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Ἡ Ἑλλάδα ἐκπέμπει SOS

Τά χρόνια περνοῦν καί ὁ ἀπολογισμός 
τῆς ζωῆς μας, τῆς ζωῆς τῶν Ἑλλήνων ὡς 

συλλογικότητα, εἶναι ἀπογοητευτικός. Ἄραγε 
τί ἔχει βελτιωθεῖ τά τελευταῖα χρόνια στήν 
καθημερινότητά μας; Ἡ ζωή ὅλων μας ἐπηρε-
άζεται ἄμεσα ἀπό τίς πολιτικές ἐξελίξεις στήν 
Πατρίδα μας. Ἡ ἀπαισιοδοξία εἶναι διάχυτη 
παντοῦ. Τό ὅποιο χαμόγελο πῆγε νά ἀνθίσει 
στά χείλη κάποιων ἁπλῶν ἀνθρώπων, πού 
πίστεψαν τά λόγια τοῦ νῦν πρωθυπουργοῦ, 
ἔσβησε γρήγορα. Δέν πείθουν πλέον κανέναν 
οἱ κυβερνῶντες. Ὅπως δέν μπορεῖ κανείς νά 
λάβει σοβαρά ὑπ’ ὄψιν τή Ν.Δ., τό ΠΑΣΟΚ 
καί τό Ποτάμι, πού σήμερα διαμαρτύρονται, 
γιά τά μέτρα πού ψήφισαν τόν περασμένο 
Αὔγουστο. Μέ τούς γραφικούς γελωτοποι-
ούς, τούς ὁποίους τά κανάλια μετέτρεψαν σέ 
«σοβαρούς» καί τούς «ἔβαλαν» στήν Βουλή, 
δέν θά ἀσχοληθῶ. Ἡ λεγόμενη «Εὐρωπαϊκή 
προοπτική» τῆς Χώρας πού προβάλλεται σάν 
τό ὅραμα σχεδόν ὅλων τους, ἔγινε Εὐρωπαϊ-
κός ἐφιάλτης γιά τήν Ἑλλάδα. Ἡ οἰκουμενική 
κυβέρνηση, πού δειλά ἀκόμη προωθεῖται, 
ἄν ἀποφασιστεῖ, θά ψηφίσει ὅλα τά μέτρα 

σέ βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί μάλιστα 
χωρίς κανείς τους νά ἐπωμισθεῖ τό πολιτικό 
κόστος. 

Ἡ Ἑλλάδα στενάζει κάτω ἀπό τήν πίεση 
τοῦ μεταναστευτικοῦ. Ἀναθέσαμε μάλιστα 
στήν Τουρκία μέσῳ τοῦ ΝΑΤΟ νά φυλάει 
τά σύνορά μας! Θά τρίζουν τά κόκαλα τῶν 
προγόνων μας. Τό αὔριο φαντάζει ἐφιαλτικό 
μπροστά στό ἐνδεχόμενο τοῦ ἐγκλωβισμοῦ 
ἐδῶ ἑκατοντάδων χιλιάδων μεταναστῶν. 
Μπροστά στό ἐνδεχόμενο νά γίνουμε μιά 
«ἀποθήκη ψυχῶν», σηκώνοντας τό βάρος 
τῶν συνεπειῶν τῆς τακτικῆς τῶν Δυτικῶν 
μας «συμμάχων» καί μάλιστα, ἄκρως δυσα-
νάλογα. Ἡ ἀμείλικτη πραγματικότητα ἐπιβε-
βαιώνει πώς τό σενάριο αὐτό εἶναι σέ ἐξέλιξη, 
μιᾶς καί ἡ Τουρκία δέν ὑπολογίζει κανέναν 
καί τίποτα, ὅπως ἀνέκαθεν κάνει καί οἱ Εὐρω-
παῖοι ἐξυπηρετοῦν ἀποκλειστικά τά συμφέ-
ροντά τους, ὅπως ἐπίσης ἀνέκαθεν κάνουν.

Στό πεδίο τῆς οἰκονομίας ὁ ΣΥΡΙΖΑ συνε-
χίζει τό «θεάρεστο» ἔργο τῶν προηγούμενων 
κυβερνήσεων καί ἡ κατάσταση εἶναι ἀπελ-
πιστική. Τό ξεπούλημα τῆς δημόσιας περι-
ουσίας συνεχίζεται τώρα μέ ἐντονότερους 
ρυθμούς. Μιά ματιά στήν ἀποικιοκρατική 
σύμβαση μέ τήν Fraport γιά τήν παραχώ-
ρηση τῶν 14 ἀεροδρομίων μας, ἐπιβεβαιώ-
νει τοῦ λόγου τό ἀληθές. Γιά νά ἀκριβολο-
γοῦμε ὁλόκληρο τό σχέδιο ξεπουλήματος 
περιλαμβάνεται στό «Asset Development 
Plan» (30 Ἰουλίου 2015) καί ἔχει ὀργανωθεῖ 
ἀπό τή συγκυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ. Τώρα 

Τοῦ Προέδρου τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  
κ. Μιχ. Ἠλιάδη

(Συνέχεια στήν σελ. 8)

(Συνέχεια στήν σελ. 2)

ΤΟ ΗΘΟΣ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Τὸ σύμφωνο συμβίωσης γιὰ 
ὁμοφυλόφιλους εἶναι πλέον 

πραγματικότητα γιὰ τὴν ἑλλη-
νικὴ κοινωνία. Μᾶς ἦρθε ὡς 
δῶρο Χριστουγέννων, ὄχι φυ-
σικὰ ἐξ οὐρανῶν ἀλλὰ ἐκ τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου. Ἤδη 
ἀπὸ τὸ 2008, ὅταν ἀρχικὰ ψηφί-

στηκε τὸ σύμφωνο συμβίωσης 
γιὰ τὰ ἑτερόφυλα ζευγάρια, δι-
αμορφώθηκε μιὰ νέα διάσταση 
τῆς ἔγγαμης καὶ οἰκογενειακῆς 
ζωῆς στὴν ἑλληνικὴ κοινω-
νία. Γιὰ φανταστεῖτε, ἀγαπητοὶ 
ἀναγνῶστες, τὰ παιδιὰ ποὺ γεν-
νιοῦνται σὲ μιὰ τόσο ἐφήμερη 

σχέση: σήμερα συνάπτουμε τὸ 
σύμφωνο καὶ αὔριο τὸ λύνουμε 
πάλι. Καὶ αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐπανα-
λαμβάνεται ἄπειρες φορές. Αὐτὴ 
ἀπὸ τὸ 2008 εἶναι ἡ ἀντίληψη 
τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου 
γιὰ τὸ γάμο καὶ τὴν οἰκογένεια, 
ἀφοῦ ἤδη ἀπὸ τότε εἶχαν δοθεῖ 

Στήν φετινή ἐκδήλωση γιά τήν κοπή τῆς 
Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς Παρατάξεως 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ», πού ἔγινε στίς 14 Φεβρουαρίου 
τοῦ 2016, στήν αἴθουσα τελετῶν, τοῦ συλλόγου 
τῶν Ποντίων «ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ-ΚΟΜΝΗΝΟΙ», 
βραβεύθηκε ὁ ἀφανής ἥρωας καί ἀγωνιστῆς ὁ 
κ. Νικόλαος Τσιρώνης. Στήν ὀκταετῆ πορεία τῆς 
Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι ἡ πρώτη φορά, 
πού βραβεύεται κάποιος ἀπό τούς συνεργάτες 
μας καί αὐτό ἔγινε ὄχι μόνο γιά τήν πολύτιμη 
προσφορά του, ἀλλά κυρίως γιά τό ἦθος του.

Ὁ κ. Τσιρώνης εἶναι ἄνθρωπος τοῦ ἀποτελέ-
σματος καί τῆς οὐσίας. Παρά τό ὅτι σπούδασε 
οἰκονομολόγος, (φοίτησε στήν Ἀνωτάτη Σχο-
λή Οἰκονομικῶν καί Ἐμπορικῶν Ἐπιστήμων ἀπό 
ὅπου καί ἔλαβε τό πτυχίο του), παρά τό ὅτι ἀσχο-

λήθηκε μέ τήν οἰκονομία, τούς θεσμούς τῆς Με-
γάλης Βρετανίας, καθώς καί τήν Ἀγγλική Λογο-
τεχνία, παρά τήν σπάνια ἐξειδίκευση καί γνώση, 
πού ἔχει σχετικά μέ τό πλαστικό χρῆμα ἀφοῦ συ-
νεργάσθηκε ὡς εἰδικός σύμβουλος τῆς Τράπεζας 
Πίστεως (σημερινή ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ) γιά τήν ἐφαρ-
μογή τοῦ συστήματος τῶν πιστωτικῶν καρτῶν, 
δέν προσπάθησε ποτέ νά ὑποδείξει στήν Παρά-
ταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» οὔτε τήν πολιτική, οὔτε τήν 
μέθοδο, δέν ἐπιχείρησε ποτέ νά δώσει συμβουλές 
ἀκόμα καί σέ ζητήματα, πού ἀφοροῦσαν τό ἀντι-
κείμενό του καί συνεπῶς τά γνώριζε σέ βάθος.

Ἀντιθέτως ἀκολουθοῦσε καί ἀκολουθεῖ πιστά 
τήν γραμμή τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», χω-
ρίς νά χρησιμοποιεῖ τίς γνώσεις καί τήν ἐμπειρία 
τοῦ προκειμένου νά προβληθεῖ ὁ ἴδιος, καί, αὐτό 
γιατί πιστεύει πραγματικά στό ὅραμα αὐτό, πού 
ἀποδεδειγμένα ἔχει ἀγαπήσει ἀληθινά. 

Εἶναι ἄβυσσος τό χάσμα, πού χωρίζει τήν νοο-
τροπία τοῦ κ. Τσιρώνη καί τήν πρακτική πολλῶν, 
πού χωρίς νά ἔχουν τίς γνώσεις του, προσέγγισαν 
τήν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» προσπαθῶντας νά 
ἐπιβάλλουν τήν δική τους ἄποψη μέ σκοπό μόνο 
τήν προσωπική τους προβολή.

Ὁ κ. Νικόλαος Τσιρώνης ἔδειξε τό ἦθος του 
καί κατά τήν βράβευσή του ἀπό τόν Πρόεδρο 
κ. Μιχαήλ Ἠλιάδη, ὅπου ἐξέφρασε τήν ἐπιθυμία 
νά παραμείνει ἁπλός στρατιώτης καί ἀγωνιστῆς 
πίσω ἀπό τούς πρωταγωνιστές.

Λίγα λόγια γιά τόν κ. Νικόλαο Τσιρώνη
Ὁ κ. Νικόλαος Τσιρώνης γεννήθηκε στόν Ἅγιο Ἰωάννη Πύργου 

Ἠλείας. Μετά τίς ἐγκύκλιες σπουδές του, ἐργαζόμενος στήν 
Ἐμπορική Τράπεζα Πύργου, σπούδασε οἰκονομικές καί ἐμπορικές 
ἐπιστῆμες. Μετά τήν λήψη τοῦ πτυχίου τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς 
Οἰκονομικῶν καί Ἐμπορικῶν Ἐπιστήμων, σπούδασε οἰκονομία 
τῆς Βρετανίας, θεσμούς τῆς Βρετανίας καί Ἀγγλική Λογοτεχνία.

Ἔχοντας ἀποκτήσει εἰδικότητα στό πλαστικό χρῆμα, συνεργά-
σθηκε ὡς εἰδικός σύμβουλος μέ τήν Τράπεζα Πίστεως (σημερινή 
ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ) γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ συστήματος τῶν πιστω-
τικῶν καρτῶν. Ὁμιλεῖ τήν ἀγγλική καί τήν γαλλική γλῶσσα καί 

ἔχει πλούσιο συγγραφικό καί διδακτικό ἔργο. Ἀσχολεῖται ἐπίσης, μέ τό θέατρο. Ἦταν ὑπεύθυνος 
παραγωγός τῆς ἐκπομπῆς ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ στόν Ραδιοφωνικό Σταθμό τῆς 
‘Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἐπί ἕντεκα σχεδόν χρόνια. Τά ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ 
πού ἐκδίδει ἡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ἀπό τό 1988 φέρουν τήν ὑπογραφή του.

Ὁ κ. Τσιρώνης, συνεχίζει μέχρι σήμερα, μέ ἀμείωτους ρυθμούς, νά ἀρθρογραφεῖ νά σχολιάζει 
τήν ἐπικαιρότητα, νά διατυπώνει κριτικές θεατρικῶν ἔργων καί ἐμᾶς νά μᾶς διδάσκει μέ τό ἦθος 
καί τήν ἁπλότητά του.

Τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης, Σκοταδισμὸς ἐκ Δυσμῶν
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στοὺς πολίτες ποὺ ἦταν πρόθυμοι νὰ υἱοθετήσουν 
τὸ σύμφωνο αὐτὸ ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ δικαιώματα τοῦ 
γάμου. Ἀποτελοῦσαν οἰκογένεια. Ἑπομένως τὸ 
σύμφωνό του 2008 ἔγινε μὲ ἕνα καὶ μοναδικὸ σκο-
πό, τὴν πλήρη διάλυση τῆς ἔγγαμης καὶ οἰκογε-
νειακῆς ζωῆς, ποὺ σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 21, πάρ. 
1 τοῦ Συντάγματος πρέπει ἰδιαίτερα νὰ προστα-
τεύεται. Καὶ γιὰ νὰ εἶναι ὄντως πλήρης ἡ διάλυση 
ἀκολούθησε μετὰ ἀπὸ λίγα χρόνια ἡ ἐπέκταση 
τοῦ συμφώνου στὴν ὁμάδα τῶν ὁμοφυλοφίλων. 
Μὲ τὸ νέο σύμφωνο συμβίωσης ἔγινε ἡ πλήρης 
ἐξίσωση μὲ τὸ γάμο. Τὸ ζευγάρι ἀποκτᾶ καὶ βαθ-
μοὺς συγγένειας (1). Ψηφίστηκε τὴ νύχτα τῆς 22ας 
πρὸς 23η Δεκεμβρίου ἀπὸ τὴ μεγάλη πλειοψηφία 
(193) τῶν παρόντων στὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο 
βουλευτῶν (249) καὶ τὸ ΦΕΚ ἐκδόθηκε ἔγκαιρα 
στὶς 24 Δεκεμβρίου τοῦ 2015, γιὰ νὰ μᾶς φέρουν 
οἱ ἐκπρόσωποί μας ὄχι φυσικά «το Φῶς τὸ τῆς 
γνώσεως», «τὴν ἐξ ὕψους Ἀνατολή», ἀλλὰ τὸν 
ἐκ Δυσμῶν σκοταδισμό.

Κάνει ἐντύπωση ὁ σχεδιασμὸς καὶ ἡ προώθη-
ση τοῦ θέματος ἀπὸ ὅλο σχεδὸν τὸ φάσμα τοῦ 
πολιτικοῦ χώρου. Αὐτό, ἄλλωστε, χαρακτηρίζει 
τὸ σάπιο πολιτικό μας σύστημα, ὅτι πρωτοστατεῖ 
στὸν πιθηκισμὸ κάθε παρηκμασμένης καὶ διε-
φθαρμένης ἀντίληψης ποὺ μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὴν 
«πολιτισμένη» δυτικὴ Εὐρώπη. Ὁτιδήποτε προ-
άγει τὴ διαφθορὰ τῆς κοινωνίας σπεύδουν νὰ 
τὸ ἀντιγράψουν οἱ ἐθνοπατέρες μας, ὅταν ὅμως 
ἡ Δύση ἔχει νὰ ἐπιδείξει κάτι χρήσιμο τότε τὸ 
ἀγνοοῦν.
Τὸ νέο σύΜφωνο σύΜβίωσησ ἐκφράζέί Πέ-

ρίφρονηση Πρoσ Τοὺσ oΜοφύλοφίλούσ
Στὸ προκείμενο θέμα γιὰ τὸν συνειδητὸ χρι-

στιανὸ δὲν ὑπάρχει οὔτε ἡ ἐλάχιστη ἀμφιβο-
λία, ἀφοῦ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, ἐκφράζοντας 
ἀκραιφνῶς τὸν ἀψευδῆ λόγο τοῦ Θεοῦ, ἀποφαί-
νεται ὅτι «ἀρσενοκοῖται βασιλείαν Θεοῦ οὐ κλη-
ρονομήσουσι», φανερώνοντας ἔτσι τὴ βαρύτητα 
αὐτῆς τῆς πάθησης. Ἀλλὰ ἀκόμα γιὰ ἐκεῖνον ποὺ 
ἀναζητεῖ καὶ ἄλλα στοιχεῖα κατὰ τὴν προσέγγιση 
τοῦ θέματος ἕνα εἶναι σαφές: Δὲν χρειάζεται καὶ 
μεγάλη διάκριση, δὲν χρειάζονται μεγάλες φιλο-
σοφίες, ὑπάρχει ἡ ἴδια ἡ φυσικὴ κατάσταση τοῦ 
ἀνθρώπου, ἡ φυσιολογία τοῦ ἀνθρωπίνου σώ-
ματος, αὐτὸ ποὺ ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα ἐπὶ αἰῶνες 
ἀποδεχόταν. Ὁ στοιχειωδῶς ὑγιὴς ἀνθρώπινος 
νοῦς ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τὸ ὑγιὲς 

 (1)  Ν. 4356/2015 (ΦΕΚ Α 181/24-12-2015), 
ἄρθρο 14 πού περιέχει τήν τροποποίηση τῶν ἄρθρων 
1462 καί 1463 τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα.

καὶ τὸ φυσιολογικό, τὸ προσηλωμένο στὴν πραγ-
ματικότητα τοῦ σώματος καὶ τῆς ζωῆς καὶ νὰ τὸ 
διακρίνει ἀπὸ τὸ ἄρρωστο καὶ τὸ διεστραμμένο 
ποὺ θέλει ἰατρικὴ βοήθεια, ἐὰν βέβαιά το ἐπιθυμεῖ 
ὁ ἀσθενής. Γι’ αὐτὸ ἡ νέα νομοθεσία ποὺ μὲ τόση 
μεθόδευση ἔχει ἐπιβληθεῖ δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ 
χαρακτηριστεῖ ὡς ἐγκληματικὴ καὶ μὲ ἰδιαίτερη 
περιφρόνηση πρὸς τοὺς πάσχοντες συνανθρώ-
πους μᾶς ὁμοφυλόφιλους ἀφοῦ προβάλλει τὸ 
ἄρρωστο καὶ διεστραμμένο, μὲ τὸ νὰ τὸ χαρακτη-
ρίζει ὡς γάμο καὶ οἰκογένεια, ὄχι ἁπλῶς ὡς κάτι 
τὸ ὑγιὲς ἀλλὰ «ὡς θεμέλιό της συντήρησης καὶ 
προαγωγῆς τοῦ Ἔθνους» (2). Ἐὰν δὲν ἦταν τόσο 
σοβαρὸ καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἐγκληματικό το 
ζήτημα, θὰ μποροῦσε νὰ γελάσει κανεὶς μὲ τὴν 
ἀνικανότητα τῶν βουλευτῶν μας νὰ ἀντιλαμβά-
νονται, ὅτι οὔτε καν βιολογικὰ μποροῦν νὰ συμ-
βάλλουν τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια στὴ συντήρηση 
καὶ προαγωγὴ τοῦ Ἔθνους, πολὺ δὲ περισσότερο 
πνευματικά. 

Καὶ δὲν προέρχονται ἀπὸ μένα τὰ περὶ δια-
στροφῆς, ἀλλὰ ἀπὸ εἰδικὸ ὁ ὁποῖος ὅσο κανεὶς 
ἄλλος ἔχει ἀσχοληθεῖ μὲ τὸ θέμα τῆς σεξουαλικό-
τητας, ἀπὸ τὸν Σίγκμουντ Φρόιντ (1856-1939). 
Ἀναφέρω ἀπὸ τὸ ἄρθρο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου 
π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη μὲ τίτλο «Φοβικοὶ 
οἱ ἑτεροφυλόφιλοι, ἄρα Θεοφοβικοὶ οἱ ἀθεόφο-
βοι;» (3) τὸ ἑξῆς ἀπόσπασμα: «Ὁ ἰσχυρισμὸς διὰ 
τοῦ ὁποίου οἱ ὁμοφυλόφιλοι καὶ οἱ διεστραµµένοι 
διαβεβαιοῦν πὼς ἀποτελοῦν ἐξαιρετικὰ ὄντα, κα-
ταπίπτει διὰ τῆς διαπιστώσεως πὼς δὲν ὑπάρχει 
οὔτε ἕνας νευρωτικὸς στὸν ὁποῖον νὰ µἡ ἐµφα-
νίζωνται τάσεις ὀµοφυλοφιλίας κι’ ὅτι σοβαρὸς 
ἀριθµὸς νευρωτικῶν συµπτωµάτων ἀποτελεῖ τὴν 
ἔκφρασι αὐτῆς τῆς λανθάνουσας διαστροφῆς. 
Ὅσοι χαρακτηρίζουν τοὺς ἑαυτοὺς τοὺς ὁμοφυ-
λόφιλους δὲν ἀποτελοῦν παρὰ συνειδητοὺς καὶ 
ὁλοφάνερους διεστραμμένους καὶ ὁ ἀριθµὸς τοὺς 
εἶναι πολὺ µικρὸς σὲ σύγκριση µἐ ἐκεῖνον ποὺ 

τοὺς διακρίνει µία λαν-
θάνουσα ὀµοφυλοφιλί-
α»! (4).

Ὁ καιρὸς τῆς παρα-
φροσύνης: Τὸ βιολογικὸ 
φύλο = φαντασίωση καὶ 
τὸ φύλο τῆς ἄρρωστης 
ἐπιθυμίας = πραγματι-
κότητα

Ἴσως μὲ τὸν πιὸ ται-
ριαστὸ τρόπο τὰ παρα-

πάνω λόγια τοῦ Φρόιντ βρίσκουν ἐφαρμογὴ 
στὴν περίπτωσης τῆς Ἀμερικανίδας Judith Butler, 
καθηγήτριας στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Berkeley. 
Θεωρεῖται ὡς ὁ κύριος ἐκφραστὴς τῆς gender 
ideology, τῆς ἰδεολογίας τῶν φύλων ποὺ προω-
θεῖται παγκοσμίως μὲ ταχύτατους ρυθμούς. Τὸ 

 (2)  Ἄρθρο 21, παρ. 1 τοῦ Συντάγματος.
 (3)  Περιοδικό «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ», ἀρ. τεύχ. 

162, Φεβρουάριος 2016, σ. 55.
 (4)  Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Σ. Φρόϊντ, «Εἰσαγωγή στήν 

Ψυχανάλυση», 20ο κεφάλαιο.

1990 ἐξέδωσε ἕνα βιβλίο μὲ τίτλο: Gender Trouble 
– Feminism and the Subversion of Identity (5) ποὺ 
ἀποτελεῖ τὸ βασικὸ ἐγχειρίδιο γιὰ αὐτὴν τὴν ἰδε-
ολογία. Μέσω αὐτοῦ του βιβλίου ἡ Μπάτλερ, ἡ 
ὁποία διακηρύττει ὅτι εἶναι λεσβία, ἐπιδιώκει νὰ 
ἀνατρέψει τὴν καθιερωμένη ἀντίληψη γιὰ τὰ 
φύλα, ὅτι δηλαδὴ οἱ σεξουαλικὲς σχέσεις ἀνα-
πτύσσονται ἀποκλειστικὰ μὲ ἀνθρώπους τοῦ 
ἀντίθετου φύλου. Τὸ βιολογικὸ φύλο, ποὺ ἐκφρά-
ζεται μέσα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικά του σώματός 
μας, γιὰ τὴν Μπάτλερ εἶναι φαντασίωση, κάτι 
ποὺ τὸ πιστεύουμε μόνο, ἐπειδὴ μᾶς τὸ λένε τόσο 
συχνά. Ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ ἐγκλωβίζεται 
σὲ δύο φύλα μόνο, στὸ 
νὰ εἶναι ἢ ἄνδρας ἢ γυ-
ναίκα, ἀλλὰ ὑπάρχουν 
πολλὰ φύλα ἀνάλογα 
μὲ τὸν σεξουαλικὸ προ-
σανατολισμὸ τοῦ κάθε 
ὑποκειμένου, ἀνάλογα 
μὲ τὸ ἂν ἐπιλέγει π.χ. 
νὰ εἶναι ὁμοφυλικός, 
λεσβία, ἀμφιφυλικός, 
διαφυλικός, μεσοφυλικὸς ἢ ὁτιδήποτε ἄλλο σε-
ξουαλικά. Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ ταυτότητά του, ἀλλὰ 
καὶ πάλι ὄχι ἀναγκαστικὰ μόνιμη, ἐπειδὴ μπορεῖ 
νὰ τὴν ἀλλάζει κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του. 
Μόνο ἔτσι, μὲ μιὰ εὐέλικτη, μετατρέψιμη καὶ ποι-
κίλη ταυτότητα φύλου μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ 
ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴ δικτατορία τῆς φύσης καὶ νὰ 
φτάσει μέσα ἀπὸ τὸν ἐλεύθερο αὐτοπροσδιορισμό 
του σὲ μιὰ ὁλοκληρωμένη «ἐλευθερία». 

Συνεπῶς γιὰ τὴν Μπάτλερ καὶ οἱ ἔννοιες τοῦ 
γάμου καὶ τῆς οἰκογένειας ἀλλάζουν ριζικὰ πε-
ριεχόμενο. Ὁ γάμος ὡς θεσμὸς ὀφείλει νὰ ἰσχύει 
γιὰ ὅλες τὶς παραπάνω νοητὲς μορφὲς σεξουα-
λικοῦ προσανατολισμοῦ καὶ ταυτότητας φύλου. 
Ἡ δὲ οἰκογένεια πρέπει νὰ ὁρίζεται πλέον ὡς ἡ 
προσωρινὴ συσχέτιση ἀτόμων ὅλων αὐτῶν τῶν 
ταυτοτήτων, ὅπου τα παιδιὰ δὲν συλλαμβάνονται 
πλέον, ἀλλὰ σχεδιάζονται καὶ ἐκτρέφονται μὲ 
τὴν βοήθεια τῆς ἀναπαραγωγικῆς ἰατρικῆς, μέσω 
τραπεζῶν σπέρματος, παρένθετης μητρότητας, 
γενετικῆς τροποποίησης κ.α.

Αὐτὲς οἱ πέρα γιὰ πέρα παράλογες ἰδέες καὶ 
θέσεις τῆς Μπάτλερ εἶναι ὄντως ριζοσπαστι-
κές. Ὅπως μπορεῖ νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς εὔκο-
λα ὁδηγοῦν σὲ μιὰ πλήρη ἀνατροπὴ τῶν μέχρι 
τώρα σὲ ὅλο τὸν κόσμο δεδομένων. Ὁδηγοῦν 
σὲ μιὰ ὁλοκληρωτικὰ νέα θεώρηση τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἐγκαινιάζουν μιὰ πρωτοφανῆ ἀνθρωπότη-
τα. Ἐπισημαίνουν, ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα ὡς τώρα 
εἶχε καταληφθεῖ ἀπὸ μιὰ καθολικὴ πλάνη. Ἡ κυ-
ρία Μπάτλερ τὴν ἀπελευθερώνει ἀπὸ τὴ δεινὴ 
ὑποδούλωση στὰ δύο φύλα, εἶναι «μεσσιανικὴ» 
μορφή. Μὲ τοὺς ὀπαδοὺς τῆς ἀποτελεῖ τὸ λυ-

 (5)  Κυκλοφορήθηκε στά Ἑλληνικά τό 2009 ἀπό 
τίς ἐκδόσεις Ἀλεξάνδρεια μέ τόν τίτλο: Ἀναταραχή 
φύλου. Ὁ φεμινισμός καί ἡ ἀνατροπή τῆς ταυτότητας.

Σίγκμουντ Φρόιντ (1856-1939)

Τζούντιθ Μπάτλερ

Τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης, Σκοταδισμὸς ἐκ Δυσμῶν
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καυγὲς μιᾶς νέας ἐποχῆς, μιᾶς νέας ἱστορίας. Πα-
ρατηροῦμε τὴ διαστροφὴ σὲ ὅλο το μεγαλεῖο 
της. Παρ’ ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι λίγοι οἱ θιασῶτες 
της στὶς ἀκαδημαϊκές, οἰκονομικὲς καὶ πολιτικὲς 
ἐλὶτ τοῦ κόσμου.

Τὸ τελευταῖο φαίνεται ἀνάγλυφα ἀπὸ τὸ γεγο-
νός, ὅτι μέσα σὲ 20 χρόνια ἡ ἰδεολογία τῶν φύλων 
κατάφερε νὰ ἐπικρατήσει στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη 
(ΗΕ), στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, στὴν Εὐρωπαϊκὴ 
Ἕνωση (ΕΕ) καί, ἂν ὄχι πλήρως, τουλάχιστον σὲ 
μεγαλύτερο ἢ μικρότερο βαθμὸ στὶς νομοθεσίες 
πολλῶν ἐθνικῶν κρατῶν.
έκάΤονΤάδέσ έκάΤοΜΜύρίά άΠο Τά φορο-

λογίκά έσοδά Τησ έέ κάΤάληγούν σΤὴν 
έΠίβολη Τησ ίδέολογίάσ Των φύλων

Ὡς γνήσιοι πράκτορες τοῦ ἐξωτερικοῦ οἱ πο-
λιτικοί μας ἀκολουθοῦν πιστά, ο, τί τοὺς ὑποδει-
κνύει ἡ ΕΕ καὶ οἱ μεγάλες ἐλὶτ τοῦ κόσμου, ο, τί 
αὐτοὶ μὲ ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια προβάλλουν 
κάνοντας πλύση ἐγκεφάλου στοὺς πολίτες τῶν 
κρατῶν. Ἔτσι λ.χ. χρηματοδοτεῖται ἡ Διεθνὴς 
Ἕνωση Λεσβίων, Ὁμοφυλόφιλων, Ἀμφιφυλόφιλων 
TRANS καὶ Διαφυλικῶν πάνω ἀπὸ 60% ἀπὸ τὴν 
Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, ποσὸ τὸ ὁποῖο ἐπαυξάνε-
ται ἀκόμα μὲ σημαντικὲς χρηματικὲς ἐνισχύσεις 
ἀπὸ τὸν George Soros καὶ δύο ἄλλους μεγάλους 
δωρητές. Στὴ Βιέννη ἔχει τὴν ἕδρα τοῦ ὁ Ὀργα-
νισμὸς Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐρωπα-
ϊκῆς Ἕνωσης, ποὺ ἔχει ἱδρυθεῖ τὸ 2007 καὶ ἔχει 
στὴ διάθεσή του περίπου 20 ἑκατομμύρια Εὐρὼ 
κάθε χρόνο. Ὁ ὀργανισμὸς αὐτὸς δίνει ἰδιαίτερη 
βαρύτητα στὸν ἀγώνα ἐναντίον τῶν διακρίσεων 
μὲ βάση τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ καὶ 
τὴν ταυτότητα φύλου. Μὲ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ἰνστι-
τοῦτο γιὰ τὴν Ἰσότητα τῶν Φύλων ποὺ ἱδρύθηκε 

τὸ 2007 μὲ ἕδρα τὸ Βίλνιους, πρωτεύουσα τῆς 
Λιθουανίας, ἀπέκτησε ἡ ΕΕ ἕνα ἀκόμα κέντρο 
μὲ πλούσια χρηματοδότηση (52,5 ἑκατομμύρια 
Εὐρὼ τὸ 2013) ποὺ μὲ συστηματικὸ τρόπο δίνει 
τὴ μάχη γιὰ τὴν καθιέρωση τῶν στόχων τῆς ἰδεο-
λογίας τῶν φύλων. Ἄλλωστε τόσο τὸ Συμβούλιο 
τῆς Εὐρώπης ὅσο καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβού-
λιο μὲ πληθώρα ἀποφάσεων στηρίζουν ἀπόλυτά 
τους στόχους αὐτούς. Ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὴ 
ἦταν ἡ πρόσφατη (4.2.2014) ὑπερψήφιση ἀπὸ τὸ 
Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο τῆς περιβόητης ἔκθε-
σης τῆς Αὐστριακῆς Εὐρωβουλευτίνας Ulrike 
Lucenac, ποὺ κυριολεκτικὰ τινάζει στὸν ἀέρα τὰ 
θεμέλια του Εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμού (1). Μεταξύ 

 (1)  http://www.pentapostagma.gr/2014/02/%cf%
80%ce%b5%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b5-%ce%b7-
%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%b2%ce%bf%ce
%b7%cf%84%ce%b7-%ce%b5%ce%ba%ce%b8%ce%
b5%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%bb
%ce%b5%cf%83%ce%b2%ce%b9%ce%b1%cf%83.
html#.UvWtZczi9K8.email

των ἄλλων προτείνει ἡ ἔκθεση αὐτὴ καὶ ἐκπαι-
δευτικὰ προγράμματα προσανατολισμένα στὸν 
σεξουαλικὸ προσανατολισμὸ καὶ στὴν ταυτότητα 
φύλου. Ἔτσι λ.χ. δόθηκε πρόσφατα στὴν Ἀγγλία 
στὰ σχολεῖα δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης στὶς 
περιοχὲς τοῦ Μπράιτον καὶ τοῦ Χὸβ ἕνα ἐρωτημα-
τολόγιο ποὺ συντάχθηκε ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ὑπὸ 
τὴν αἰγίδα τῆς Ἐπιτρόπου Παιδιῶν. Ἡ ἐρώτηση 13 
τῆς ἔρευνας ρωτοῦσε: ”Πῶς ὁρίζετε τὸ φύλο σας; 
”Έδωσε 25 ἐπιλογές, συμπεριλαμβανομένων τῶν 
“genderfluid” (ρευστὸ φύλο), “agender” (ἄφυλο), 
“genderqueer” (ἀπροσδιόριστο) κ.α. Μετὰ ἀπὸ 
ἔντονες ἀντιδράσεις τελικά το ἐρωτηματολόγιο 
ἀποσύρθηκε (2).
oi Μέθοδέύσέίσ γίa Τhν eΠίβολh Τησ oΜο-
φύλοφίλίάσ σΤhν σύνέίδηση Των λάων ωσ 
φύσίολογίκησ έκδηλωσησ Τού άνθρωΠού

Πῶς φθάσαμε ὅμως ἀπὸ τὴν προαναφερόμενη 
θέση τοῦ Φρόιντ ποὺ ἦταν κοινὸς τόπος στὴν 
ἐποχή του σὲ αὐτὲς τὶς ριζοσπαστικὲς διατυπώ-
σεις τῆς Τζούντιθ Μπάτλερ στὴ δεκαετία τοῦ 
1990 καὶ στὴν μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς προώ-
θηση αὐτῶν; Τὸ 1952 στὴν πρώτη ἔκδοση τοῦ 
Διαγνωστικοῦ καὶ Στατιστικοῦ Ἐγχειριδίου τῶν 
Ψυχιατρικῶν Διαταραχῶν (DSM-I) τῆς Ἀμερι-
κανικῆς Ψυχιατρικῆς Ἑταιρείας ἡ ὁμοφυλοφιλία 
χαρακτηρίστηκε ὡς ψυχιατρικὴ διαταραχή. Στὴν 
δεύτερη ἔκδοση (DSM-II) τὸ 1968 μεταλλάσσεται 
σὲ μία ἀπὸ τὶς σεξουαλικὲς ἀποκλίσεις (ποὺ δὲν 
εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποκαταστήσουν τὴν φυσιολο-
γικὴ συμπεριφορά). Ὥσπου τελικά το 1973, μετὰ 
ἀπὸ ψηφοφορία στὴν Ἀμερικανικὴ Ψυχιατρικὴ 
Ἑταιρεία ἀποφασίστηκε μὲ 58% πλειοψηφία ὅτι 
ἡ ὁμοφυλοφιλία δεν ἀποτελεῖ πλέον ψυχιατρικὴ 
διαταραχή. 19 χρόνια ἀργότερα τὸ 1992 καὶ ὁ 
Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς Ὑγείας (WHO) ἀφαιρεῖ 
τὴν ὁμοφυλοφιλία ἀπὸ τὴν Διεθνῆ Ταξινόμηση 
τῶν Ἀσθενειῶν (ICD-10). Μετὰ ἀπὸ αὐτὴν τὴ 
μεγάλη ἐπιτυχία γιὰ τὰ κινήματα τῶν ὁμοφυλο-
φίλων τέθηκαν νέοι στόχοι. Τὸ ζητούμενο τώρα 
εἶναι ἡ ἀπαγόρευση τῆς προσφορᾶς θεραπειῶν 
γιὰ τοὺς ὁμοφυλόφιλους. Στὸ ζήτημα αὐτὸ πάλι 
πρωτοστατεῖ ἡ Ἀμερικανικὴ Ψυχιατρικὴ Ἑταιρεία 
μετὰ ἀπὸ πρωτοβουλία τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ 
ἀμφισεξουαλικῶν ψυχιάτρων τῆς ἑταιρείας. Σὲ 
ἀπόφασή της τὸ 1998 καὶ τὸ 2000 διακηρύττει τὴν 
ἀντίθεσή της σὲ θεραπεῖες ποὺ στοχεύουν στὴν 
ἀλλαγὴ τῆς ταυτότητας τοῦ σεξουαλικοῦ προσα-
νατολισμοῦ τῶν ὁμοφυλοφίλων, παρ’ ὅτι σὲ ὁρι-
σμένες περιπτώσεις τὸ θεωρεῖ ἀπαραίτητο (3). Ὅλη 
αὐτὴ ἡ ἐξέλιξη, φυσικά, δὲν ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα 
ἐπιστημονικῶν διαλόγων ἀλλὰ πολιτικῶν πιέσε-
ων μέσω τῶν κινημάτων καὶ τῶν λόμπυ τῶν ὁμο-
φυλοφίλων. Χαρακτηριστικὰ ἐπισημαίνεται στὸ 
γνωστὸ βιβλίο Ψυχιατρικῆς των Kaplan & Sadock 
(2004) ὅτι στὸ δεύτερο μισό του 20ου αἰώνα, «θε-
ωρίες ἔξω ἀπὸ τὴν Ἰατρικὴ καὶ τὴν Ψυχιατρική, 
διαμόρφωσαν τὴν «μοντέρνα» ἄποψη περὶ τῆς 
ὁμοφυλοφιλίας, ὡς φυσιολογικῆς παραλλαγῆς 
τῆς σεξουαλικότητας». Ἀσκήθηκε τόση πίεση ἀπὸ 
τὰ κινήματα γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφί-

 (2)  http://aktines.blogspot.gr/search?q=25+%C
E%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%
B3%CE%AD%CF%82+%CF%86%CF%8D%CE%B
B%CE%BF%CF%85+

 (3)  Ἡ Καλλιόπη Προκοπάκη στό ἄρθρο της «Ἰα-
τρικά δεδομένα γιά τήν ὁμοφυλοφιλία» παρουσιάζει 
ἐκτεταμένα αὐτή τήν ἐξέλιξη. Βλ. http://www.alopsis.
gr/modules.php?name=News&file=article&sid=1050.

λων, ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ ἕνα κλίμα ἔντονης 
συναισθηματικῆς φόρτισης ποὺ ἔκανε ἀδύνατη 
κάθε προσπάθεια ἀντικειμενικῆς ἐπιστημονικῆς 
διερεύνησης. Καὶ ἐπειδὴ οἱ μαχητικοὶ ὁμοφυλό-
φιλοι παρουσιάζονται ὡς μεγάλοι φωτιστὲς τοῦ 
σημερινοῦ κόσμου ἰδίως στὸν ἀγώνα ὑπὲρ τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, στιγματίζοντας κάθε 
ἀντίθετη μὲ αὐτοὺς ἄποψη ὡς ὀπισθοδρομικὴ 
καὶ «ὁμοφοβική», τὸ βιβλίο φθάνει στὸ σημεῖο νὰ 
συστήνει στοὺς ψυχιάτρους νὰ ὑποστηρίζουν τὶς 
σεξουαλικὲς προτιμήσεις τῶν πελατῶν τους καὶ 
νὰ ἔχουν στὴν αἴθουσα ἀναμονῆς τοῦ ἰατρείου 
τοὺς περιοδικὰ φιλικὰ πρὸς τὸν ὁμοφυλοφιλία (4).

η ΠέρίΠΤωση Τησ LesLey PiLkington
Ἡ ἐξέλιξη ποὺ προαναφέραμε φανερώνει τὴν 

φασιστικὴ ἐπίθεση ποὺ δέχονται πλέον ἐλεύθε-
ρα σκεπτόμενα ἄτομα καὶ κυρίως ἄνθρωποι μὲ 
χριστιανικὲς πεποιθήσεις. Χαρακτηριστικὴ εἶναι 
ἡ περιπέτεια τῆς Ἀγγλίδας ψυχοθεραπεύτριας 
καὶ συμβούλου χριστιανικῆς ποιμαντικῆς Lesley 
Pilkington. Δέχθηκε τὸ 2009 ὡς πελάτη τὸν δη-
μοσιογράφο Patrick Strudwick, ὁ ὁποῖος προ-
φασίστηκε ὅτι ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὶς 
ὁμοφυλοφιλικὲς προτιμήσεις του. Ἡ κ. Pilkington 
ξεκίνησε τὴ θεραπεία 
μαζί του. Μετὰ ἀπὸ δύο 
συναντήσεις, τὶς ὁποῖες 
κρυφὰ εἶχε ἠχογραφήσει, 
ὁ P. Strudwick συνέταξε 
ἄρθρο καὶ τὸ πούλησε 
στὴν ἡμερήσια ἐφημέρι-
δα The Independent, ἡ 
ὁποία ἔδωσε δημοσιότη-
τα στὸ θέμα. Ταυτόχρο-
να ἔκανε καταγγελία ἐναντίον τῆς ψυχοθεραπεύ-
τριας στὴν ἐπαγγελματική της ἕνωση, τὴν British 
Association for Counseling and Psychotherapy 
(BACP), μὲ τὴν κατηγορία, ὅτι δὲν σεβάστηκέ το 
«ἀπὸ τὴ φύση του ἀμετάβλητο» της ὁμοφυλοφι-
λίας του καί, προσφέροντάς του βοήθεια μὲ στό-
χο τὴ μείωση τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν του τάσεων, 
ἔπραττε ἀντιδεοντολογικὰ καὶ ἄρα ἔπρεπε νὰ χά-
σει τὴν ἄδεια ἀσκήσεως ἐπαγγέλματος. Μάλιστα, 
σὲ ὁμοφυλοφιλικὸ περιοδικὸ εἶχε δηλώσει τὸν 
Φεβρουάριο τοῦ 2010 ὅτι τελικὸς στόχος τῆς προ-
σπάθειάς του εἶναι, νὰ ἐμποδίσουν θρησκευτικὲς 
ὁμάδες νὰ προσφέρουν θεραπεῖες μὲ σκοπὸ τὴν 
ἀλλαγὴ τῶν ὁμοφυλοφιλικοῦ προσανατολισμοῦ. 

Τὸ θέμα ἰδίως μὲ τὸ ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας 
The Independent πῆρε δημοσιότητα καὶ ἡ Lesley 
Pilkington καταδικάστηκε ἀπὸ τὸ πειθαρχικὸ 
συμβούλιο τοῦ BACP σὲ παύση τῆς ἐπαγγελμα-
τικῆς της δραστηριότητας καὶ στὴν παρακολού-
θηση σεμιναρίων γιὰ νὰ ἀποκτήσει τὴ «σωστὴ 
συνείδηση» στὸ θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Στὴν 
περίπτωση ποὺ θὰ ἀρνιόταν νὰ παρακολουθή-
σει τὰ σεμινάρια αὐτά, θὰ ἀποκλειόταν ἀπὸ τὴν  
Ἕνωση. Η L. Pilkington προέβαλε ἔνσταση ἐνα-

 (4)  Στό ἴδιο.

Lesley Pilkington
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ντίον τῆς ἀπόφασης καὶ λίγο πρὶν φθάσει τὸ θέμα στὴν πρώτη ἀκρόα-
ση στὸ δευτεροβάθμιο πειθαρχικὸ συμβούλιο (1.2.2012), συντάχθηκε 
ἐπιστολὴ ὑποστήριξης ἀπὸ 71 προσωπικότητες τῆς δημόσιας ζωῆς στὴν 
Ἀγγλία καὶ στὸ ἐξωτερικὸ (Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἐπίσκοποί της Ἀγγλικανικῆς 
Ἐκκλησίας, ἐπιστήμονες, βουλευτὲς κ.α.). Ἡ ἐπιστολή, ἡ ὁποία γνώρισε 
εὐρεία κυκλοφορία σὲ ὅλο τὸν βρετανικὸ τύπο, ἔκανε ἔκκληση μεταξύ των 
ἄλλων γιὰ τὸ «δικαίωμα» τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀποφασίζουν ἐλεύθερα νὰ 
ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ ἀνεπιθύμητες γι’ αὐτοὺς ὁμοφυλοφιλικὲς τάσεις «στὴν 
παροχὴ ἐπαγγελματικῆς βοήθειας». Ἐπίσης οἱ «πελάτες νὰ ἔχουν τὸ δικαί-
ωμα μόνοι τους νὰ ἀποφασίζουν τὴν πορεία τῆς ζωῆς τους» καὶ «ἀκόμα 
καὶ ἐπαγγελματίες θεραπευτὲς ποὺ ἐμπνέονται ἀπὸ ἰουδαιοχριστιανικὲς 
ἀξίες νὰ ἔχουν τὴν ἐλευθερία νὰ παρέχουν τὴ βοήθειά τους σὲ ἐκείνους 
ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴ μείωση τῶν ὁμοφυλοφιλικῶν αἰσθημάτων τους». Σὲ δύο 
ἀκροάσεις ποὺ ἀκολούθησαν στὸ δευτεροβάθμιο πειθαρχικὸ συμβούλιο 
πολλοὶ μάρτυρες τῆς Lesley Pilkington, μεταξύ των ὁποίων καὶ γνωστοὶ 
καθηγητὲς ἀποκλείσθηκαν ἀπὸ τὴν ἀκροαματικὴ διαδικασία. Τελικὰ ἡ κ. 
Pilkington ἀπαλλάχθηκε ἀπὸ τὶς περισσότερες κυρώσεις ἐναντίον της, ὁ 
δὲ P. Strudwick, ὁ ὁποῖος γιὰ τὴν ἀπόπειρα αὐτὴ δυσφήμισης καὶ κατα-
στροφῆς τῆς ἐπαγγελματικῆς καριέρας τῆς κ. Lesley Pilkington ὅπως καὶ 
ἑνὸς ἄλλου ἰατροῦ τιμήθηκε ἀπὸ τὸ Stonewall, τὴν πιὸ γνωστὴ ὀργάνωση 
ὁμοφυλοφίλων στὴν Ἀγγλία, ἀναγκάσθηκε νὰ ἀποδεχθεῖ ὅτι δὲν ἀπο-
κλείεται μιὰ ἐνδεχόμενη ἐπιτυχία τῶν θεραπειῶν ἀναπροσδιορισμοῦ σὲ 
κάποιες περιπτώσεις. Αὐτὴ ἡ ὑπόθεση λόγω τῆς εὐρείας δημοσιότητας 
ποὺ εἶχε πάρει, προφανῶς ἔληξε ἔτσι. Πάντως παραμένει στὴν Ἀγγλία, καὶ 
μόνο ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔγινε δεκτὴ ἡ καταγγελία τοῦ Patrick Strudwick 
καὶ θεωρήθηκε ὡς πραγματικὸς πελάτης τῆς Lesley Pilkington παρ’ ὅτι 
προφασίστηκε μόνο τὸν πελάτη, ἡ ἀπειλὴ τῆς ἐπανάληψης μιᾶς τέτοιας 
καταγγελίας γιὰ τὸν κάθε ψυχοθεραπευτὴ ποὺ τολμάει νὰ προσφέρει βο-
ήθεια μὲ θεραπεῖες ἀναπροσδιορισμοῦ σὲ ὁμοφυλόφιλους ποὺ τὸ ἐπιθυ-
μοῦν. Ἄλλωστε, στὴν Ἀγγλία ὁ κρατικὸς ὑπάλληλος Andrew McClintock 
ἀναγκάστηκε σὲ παραίτηση ἐπειδὴ ἀρνήθηκε νὰ ἀναθέσει παιδιὰ στὴ 
μέριμνα ὁμοφυλοφιλικῶν ζευγαριῶν καὶ ἐπίσης ὁ χριστιανὸς σύμβουλος 
Gary McFarlane ἀπολύθηκε, ἐπειδὴ κατὰ τὴ διάρκεια ἑνὸς σεμιναρίου με-
τεκπαίδευσης δήλωσε, ὅτι ἐνδεχομένως θὰ ἔχει πρόβλημα συνείδησης ὅταν 
κληθεῖ νὰ παρέχει συμβουλευτικὴ στήριξη σὲ ζευγάρια ὁμοφυλοφίλων (1).

Εἶναι ὄντως ἐκπληκτικὸ πῶς μιὰ μειοψηφία ποὺ ἀποτελεῖ τὸ πολύ το 
3% τοῦ πληθυσμοῦ κατάφερε νὰ ἐπιβληθεῖ στὴν μεγάλη πλειοψηφία 
τῶν λαῶν μέσω τῆς ἰδεολογίας τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Μὲ τὴν 
συμβολὴ τῶν παγκοσμίων οἰκονομικῶν καὶ πολιτικῶν Ἐλὶτ ἐπιτυγχάνε-
ται μὲ συστηματικὸ τρόπο ἡ πλήρης διαστροφὴ τῆς πραγματικότητας 
τῆς ζωῆς τῶν δυτικῶν λαῶν, ἡ ριζική τους ἀπομάκρυνση καὶ ἀποκοπῆ 
ἀπὸ ὁτιδήποτε ποὺ ἔστω καὶ ἐλάχιστα θυμίζει χριστιανικὲς ἀξίες. Καὶ οἱ 
ἐξελίξεις αὐτὲς ἔχουν φθάσει καὶ στὸν τόπο μας, στὴν ὀρθόδοξη Ἑλλά-
δα, ἀσκώντας στὸ λαὸ μᾶς μιὰ ἄνευ προηγουμένου πλύση ἐγκεφάλου. 
Τὰ φασιστικὰ καθεστῶτα τοῦ παρελθόντος οὔτε στὸ ἐλάχιστο εἶχαν τὴν 
ἀποτελεσματικότητα αὐτή.

σΤοίχέίά έΠίσΤηΜονίκων έρέύνων κάί  
η σύγκλονίσΤίκη ΜάρΤύρίά Τού MichaeL gLatze

Γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν μᾶς παραθέτουμε στὴ συνέχεια 
ἀποτελέσματα ἐπιστημονικῶν μελετῶν καὶ ἐρευνῶν ποὺ φανερώνουν τόσο 
τὴ διαστροφὴ τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὅσο καὶ τὴ δυνατότητα θεραπείας αὐτῆς 
μὲ τὴν προϋπόθεση φυσικὰ νὰ τὸ ἐπιθυμεῖ ὁ πάσχων. Τὶς ἀντλοῦμε σχεδὸν 
ὅλες ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Gabiele Kuby: Die globale sexuelle Revolution. 
Zerstorung der Freiheit in Namen der Freiheit - Ἡ παγκόσμια σεξουαλικὴ 
ἐπανάσταση. Καταστροφὴ τῆς ἐλευθερίας ἐν ὀνόματι τῆς ἐλευθερίας, 
Kißlegg 2013. Γιὰ τὴν εὐκολία τῶν ἀναγνωστῶν παραπέμπουμε, ὅπου εἶναι 
δυνατόν, ὄχι στὸ βιβλίο τῆς Kuby ἀλλὰ στὶς ἴδιες τὶς πηγές: 

1. Ἐπικινδυνότητα ὁμοφυλόφιλης ζωῆς: κυρίως στοὺς ἄνδρες 8-20 χρό-
νια λιγότερο προσδόκιμο ζωῆς συγκριτικὰ μὲ τοὺς ἄλλους ἀνδρες (2), λόγῳ
α. φυσικῶν ἀσθενειῶν: Ἐνῶ οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἄνδρες ἀποτελοῦν περίπου τὸ 

2% τοῦ πληθυσμοῦ εὐθύνονται κατὰ 61% γιὰ νέες προσβολὲς μὲ τὸν ἰὸ 
τοῦ AIDS (3). Ἐπίσης προσβάλλονται περίπου 5 φορὲς περισσότερο ἀπὸ 

 (1)  Βλ. γιά ὅλα τά παραπάνω τήν ἱστοσελίδα: http://www.dijg.de/
menschenrechte-grundrechte/lesley-pilkington-freiheitsrechte/

 (2)  Πρόκειται γιά Καναδική ἔρευνα πού δημοσιεύθηκε στό: International 
Journal of Epidemiology, Vol. 26, No 3, 1977. http://ije.oxfordjournals.org/
content/26/3/657.full.pdf.

 (3)  Robert-Koch-Institut, Epidemiologisches Bulletin, Berlin 30.5.2011.

ἄλλες σεξουαλικὰ μεταδιδόμενες ἀσθένειες 
(κυρίως ἡπατίτιδα Β΄) (4).

β. ψυχολογικῶν παθήσεων: Ἐνδιαφέρον σὲ ὅλες 
τὶς ἔρευνες εἶναι ὅτι τὰ ποσοστὰ εἶναι παρό-
μοια σὲ ὅλες τὶς δυτικὲς χῶρες, ἀνεξάρτητα 
ἀπὸ τὸ πόσο φιλελεύθερες ἢ συντηρητικὲς εἶναι. Ἄρα δὲν παίζει οὐσια-
στικὸ ρόλο ἡ τυχὸν ἀρνητικὴ ἀντιμετώπιση τῆς Ὁμοφυλοφιλίας σὲ κά-
ποιες χῶρες. Κυρίως ἀναφέρεται ἡ τάση γιὰ αὐτοκτονία: Δανικὴ μελέτη 
ἀπὸ τὸ 2009 ἔδειξε, ὅτι ὁμοφυλόφιλοι ἄνδρες ποὺ ζοῦν μὲ σύμφωνο συμ-
βίωσης προχωροῦν 8 φορὲς πιὸ συχνὰ σὲ αὐτοκτονία ἀπ’ ὅτι ἑτερόφυλοι 
ἔγγαμοι ἄνδρες (5). Στὸ Βερολίνο, μιὰ ἰδιαίτερα ἐλεύθερη πόλη, ὅπου οἱ 
ὁμοφυλόφιλοι στηρίζονται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τοῦ κρατιδίου μὲ κάθε 
τρόπο, τὸ ὁμοφυλόφιλο περιοδικὸ Du & Ich (6) ἀναφέρει ἰδίως σὲ νέους 
ὁμοφυλόφιλους καὶ λεσβίες 4-7 φορὲς παραπάνω ἀπόπειρες αὐτοκτονίας 
ἀπ’ ὅτι σὲ ἑτεροφυλοφιλικούς. Ἐπίσης ἡ ὁμοφυλοφιλικὴ συμπεριφορὰ 
συνδέεται μὲ πολὺ μεγαλύτερα ποσοστὰ χρήσης ναρκωτικῶν, κατάθλι-
ψης, σπιτικῆς βίας, ἐμπειρίας παιδικῆς κακομεταχείρισης (7).
2. Ὁμοφυλοφιλία καὶ πιστότητα στὶς σχέσεις: 

α. Μελέτη τῆς Ζυρίχης (1999): Οἱ συμμετέχοντες ἄνδρες 20-49 ἐτῶν εἶχαν 
κατὰ μέσο ὄρο 10-15 σεξουαλικοὺς συντρόφους στοὺς τελευταίους 12 
μῆνες. Ἀπὸ τὰ 2/3 ποὺ δήλωσαν ὅτι εἶχαν τοὐλάχιστον μία «μόνιμη» 
σχέση, τὸ 90% στὸ ἴδιο διάστημα εἶχε καὶ παράλληλες σχέσεις (8).

β. Μελέτη στὴν Αὐστραλία (1997): Ἔγινε σὲ 2583 μεγαλύτερης ἡλικίας 
ὁμοφυλόφιλους ἄνδρες: Ὁ μέσος ὅρος τῶν σεξουαλικῶν συντρόφων 
ἀνερχόταν σὲ 251. Μόνο τό 2,7% δήλωσαν, ὅτι εἶχαν μόνο ἕναν σεξου-
αλικὸ σύντροφο στὴ ζωή τους (9).

γ. Μελέτη στὸ Ἄμστερνταμ (2003): Στοὺς ὁμοφυλοφιλικοὺς ἄνδρες ἡ 
συμβίωση, σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα κρατάει κατὰ μέσο ὄρο 1,5 χρόνια. 
Μέσα στὴ συμβίωση αὐτὴ εἶχαν κατὰ μέσο ὄρο καὶ 12 ἄλλους σεξουαλι-
κοὺς συντρόφους (10). Σήμερα ἡ συχνότητα τῶν σεξουαλικῶν συντρόφων 
μοιάζει νὰ μειώνεται λίγο, πρᾶγμα ὅμως ποὺ δὲν ἀλλάζει τίποτε στὸ 
δεδομένο, ὅτι καὶ σὲ μόνιμες σχέσεις συμβίωσης ἡ ἀποκλειστικότητα 
τῆς σχέσης εἶναι ἡ μεγάλη ἐξαίρεση.
3. Θεραπεία τῆς Ὁμοφυλοφιλίας: 
Ἐνῶ οἱ ἑνώσεις Ὁμοφυλοφίλων καὶ οἱ ὑποστηρικτές τους στὸν ΟΗΕ καὶ 

τὴν ΕΕ θέλουν νὰ ἀποκλείσουν ἀκόμα καὶ μόνο τὴ σκέψη γιὰ θεραπεία, 
ὑπάρχουν πολλὲς σοβαρὲς μελέτες ποὺ φανερώνουν μεγάλα ποσοστὰ 
ἐπιτυχίας θεραπείας ὑπεράνω κάθε ὑποψίας γιὰ μεροληπτικὴ παρουσίαση 
ἀποτελεσμάτων:

Ὁ Robert L. Spitzer, καθηγητὴς Ψυχιατρικῆς καὶ στέλεχος τῆς Ἀμερι-
κανικῆς Ψυχιατρικῆς Ἐταιρίας δημοσίευσε τὸ 2003 ἔρευνα ἀπὸ τὴν ὁποία 
προκύπτουν τὰ ἑξῆς: Ἀπὸ τοὺς 200 συμμετέχοντες διαπιστώθηκε μεγάλη 
ἀλλαγὴ στὸ 66% τῶν ἀνδρῶν καὶ 44% τῶν γυναικῶν οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν 
ἔπειτα σὲ μιὰ καλὴ ἑτεροφυλοφιλικὴ σχέση (11). 

Ἐπίσης παραπέμπουμε στὴν ἱστοσελίδα, ἡ ὁποία παραθέτει 23 ἐπιστη-
μονικὲς μελέτης τῶν τελευταίων 40 ἐτῶν ποὺ ἐπιβεβαιώνουν τὴ δυνατό-
τητα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ στοὺς ὁμοφυλόφι-
λους (12). Τὸ ἴδιο ἐπιβεβαιώνει καὶ προαναφερόμενη περίπτωση τῆς Lesley 
Pilkington (13).

 (4)  American Journal of Public Health 1999, 89 (1), σσ.14-18.
 (5)  Robin M. Mathy et al., Association between relationship markers of 

sexual orientation and suicide: Denmark, 1990-2001.
 (6)  Ἰούνιος-Ἰούλιος-Αὔγουστος 2010.
 (7)  Ron Stall-Thomas C. Mills-John Williamson-Trevor Hart-Greg 

Greenwood-Jay Paul-Lance Pollak-Diane Binson-Dennis Osmond-Joseph A. 
Catania, Association of Co-Occuring Psychosocial Health Problems and Increased 
Vulnerability to HIV/AIDS Among Urban Men Who Have Sex With Men, στό: 
American Journal of Public Health, Vol. 93, No. 6 (June 2003), p. 941f.

 (8)  Institut für Sozial- und Präventivmedizin an der Universität Zürich. 
Zürich Men’s Study, Juni 1999.

 (9)  Van de Ven, P et al., A Comparative Demo graphic and Sexual Profile of 
Older Homo sexually Active Men, in: Journal of Sex Research, Vol.34, No.4, 1997, 
σσ. 349-60.

 (10)  Maria Xiridou et al., The contribution of steady and casual partnerships 
to the incidence of HIV infection among homosexual men in Amsterdam, in: 
AIDS 2003, 17 (7).

 (11)  Robert L. Spitzer, M.D., Can same Gay Men and Lesbians Change their 
Sexual Orientation? 200 Participants Reporting a Change from Homosexual to 
Heterosexual Orientation, in: Archives of Sexual Behavior 32, October 2003.

 (12)  http://people-can-change.blogspot.gr/2009/04/big-lie-no-evidence-of-
change.html

 (13)  Βλ. ὑποσημ. 10.

Τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης, Σκοταδισμὸς ἐκ Δυσμῶν
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Σεβαστοὶ πατέρες, κυρίες καὶ κύ-
ριοι, σᾶς καλωσορίζω στὴν ἐφε-

τινὴ κοπὴ τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας τῆς 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ», στὴ φιλόξενη αἴθου-
σα τοῦ Ποντιακοῦ συλλόγου «Ἀργο-
ναῦτες Κομνηνοί». Σᾶς εὔχομαι καλὴ 
κι εὐλογημένη χρονιά! Εἶναι γιὰ μένα 
ἰδιαίτερη χαρά, γιατί ἔχω κι ἐγὼ πο-
ντιακὴ καταγωγή. Εἴμαστε καὶ ἐφέτος 

μαζί, συνεπεῖς στὸ ραντεβού μας, χαρούμενοι μὲ τὴν παρουσία τῶν πνευ-
ματικῶν μας πατέρων καὶ τῶν φίλων καὶ συναγωνιστῶν μας. Ἡ χρονιὰ ποὺ 
πέρασε, ἦταν μιὰ ἀκόμη δύσκολη χρονιὰ γιὰ τὴν Πατρίδα μας, μιὰ ἀκόμη 
δύσκολη χρονιὰ γιὰ ὅλους ἐμᾶς, μιᾶς καὶ τὰ οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικὰ 
δεδομένα χειροτερεύουν διαρκῶς. 

Μιὰ χρονιὰ ποὺ εἶχε πολλὰ ἀξιοσημείωτα γεγονότα στὴν πολιτικὴ σκη-
νή. Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἦταν παροῦσα, στὸ πλαίσιο τῶν δυνατοτήτων της, 
στὴν πολιτικὴ ζωὴ μὲ ἀποκορύφωμα τῆς συμμετοχὴ στὶς ἐκλογὲς τῆς 
20ης Σεπτεμβρίου. Τὸ δὲ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν τὸ ἐκτιμοῦμε θετικά, 
παρὰ τὸ ὅτι ἀπέχει ἀκόμα ἀπὸ τὶς δικές μας φιλοδοξίες, ἀπὸ τὰ ὄνειρά 
μας. Εἴμαστε ὅμως ἱκανοποιημένοι. Ὑπῆρξε αὔξηση τῶν ποσοστῶν, ἀλλὰ 
καὶ τῶν ψήφων σὲ σχέση μὲ τὶς Εὐρωεκλογὲς τοῦ 2014, ὅπου σημειωτέον, 
ἡ ψῆφος εἶναι πιὸ χαλαρή. Ὑπῆρξε ὅμως καὶ μιὰ ποιοτικὴ διαφορά, ποὺ 
ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν κατανομὴ τῶν ψήφων τῆς Παράταξης στὴν Ἑλλάδα. 
Εἴδαμε ὅτι σὲ ὅλα τα μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς Πατρίδας μας καὶ στὰ πλέον 
ἀπομακρυσμένα ἐκλογικὰ τμήματα, πάνω στὰ βουνὰ ἢ στὰ νησιά μας, ἡ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» παίρνει ψήφους. Τὸ μήνυμα ἔχει φτάσει παντοῦ. Αὐτὸ εἶναι 
ἰδιαιτέρως σημαντικό. Μελετήσαμε τὰ ἀποτελέσματα ἀνὰ τὶς ἐκλογικὲς 
περιφέρειες καὶ εἴδαμε ὅτι σὲ κάποιες περιοχὲς χρειάζεται νὰ γίνει περισ-
σότερη δουλειὰ καὶ ὅλοι μαζὶ πρέπει νὰ ἐργαστοῦμε γιὰ τὴ διάδοση τῆς 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» μὲ συγκεντρώσεις σὲ σπίτια, μὲ τὸ μοίρασμα τῶν ἐντύπων 
μας, μὲ τὴν προφορική μας μαρτυρία, ὅπου σταθοῦμε, μὲ τὴ συμμετοχή 
μας στὴν ἠλεκτρονικὴ προβολὴ τῆς Παράταξης. 

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» μιλάει γιὰ οἰκονομικὴ καὶ 
ἠθικὴ κατάπτωση, ἀπόρροια τῆς ὁποίας εἶναι 
καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση. Προβάλλει αὐτὴ τὴν 
ἄποψη καὶ συγχρόνως τὴ λύση. Τὸ πρόγραμ-
μα ποὺ κυκλοφορήθηκε πρὶν τὶς ἐκλογὲς εἶναι 
τὸ βασικὸ συστατικὸ τῶν λύσεων. Ὁ λαός μας 
ὅμως βρίσκεται στὴν πλειοψηφία του σὲ πνευ-
ματικὴ παρακμή. Ἕνας λαὸς ποὺ ἔχει χάσει τὸ 
ἦθος του, ἔχει χάσει καὶ τὸ κριτήριό του, κατὰ 
συνέπεια χειραγωγεῖται εὔκολα ἀπὸ τοὺς δια-
μορφωτὲς τῆς κοινῆς γνώμης. Ὑποτίθεται ὅτι οἱ 
Ἕλληνες ψάχνουν κάτι ἄλλο, ἀλλὰ δὲν μποροῦν 
νὰ διακρίνουν, γιατί δὲν ψάχνουν κάτι τὸ οὐσι-

αστικὰ διαφορετικό, μιᾶς καὶ οἱ ἴδιοι ἐν πολλοῖς ἔχουν ἀλλάξει τὶς ἀξίες 
τους. Ἔτσι εὔκολα πείθονται ἀπὸ τὰ ψέματα τῶν ἐπίδοξων σωτήρων. Γιατί 
αὐτὰ θέλουν νὰ ἀκούσουν, μὲ αὐτὲς τὶς ψευδαισθήσεις θέλουν νὰ συνεχί-
σουν νὰ ζοῦν. Ἡ ἀλλοτρίωση τοῦ ἤθους, καὶ ἡ διαστρέβλωση τῆς πραγμα-
τικότητας ποὺ πέτυχε τὸ πολιτικὸ σύστημα, ἐκμαυλίζοντας γιὰ δεκαετίες 
τὶς συνειδήσεις, ἔχει ἁπτὰ ἀποτελέσματα ἀκόμα καὶ σὲ ζητήματα ποὺ θὰ 
ἔπρεπε νὰ εἶναι αὐτονόητα. Ὅπως, ὅτι πρέπει νὰ ζεῖς μὲ ὅσα παράγεις καὶ 
ὅτι ὁ καθένας πρέπει νὰ ἀξιολογεῖται ἀνάλογα μὲ τὴν προσφορά του. 

Κάνοντας σήμερα μιὰ σύντομη ἀναφορὰ στὴ χρονιὰ ποὺ πέρασε διαπι-
στώνουμε ὅτι ἡ κυβέρνηση τῆς «πρώτης φορᾶς ἀριστερά» τῶν ΣΥΡΙΖΑ 
– ΑΝΕΛ μὲ τὴν «περήφανη» διαπραγμάτευση, ἀποδείχθηκε τελικὰ ἄκρως 
ζημιογόνα γιὰ τὴν Πατρίδα μας. Γιατί αὐτοὶ ποὺ τὴν ἔκαναν, ἂν δὲν ἦταν ἐξ 
ἀρχῆς κατευθυνόμενοι, δὲν τὴν πίστευαν πραγματικά. Σκοπός τους ἦταν ἡ 
παραμονὴ στὴν ἐξουσία τὴν ὁποία κατέλαβαν ἀσύστολα ψευδόμενοι ἐνώ-
πιον τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀπὸ ἀνθρώπους ὅμως ποὺ δὲν πιστεύουν στὸ 
Θεό, ποὺ δὲν ἐλέγχονται ἀπὸ τὴ συνείδησή τους, τί νὰ περιμένει κανείς; 
Ἔφτασε πρόσφατα ὁ Μ. Γλέζος νὰ ζητήσει συγγνώμη ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ 
λαὸ ποὺ ἐμπιστεύθηκε τὸν Τσίπρα, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἶπε, βλέπει μόνο τὴν 
ἐξουσία. 

Τὸ πολιτικὸ σύστημα διατείνεται ὅτι προσπαθεῖ νὰ λύσει τὰ προβλήματα 
τοῦ τόπου, ἐνῶ παίζει τὸ θέατρο τοῦ παραλόγου. ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ – ΠΑΣΟΚ 
καὶ ΠΟΤΑΜΙ, ἔχουν ὑπερψηφίσει τὸ τρίτο μνημόνιο ποὺ εἶναι τὸ βασικὸ 
πλαίσιο τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Διαπληκτίζονται καὶ ἀνταλλάσσουν 

κατηγορίες ἐντὸς κι ἐκτὸς 
κοινοβουλίου γιὰ τὰ μάτια 
τοῦ κόσμου, γιὰ νὰ κρατοῦν 
τοὺς Ἕλληνες διαιρεμένους 
σὲ δεξιούς, ἀριστερούς, κε-
ντρώους, σοσιαλιστές, κομ-
μουνιστές, ἐθνικιστές… Γιὰ 
νὰ δείχνουν ὅτι παλεύουν 
γιὰ νὰ λύσουν τὰ προβλήμα-
τα, τὰ ὁποῖα βεβαίως οἱ ἴδιοι 
δημιούργησαν, ὥστε νὰ δικαιολογοῦν τὴν παρουσία τους. Δυστυχῶς, ὅταν 
σβήσουν τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητας, συναντῶνται οἱ δῆθεν ἀντίπαλοι γιὰ 
νὰ ἐπισκεφθοῦν ἀπὸ κοινοῦ τὶς Μασωνικὲς στοὲς καὶ νὰ πάρουν ὁδηγίες, 
ὅπως ἐπιβεβαίωσε πρόσφατα νέο σχετικὸ βιβλίο.

Ἡ ἀντισυνταγματικὲς μέθοδοι ποὺ χρησιμοποιοῦσε ἡ κυβέρνηση ΝΔ – 
ΠΑΣΟΚ, γιὰ νὰ περάσει τὰ μέτρα τῶν δανειστῶν ἀπὸ τὴ Βουλή, αὐτὰ ποὺ 
στὸ πρόσφατο παρελθὸν κατήγγειλε ὁ ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ἔγινε ἡ προσφιλής 
του τακτική. Τὰ μνημόνια, ὄχι μόνο δὲν τὰ κατάργησε, ἀλλὰ ὑπέγραψε μὲ 
τὶς εὐλογίες τοῦ λεγομένου «συνταγματικοῦ τόξου», νέο ἐπαχθέστερο. 
Ἀποφάσισε ὅμως νὰ καταργήσει τὴν πρωϊνὴ προσευχὴ στὰ σχολεῖα καὶ 
νὰ ἀλλάξει τὰ σχολικὰ βιβλία τῆς Ἱστορίας, στὸ πνεῦμα τοῦ ἐθνομηδενι-
σμοῦ ποὺ ἐπιβάλλει ἡ παγκοσμιοποίηση, καὶ νὰ μᾶς ἐκμοντερνίσει μὲ τὰ 
σύμφωνα συμβίωσης. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ κυβερνητικὴ ἐκπρόσωπος 
δήλωνε τὶς προάλλες, «ἡ θέση εἶναι διάλογος»… Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ πολιτικὴ 
διαφορὰ ἀπὸ τὶς προηγούμενες κυβερνήσεις». Εἶναι ἄραγε ὁ διάλογος ποὺ 
προτείνουν, ὑποκατάστατο γιὰ τὴν ἀπουσία πολιτικῆς; Ἢ μήπως ὁ δικός 
τους διάλογος διαρκεῖ ὅσο νὰ πείσει, νὰ καταλάβουν τὴν ἐξουσία καὶ νὰ 
ἐπιβάλλουν τελικὰ τὸ δικό τους μονόλογο; Οἱ διορισμοὶ φίλων, συγγενῶν, 
καὶ συνοδοιπόρων, προέκυψαν ἄραγε ἀπὸ διάλογο; Ἢ μήπως παίρνουν τὴ 
γνώμη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ὅταν ἀποδομοῦν τὴν Ἐθνική του ταυτότητα 
καὶ τὸ ἦθος του, μεσούσης αὐτῆς τῆς κοινωνικοοικονομικῆς κρίσης; Κύριοι 
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ἰδεοληψίες μιᾶς μειοψηφίας δὲν ἐνδιαφέρουν τὸν Ἑλλη-
νικὸ λαό. Ἀρνεῖστε προκλητικὰ τὴ γνώμη καὶ τὴ θέληση τοῦ Ἑλληνικοῦ 
λαοῦ, τόσο στὰ Ἐθνικὰ θέματα ὅσο καὶ στὰ θέματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης 
καὶ ζωῆς, ἐπιβάλλοντας τὴ φρικτὴ δικτατορία τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας. 
Συνεχίζετε δηλαδή, χωρὶς ἀναστολές, τὴν πολιτικὴ τῶν προκατόχων σας 
στὴν ἐξουσία.

Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ οἱ Ἕλληνες ἐπέλεξαν τὸ ΣΥΡΙΖΑ τὸν Σεπτέμ-
βριο, θεωρῶ πὼς εἶναι τὸ λεγόμενο «ἦθος» τῆς ἀριστερᾶς. Γνώριζαν ὅτι αὐτὸ 
ποὺ ψηφίστηκε τὸν δεκαπενταύγουστο τοῦ 2015, δηλαδὴ τὸ «Σχέδιο σύμβα-
σης οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης ἀπὸ τὸν ESM καὶ ρυθμίσεις γιὰ τὴν ὑλοποίησης 
τῆς συμφωνίας χρηματοδότησης», εἶναι τὸ τρίτο μνημόνιο. Περίμεναν ὅμως 
μίαν ἄλλη διακυβέρνηση. Διαψεύστηκαν οἰκτρά, γιατί ἡ χρηματικὲς διασυν-
δέσεις ὑπουργῶν μὲ ὑποθέσεις ἀπολυμένων ὑπαλλήλων, οἱ ἀποκαλύψεις 
ἀριστερῶν καταθετῶν στὸ ἐξωτερικό, τὰ κρούσματα λαθραίας ἢ «ἐγκαίρου» 
ἐν ὄψει capital controls ἐξαγωγῆς συναλλάγματος, οἱ περιπτώσεις τῶν δύο 
ὑπουργῶν ποὺ ἐντοπίστηκαν μὲ προβληματικὲς δηλώσεις εἰσοδήματος, 
ἀπὸ τὴν ἐπιτροπὴ «πόθεν ἔσχες» τῆς βουλῆς, καταρράκωσαν τὸ δῆθεν 
ἀριστερὸ ἦθος. Τὸ κερασάκι ἔβαλε κομματικὸς γιάπης τῆς νεολαίας τοῦ 
ΣΥΡΙΖΑ (Ι.Σ. Παπαδόπουλος), ποὺ στὴν προσπάθεια νὰ δικαιολογήσει τὸν 
διορισμὸ τοῦ ἀδερφοῦ του ἀνέφερε τὸ πόσο κουράστηκε στὶς καταλήψεις 
τῆς ΑΣΟΕΕ τὸ 2008. Δὲν εἶναι ἁπλῶς γελοῖο, εἶναι ἐπικίνδυνο, γιατί χρη-
σιμοποιοῦν τὴν κουλτούρα τῆς ἀντίστασης ἀπὸ τὴν ὁποία ὑποτίθεται ὅτι 
διαποτίζονται, γιὰ νὰ δικαιολογήσουν ἰδιοτελεῖς πράξεις καθεστωτισμοῦ. 

Ἐνσωματώθηκε πλήρως 
ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὸ φαυλο-
κρατικὸ πολιτικὸ σύ-
στημα. Ὁμοίως καὶ τὸ 
δῆθεν ἦθος του. 

Ὅσον ἀφορᾶ στὴν 
οἰκονομικὴ κατάστα-
ση τῆς χώρας, ἡ πραγ-
ματικότητα βοᾶ ὅτι 
βρισκόμαστε σὲ πλήρη 
ἀποσύνθεση. Ἡ ἀνερ-
γία βρίσκεται ἐπισήμως 
στὸ 24,5%, ἡ ὑψηλότε-

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ.ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΔΗ  
ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ

Στιγμιότυπο ἀπό τήν εὐλογία τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας. Τόν Μακαρι-
ώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον  
Β΄,ἐκπροσώπησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος 
Κλάδης, προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου Καλλιθέας.

Ὁ π. Στέφανος Νταλιάνης ἀπευθύ-
νει πατρικό λόγο ἐνισχύσεως στούς 
παρευρισκομένους στήν ἐκδήλωση 
κοπῆς τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας.
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ρη στὴν Εὐρωζώνη, οἱ ὑπηρεσίες ὑγείας καὶ πρό-
νοιας, ὑποβαθμίζονται συνεχῶς, οἱ νέοι ἐπιστή-
μονες συνεχίζουν νὰ ξενιτεύονται. Ἡ χώρα δὲν 
μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθεῖ, λόγῳ κυρίως τῆς βαρύτα-
της φορολογίας. Ἐπιχειρήσεις συνεχῶς κλείνουν 
ἢ μεταφέρουν τὶς ἕδρες τους στὸ ἐξωτερικό. Συγ-
χρόνως, ἡ γραφειοκρατία ἐμποδίζει κάθε ἰδιω-
τικὴ πρωτοβουλία, τὸ δημόσιο δὲν πληρώνει τὶς 
ὑποχρεώσεις του στοὺς προμηθευτές του καὶ ὅλες 
οἱ ἀξίες, ὑλικὲς καὶ ἠθικὲς ἔχουν καταρρεύσει. Τὸ 
χρῆμα, τὸ Εὐρώ, δημιουργεῖται ὡς γνωστὸν ἀπὸ 
τὴν ΕΚΤ καὶ διοχετεύεται μέσῳ τοῦ τραπεζικοῦ 
δανεισμοῦ. Ἡ κατάρρευση τῶν τραπεζῶν σημαί-
νει σταμάτημα τῆς δανειοδότησης, ἅρα πλέον 
δὲν ὑπάρχει χρῆμα στὴν ἀγορά. Ὅλα τα προη-
γούμενα σίγουρα δὲν δημιουργοῦν ἐπενδυτικὸ 
περιβάλλον, πλὴν ἴσως κάποιων ποὺ θὰ κερδο-
σκοπήσουν βραχυπρόθεσμα καὶ θὰ ἀποχωρήσουν, 
μὴ προσφέροντας οὐσιαστικὴ ἀνάπτυξη, δηλαδὴ 
θέσεις ἐργασίας στὴν Ἑλλάδα.

η οΠοίά άίσίοδοξη έίκονά  
σΤηρίζέΤάί σέ ΠάράΠοίηΜένά σΤοίχέίά.
Τὸ οἰκονομικὸ πρόγραμμα ποὺ ἐφαρμόζεται σή-

μερα, εἶναι τὸ πρόγραμμα τοῦ ΔΝΤ ἀπὸ τὸ 2010. 
Ἀντικειμενικὸς σκοπὸς εἶναι ἡ δημιουργία πλε-
ονασμάτων. Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται ξεζουμίζοντας 
τὸν κόσμο μὲ τὴν φορολογία καὶ περικόπτοντας 
συνεχῶς τὶς δημόσιες δαπάνες καὶ τὶς δημόσιες 
ἐπενδύσεις. Γιατί πλεονάσματα; Γιὰ νὰ μποροῦν 
νὰ πληρώνουν τοὺς τόκους. Αὐτοὶ ἀνέρχονται σὲ 
6 δὶς € ἐτησίως μετὰ τὸ 2012. Ἐπειδὴ ὅμως δὲν 
βγαίνουν πλέον τὰ ποσὰ αὐτά, ἔγινε ἡ συμφωνία 
τοῦ καλοκαιριοῦ, ὥστε νὰ τὰ παίρνουν ἀπὸ τὴν 
πώληση τῆς περιουσίας τοῦ Δημοσίου. Τίποτα 
ἄλλο δὲν ἄλλαξε. Ξεκίνησε μὲ γρηγορότερους 
ρυθμοὺς ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ τὸ ξεπούλημα τῆς Δημό-
σιας περιουσίας. 

Στὶς ἀρχὲς τοῦ Φεβρουαρίου ἔφυγαν οἱ ἐκπρό-
σωποι τῶν δανειστῶν διαμηνύοντας ὅτι ὑπάρχουν 
μνημονιακὲς ὑποχρεώσεις καὶ γιὰ νὰ τηρηθεῖ τὸ 
πρόγραμμα τοῦ καλοκαιριοῦ ἀπαιτοῦνται μέτρα 
6 δὶς €. Θὰ ὑπάρξει μείωση τῶν κύριων συντάξε-
ων. Διότι ὑπάρχει ἡ μνημονιακὴ ὑποχρέωση τοῦ 
καλοκαιριοῦ γιὰ τὴν κατὰ 1% τοῦ ΑΕΠ μείωση 
τῆς συνταξιοδοτικῆς δαπάνης (1,7 δὶς €) καὶ δὲν 
ὑπάρχουν τρόποι ἀναπλήρωσης, ἀπὸ τὴ στιγμὴ 
ποὺ ἀπορρίφθηκε ἀπὸ τοὺς δανειστὲς ἡ κατὰ 1,5% 
αὔξηση τῶν ἐργοδοτικῶν εἰσφορῶν ποὺ πρότεινε 
ἡ κυβέρνηση. 

Ὅλα αὐτὰ εἶναι μιὰ πραγματικὴ τρέλα καὶ μπο-
ροῦν νὰ ἀνατραποῦν μόνο ὅταν μία Ἑλληνικὴ 
κυβέρνηση ἀποφασίσει πραγματικὰ νὰ ἀπαλ-
λάξει τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὰ μνημόνια, νὰ ἀνατάξει 
τὴν Ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ νὰ ἀποκαταστήσει 

τὴν Ἐθνική μας κυριαρχία. Αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ 
γίνει, ὅσο ἡ Πατρίδα μας εἶναι ἐξαρτημένη ἀπὸ 
τὴν Εὐρώπη καὶ τὸ Εὐρώ. Ἡ καταστροφὴ ποὺ 
ζοῦμε, πέραν τῆς ἀναμφισβήτητης προγενέστερης 
ἀποτυχημένης διακυβέρνησης, ὀφείλεται στὴν 
προσήλωση τῶν κυβερνώντων στὸ «πάσει θυσία 
Εὐρώ». Στὴν πραγματικότητα δὲν ὑπάρχει καμία 
διαπραγμάτευση, γιατί δὲν νοεῖται διαπραγμά-
τευση, ὅταν ὁ ἕνας ἐξαρτᾶται ἀπόλυτα ἀπὸ τὸν 
ἄλλο. Ὅταν ἡ ὅποια κυβέρνηση, δείξει δυσανεξία 
σὲ κάποια ἀπὸ τὰ σκληρὰ μέτρα ποὺ ἀπαιτοῦνται 
ἀπὸ τοὺς δανειστές, αὐτοὶ ἁπλᾶ σταματοῦν τὴ 
χρηματοδότηση. Ὅταν ὑποχωρήσουμε τὴν ξεκι-
νοῦν καὶ πάλι. 

Τὸ Εὐρὼ τὸ δανειζόμαστε καὶ μάλιστα μὲ διπλὸ 
τόκο. Τὸ ἐθνικὸ νόμισμα εἶναι τὸ ἐργαλεῖο τῆς 
ἀνάπτυξης, διότι ἀπὸ τὸ χρῆμα σὲ κυκλοφορία 
ἐξαρτᾶται ἡ ἔνταση τῆς οἰκονομικῆς δραστηρι-
ότητας, οἱ δημόσιες ἐπενδύσεις, τὸ ποσοστὸ τῶν 
ἀνέργων. Ἡ προτίμηση τῶν Ἑλλήνων στὸ Εὐρώ, 
ἐνῶ μόλις πρὶν 15 χρόνια ζούσαμε μὲ τὴ δραχμὴ 
καὶ τὰ ὅποια προβλήματα ποὺ εἴχαμε δὲν μποροῦν 
κἂν νὰ συγκριθοῦν μὲ τὰ σημερινά, ἀποδεικνύ-
ουν τὴ δύναμη ποὺ ἔχουν τὰ ΜΜΕ, νὰ διαστρε-
βλώνουν τὴν πραγματικότητα καὶ νὰ δημιουρ-
γοῦν ἐσφαλμένες πεποιθήσεις. Οἱ Σουηδοί, οἱ 
Νορβηγοί, οἱ Δανοί, οἱ Πολωνοί, οἱ Τσέχοι, οἱ 
Οὖγγροι, οἱ Ρουμάνοι, οἱ Βούλγαροι, ἀρνοῦνται 
νὰ συζητήσουν τὴν ἔνταξή τους στὸ Εὐρώ, ἐνῶ ἡ 
Μ. Βρετανία βρίσκεται στὰ πρόθυρα τῆς ἐξόδου 
ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. 

Μὲ τὸ Εὐρὼ καὶ τὰ μνημόνια, γιατί αὐτὰ πᾶνε 
μαζί, δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ ὀρθοποδήσει ἡ Ἑλλά-
δα. Παρὰ τὴν παραδοχὴ τεράστιων λαθῶν σὲ 
διάφορες ἐκθέσεις τοῦ ΔΝΤ, οἱ ξένοι καὶ οἱ ἐδῶ 
ἐντολοδόχοι τους, ἐπιμένουν ὅτι ὅλα θὰ πᾶνε 
καλὰ καὶ ὅτι θὰ βγοῦμε ἀπὸ τὴν ὕφεση, ἀρκεῖ 
νὰ κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
θεωρεῖ μεταρρύθμιση τὸ νὰ σταματήσει ἡ δημό-
σια διοίκηση νὰ εἶναι φέουδο τοῦ κόμματος ποὺ 
κυβερνᾶ, θεωρεῖ μεταρρύθμιση τὴν ἀξιολόγηση 
καὶ ἀξιοκρατία σὲ ὅλες τὶς θέσεις τοῦ δημοσίου, 
θεωρεῖ μεταρρύθμιση τὴ θέσπιση μακροχρόνιου 
φορολογικοῦ πλαισίου καὶ τὸν περιορισμὸ τῆς 
γραφειοκρατίας στὰ ἀπαραίτητα. Ἀπεναντίας, 
δὲν θεωροῦμε μεταρρύθμιση τὸ ξεπούλημα τῆς 
Δημόσιας περιουσίας ποὺ γίνεται σήμερα –μιὰ 
ματιὰ στὴ σύμβαση μὲ τὴ FRAPPORT γιὰ τὰ ἀε-
ροδρόμια, θὰ πείσει καὶ τοὺς πλέον δύσπιστους– 
χωρὶς νὰ σημαίνει ὅτι εἴμαστε ἀντίθετοι σὲ κάθε 
ἰδιωτικοποίηση. Δὲν θεωροῦμε μεταρρύθμιση 
τὴ δημιουργία συνθηκῶν ζούγκλας στὴν ἀγορὰ 
ἐργασίας.

Ἕνα σημαντικὸ στοιχεῖο ποὺ πέρασε στὰ ψιλὰ 
γράμματα, εἶναι τὰ νέα σχετικὰ μὲ τὸ Δημόσιο 
χρέος. Ἐπισήμως αὐτὸ ἀνέρχεται στὰ 320 δὶς € 
περίπου. Σύμφωνα μὲ τὴν ἔκθεση τοῦ διοικητῆ 
τῆς ΤτΕ τὸ 2015, στὴ σελίδα 126 σὲ πίνακα μὲ 
τίτλο: «Ἀκαθάριστο καὶ καθαρὸ ἐξωτερικὸ χρέ-
ος», ἀναφέρεται ὅτι χρωστοῦν (στρογγυλεύω 
τὰ ποσά):

Ἡ γενικὴ κυβέρνηση  265 δὶς €
Ἡ τράπεζα τῆς Ἑλλάδος  50 δὶς €
λοιπὲς τράπεζες  75 δὶς €
λοιποὶ φορεῖς  28 δὶς €
σύνολο 417 δὶς € αὐτὸ εἶναι καὶ τὸ πραγματικὸ 

ἐξωτερικὸ χρέος, μιᾶς καὶ στὰ ποσὰ ποὺ ἀνα-
φέρθηκαν ἐγγυητὴς εἶναι τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο. 
Ἂν προσθέσουμε καὶ τὸ ἐσωτερικὸ χρέος ποὺ 

ὑπολογίζεται σὲ περίπου 55 δὶς €, τὸ Συνολικὸ 
Δημόσιο χρέος ξεπερνᾶ τὰ 470 δὶς €. Ἁπλῶς ἕνα 
μεγάλο τμῆμα τοῦ χρέους δὲν ἐμφανίζεται ἐπι-
σήμως, γιατί μέσω τῶν swaps ἔχει μεταφερθεῖ νὰ 
ἀποπληρωθεῖ μέχρι τὸ 2057.

Ὅπως πλέον ὁ καθένας ἀντιλαμβάνεται αὐτὸ 
δὲν εἶναι διαχειρίσιμο, ὅλοι ξέρουν, ὅμως τὸ ὁμο-
λογεῖ εὐθέως μόνο τὸ ΔΝΤ.

Τί θέλούν νά ΠέΤύχούν οί δάνέίσΤὲσ  
Μέ Την ΠολίΤίκη Πού άκολούθούν ένάνΤί 

Τησ έλλάδοσ; 
Ἐπιθυμοῦν τὴν πλήρη κατάκτησή μας, πνευ-

ματικὴ καὶ οἰκονομικὴ καὶ τὴν ἱκανοποίηση τῶν 
γεωπολιτικῶν τους σχεδίων. Μιὰ ματιὰ πίσω στὴν 
ἱστορία τῶν Σταυροφοριῶν θὰ πείσει καὶ τοὺς 
πλέον δύσπιστους γιὰ τὸν τρόπο ποὺ σκέπτονται 
καὶ ἐνεργοῦν οἱ Δυτικοί. Ξεκίνησαν γιὰ νὰ προ-
στατεύσουν τοὺς Ἁγίους Τόπους καὶ κατέστρεψαν 
καὶ λεηλάτησαν τὸ κόσμημα τῆς Οἰκουμένης, 
τὴν Πόλη, ποὺ γιὰ 9 αἰῶνες δὲν εἶχε κατακτηθεῖ.

Σεβαστοὶ πατέρες, κυρίες καὶ κύριοι, τὸ μετα-
ναστευτικὸ κατάντησε σήμερα νὰ ἀποτελεῖ ἕνα 
σημαντικότατο πρόβλημα γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ τὴν Εὐρώπη. Στὶς μέρες μας παρατηρεῖται 
ἡ μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμῶν ἀπὸ τὸν 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συγχρόνως, ἔχει 
στηθεῖ ἕνας χορός, πολλῶν δὶς Εὐρώ, ἀπὸ τὸν 
ὁποῖον κερδίζουν λαθρέμποροι, κυβερνητικοὶ 
ἀξιωματοῦχοι καὶ ΜΚΟ.

Ἡ ὑποκρισία τῆς Δύσης, ἀποκαλύπτεται πανη-
γυρικὰ στὸ ζήτημα αὐτό. Ὄχι μόνο γιατί δυτικοὶ 
ἡγέτες οὐσιαστικὰ προκάλεσαν τὴν μετανάστευ-
ση, διότι ἀποφάσισαν καὶ ἀποσταθεροποίησαν 
χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς Βορείου 
Ἀφρικῆς, μὲ γνώμονα τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν γε-
ωπολιτικῶν τους συμφερόντων. Τὸ πῶς χειρί-
ζονται σήμερα τὸ ζήτημα φανερώνει τὸν τρόπο 
μὲ τὸν ὁποῖον οἱ δυτικοὶ ἀντιλαμβάνονται τὴν 
πραγματικότητα. Ἡ ἐπιβολὴ μέσῳ τῆς ἰσχύος καὶ 
ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν πολυποίκιλων συμφερόντων 
τους σὲ ὅλα τα ἐπίπεδα, εἶναι ὁ γνώμονας τῆς πο-
λιτικῆς τους. Τὰ πραγματικὰ θέματα δικαιοσύνης, 
ἠθικῆς καὶ ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἀρχίζουν 
μετὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων τους ἢ 
ἀνασύρεται ἐμβόλιμα ἡ ἀντίστοιχη φρασεολογία, 
ὅταν καὶ πάλι τοὺς ἐξυπηρετεῖ. Ἀκόμα χειρότερο, 
γιὰ νὰ παραπλανοῦν μὲ τὴ φρασεολογία αὐτή, 
θεσμοθετῶντας κάθε μορφῆς ἀνωμαλία. 

Ἡ Εὐρώπη, συγκεκριμένα ἡ οἰκονομικὴ ἐλίτ, 
χρειάζεται τὰ φθηνὰ ἐργατικὰ χέρια. Ἔτσι ἡ κ. 
Μέρκελ ἔκανε τὴν περίφημη δήλωση –κάλεσμα 
υἱοθετῶντας τὴν πολιτικὴ τῶν ἀνοικτῶν συνό-
ρων. Ὑπάρχουν ὅμως πλέον τεράστια προβλήμα-
τα, ποὺ προκαλοῦνται ἀπὸ τὴν παρουσία καὶ τὴ 
συμπεριφορὰ τῶν Μουσουλμάνων στὴν Εὐρώ-
πη, ὅπως πρόσφατα εἴδαμε (ἐπιθέσεις ἐναντίον 
γυναικῶν τὴν Πρωτοχρονιὰ καὶ ὄχι μόνο). Οἱ 
Εὐρωπαῖοι, ἀφοῦ πῆραν ὅσους χρειάζονται, κλεί-
νουν σιγὰ-σιγὰ τὰ σύνορά τους καὶ ἐπιλέγουν 
αὐστηρὰ ποιοὺς θὰ δεχθοῦν, βάσει τῶν δικῶν 
τους συμφερόντων, βρίσκοντας κάθε φορᾶ τὴν 
κατάλληλη δικαιολογία. Ὁ ἄνθρωπος κατάντησε 
πραμάτεια, ὅπως ἔγραψε ὁ Σεφέρης. Ἔτσι ἄρχι-
σαν ἐπισήμως οἱ συνοριακοὶ ἔλεγχοι (Σουηδία, 
μόλις ὁ ἀριθμὸς ἔφτασε τοὺς 190.000, Νορβηγία, 
Δανία), οἱ ἐπαναπατρισμοί, συστάσεις πρὸς τὴν 
Ἑλλάδα νὰ τοὺς φιλοξενήσει καὶ νὰ φυλάξει τὰ 
σύνορά της, προτάσεις νὰ κλείσουν τὰ σύνορα 

(Συνέχεια στήν σελ. 7)

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 5)

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ.ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ

Ὁ Πρόεδρος τῆς Παρατάξεως ἀπένειμε δῶρα στούς τρεῖς τυχερούς πού 
βρῆκαν τά φλουριά τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας 
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τῶν Σκοπίων μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἐγκλωβιστοῦν 
ἐδῶ οἱ πρόσφυγες καὶ οἱ λαθρομετανάστες. Ἀκού-
στηκαν ἀκόμη καὶ φωνὲς ὅπως πετάξτε τους στὴ 
θάλασσα.

 Ἂς δοῦμε ὅμως μὲ ψυχραιμία καὶ νηφαλιότητα 
τὰ πράγματα. Ἡ FRONTEX σὲ ἀνακοίνωση τῆς 
ἀναφέρει, ὅτι γίνεται τὸ καλύτερο δυνατὸ στὸ 
Αἰγαῖο καὶ ὅτι εἶναι ἀδύνατο νὰ σφραγιστοῦν τὰ 
θαλάσσια σύνορα. Ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι ὁ μόνος 
τρόπος νὰ ἀποτραπεῖ ἡ εἴσοδος ἀνθρώπων στὸ 
Αἰγαῖο, εἶναι νὰ τοὺς ἐμποδίσεις νὰ ξεκινήσουν 
ἀπὸ τὴν Τουρκία. Αὐτὸ ὅμως μπορεῖ νὰ γίνει μόνο 
μὲ τὴν πλήρη συνεργασία τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν, 
τὶς ὁποῖες μπορεῖ νὰ συνδράμει ἡ FRONTEX, 
ἀκόμα καὶ ἡ Ἑλληνικὴ ἀκτοφυλακὴ ἂν ζητηθεῖ. 
Ἡ Τουρκία ὅμως, χρησιμοποιεῖ συστηματικά τὰ 
ἑκατομμύρια ἐγκλωβισμένους, γιὰ νὰ ἐκβιάσει 
ζητῶντας ἀνταλλάγματα. Ἐκβιάζει τὴν Ἑλλάδα, 
ζητῶντας οὐσιαστικὰ συνδιαχείριση στὸ Αἰγαῖο, 
πρᾶγμα ποὺ ἐν πολλοῖς ἔχει πετύχει, καθὼς μέ-
νει ἡ ἐφαρμογή της ἀπὸ τὸ ἐρχόμενο καλοκαίρι. 
Ἐκβιάζει τὴν Εὐρώπη, ζητῶντας διαρκῶς περισ-
σότερα χρήματα.

Ἄρα σὲ ἐμᾶς μένει νὰ ἀφήσουμε τοὺς ἀνθρώ-
πους νὰ πνιγοῦν, πρᾶγμα ἀνήθικο, ἀλλὰ καὶ πα-
ράνομο σύμφωνα μὲ τὸ διεθνὲς δίκαιο. Ἡ ὑπο-
κρισία λοιπὸν τῶν Εὐρωπαίων περισσεύει καὶ 
πάλι. Ὁ πολιτισμός τους φαίνεται καὶ ἀπὸ τὸ νόμο 
ποὺ ψηφίστηκε στὴ Δανία, νὰ ἐπιβληθεῖ φόρος 
πολυτελείας στοὺς πρόσφυγες, οἱ ὁποῖοι μπο-
ροῦν νὰ κρατήσουν ποσὸ μέχρι τὰ 1100€ καὶ νὰ 
παραδώσουν τὰ ὑπόλοιπα χρήματα, καθὼς καὶ 
τὰ πολύτιμα ἀντικείμενά τους. Ἑτοιμάζεται νὰ 
ἀκολουθήσει στὴ λογικὴ αὐτὴ ἡ Νορβηγία καὶ 
βλέπουμε…

Μιὰ ἀκόμα μελανὴ πτυχὴ εἶναι τὰ 10.000 παι-
διὰ ποὺ χάθηκαν, ταξιδεύοντας ἀσυνόδευτα τοὺς 
τελευταίους 18-24 μῆνες στὴν Εὐρώπη, σύμφωνα 
μὲ τὴν Europol. Ἐκφράζονται φόβοι ὅτι ἔχουν 
πέσει θύματα ἀπαγωγῆς, trafficking, ἐμπορίας 
ὀργάνων, καταναγκαστικῆς ἐργασίας ἀπὸ ἐγκλη-
ματικὲς ὀργανώσεις, σύμφωνα μὲ ἀξιωματοῦχο 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἀστυνομίας (Brayn Donald). 

Ἀπὸ τὴ δική μας πλευρά, ἡ ἰδεοληψία καὶ ἡ δι-
αχειριστικὴ ἀνεπάρκεια, χαρακτηρίζουν τὶς ἐνέρ-
γειες τῆς Ἑλληνικῆς κυβέρνησης. Σὲ συνδυασμὸ 
μὲ τὶς ἄθλιες πολιτικὲς τῆς Ε.Ε., ὑπάρχει ὁρατὸς 
κίνδυνος νὰ συσσωρευτοῦν ἐδῶ, ἑκατομμύρια 
μουσουλμάνοι, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται. Ἀπὸ τὸ 
1.000.000 περίπου προσφύγων ποὺ μπῆκαν στὴν 
Εὐρώπη τὸ 2015, σχεδὸν οἱ 840.000 πέρασαν ἀπὸ 
τὴν Ἑλλάδα. Αὐτὸ δὲν εἶναι τυχαῖο. Οἱ Βορειο-
αφρικανοὶ λόγου χάρη, ἔρχονται στὴν Τουρκία 
γιὰ νὰ περάσουν μέσῳ τῆς Ἑλλάδας στὴν Εὐρώ-
πη, γιατί κάποιοι ἔστειλαν τὸ μήνυμα, ὅτι στὴν 
Ἑλλάδα εἶναι καλοδεχούμενοι κι ἔχουμε ἀνοιχτὰ 
σύνορα. Ἔτσι, δὲν ἐπιλέγουν πλέον τὴν Ἰταλία ἢ 
τὴν Ἱσπανία, ὅπου τὰ σύνορα φυλάσσονται. Στὸ 

διαδίκτυο ὑπάρχουν οἱ δη-
λώσεις τοῦ κ. Καμμένου τὸ 
2015 ἀπὸ τὴν Κῶ, στὶς ὁποῖες 
διεκήρυττε ὅτι δὲν πρέπει νὰ 
γίνουν τὰ hot spots στὰ νη-
σιά. Σήμερα ἡ κυβέρνηση ἔχει 
ἀναλάβει τὴ δημιουργία τους 
καὶ τὸ ἀνέθεσε μάλιστα στὶς 
Ε.Δ., σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ βού-
ληση τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν καὶ ἤδη ὑπάρχουν 
ἐπεισόδια μὲ τοὺς κατοίκους τῶν διαφόρων πε-
ριοχῶν. Τὰ hot spots δὲν ἀντιμετωπίζουν τὸ φαι-
νόμενο, ἀλλὰ προασπίζουν τὰ συμφέροντα τῶν 
χωρῶν τῆς Ε.Ε., ἐνῶ ἀποτελοῦν καταστροφικὴ 
ἐξέλιξη γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Θὰ ἔπρεπε νὰ δημιουρ-
γηθοῦν στὸ Τουρκικὸ ἔδαφος ἢ ἡ ἐπιλογὴ τῶν 
προσφύγων νὰ γίνεται ἀπὸ τὶς πρεσβεῖες τῶν 
ἐνδιαφερομένων χωρῶν στὴν Τουρκία. Διότι ἡ 
ἵδρυση τῶν κέντρων αὐτῶν, ἀποτελεῖ οὐσιαστικὰ 
πρόσκληση στοὺς πρόσφυγες νὰ ἔρθουν. 

Τὸ μεταναστευτικὸ ὅμως ἀνέ δειξε παράλληλα 
καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς. Οἱ ἁπλοὶ 
Ἕλληνες πολῖ τες προσφέρουν ἀπὸ τὸ ὑστέρημά 
τους, ποικιλόμορφη βοήθεια στοὺς πρόσφυγες, 
ἀποδεικνύοντας στὴν πράξη τὴν ἀνθρωπιά τους 
καὶ καταρρίπτοντας τὰ ἰδεολογήματα τῶν δῆθεν 
προοδευτικῶν –ποὺ κατὰ κόρον χρησιμοποιήθη-
καν στὸ πρόσφατο παρελθὸν– περὶ ρατσιστικῆς 
Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Αὐτὴ τὴν ἀρετὴ τῆς Ἑλλη-
νικῆς ψυχῆς, τὴν ὁποία οὐσιαστικὰ οὐδέποτε ἀνα-
γνώρισε ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἔσπευσε νὰ τὴν οἰκειοποιηθεῖ 
καὶ νὰ δρέψει τοὺς καρποὺς τῆς παγκόσμιας ἀνα-
γνώρισης γιὰ τὴν φιλανθρωπία καὶ τὴ φιλοξενία 
τῶν Ἑλλήνων. 

Τὸ πρόβλημα δὲν λύνεται, παρὰ μὲ τὴν ἀπο-
κατάσταση τῆς Ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καὶ τὴν 
ἀπεξάρτηση ἀπὸ τὶς ἐπιταγὲς τῶν Βρυξελλῶν. 
Ἡ ἐθελουσία ἀποχώρησή μας ἀπὸ τὴν Εὐρωπα-
ϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴ συνθήκη τοῦ Σένγκεν, ὥστε 
νὰ μποροῦμε νὰ ἀπελάσουμε χωρὶς προσκόμμα-
τα καὶ οἱ αὐστηροὶ ἔλεγχοι στὰ σύνορά μας, θὰ 
στείλουν τὸ μήνυμα ὅτι ὅσοι ἔρθουν θὰ ἐγκλω-
βιστοῦν ἐδῶ, δὲν θὰ μποροῦν νὰ μεταβοῦν στὴ 
Βόρεια Εὐρώπη ποὺ εἶναι ὁ στόχος τους καὶ ἔτσι 
θὰ σταματήσουν οἱ προσφυγικὲς ροές. Τὶς προ-
άλλες ἀποδεχθήκαμε τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΝΑΤΟ στὸ 
Αἰγαῖο μὲ ἀφορμὴ τοὺς πρόσφυγες. Ἡ αἰτία εἶναι 
ἡ ἐντονότερη στρατιωτικὴ παρουσία τους, κοντὰ 
στὴν ἐμπόλεμη ζώνη. Ἐμεῖς ὅμως ἀποδεχτήκαμε 
ἔτσι τὴν εἴσοδο τῆς Τουρκίας στὸ Αἰγαῖο μέσῳ 
τοῦ ΝΑΤΟ. Τὶς συνέπειες τῆς λανθασμένης αὐτῆς 
ἀποδοχῆς, θὰ τὶς ὑποστοῦμε στὸ ἄμεσο μέλλον. 
Ὅμως ἀποτελεῖ ὕβρη πρὸς τοὺς τρεῖς πρόσφατα 
πεσόντες ἀξιωματικούς μας τὸ ὅτι ἀφιέρωσε σὲ 
αὐτοὺς τὴν ἐμπλοκὴ τοῦ ΝΑΤΟ στὸ Αἰγαῖο, ὁ 
ὑπουργὸς Ἄμυνας κ. Καμμένος. 

Ἡ Ἑλληνικὴ κοινωνία στὴ μεγάλη της πλειοψη-
φία βρίσκεται σὲ σύγχυση. Ποῦ εἶναι ἀλήθεια ὁ 
κ. Λαζόπουλος; Ὅλα πλέον στὴ χώρα πᾶνε καλά; 
Ποῦ πῆγε ὁ καταγγελτικὸς λόγος τῶν δύο πρώ-
των μνημονίων; Τώρα δὲν ἔχουμε μνημόνιο; Ἢ 
αὐτὸ εἶναι καλὸ γιατί εἶναι ἀριστερό; Ἢ μήπως 
μπερδεύτηκε ἡ ὑποκριτικὴ μὲ τὴν ὑποκρισία καὶ 
κατάντησε ἡ σάτιρα νὰ ὑπηρετεῖ τὴν πολιτικὴ 
προπαγάνδα;

Τί ἄραγε ἔρχεται αὔριο μιᾶς καὶ ὑπάρχει ἔντο-
νος κοινωνικὸς ἀναβρασμὸς λόγῳ τοῦ ἀσφαλι-
στικοῦ καὶ τοῦ φορολογικοῦ; Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι 
ἡ σταθερότητα στὴν Ἑλλάδα εἶναι κάτι ποὺ τὸ 

ἐπιζητοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι «ἑταῖροι καὶ σύμμαχοι». 
γίάΤί θέλούν νά Πέράσούν  

Τά ΜέΤρά Τού ΤρίΤού ΜνηΜονίού
Γιατί μιὰ μὴ ἐλεγχόμενη κατάσταση στὴν Ἑλλά-

δα θὰ ἦταν ἐφιάλτης γιὰ τὴν Εὐρώπη, λόγῳ τοῦ 
μεταναστευτικοῦ.

Γιατί ὑπάρχει μιὰ ἀνησυχία, λόγῳ τῶν ἐξελίξε-
ων στὴν Πορτογαλία καὶ τὴν Ἱσπανία, ἀλλὰ καὶ 
τῶν τάσεων ἀμφισβήτησης ποὺ ἐκφράζει, τόσο 
ἡ Ἰταλία, ὅσο καὶ μὲ διαφορετικὸ ἀντικείμενο, ἡ 
Μ. Βρετανία.

Γιατί λόγῳ θέσης, ἀλλὰ καὶ τῶν κοιτασμάτων 
τῶν ὑδρογονανθράκων ἐπιθυμοῦν ἢ ἀναγκά-
ζονται ἡ Ἑλλάδα νὰ γίνει ἐνεργειακὸς κόμβος 
γιὰ τὴν Μεσόγειο καὶ τὴν Εὐρώπη. Πρᾶγμα ποὺ 
φαίνεται ἀπὸ τὴν σύμπραξη Ἑλλάδας – Κύπρου 
– Ἰσραὴλ καὶ Αἰγύπτου. 

Γιὰ νὰ πετύχουν τὴ σταθερότητα, ὑπάρχουν 
διάφορα σενάρια. Στήριξη τῆς παρούσας κυβέρ-
νησης ἀπὸ ἄλλα κόμματα, οἰκουμενικὴ κυβέρ-
νηση ἢ κυβέρνηση τεχνοκρατῶν καὶ στὸ βάθος 
ἐκλογές.

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» πρέπει νὰ ἀξιοποιήσει τὴν 
ἐπιθυμία τῶν πολιτῶν γιὰ νέες πολιτικὲς δυνάμεις, 
γιὰ ἕνα ἐθνικὸ ὅραμα ἀναγέννησης, μὲ βάση τὸν 
Ἑλληνικὸ πολιτισμό.

Ὁ Οὐρουγουανὸς δημοσιογράφος καὶ ἱστο-
ρικὸς Ἐντουάρντο Γκαλεάνο, διερωτᾶται: «Τί 
ἀλλαγὲς νὰ κάνει ἕνας λαὸς γιὰ νὰ προοδεύσει, 
ἂν δὲν γνωρίζει ποιὸς εἶναι, οὔτε ἀπὸ ποῦ προ-
έρχεται;» Ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος, ἄλλωστε 
εἶναι πηγὴ δύναμης. Ἂς ψάξουμε λοιπὸν νὰ δοῦμε 
ποιοὶ εἴμαστε. Τότε θὰ μπορέσουμε νὰ ἀπελευθε-
ρωθοῦμε, τόσο ἀπὸ τὸν φασισμὸ τῆς πολιτικῆς 
ὀρθότητας, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν μύθο τῆς ἀριστερᾶς.

Ἦρθε ἐπιτέλους τὸ τέλος τῶν ψευδαισθήσεων 
ἢ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς θὰ συνεχίσει νὰ ζεῖ περιμένο-
ντας καὶ ἐπιλέγοντας τοὺς διάφορους ἐπίδοξους 
σωτῆρες ποῦ βλέπει στὴν τηλεόραση; 

Θὰ δώσουμε τὴν μάχη γιὰ τὴν πίστη καὶ τὴν 
Πατρίδα μας, γιὰ τὸ αὔριο τῶν παιδιῶν μας, γιὰ 
τὴ δική μας ἀξιοπρέπεια ἢ θὰ μείνουμε κλεισμένοι 
στὸ καβούκι μας, νὰ ἀναλωνόμαστε στὰ καθη-
μερινά μας προβλήματα, βλέποντας τὶς μέρες νὰ 
περνοῦν, ραγιάδες στὴν ψυχή;

 Σεβαστοὶ πατέρες κυρίες καὶ κύριοι, ἡ ἱστορία 
ἐπαναλαμβάνεται. Τὸ 1908 ἡ Πατρίδα μας εἶναι 
ταπεινωμένη. Μετὰ τὴν πτώχευση τοῦ Τρικούπη 
καὶ τὶς ἧττες, οἱ δανειστὲς ἐλέγχουν τὴν πολιτικὴ 
καὶ οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς χώρας. Ραδιουργίες, ψέ-
ματα, φόροι καὶ χαράτσια. Ὁ λαὸς πεινάει... 

Ὁ Παλαμᾶς γράφει τὸ ποίημα μὲ τίτλο «ΓΥΡΙ-
ΖΕ», τὸ ὁποῖο περιγράφει μὲ θαυμαστὴ ἀκρίβεια 
καὶ τὴν σημερινὴ κατάσταση.

Σᾶς καλῶ νὰ ἀναρωτηθεῖτε ἂν σὲ ἐμᾶς ταιριά-
ζουν τὰ λόγια του; 
Γύριζε, μὴ σταθεῖς ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη 
ὁ ψεύτης εἴδωλο εἶναι ἐδῶ, τὸ προσκυνᾶ ἡ πλεμπάγια 
ἡ Ἀλήθεια τόπο νὰ σταθῆ γιὰ μιὰ στιγμὴ δὲ θά’βρη. 

…

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 6)
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ.ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ

Κατάμεστη ἡ αἴθουσα τοῦ Ποντιακοῦ συλλόγου «Ἀργοναῦτες Κομνηνοί» ἀπό Μέλη καί Φίλους 
τῆς Παρατάξεώς μας.

Ὁ Ἐκπρόσωπος Τύπου τῆς Παρατάξεώς μας κ. Μανώλης Βολουδάκης 
ἀπαντᾶ στά ἐρωτήματα τῶν παρευρισκομένων. (Συνέχεια στήν σελ. 8)
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ὅμως ὑλοποιεῖται. Ἀπό τή στιγμή πού ἡ κυβέρνη-
ση τῶν ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ἐπέλεξε τήν παραμονή 
στήν Εὐρωζώνη, ἐπέλεξε καί τά μνημόνια, ὅπως 
ἀκριβῶς οἱ προηγούμενοι. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι 
ἡ συνεχής ὑποβάθμιση τῆς δημόσιας ὑγείας καί 
πρόνοιας, ἡ βαρύτατη φορολογία, οἱ περικοπές 
στίς συντάξεις. Οἱ νέοι πού φεύγουν, οἱ οἰκογέ-
νειες πού δέν γεννοῦν.

Γίνεται ὅμως προσπάθεια νά ὡραιοποιηθεῖ ἡ 
κατάσταση μέ ψεύτικα στοιχεῖα. 

Ἡ ἀνεργία γιά παράδειγμα ἐμφανίζεται ἐπισή-
μως ὅτι ἔχει μειωθεῖ στό 24,5%. Ὅμως αὐτό δέν 
ἀντιστοιχεῖ σέ αὔξηση τῶν θέσεων ἐργασίας, μιᾶς 
κι ὁ ἀριθμός τῶν ἐργαζομένων εἶναι σταθερός τά 
τελευταῖα χρόνια, περίπου 3,5 ἐκ. ἄνθρωποι. Τό 
ποσοστό ἔχει μειωθεῖ, γιατί μειώθηκε τό ἐργατι-
κό δυναμικό (τό διαθέσιμο πρός ἐργασία) λόγῳ 
τοῦ δημογραφικοῦ καί λόγῳ τῆς μετανάστευσης. 
Ἀπό τό 2008 καί μετά, μετανάστευσαν περίπου 
428.000, κυρίως νέοι ἐπιστήμονες. Ἄν προσθέ-
σουμε τήν μερική ἀπασχόληση πού αὐξήθηκε, 
ἐνῶ ὑπολογίζεται σάν κανονική ἐργασία, ἀντι-
λαμβανόμαστε τήν τραγικότητα τῆς κατάστασης.

Ἀντιστοίχως, παραποιημένα στοιχεῖα σχετικά 
μέ τό ΑΕΠ ἐμφανίζονται στά «ἔγκυρα» ἔντυπα 
καί ἠλεκτρονικά μέσα, ὅπου ἀναφέρεται μειω-
μένο κατά 0,6% γιά τό 2015. Σύμφωνα ὅμως μέ 
τά ἐπίσημα στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ, τό 2014 τό 
ΑΕΠ ἀνῆλθε σέ 177,18 δίς €, ἐνῶ τό 2015 τό ΑΕΠ 

ἀνῆλθε σέ 175,06 δίς €. Ἡ διαφορά, ὅπως εὔκολα 
διαπιστώνει κανείς, σημαίνει ὅτι ἔχουμε περίπου 
1,2% πτώση τοῦ ΑΕΠ τό 2015. Ἐφιαλτικό καί ἀπό 
τούτη τή σκοπιά τό αὔριο, ἄν ἀναλογιστοῦμε ὅτι 
ἀπό τό 2008 τό ΑΕΠ τῆς Χώρας μειώθηκε κατά 
28% περίπου, πρωτοφανές παγκόσμιο φαινόμενο 
σέ καιρό εἰρήνης. 

Ὅμως, αὐτή ἡ κυβέρνηση φροντίζει ἰδιαιτέρως 
καί μέ γρήγορο ρυθμό νά ἀλλοιώνει συστηματικά 
τό Ὀρθόδοξο ἦθος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἀποδει-
κνύεται ὅτι ἐφαρμόζει μέ συνέπεια τούς νεοτα-
ξικούς σχεδιασμούς σχετικά μέ τήν ἐθνική καί 
θρησκευτική συνείδηση τῶν Ἑλλήνων, πού τόσο 
ἐνοχλεῖ τήν παγκόσμια οἰκονομική ἐλίτ. 

Σκότος παντοῦ λοιπόν; Φῶς πουθενά;
Κι ὅμως ὑπάρχει ἡ ἐλπίδα πού φέρνει ἡ «ΚΟΙ-

ΝΩΝΙΑ». Ὄχι σάν αὐτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πού ποτέ 
δέν ἦρθε γιατί ἦταν φρούδα. Ἡ δική μας ἐλπίδα 
εἶναι ἀληθινή, γιατί ἔχει οὐράνια θεμέλια. Στή 
σημερινή ζοφερή πραγματικότητα ἐργαζόμαστε 
ἐπάνω στό πλαίσιο ἀνασυγκρότησης τῆς λαβωμέ-
νης Πατρίδας μας. Μέ οὐσιαστικές προτάσεις καί 
λύσεις. Θά δώσουμε ὅλοι μαζί τόν καλόν ἀγώνα 
μέ τό βλέμμα στόν Οὐρανό. Θά ἀγωνιστοῦμε γιά 
τήν ἀνατροπή τοῦ φαύλου πολιτικοῦ κατεστημέ-
νου πού σκλαβώνει τίς ζωές μας καί διαλύει ὅτι 
ἔχει μείνει ἀκόμα ὄρθιο στήν Ἑλλάδα μας.

Ὁ Πρόεδρος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Μιχαήλ Ε. Ἠλιάδης

Γιὰ νὰ κλείσουμε τὸ ἄρθρο αὐτὸ θέλουμε νὰ 
καταθέσουμε τὴν ὄντως συγκλονιστικὴ μαρτυρία 
τοῦ Michael Glatze, τοῦ ἱδρυτῆ καὶ πρώην γενικοῦ 
συντάκτη τοῦ περιοδικοῦ Young Gay America:

«Ὄντως ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς ὁμοφυλοφιλίας 
πιστεύουμε, ὅτι ἡ ἡδονὴ δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀπο-
δεκτὴ ἀλλὰ εἶναι ἀρετή. Δὲν ὑπάρχει ὁμοφυλό-
φιλη «ἐπιθυμία» χωρὶς ἡδονή. … Συμμετεῖχα σὲ 
διάφορες σήμερα συνηθισμένες δράσεις μὲ στόχο 
νὰ ἄρουμε τὴν εὐθύνη ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ὅταν 
καλεῖται νὰ ἀντιμετωπίζει τοὺς πειρασμοὺς ἀπὸ 
τὴν ἡδονὴ καὶ ἄλλα. Βλέποντας τὸν πολιτισμό 
μας καὶ διεθνεῖς ἡγέτες, ἤμουν πεπεισμένος, ὅτι 
κάνω τὸ σωστό. … Οἱ δράσεις ὑπὲρ τῆς ὁμοφυ-
λοφιλίας ἔχουν στόχο νὰ ἀποτρέψουν ἀκόμα καὶ 
τὴ σκέψη, ὅτι ἡ ἀλλαγὴ θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μιὰ 
λύση. Οὔτε πρέπει νὰ τεθεῖ τὸ ἐρώτημα, ἐὰν θε-
ραπεῖες εἶναι ἀποτελεσματικὲς ἢ ὄχι. … Σύμφωνα 
μὲ τὴ δική μου ἐμπειρία μπορῶ νὰ πῶ ὅτι ἡ ἀπε-
λευθέρωση ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς ὁμοφυλόφιλης 
νοοτροπίας ἦταν τὸ πιὸ ἀπελευθερωτικό, τὸ πιὸ 
ὡραῖο καὶ τὸ πιὸ θαυμαστὸ ποὺ ἔχω ζήσει ποτὲ 
στὴ ζωή μου. … Ὁ Θεὸς μὲ ἐπισκέφτηκε, ὅταν 
ἤμουν μπερδεμένος καὶ χαμένος, μόνος, φοβισμέ-
νος καὶ ταραγμένος. Μέσῳ τῆς προσευχῆς μου 
ἔδωσε νὰ καταλάβω, ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀπολύτως 
τίποτα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ φοβηθῶ – καὶ ὅτι εἶμαι 
στὸ σπίτι μου. Μόνο ἕνα μικρὸ σιγύρισμα τοῦ σπι-
τιοῦ ἦταν ἀκόμα ἀπαραίτητο. … Ἡ ὁμοφυλοφιλία 
μοῦ στέρησε σχεδὸν 16 χρόνια τῆς ζωῆς μου … 
Ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τοῦ κινήματος γιὰ τὰ 
δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων πολλὲς φορές μοῦ 
δόθηκε ἡ εὐκαιρία, νὰ ἀπευθύνομαι στὴ κοινὴ 
γνώμη. Ἐὰν μποροῦσα σήμερα κάποια ἀπὸ αὐτὰ 
ποὺ εἶπα νὰ τὰ πάρω πίσω, θὰ τὸ ἔκανα. Γνωρίζω 
τώρα ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ταὐτόχρονα ἀκό-
ρεστη ἐπιθυμία καὶ πορνογραφία. Κανένας δὲν 
μπορεῖ νὰ μὲ πείσει γιὰ τὸ ἀντίθετο, ὅσο ἐπιτη-
δευμένα καὶ νὰ μοῦ μιλάει ἢ ὅσο λυπηρὴ νὰ εἶναι 
ἡ προσωπικὴ ἱστορία ἑνὸς πάσχοντα. Διότι ἤμουν 
ἐκεῖ καὶ γνωρίζω τὴν ἀλήθεια» (1). 

Λέων Μπρὰνγκ, Δρ. Θεολογίας
Δ/ντὴς Ὑπηρεσίας  

Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων  
Πολιτικὴς Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

 (1)  How a major national ‘gay rights’ leader 
became straight. Lesley Pilkington http://www.
massresistance.org/docs/events07/Michael_Glatze/

Τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης, 
Σκοταδισμὸς ἐκ Δυσμῶν

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 7)

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 4)

Ἡ Ἑλλάδα ἐκπέμπει SOS

Δὲν ἔχεις, Ὄλυμπε, θεούς, μηδὲ λεβέντες ἡ Ὄσσα 
ραγιάδες ἔχεις, μάνα γῆ, σκυφτοὺς γιὰ τὸ χαράτσι 
κούφιοι καὶ ὀκνοὶ καταφρονοῦν τὴ θεία τραχιά σου 

γλῶσσα 
τῶν Εὐρωπαίων περίγελα καὶ τῶν ἀρχαίων παλιάτσοι. 

Ἔ, λοιπόν, ΟΧΙ. Ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ραγιάδες. Δὲν 
νοιώθουμε περίγελα τῶν Εὐρωπαίων.

Εἴμαστε περήφανοι Ρωμηοὶ καὶ ὀνειρευόμαστε 
νὰ μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεὸς νὰ γίνουμε τὸ λῆμμα τοῦ 
Μακρυγιάννη καὶ τοῦ Πατροκοσμᾶ. Νὰ γίνουμε 
οἱ συνεχιστὲς τοῦ Καποδίστρια.

Ἔχουμε χρέος νὰ ἀγωνιστοῦμε. 
Καλοῦμε ὅλους ἐσᾶς στὸν κοινὸ ἀγῶνα, νὰ 

πάρουμε πίσω αὐτὰ ποὺ μᾶς ἀνήκουν.
νὰ πάρουμε πίσω τὴν Πατρίδα μας!

Ἡ μελετημένη διασπορὰ τῶν ἀλλοδαπῶν στὴν Ἑλλάδα

Σὲ 42.253 ἀνέρχεται ὁ ἀριθμὸς τῶν προσφύ-
γων σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, σύμφωνα μὲ 

στοιχεῖα τοῦ Συντονιστικοῦ Ὀργάνου Διαχείρισης 
τῆς Προσφυγικῆς Κρίσης, ποὺ κοινοποίησε χθὲς 
Παρασκευὴ 11 Μαρτίου 2016. Στὰ νησιά μας τὸ 
τελευταῖο εἰκοσιτετράωρο ἔφθασαν ἄλλοι 864, 
ἀνεβάζοντας τὸν ἀριθμὸ τῶν διαμενόντων ἀλλο-
δαπῶν στους 8.293(!). Συγκεκριμένα:
•	 Οἱ 5.019 βρίσκονται στην Λέσβο, ποὺ ἀντι-

στοιχοῦν στὸ 6% τῶν μονίμων κατοίκων τοῦ 
νησιοῦ.

•	 Οἱ 894 βρίσκονται στὴν Σάμο, ποὺ ἀντιστοι-
χοῦν στὸ 8,2% τῶν μονίμων κατοίκων τοῦ 
νησιοῦ.

•	 Οἱ 2.109 βρίσκονται στὴν Χίο, ποὺ ἀντιστοι-
χοῦν στὸ 4,1% τῶν μονίμων κατοίκων τοῦ 
νησιοῦ.

•	 Οἱ 137 βρίσκονται στὸ Καστελόριζο, ποὺ 
ἀντιστοιχοῦν στὸ 50% (!!!) τῶν μονίμων κα-
τοίκων.

•	 Οἱ 7 στὴν Ρόδο, ἀμελητέα ποσότητα, γιὰ τὴν 
ὥρα, σὲ σχέση μὲ τοὺς κατοίκους.

•	 Οἱ 79 βρίσκονται στὴν Κῶ.
•	 Οἱ 48 στὴν Λέρο.

Στὴν Ἀττικὴ στεγάζονται καὶ σιτίζονται 10.249 
ἄτομα. Ἡ νέα Κοινοτικὴ ὑποδομή, ποὺ προστέθη-
κε ἀπὸ τὴν Πέμπτη 10 Μαρτίου, εἶναι στὶς κατα-
σκηνώσεις τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα καὶ ἐκεῖ ἔχουν με-
ταφερθεί 129 ἀλλογενεῖς. Στὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ 
οἱ πρόσφυγες ὑπολογίζονται σὲ 3.549, ἐνῶ στοὺς 
Εὐρωπαϊκοὺς καταυλισμοὺς (α) στὸ Ἑλληνικὸ 
βρίσκονται 3.901 ἀλλοδαποί, (β) στὸν Ἐλαιώνα 
712 καὶ (γ) στὸ Σχιστὸ ἄλλοι 1.958.

Στὶς Θερμοπῦλες «φιλοξενοῦνται» 260 ἀλλο-
δαποί, ἐνῶ οἱ μόνιμοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς εἶναι 
μόλις 295(!!!) Ἀπὸ τὴν Πέμπτη 10 Μαρτίου μετα-
φέρθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ 200 πρόσφυγες στὰ 

Τρίκαλα καὶ 400 στὴν Λάρισα. Ἐπίσης, τὴν ἴδια 
μέρα μεταφέρθηκαν 347 ἀλλοεθνεῖς σὲ μιὰ πα-
λιὰ ἀποθήκη ἐντὸς τῆς Βιομηχανικῆς Περιοχῆς 
τῆς Δράμας.

Στὴν Βόρειο Ἑλλάδα, καὶ ἰδιαίτερα στὴν Μα-
κεδονία, τὰ πράγματα εἶναι ἐξίσου τραγικά:
•	 Στὸ Χέρσο τοῦ Κιλκίς βρίσκονται 3.738 

ἄτομα, ἐνῶ οἱ μόνιμοι κάτοικοι εἶναι μόλις 
814, δηλαδὴ οἱ ἀλλοδαποὶ εἶναι 4,5 φορὲς 
περισσότεροι ἀπὸ τοὺς μόνιμους κατοί-
κους!

•	 Στὴν Νέα Καβάλα τοῦ Κιλκίς βρίσκονται 
3.343 ἄτομα, ἐνῶ οἱ μόνιμοι κάτοικοι εἶναι 
μόλις 140, δηλαδὴ οἱ ἀλλοδαποὶ εἶναι 24 
φορὲς περισσότεροι ἀπὸ τοὺς μόνιμους 
κατοίκους!

•	 Στὴν Νέα Καρβάλη Καβάλας βρίσκονται 
800, ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὸ 37% τῶν μονί-
μων κατοίκων.

Τέλος στὴν Ἐλευθερούπολη βρίσκονται 200, 
στὴν Κοζάνη 420, ἐνῶ στὸ στρατόπεδο Ἀνα-
γνωστοπούλου στὰ Διαβατᾶ τῆς Θεσσαλονίκης 
2.003. Ἡ φρίκη ὁλοκληρώνεται στὴν Εἰδομένη 
ὅπου μόνο ὅσοι βρίσκονται ἐντός τοῦ προβλε-
πόμενου χώρου ὑπολογίζονται σὲ 12.000.

Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀφίξεων διαρκῶς καὶ αὐξάνει, 
ἐνῶ δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖα ἡ ἐπιλογὴ τοῦ τό-
που, ὅπου προωθοῦνται. Δυστυχῶς οἱ περισσό-
τεροι παρακολουθοῦν ἀπαθεῖς καὶ ἀδρανεῖς τὴν 
ἐξέλιξη τοῦ δράματος, ποὺ ἔχει τίτλο ὁ «ἐξισλα-
μισμὸς τῆς Ἑλλάδος». Ἡ Μακεδονία χάνεται, τὰ 
νησιὰ χάθηκαν πρὸ καιροῦ καὶ οἱ Ἕλληνες ἀσχο-
λοῦνται ἀκόμα μὲ τὰ χαμένα τους εὐρώ!

Οἱ Πατέρες μας, τελικά, θυσίασαν ἄδικα τὴν 
ζωή τους γιὰ ὅλους ἐμᾶς τοὺς πονηροὺς καὶ 
ἀγνώμονες ἀπογόνους τους;

http://bit.ly/1V67z5t

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
κ.ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΔΗ  

ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΗΣ 
ΑΓΙΟΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑΣ


