημα κατὰ 
τῆς πατρίδος! Δὲν ἐξαιρεῖται κανείς! Οὔτε κἂν οἱ ἀκραῖες φωνὲς τοῦ ΚΚΕ 
καὶ τῆς χρυσῆς αὐγῆς! Ὅλοι ὑπηρετοῦν τὸ σχέδιο ποὺ θέλει τὴν Ἑλλάδα 
νὰ σβήνει ἀπὸ τὸν Εὐρωπαϊκὸ χάρτη. Ὅποιος δὲν συνειδητοποιεῖ αὐτὴν 
τὴν ἀλήθεια εἶναι εἴτε ἀνόητος, ἢ ἔχει συμφέρον ἀπὸ τὴν καταστροφὴ τῆς 
χώρας.

 Στὸ προηγούμενο τεῦχος τῆς ἐφημερίδος μας, ἐκ λάθους, χρησι-
μοποιήθηκε ἕνα γράφημα τοῦ BBC ποὺ διατηροῦμε στὰ ἀρχεῖα μας 
προκειμένου νὰ στηλιτεύσουμε τὴν ὕπουλη στάση τῶν διεθνῶν Μέσων 
Ἐνημερώσεως σχετικὰ μὲ τὸ Σκοπιανὸ ζήτημα, ποὺ προσπαθοῦν νὰ 
«ἐπιβάλλουν» μὲ τὴν μέθοδο τῆς πλύσης ἐγκεφάλου τὴν χρήση τοῦ 
ὀνόματος Μακεδονία στὴν γειτονικὴ χώρα. Τὸ γράφημα αὐτὸ προο-
ριζόταν γιὰ μελλοντικὸ ἄρθρο τῆς ἐφημερίδος, ὅπου θὰ γινόταν καὶ 
ὁ κατάλληλος σχολιασμός.

Ζητοῦμε τὴν κατανόησή σας γιὰ τὸ λάθος αὐτὸ ποὺ προῆλθε ἀπὸ 
τὸν ὑπερβολικὸ φόρτο ἐργασίας ποὺ ἐπωμίσθηκε τὸ προσωπικό τῆς 
Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» τὸ προηγούμενο διάστημα, δεδομένου 
ὅτι τὸ συγκεκριμένο φύλλο τυπώθηκε ἐν μέσω τῆς προεκλογικῆς 
περιόδου ποὺ ἦταν ἰδιαιτέρως σύντομη, μὲ ἀποτέλεσμα ὅλες οἱ ἐργα-
σίες νὰ γίνουν κάτω ἀπὸ τὴν ἀσφυκτικὴ πίεση τοῦ χρόνου. Τὸ λάθος 
αὐτὸ ἔχει ἀποκατασταθεῖ, τοὐλάχιστον, στὴν ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση 
τῆς ἐφημερίδος.

Τὸ βρώμικο παιχνίδι μὲ τὰ Ἑλληνικὰ νησιὰ
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Μέ βαθειά θλίψη καί ἔντονο προβληματισμό 
παρακολουθοῦμε τά ὅσα συμβαίνουν στίς 

μέρες μας στήν ἁγιοτόκο καί μαρτυρική Πατρίδα 
μας.  Ὁ Γολγοθάς τῆς Πατρίδος καί τοῦ λαοῦ μας 
συνεχίζεται μέ τήν νεοεκλεγείσα πλέον συγκυ-
βέρνηση τῶν ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μέρος καί αὐτή 
τοῦ ἄθεου καί ἀμοραλιστκού πολιτικοῦ συστή-
ματος πού χρεωκόπησε τήν χώρα, μετά τήν μνη-
μονιακή της μεταμόρφωση καί τήν εξαπάτηση 
τῶν ψηφοφόρων της, δίνει καί αὐτή γῆ καί ὕδωρ 
στούς δανειστές–δυνάστες. Ἐμμένει στήν παρα-
μονή τῆς χώρας μας στό εὐρώ πού ἔχει ὥς συνέ-
πεια τήν 3η  καί ἀπεχθέστερη δανειακή σύμβαση 
πού περιλαμβάνει ἐξουθενωτικούς φόρους, μεί-
ωση μισθῶν καί συντάξεων, ξεπούλημα τῆς δη-

μόσιας περιουσίας, ἐπιβουλεύεται τά σπίτια καί 
τίς καταθέσεις τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καί κυρίως 
συνεχίζει τήν διόγκωση τοῦ χρέους μέσῳ τῶν 
ἀδιέξοδων δανεισμῶν.

Παράλληλα, μέ τήν ὑπονόμευση τοῦ κατηχη-
τικοῦ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευ-
τικῶν, τήν διαστρέβλωση τῆς Ἱστορίας, τήν πο-
λιτική τῶν ἀνοιχτῶν συνόρων καί τήν προβολή 
καί ὑποστήριξη τῶν αἰτημάτων τῆς ὀμοφυλόφιλης 
ἀνωμαλίας, ἐπιχειρεί νά μετατρέψει τήν Πατρίδα 
μας σέ προτεκτοράτο τῆς παγκόσμιας οἰκουμε-
νιστικής διακυβέρνησης.

Γίνεται πλέον φανερό ὅτι δέν τίθεται θέμα ἐξό-
δου ἁπλώς ἀπό τήν κρίση, ἀλλά ἀνάγκη γιά τήν 
ἀπελευθέρωσή μας ἀπό τούς Δυτικούς–δυνάστες 

καί τό σάπιο πολιτικό μας σύστημα. Ἡ ἀνάκτηση 
τῆς ἐθνικής ἀνεξαρτησίας μέ τήν ἔξοδο μας ἀπό 
τό εὐρώ, ἡ ἀνύψωση τῆς Παιδείας τοῦ λαού μας 
μέσῳ τῆς ἐπιστροφής στό ἦθος καί στήν εὐσέβεια 
τῶν Πατέρων μας ἀποτελούν ἀναγκαίες προϋπο-
θέσεις γιά τήν ἀνόρθωση τοῦ τόπου.

Τόν καλόν αὐτόν ἀγώνα προβάλει ἀπό τῆς 
ἱδρύσεως της –τόν Ἰανουάριο τοῦ 2008– ἡ πολιτι-
κή Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» τῶν συνεχιστῶν τῆς 
πολιτικῆς τοῦ Καποδίστρια. Πόθος καί σκοπός 
μας εἶναι ἡ ἐπιστροφή πρωτίστως τῆς πολιτικῆς 
καί τῆς Πατρίδος μας στήν τροχιά τῆς Ρωμιοσύ-
νης, στήν πολιτική ἐκείνη πού ὁραματίστηκε ὁ 
μαρτυρικός μας κυβερνήτης Ι. Καποδίστριας. Ἡ 
πολιτική αὐτή ἔχει ὥς ἀφετηρία τήν πίστη στόν 
Θεό καί στήν ζωή της Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας 
καί γιά αὐτό εἶναι πάνω ἀπό ὅλα ἦθος καί διακο-
νία καί ὄχι διαπλοκή καί ἰδιοτέλεια.

Ἔχουμε βαριά εὐθύνη ὥς λαός μέ τό νά παρα-
κολουθοῦμε ἀπαθεῖς τό γκρέμισμα τοῦ τόπου 
ὥς ἀντάλλαγμα τῶν εὐρώ-δόσεων τῶν ἀπόγο-
νων τῶν Φράγκων. Φέρουμε κληρονομιά πολλῶν 
ἀγώνων πού ἔγιναν γιά τήν ἐλευθερία καί συ-
νεπῶς ἔχουμε χρέος τήν συνέχισή τους προκειμέ-
νου νά παραδώσουμε τήν Πατρίδα μας ἀλώβητη 
στά παιδιά μας.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙ-
ΚΟΣ, ΑΛΛΑ ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΥΣΙΩΔΗ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ.

Γιώργος Διονάς
Στέλεχος Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Δημοσιεύματα τοῦ Γερμανικοῦ Τύπου ἀνα-
φέρονται καὶ πάλι στὴν συγκυβέρνηση τῆς 

Ἑλλάδος καὶ τὸ τελεσίγραφο ποὺ τῆς δόθηκε ἀπὸ 
τοὺς δανειστὲς προκειμένου νὰ προχωρήσει στὶς 
μεταρρυθμίσεις ποὺ δεσμεύτηκε πὼς θὰ κάνει.

Ὅπως ἀναφέρει δημοσίευμα τῆς Bild ποὺ ἀνα-
μεταδίδει (1) ἡ Deutsche Welle «ὁ Ἕλληνας πρωθυ-
πουργὸς Ἀλέξης Τσίπρας ὁλοκληρώνει τὴν πρώτη 
του χρονιὰ στὴν πρωθυπουργία ἔτσι ἀκριβῶς 
ὅπως τὴν ξεκίνησε: κάνοντας κόλπα. Ὁ Τσίπρας 
μεταθέτει γιὰ τὴν ἑπόμενη χρονιὰ σημαντικὲς καὶ 
σκληρὲς μεταρρυθμίσεις καὶ σύμφωνα μὲ πλη-
ροφορίες τῆς Bild μάλιστα, χωρὶς προηγούμενη 
συνεννόηση μὲ σημαντικοὺς πιστωτές. Πρόκειται 
γιὰ μεταρρυθμίσεις οἱ ὁποῖες, στὴ βάση τῶν συν-
θηκῶν γιὰ τὸ τρίτο πακέτο βοήθειας τῆς Ἑλλάδας, 
πρέπει νὰ περάσουν ὡς νόμος ἀπὸ τὴ Βουλὴ μέχρι 
τὶς 31 Δεκεμβρίου».

Μπορεῖ, ὅπως σημειώνει ἡ Bild, νὰ τίθεται σή-
μερα πρὸς ψήφιση ἕνα μεγάλο νομοθετικὸ πακέ-
το, ἐν τούτοις «στὸ ἄψε-σβῆσε ὁ ἀκροαριστερὸς 
πρωθυπουργὸς ἄφησε νὰ διαγραφοῦν ἀπὸ τὴν 
ἡμερήσια διάταξη τρία ἀμφιλεγόμενα νομοσχέ-
δια, τὰ ὁποῖα δὲν θέλει νὰ ἐγκρίνει ὁ ΣΥΡΙΖΑ». 
Σύμφωνα μὲ τὴν Γερμανικὴ ἐφημερίδα, τὰ ἐπίμαχα 
σημεῖα ἀφοροῦν στὴν μεταρρύθμιση τοῦ συνταξι-
οδοτικοῦ συστήματος ὅπου συμπεριλαμβάνονται 
καὶ οἱ μειώσεις τῶν ἐπικουρικῶν, στὴν ὑψηλότερη 
φορολόγηση τῶν ἀγροτῶν καθὼς καὶ στὴν δυνα-
τότητα ποὺ παρέχεται στὶς τράπεζες προκειμένου 

 (1)  http://dw.com/p/1HNQS

νὰ προχωροῦν σὲ πλειστηριασμοὺς ἀκινήτων.
«Ὁ λόγος γιὰ τὰ κόλπα: ὁ πρωθυπουργὸς ἀντι-

μετώπιζε τὸν κίνδυνο ἧττας στὴ Βουλή. Περισσό-
τερα ἀπὸ 10 μέλη τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος 
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ σκόπευαν νὰ ψηφίσουν κατὰ τῶν 
μέτρων. Ὁ Τσίπρας ὅμως ἔχει μόλις 153 ἕδρες 
στὴ Βουλὴ τῶν 300. Ἡ ἀντιπολίτευση, ἡ ὁποία 
ἄλλοτε τοῦ διασφάλιζε πάντα τὴν ψήφιση με-
ταρρυθμίσεων, ἔχει προαναγγείλει ἤδη ὅτι δὲν 
θὰ συνδράμει αὐτὴ τὴ φορά.

Ἡ τρόϊκα τῶν δανειστῶν ΔΝΤ, ECB καὶ Εὐρω-
παϊκὴ Ἐπιτροπὴ θέτει στὸν Ἕλληνα πρωθυπουργὸ 
μιὰ τελευταῖα διορία μέχρι τὰ μέσα Ἰανουαρίου. 
Ἐν τούτοις στὸ ἐσωτερικὸ ὁ Τσίπρας ἔχει ἀφήσει 
ἤδη νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι θὰ ἀναβάλει ἐκ νέου τα ἐπί-
μαχα νομοσχέδια».

Ἡ συγκυβέρνηση τῆς ἐθνικῆς συμφορᾶς προ-
χωράει βῆμα-βῆμα στὸ καταστροφικό της σχέ-
διο: Ξεπουλάει τὴν ἐθνικὴ περιουσία καὶ κατόπιν 
προκηρύσσει ἐκλογὲς προκειμένου νὰ καταστήσει 
ἐκ νέου συνένοχό της τὸν Ἑλληνικὸ λαό. Στὴν 
πρώτη θητεία της ἀπώλεσε τὰ 11 δὶς τοῦ ΤΧΣ, 
κατασπατάλησε τὰ ταμειακὰ διαθέσιμα τοῦ κρά-
τους, δέσμευσε τὶς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων στὶς 
τράπεζες μέσῳ τῶν capital controls καὶ ψήφισε 
τὴν ἐπαίσχυντη καὶ προδοτικὴ τρίτη δανειακὴ 
σύμβαση ποὺ ὑποθήκευσε τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλ-
λον τῆς χώρας.

Στὴν δεύτερη θητεία της ἐφάρμοσε τὴν κατάρ-
γηση τῆς ἐλάφρυνσης τοῦ συντελεστοῦ τοῦ ΦΠΑ 
στὰ νησιὰ καὶ στὶς ἀκριτικὲς περιοχές, ψήφισε τὸ 
σύμφωνο συμβίωσης τῶν κάθε εἴδους ζευγαριῶν 

(καὶ ὄχι μόνο) ἀλλάζοντας καὶ προσβάλλοντας 
βάναυσα τὸ ἦθος τοῦ κράτους, προχώρησε σὲ 
συμφωνία μὲ τοὺς δυτικοὺς σχετικὰ μὲ τὴν φύ-
λαξη τῶν συνόρων τῆς Ἑλλάδος ποὺ παραχωρή-
θηκε στὴν Ε.Ε., ἀποδέχθηκε τὴν δημιουργία τῶν 
περιβόητων κέντρων ὑποδοχῆς μεταναστῶν (hot 
spots) στὰ Ἑλληνικὰ νησιὰ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τῆς 
Ε.Ε. καὶ τοῦ ΟΗΕ, παραχώρησε 14 ἀεροδρόμια 
ἐθνικῆς σημασίας καὶ σπουδαιότητος στὴν Γερ-
μανικὴ Fraport AG, ἐνῶ μένουν σὲ ἐκκρεμότητα 
οἱ δεσμεύσεις ποὺ ἀναφέρει ἡ Bild.

Ὅπως φαίνεται καὶ στὴν φωτογραφία ποὺ συ-
νοδεύει τὸ παρόν, ὁ πρωθυπουργὸς κοιτάζει τὸ 
ρολόϊ του καὶ σκέφτεται: «Ἀρκετὰ ἔκανα μὲ αὐτὴν 
τὴν λαϊκὴ ἐντολή. Ὥρα νὰ κάνω ἐκλογές, νὰ τὴν 
ἀνανεώσω καὶ νὰ προχωρήσω μὲ τὰ ὑπόλοιπα ποὺ 
μοῦ μένουν μέχρι νὰ διαλύσω ὁριστικὰ τὸν τόπο».

Ἕλληνες θὰ ἀνανεώσετε τὸ συμβόλαιο θανά-
του ποῦ ἔχει ὑπογράψει σύσσωμο τὸ πολιτικὸ 
σύστημα σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος;

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ἑόρτιες ἢ μεθέορτες ἐκλογές;
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φωθεῖ στὴν Εὐρώπη. Ὁ κοινὸς νοῦς ἀντιλαμβάνεται πλέον καὶ μὲ τὸν πιὸ 
κατηγορηματικὸ τρόπο ὅτι οἱ μουσουλμάνοι δὲν ἐνσωματώνονται. Αὐτὸ 
βέβαια δὲν σημαίνει ὅτι ὅλοι εἶναι ὑποψήφιοι τρομοκράτες. Μπορεῖ ὅμως 
κάποιος νὰ ἀποφανθεῖ γιὰ τὰ βαθύτερα πιστεύματα ὅλων τῶν ἀνθρώπων 
ποὺ ζοῦν στὴν Εὐρώπη;

Εἶναι ὅμως μόνο ὁ τρόμος καὶ ἡ ἀνασφάλεια ποῦ ἀντιμετωπίζουν οἱ 
εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ σὰν συνέπεια τῶν πολιτικῶν ἐπιλογῶν τῶν ἡγεσιῶν τους; 
Δυστυχῶς ὄχι. Ἡ ἐπερχόμενη παγκόσμια διακυβέρνηση θέλει νὰ ἐλέγξει 
ὁλοκληρωτικὰ τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων. Ἡ τρομοκρατία θὰ χρησιμοποιηθεῖ 
ὥστε νὰ γενικευθεῖ ἡ ἀστυνόμευση τῶν πολιτῶν καὶ ἡ παρακολούθηση 
μὲ σύγχρονα ἠλεκτρονικὰ μέσα κάθε δραστηριότητας. Βαθύτερος στόχος 
ἀποτελεῖ ὁ ἔλεγχος τῶν συνειδήσεων. Ὁ φόβος καὶ ἡ ἀνασφάλεια τῶν 
πολιτῶν θὰ ἐπιτρέψουν ἀκραῖες, φασιστικὲς μορφὲς ἐλέγχου.  Ἡ ἀχρήμα-
τη κοινωνία ποὺ προωθεῖται, μὲ τὴν αἰτιολόγηση τῆς πάταξης τῆς φορο-
διαφυγῆς καὶ τῆς καταπολέμησης τῆς ἐγκληματικότητας, θὰ ἑξαρτήσει 
πλήρως τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὶς τράπεζες. Τὸ σχέδιο ὑποδούλωσης, γιατί 
περὶ αὐτοῦ πρόκειται, περιλαμβάνει βέβαια καὶ τὴν οἰκονομικὴ ἐξαθλίω-
ση τῶν ἀνθρώπων, κάτι ποὺ ἤδη συμβαίνει στὴν πατρίδα μας μὲ ἀφορμὴ 
τὴν οἰκονομικὴ κρίση. Ἡ καταστρατήγηση, γιὰ λόγους δημοσιονομικῆς 
ἐξυγίανσης, τῶν βασικῶν δικαιωμάτων τῆς ἐργασί-
ας, τῆς περίθαλψης καὶ κοινωνικῆς πρόνοιας καὶ ἡ 
μείωση τῶν μισθῶν (λόγῳ καὶ τοῦ ἄφθονου ἐργα-
τικοῦ δυναμικοῦ ποὺ εἰσρέει) ὁδηγοῦν στὴν προλε-
ταριοποίηση τῆς μεσαίας τάξης. Ὁ πλήρης ἔλεγχος 
ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση καὶ 
ἐπιβολὴ καὶ θὰ ἐπιτευχθεῖ μὲ τὴν πανθρησκεία ποὺ 
ἤδη προωθεῖται. Δυστυχῶς, αὐτὴ ποὺ ἐπέβαλλε τὴν 
πολυπολιτισμικότητα στὶς εὐρωπαϊκὲς κοινωνίες, 
δηλαδὴ ἡ διεθνὴς οἰκονομικὴ ὀλιγαρχία, φαίνεται 
ὅτι ἐπιτυγχάνει τοὺς στόχους της.

Οἱ Δυτικὲς κοινωνίες, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἑλληνική, ἔχουν 
ὑποταχθεῖ στοὺς σύγχρονους ἐξουσιαστὲς τῆς σκέ-
ψης. Σαφῶς ὑπάρχουν ἀντιδράσεις, ὅμως ἡ πλειοψη-
φία τῶν πολιτῶν χειραγωγεῖται ἀπὸ τὰ μέσα μαζικῆς 
ἐξαπάτησης καὶ τοὺς ἀργυρώνητους δημοσιογρά-

φους τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας. 
Ἀπαιτεῖται οὐσιαστικὸς προβληματισμὸς ἀπὸ τοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης 

γιὰ τὶς στρατηγικὲς ἐπιλογὲς τῶν κυβερνήσεών τους.
Στὴν Πατρίδα μας ὅπου ὑπάρχει ἡ μακραίωνη παράδοση τοῦ Ρωμαίϊ-

κου πολιτισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀντίστασης στὴν κάθε μορφῆς ὑποδούλωση, θὰ 
περίμενε κανεὶς ὅτι ἡ προσπάθεια χειραγώγησης θὰ ἦταν δυσκολότερη. 
Ὅμως τὰ ἀντανακλαστικὰ τοῦ λαοῦ μας ἔχουν ἀμβλυνθεῖ, γιατί ἔχουν φρο-
ντίσει οἱ ἄρχοντές του, κυρίως μετὰ τὴ μεταπολίτευση, νὰ νοθεύσουν τὶς 
Παραδόσεις αὐτοῦ τοῦ τόπου καὶ κυρίως νὰ ἀλλοιώσουν τὴν Ὀρθόδοξη 
ἰδιοπροσωπία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἔτσι, χωρὶς πυξίδα, ὁ λαὸς μας γίνεται 
εὔκολα χειραγωγήσιμος ἀπὸ τοὺς διάφορους πολιτικοὺς σωτῆρες, ποὺ τὸν 
κοροϊδεύουν κατάμουτρα. 

Ἡ ἐπανεύρεση τῆς χαμένης μας ταυτότητας, τῆς Ρωμαίϊκης αὐτοσυνει-
δησίας μας, εἶναι τὸ βασικὸ πρόταγμα τῆς ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Εἶναι ὁ μόνος 
οὐσιαστικὸς δρόμος ἀντίστασης, τόσο προσωπικῆς ὅσο καὶ συλλογικῆς, 
στὴ λαίλαπα τῆς παγκοσμιοποίησης ποὺ φουντώνει μέρα μὲ τὴ μέρα.  

Ὁ πρόεδρος
Μιχαὴλ Ε. Ἠλιάδης

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)

Μιὰ ἑβδομάδα μετὰ τὶς ἐπιθέσεις στὸ Παρί-
σι καὶ κατόπιν αἰτήματος τῆς Γαλλίας, οἱ 

Εὐρωπαῖοι ὑπουργοὶ τῶν Ἐσωτερικῶν καὶ τῆς 
Δικαιοσύνης συνεδρίασαν στὶς Βρυξέλλες προ-
κειμένου νὰ συντονίσουν τὴν ἑνιαία Εὐρωπαϊκὴ 
θέση καὶ στάση ἀπέναντι στὴν ἀπειλὴ τῆς τρο-
μοκρατίας.

Αὐτὸ ποὺ δὲν μετέδωσαν καὶ δὲν ἔγραψαν τὰ 
προβοκατόρικα Δυτικὰ καὶ τὰ Ἑλληνικὰ μισθο-
φορικὰ μέσα Ἐνημερώσεως εἶναι πὼς τὸ κύριο 
θέμα τῆς συζήτησης τῶν Εὐρωπαίων ἦταν ὁ ἐπα-
ναπροσδιορισμὸς τῆς συνθήκης τοῦ Schengen, 
ἀλλὰ καὶ ἡ δημιουργία μίας mini-ζώνης Schengen 
ποὺ δὲν θὰ συμπεριλαμβάνει τὴν Ἑλλάδα.

Οἱ Φράγκοι ὑποχρέωσαν τὴν Ἑλλάδα μέσῳ τοῦ 
Κανονισμοῦ «Δουβλίνο II» ποὺ εἶναι ἀπόρροια 
τῆς συνθήκης τοῦ Schengen νὰ γίνει τὸ κέντρο 
ὑποδοχῆς καὶ παραμονῆς τῶν μεταναστῶν, τῶν 

λαθρομεταναστῶν καὶ τῶν προσφύγων. Τώρα 
θέτουν τὴν πατρίδα μας ἐκτός τῶν προνομίων 
τῆς συνθήκης, ἀλλὰ μὲ ἀκέραιες τὶς ὑποχρεώσεις 
ποὺ πηγάζουν ἀπὸ αὐτήν!

Ἡ συγκυβέρνηση τῆς συμφορᾶς μπροστὰ στὸ 
μεῖζον αὐτὸ ἐθνικὸ ζήτημα (ὅπως σὲ ὅλα ἄλλω-
στε) εἶναι παντελῶς ἀποῦσα καὶ τὸ μόνο ποὺ τὴν 
ἀπασχολεῖ εἶναι ἡ ὁριακή, πλέον, κοινοβουλευ-
τική της πλειοψηφία. Ὅπως τονίσαμε καὶ στὸ 
παρελθὸν ἡ κυβέρνηση δρομολογεῖ ἐκλογικὲς 
ἐξελίξεις στὴν χώρα καὶ δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ 
τίποτε ἄλλο. Οἱ δυτικοὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρᾶ 
ἔχουν ἁρπάξει τὴν εὐκαιρία ποὺ τοὺς δίνουν οἱ 
ἀμοραλιστὲς πολιτικάντηδες τῆς συγκυβέρνη-
σης, τῆς ἀντιπολίτευσης καὶ ὅλων ἀνεξαιρέτως 
τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τοῦ κοινοβουλίου καὶ 
λεηλατοῦν βάναυσα τὴν πατρίδα μας.

Ἡ προδοτικὴ ἐμμονὴ γιὰ τὴν παραμονὴ τῆς 
χώρας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἔχει ὀλέθριες συ-
νέπειες πάνω στοὺς Ἕλληνες πολῖτες. Ὁ κρατικὸς 
προϋπολογισμὸς τοῦ 2016 ποὺ συνετάχθη στὶς 
Βρυξέλλες περιλαμβάνει νέους φόρους, αὐξήσεις 
τῶν τιμολογίων τῶν ΔΕΚΟ, μειώσεις σὲ μισθοὺς 
καὶ συντάξεις, κατάργηση τοῦ ΕΚΑΣ, διατήρη-
ση τῆς ἀνεργίας καὶ τῆς ὕφεσης τῆς Ἑλληνικῆς 
οἰκονομίας. Παρὰ ταῦτα ὑπάρχει ἀκόμα μιὰ με-
ρίδα Ἑλλήνων ποὺ ἐπιθυμεῖ τὴν παραμονὴ τῆς 
πατρίδος μας στὴν ζώνη τοῦ εὐρὼ καὶ στὴν Ε.Ε.!

Τί ἄλλο πρέπει νὰ γίνει γιὰ νὰ καταλάβει ὁ 
Ἕλληνας πῶς οἱ Εὐρωπαῖοι τὸ μόνο ποὺ θέλουν 

ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα εἶναι τὸ νὰ τὴν ὑποδουλώσουν 
πλήρως; Δὲν ἔχουν σκοπὸ νὰ συμπεριφερθοῦν 
στὴν πατρίδα μας σὰν ἰσότιμο μέλος γιατί πολὺ 
ἁπλᾶ δὲν μᾶς θεωροῦν ἴσους μὲ αὐτούς. Τὸ πρό-
βλημα εἶναι πὼς ἐμεῖς πασχίζουμε μανιωδῶς νὰ 
παραμείνουμε στὴν παρέα τους ἀκόμα κι ἂν αὐτοὶ 
μᾶς ἐξευτελίζουν καθημερινά, ἢ, ὅπως λέγεται 
στὰ σημερινὰ κακοποιημένα Ἑλληνικά, ἡ Ἑλλάδα 
εἶναι θύμα τοῦ bullying τῆς Ε.Ε.

https://t.co/T0x5kWa1Na

Τὸ bullying τῆς Ε.Ε. στὴν Ἑλλάδα

Ἡ Εὐρώπη θερίζει θύελλες
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ἡ ἀταλάντευτη θέση τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στὴν 
ἐφαρμογὴ τῆς μόνης Ἑλληνικῆς πολιτικῆς, θὰ 
ἐκτιμηθοῦν σύντομα ἀπὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ 
ἐκλογικοῦ σώματος. Ἀπαιτεῖται ἀπὸ ὅλους ἐμᾶς 
μεγαλύτερη προσπάθεια, ὥστε τὸ μήνυμα τῆς 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» νὰ φτάσει σὲ κάθε ἑλληνικὸ σπί-
τι, πόρτα – πόρτα, στόμα μὲ στόμα γιὰ νὰ δρέ-
ψουμε σὺν Θεῷ γλυκύτερους καρπούς.

Ἂν ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶχε φωνὴ στὴν Ἑλληνικὴ 
Βουλὴ θεωροῦμε ὅτι πολλὰ ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ 
ὑφίσταται ἡ Πατρίδα μας, θὰ εἶχαν ἀποφευχθεῖ. 
Αὐτὸ δὲν εἶναι ρητορικὸ σχῆμα, ἀλλὰ βεβαιό-
τητα, ἡ ὁποία στηρίζεται σὲ πραγματικὰ γεγο-
νότα. Προειδοποιοῦμε καὶ ἐνημερώνουμε μὲ τὰ 
δικά μας πενιχρὰ μέσα τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τὸ 
2008 γιὰ τὶς δυσμενεῖς ἐξελίξεις ποὺ ἔρχονται πρὶν 
ἐκδηλωθοῦν. Ἂν αὐτὴ ἡ καταστροφικὴ πορεία γι-
νόταν ἀντιληπτὴ καὶ κατανοητὴ σὲ ἑκατομμύρια 
Ἕλληνες καὶ συγχρόνως γίνονταν ἀντιληπτὲς καὶ 
κατανοητὲς οἱ προτεινόμενες λύσεις, πιστεύει 
κανεὶς ὅτι δὲν θὰ ὑπῆρχε σφοδρὴ ἐναντίωση στὶς 
ἐπιλογὲς τῶν κυβερνώντων; Ἂν ἤξερε ὁ λαός μας 
ποιὰ εἶναι τὰ πραγματικά του προβλήματα καὶ 
ποιὲς θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι οἱ λύσεις τους, θὰ 
ἔμενε ἀδρανὴς καὶ ἀποστασιοποιημένος ὅπως κά-
νει τόσο καιρό, μὲ ἀποκορύφωμα τὶς πρόσφατες 
ἐκλογὲς τοῦ Σεπτεμβρίου, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἀπεῖχε 
σὲ ποσοστὸ 46,5%;

Τονίζουμε λοιπὸν ὅτι τὰ προβλήματα τῆς Πα-
τρίδας μας ξεκινοῦν ἀπὸ τὸ πολιτικό της σύστημα. 
Πολιτικὴ σκέψη δὲν παράγεται στὴν Ἑλλάδα, γιατί 
τὰ συστημικὰ κόμματα, παλαιότερα καὶ νεότερα 
εἶναι «μηχανισμοὶ» μὲ μοναδικὸ στόχο τὴν κατάλη-
ψη τῆς ἐξουσίας ἢ τὴν συμμετοχὴ στὴν διαχείρισή 
της. Εἶναι ἁπλὰ «ἑταιρεῖες» βουτηγμένες στὴν 
διαφθορὰ καὶ τὴν σήψη ποὺ λειτουργοῦν σὰν 
παραρτήματα τῶν κομμάτων τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἀπὸ 
τὴν παγκόσμια ὀλιγαρχία παίρνουν τὶς βασικὲς 
κατευθύνσεις οἱ κυβερνῶντες, στὴ ξένη καὶ ντό-
πια ὀλιγαρχία στηρίζονται γιὰ νὰ κυβερνοῦν σὲ 
βάρος τῶν συμφερόντων τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. 
Αὐτὸ ὀνομάζεται δημοκρατία. Στὰ πλαίσια αὐτῆς 
τῆς τηλεοπτικῆς «δημοκρατίας», νομιμοποιοῦνται 
οἱ πολιτικοὶ νὰ ψεύδονται ἀσύστολα καὶ νὰ ἐμφα-
νίζουν τὰ μαῦρα ἄσπρα. Δὲν χρειάζεται νομίζω 
ἱστορικὴ ἀναδρομή. Ὅλοι θυμοῦνται τοὺς προη-
γούμενους πρωθυπουργοὺς καὶ τὶς ἐπιδόσεις τους 
στὰ ψέματα. Δυστυχῶς, ὁ κ. Τσίπρας ἀκολουθεῖ 
τὴν πεπατημένη. Ψέματα καὶ ἐξαπάτηση τοῦ λαοῦ, 
πολιτικὴ ἀγυρτεία. Ἕνας νέος, σχεδὸν ἄσημος 
πολιτικός, ὁ ὁποῖος στηρίχτηκε ἀρχικὰ ἀπὸ τὶς 

ΗΠΑ καὶ τώρα πλέον 
καὶ ἀπὸ τὴν Ε.Ε., γιατί 
εἶναι ὁ ἄνθρωπός τους, 
ὅπως ἀποδεικνύεται 
καθημερινά. Αὐτὸς θὰ 
«περάσει» τὰ ἐπώδυνα 
μέτρα, περαιτέρω μείω-
ση συντάξεων, αὔξηση 
φορολογίας…, αὐτὸς 
εἶναι ποὺ θὰ ξεπουλή-
σει ὁλόκληρη τὴ δημό-
σια περιουσία. Μιὰ ματιὰ στὸ Asset Development 
Plan, July 30 2015, θὰ πείσει καὶ τοὺς πλέον δύ-
σπιστους. Ὅλα αὐτὰ ἀναμένεται νὰ γίνουν χωρὶς 
πολλὲς ἀντιδράσεις, γιατί χρησιμοποιεῖ ἀριστερή, 
ἐπαναστατικὴ φρασεολογία καὶ ἔχει νέα ἠλικιακὰ 
εἰκόνα. Γεμίσαμε πρόσφυγες καὶ λαθρομετανά-
στες, τὰ νησιά μας ἰδιαιτέρως ἀσφυκτιοῦν, ἀλλὰ 
δὲν ἀντιδρᾶ κανεὶς στὴν ἄθλια πολιτικὴ τῆς Ε.Ε. καὶ 
τῆς κυβέρνησης. Μὲ τὸν μανδύα τῆς «προοδευτι-
κότητας» ἑτοιμάζεται νὰ ξηλώσει ὅ,τι ἔμεινε ὄρθιο 
ἀπὸ τὴν ραχοκοκαλιὰ τοῦ ἔθνους μας, δηλαδὴ τὸ 
Ὀρθόδοξο ἦθος τοῦ λαοῦ μας. Τὸ ἐξωφρενικὸ εἶναι 
ὅτι τὶς ἐνέργειές του θὰ συνοδεύει μὲ ἐπικλήσεις 
γιὰ τὸ «ἦθος» τῆς ἀριστερᾶς, γιὰ νὰ παραπλανεῖ 
τοὺς ἀφελεῖς. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ἔλεγξε μόνο 80 ὑποθέσεις τῆς 
λίστας Λαγκάρντ, ἀπὸ τὶς ὁποῖες τελεσφόρησαν 
μόλις οἱ 38. Ἂς μὴν ξεχνᾶμε ὅτι δύο ὑπουργοὶ τῆς 
κυβέρνησης ἐντοπίστηκαν μὲ «προβληματικὲς» 
δηλώσεις εἰσοδήματος, ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴ «πόθεν 
ἔσχες» τῆς Βουλῆς. 

Ἡ ἱστορία κάνει κύκλους, ἐμεῖς παρατηροῦμε 
τὸ διάβα της καὶ δὲν παραδειγματιζόμαστε, παρ’ 
ὅτι ὁ Α. Παπανδρέου κυβέρνησε μόλις πρὶν ἀπὸ 
20 χρόνια. Σὲ λίγους μῆνες ἡ «κοψοχέρηδες» θὰ 
ἐμφανιστοῦν καὶ πάλι μπροστὰ στὸ ἀδιέξοδο ποὺ 
πλησιάζει ὁλοταχῶς. 

Θλίψη ὅμως προκαλεῖ ἡ κατάσταση στὴν Ν.Δ. 
Ἕνα «μεγάλο» κόμμα, χωρὶς πυξίδα, χωρὶς κοινω-
νικὸ ὅραμα. Τὸ μόνο ποὺ κάνει εἶναι νὰ προβάλλει 
σὰν σωτηρία τὴν Εὐρωπαϊκὴ πορεία τῆς Ἑλλάδος 
καὶ ὅτι … θὰ μᾶς ἔσωζε, ἀλλὰ δὲν πρόλαβε. Δὲν 
ἀξίζει νὰ ἀσχοληθεῖ κανεὶς μὲ τὰ πεπραγμένα τῆς 
Ν.Δ. Παρατηρῆστε ἁπλᾶ, ὅτι τὸ ζήτημα ποὺ τί-
θεται εὐθέως ἀπὸ τοὺς ἐπίδοξους ἀρχηγούς της, 
εἶναι ποιὸς ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ὁ καταλληλότερος 
γιὰ νὰ «χτυπήσει» τὸν Τσίπρα. Ὅπως παλαιότερα 
ἔψαχναν τὸν καταλληλότερο γιὰ νὰ ἀμφισβητή-
σει τὸν Ἀνδρέα. Δὲν εἶναι φανερὴ μόνο ἀπὸ αὐτὸ 
τὸ γεγονός, ἡ πρόθεση τῶν ἀνθρώπων τῆς Ν.Δ.; 
Ἀναζητοῦν τὴν ἐξουσία μὲ κάθε τρόπο καὶ δὲν 
ἐνδιαφέρονται νὰ δημιουργήσουν τίποτα ὠφέλι-
μο γιὰ τὸν τόπο. Μήπως ἀντιστάθηκε παλιότερα 
ἡ Ν.Δ. στὰ ἱστορικὰ ἐγκλήματα τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ.; 
Ἀντιστάθηκε στὴν κατάργηση τῆς ἀξιοκρατί-
ας, στὸν ἐξωφρενικὸ δανεισμὸ τῆς χώρας, στὸν 
ἀφελληνισμὸ τῆς παιδείας, στὴν οἰκοδόμηση τοῦ 
πελατειακοῦ κράτους, στὴ θεσμοποίηση τῆς δια-
φθορᾶς; Ὄχι βέβαια, ἁπλᾶ ἔπαιρνε τὸ μερίδιό της 
ἀπὸ αὐτὰ ὅταν γινόταν κυβέρνηση. Ἀντιστέκεται 
τώρα ἢ θὰ ἀντισταθεῖ ἀντίστοιχα στὰ δεινὰ ποὺ 
φέρνει ὁ ΣΥΡΙΖΑ; Νὰ εἶστε βέβαιοι πὼς δὲν θὰ 
τὸ κάνει καὶ πάλι. Δὲν ὑπάρχει τέτοια πρόθεση 
ἀπὸ τοὺς κατ’ ἐπάγγελμα πολιτικούς της ἐκφρα-
στές. Τὴν ἐξουσία καὶ τὴν νομὴ τῆς ἀποζητοῦν 
ἀνακατεμένοι μὲ τὰ περιττώματα τῆς διαπλοκῆς, 

ὅπως ἄλλωστε κάνει χρόνια τώρα ὁλόκληρὸ τὸ 
πολιτικὸ σύστημα. Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, πῶς αὐτὸ 
τὸ κόμμα συγκέντρωσε τὸ 28% ὅσων ψήφισαν 
στὶς τελευταῖες ἐκλογές. 

Οἱ  Ἕλληνες πολίτες δὲν ἔχουν τίποτα νὰ περι-
μένουν ἀπὸ τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ σύστημα, οὔτε 
ἀπὸ τὰ κόμματα ἐξουσίας, οὔτε ἀπὸ τὶς ἐφεδρεῖες 
τους. Τὸ τρίτο, τὸ ἀριστερὸ μνημόνιο θὰ ἰσοπε-
δώσει τὰ πάντα στὴ χώρα μας. Ἀντιπολίτευση 
οὐσιαστικὰ δὲν ὑπάρχει, γιατί Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ καὶ 
Ποτάμι, ἔχουν ὑπερψηφίσει τὸ τρίτο μνημόνιο, 
ποὺ εἶναι τὸ βασικὸ πλαίσιο τῆς κυβερνητικῆς 
πολιτικῆς. Ἄρα, ὅλοι αὐτοὶ μποροῦν νὰ ἀσχο-
λοῦνται ἁπλᾶ μὴ στάξει ἡ οὐρὰ τοῦ ποντικοῦ καὶ 
μαγαρίσει τὸ λάδι καὶ ὄχι ὅτι ἔβγαλαν τὸν ποντικὸ 
μέσα ἀπὸ τὸ πιθάρι στὸ ὁποῖο εἶχε πέσει.

Τὸ προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ ἀναφέρει 
πτώση τοῦ ΑΕΠ κατὰ 2.3% τὸ 2015. Ἡ Ε.Ε. δη-
μοσιοποίησε πρόσφατα ἕνα «αἰσιόδοξο» σενάριο 
σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο τὸ 2031 ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔχει 
τὸ ΑΕΠ τοῦ 2008. Ἡ ἀνεργία παραμένεις τὰ ὕψη. 
63.000 ἐπιχειρήσεις ἔκλεισαν τὸ Γ’ τρίμηνο τοῦ 
2015 καὶ χάθηκαν 138.000 θέσεις ἐργασίας. Τὰ 
δημόσια ἔσοδα καταγράφουν ὑστέρηση πάνω ἀπὸ 
3 δὶς €. Ἡ καταστροφὴ ποὺ ἐπιφέρουν οἱ μνημονι-
ακὲς πολιτικὲς συνεχίζεται καὶ ἡ πράξη δείχνει ὅτι 
ἡ Ἑλλάδα ὁδεύει ἔτσι πρὸς τὸν γκρεμό, πράγμα 
ποὺ ἰσχυριζόταν ἄλλωστε καὶ ὁ κ. Τσίπρας πρὶν 
τὶς ἐκλογὲς τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 2015, ἐν ἀντιθέσει 
μὲ ὅσα λέει σήμερα, περὶ ἀναγκαίας ἐπέμβασης 
γιὰ νὰ «σωθεῖ» ὁ ἀσθενής. Εἶναι ἁπλᾶ ὑποκριτὴς 
καὶ πολιτικάντης. Προσθέστε σὲ ὅλα αὐτὰ καὶ 
τὰ πρόσφατα στοιχεῖα τῆς ΕΚΤ, σύμφωνα μὲ τὰ 
ὁποῖα κάθε  Ἕλληνας ἔχασε 17.000 € ἀπὸ τὸ 2009 
μέχρι τὸ 2013, ἐνῶ οἱ Γερμανοὶ καὶ οἱ Ὀλλανδοὶ 
κέρδισαν ἀπὸ 33.000€ καὶ 19.000€ ἀντίστοιχα. 

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐπιμένει ὅτι δὲν ὑπάρχει 
λύση γιὰ τὴν πατρίδα μας μέσα στὴν Εὐρωζώνη, 
πράγμα ποὺ ἀποδεικνύεται καθημερινά. Τὸ Εὐρὼ 
συμφέρει μονάχα τὸ τρίγωνο τῆς διαπλοκῆς. 
Ξένη καὶ ντόπια ὀλιγαρχία, πολιτικὸ σύστημα, 
ἰδιοκτῆτες τῶν ΜΜΕ καὶ ὄχι τὸν Ἑλληνικὸ λαό. 
Κάποια στιγμὴ πρέπει αὐτὸς νὰ σταματήσει νὰ 
ἀδιαφορεῖ, νὰ σταματήσει νὰ εἶναι παθητικὸς 
ἀποδέκτης τῆς εἰκονικῆς πραγματικότητας τῶν 
τηλεοπτικῶν καναλιῶν καὶ νὰ γίνει ἐνεργὸς πο-
λίτης. Πολίτης ποὺ τὸν ἐνδιαφέρει, ὄχι μόνο ἡ 
οἰκονομική του ἐπιβίωση, ἀλλὰ ἡ κάλυψη τοῦ 
συνόλου τῶν ἀναγκῶν του σὰν ψυχοσωματικὴ 
ὀντότητα. Ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴ διατήρηση 
τῆς φυσιογνωμίας τῆς Ἑλλάδος, αὐτῆς ποὺ μᾶς 
παρέδωσαν οἱ πατέρες μας. Ὄχι σὰν ἐπιστροφὴ 
στὸ παρελθόν, ἀλλὰ σὰν συντήρηση τῶν τι-
μαλφῶν τοῦ  Ἔθνους μας. Μόνο ἔτσι θὰ κατα-
φέρουμε νὰ πάρουμε μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, 
πίσω τὴν Πατρίδα μας. 

Μιχάλης Ηλιάδης

Ὄχι στὸν ἀφανισμὸ τῆς Ἑλλάδος
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 3)


