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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΑΣ
Ἡ Πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀπὸ τῆς 

συστάσεώς της ξεχώρισε καὶ ξεχωρίζει ἀπὸ 
τὰ ὑπόλοιπα κόμματα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος 
–ποὺ εἶναι «ὑποκαταστήματα» ἢ παραρτήματα 
κομμάτων τοῦ Ἐξωτερικοῦ– ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι 
τὸ πολιτικό της Πρόγραμμα, ἀλλὰ καὶ ἡ διάρθρω
ση καὶ λειτουργία τῆς Διοικήσεώς της ἀπορρέουν 
ἀπὸ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα.

Τὴν Πέμπτη, 11 Αὐγούστου 2016, ὁ Πρόεδρος 
τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», κ. Μιχαὴλ 
Ἠλιάδης, συγκάλεσε τὴν ὁλομέλεια τῆς Κεντρι
κῆς Ἐπιτροπῆς, στὴν ὁποία ἀνεκοίνωσε ὅτι προτί
θεται νὰ παραιτηθεῖ δύο μῆνες ἐνωρίτερα ἀπὸ τὴν 
λήξη τῆς πενταετοῦς θητείας του καὶ κατέθεσε 
τὴν πρότασή του γιὰ τὴν Διοικητικὴ ἀναμόρφωση 
τῆς Παρατάξεως.

Ἡ πρόταση τοῦ Προέδρου (ποὺ προβλέπεται 
καὶ ἀπὸ τὸ καταστατικὸ τῆς Παρατάξεως) συνί
σταται στὴν μεταβίβαση τῶν Προεδρικῶν ἁρμο
διοτήτων σὲ Τριμελῆ Διοίκηση, ἡ ὁποία –μὲ τὴν 
ἐντατικότερη δραστηριοποίηση ἄλλων δύο προ
σώπων– θὰ δώσει περισσότερη ὤθηση στὴν ἤδη 
σταθερὰ ἀνοδικὴ πορεία τῆς Παρατάξεως.

Ἡ πρόταση τοῦ Προέδρου, ἔγινε παμψηφεὶ 
ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, 
γιατί ἀποσκοπεῖ στὴν ἀκόμα μεγαλύτερη ἀνά
πτυξη τῆς Παρατάξεως, ἀλλὰ καὶ στὴν διατρά

νωση τοῦ πνεύματός της, ποὺ εἶναι ἡ ἀγαστὴ 
καὶ ἁρμονικὴ συνεργασία τῶν ἀσκούντων τὴν 
διοίκηση.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» γνωρίζει ὅτι «τὰ 
ὀνόματα εἶναι τῶν πραγμάτων ἐπίσκεψις» καὶ γι΄ 
αὐτὸ θέλει καὶ μὲ τὸ διοικητικό της σχῆμα νὰ 
φανερώσει ὅτι τὸ ὄνομά της σημαίνει καὶ ἐκφρά
ζει ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (δηλαδὴ πραγμα
τικὴ σχέση καὶ ἀποτελεσματικὴ συνεργασία με
ταξὺ πολλῶν ἀνθρώπων), καί, κατ’ ἐπέκταση, 
ἕνα διαφορετικὸ ἦθος ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες πολι
τικὲς κινήσεις. Οἱ ὑπηρετοῦντες στὴν Παράτα
ξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν ἔχουν προσκόλληση σὲ 
τίτλους ἢ ὀφφίκια, ἀλλὰ ἀγωνίζονται μὴ φειδό
με νοι προσωπικοῦ κόπου καὶ χρόνου, ἀλλὰ καὶ 
προσωπικῶν δανείων ὑπὲρ τῆς τοῦ Χριστοῦ Πί
στεως καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία.

Τὸ νέο τριπρόσωπο σχῆμα τῆς διοικήσεως 
ἐγγυᾶται ἀκόμη περισσότερο ὅτι ἡ Παράταξη 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι ἡ μοναδικὴ ἐπιλογὴ καὶ ἡ 
πολιτικὴ στέγη ὅλων ὅσοι θέλουν ἀνιδιοτελῶς καὶ 
χωρὶς φιλοδοξία νὰ ὑπηρετήσουν τὴν Πατρίδα μας.

Τὸ παράδειγμα τῆς ἁρμονικῆς συνεργασίας με
ταξύ των δύο πρώην Προέδρων, πλαισιωμένων 
ἐπιπλέον καὶ ἀπὸ ἕναν ἰκανότατο συνεργάτη, 
εἶναι μοναδικὸ στὴν πολιτικὴ σκηνὴ τῆς Ἑλλά
δος, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐλπίδα πὼς μὲ τὴν ἔμπρακτη ἀγά

πη καὶ τὴν συνεργασία, ἡ Πατρίδα μας μπορεῖ καὶ 
πάλι νὰ ἀνακάμψει καὶ νὰ ἀνακτήσει τὴν δύναμή 
της, παρὰ τὸ ἐμφανὲς ἔλλειμμα ἑνὸς ἠγέτου τοῦ 
διαμετρήματος τοῦ Ἰωάννη Α. Καποδίστρια.

Ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ σήμερα, ἀνήμερα τῆς 
ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, 
εὔχεται καὶ παρακαλεῖ ὁλόθερμα τὴν Μητέρα 
τοῦ Χριστοῦ μας νὰ στηρίξει τὸ ἔργο τῆς νέας 
Διοικήσεως τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» –ἡ ὁποία, κατὰ 
ἀλφαβητικὴ ἀλλὰ καὶ χρονολογικὴ σειρὰ στὴν 
διακονία τοῦ πολιτικοῦ της ἔργου ἀποτελεῖται 
ἀπὸ τοὺς κ. Μανώλη Β. Βολουδάκη, κ. Μιχαὴλ 
Ἠλιάδη καὶ κ. Κομνηνὸ Καμάμη– νὰ τοὺς φω
τίζει καὶ νὰ κατευθύνει τὶς ἐπιλογές τους πρὸς τὸ 
συμφέρον τοῦ τόπου.

Ἡ ἐπιλογὴ τῆς συγκεκριμένης χρονικῆς στιγμῆς 
γιὰ αὐτὴν τὴν διοικητικὴ ἀλλαγὴ ἦταν μελετη
μένη, γιατί ἀποσκοπεῖ στὸ νὰ δοθεῖ ὁ ἀπαραί
τητος χρόνος στὴν νέα Διοίκηση προκειμένου 
νὰ ἀναλάβει πλήρως τὰ καθήκοντά της ἀπὸ τῆς 
ἐνάρξεως τοῦ νέου ἔτους, ποὺ Ἐκκλησιαστικὰ 
ἀρχίζει τὴν 1η Σεπτεμβρίου.

Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ
Πολιτικὴς Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

Ἀθήνα, 15 Αὐγούστου 2016

(1) Γιατί ἀποφασίσατε νά παραιτηθεῖτε τρεῖς μῆνες νωρίτερα ἀπό τήν 
κανονική λήξη τῶν ἁρμοδιοτήτων σας ὡς προέδρου τῆς Παρατάξεως; 
Τί σᾶς ὁδήγησε στήν πρόταση αὐτοῦ τοῦ ἐντελῶς νέου διοικητικοῦ 
σχήματος; (Πρός κ. Ἠλιάδη)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ: Ἡ θητεία μου οὐσιαστικά εἶχε λήξει. Ἤθελα μέ 
τήν κίνηση αὐτή νά γίνει μία νέα ἀρχή μέ τήν ἔναρξη τοῦ νέου ἐκκλη
σιαστικοῦ ἔτους. Ἡ θέση τοῦ προέδρου γιά ἐμένα ἦταν μιά θέση πού 
σηματοδοτοῦσε τό χρέος νά ἐργάζομαι περισσότερο ἀπό ὅλους γιά 
τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Μέ τό νέο σχῆμα τρεῖς ἄνθρωποι πλέον ἐπιφορ
τίζονται αὐτό τόν ρόλο, δίνοντας νέα ὤθηση στήν Παράταξη.

(2)  Ἔχει ὑπάρξει κάποιος παρόμοιος πολιτικός σχηματισμός στό παρελ
θόν;

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΑΜΑΜΗΣ: Ἐξ ὅσων γνωρίζω, πολιτικός σχηματισμός μέ 
τό ἴδιο πνεῦμα ὅπως τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δέν ἔχει ὑπάρξει. 
Ἡ Χριστιανική Δημοκρατία τοῦ ἀείμνηστου Νικολάου Ψαρουδάκη 
ἐκινεῖτο περισσότερο γύρω ἀπό τήν πολιτικοποίηση τοῦ Χριστιανι
σμοῦ, δηλαδή θεωροῦσε τόν Χριστιανισμό ὡς πολιτική ἰδεολογία. 
Κατά συνέπεια δέν ἦταν δύσκολη καί ἡ συστράτευση μέ τό ΠΑΣΟΚ 
τή δεκαετία τοῦ ΄80, ὁπότε ἐπῆλθε καί τό οὐσιαστικό της τέλος. Τό 
πνεῦμα τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θά μποροῦσε πιό πιστά νά 
ἀναζητηθεῖ στό ἦθος καί τήν πρακτική τού πρώτου Κυβερνήτου τῆς 
Ἑλλάδος, τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια. Ὁ Χριστός καί ἡ ἐκκλησιαστική 
ζωή καθόριζαν τοῦ ἦθος τοῦ ἀνδρός καί ἀπό αὐτό πήγαζε ἡ ποιότητα 
τοῦ ἔργου του, πού δέν ἦταν ἄλλο ἀπό τή σωτηρία τῆς πατρίδος του 
καί τοῦ λαοῦ της. Αὐτό τό ἦθος μποροῦσε νά τό ἀναγνωρίσει ὁ λαός 
καί νά τόν ἀγαπήσει, γιατί τοῦ ἦταν οἰκεῖο, ἀφοῦ μέ αὐτό εἶχε γαλουχη
θεῖ, ζῶντας ὁ ἴδιος μέσα στήν ἀτμόσφαιρα τῆς Ἐκκλησίας. Δηλαδή, δέ 
χρειαζόταν νά τοῦ ἐπιβληθεῖ ἤ νά προσλάβει κάποια «χριστιανική ἰδε

Λαμβάνοντας τὴν ἐπιστολὴ τοῦ κ. Χ.Α. (δὲν γνωρίζουμε ἐὰν ἔχουμε 
τὴν συγκατάθεση γιὰ νὰ δημοσιοποιήσουμε τὸ ὀνοματεπώνυμό του 

καὶ γι’ αὐτὸ ἀρκούμεθα στὰ ἀρχικά του) αἰσθανθήκαμε τὴν ἀνάγκη νὰ 
"ἀπολογηθοῦμε" ἀλλὰ καὶ νὰ ἐξηγήσουμε γιὰ ἀκόμα μία φορὰ τὴν στάση 
μας, σχετικὰ μὲ τὴν μέχρι σήμερα πορεία τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Δὲν εἶναι λίγοι οἱ "καλοθελητές", ποὺ ἐπεχείρησαν καὶ ἐπιχειροῦν νὰ 
διαστρεβλώσουν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ παρουσιάσουν τὰ πράγματα σύμ
φωνα μὲ τὸ συμφέρον καὶ τὶς μικροσκοπιμότητες, ποὺ ἐξυπηρετοῦν. Ἡ 
ἐπιστολὴ τοῦ κ. Χ.Α. συνοψίζει ὅλες αὐτὲς τὶς ἀπόψεις, ποὺ ὅπως ὁ ἴδιος 
λέει παραθέτει ὄχι ὡς σκέψεις του, ἀλλὰ μεταφέροντας τὶς συζητήσεις καὶ 
τὶς ἀπόψεις ἄλλων, ποὺ προφανῶς δὲν συμμερίζονται τὸ ὅραμα καὶ τὸν 
σκοπὸ τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Ἡ ἐπιστολὴ ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Διάβασα τὴν ἀνακοίνωση τοῦ προέδρου σχετικὰ μὲ τὴν ἵδρυση ἀντίπαλης 

πολιτικῆς παράταξης στὸν ἴδιο ἰδεολογικὸ χῶρο. Αἰσθάνθηκα πολὺ παράξενα 
καὶ διαπίστωσα ὅτι οἱ διοικοῦντες τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν γνωρίζουν. 

Στὴν ἀρχὴ τῆς ἀνακοίνωσης ὁ πρόεδρος ἀπορεῖ γιὰ τὸ λόγο γιὰ τὸν ὁποῖο 
κάποιοι ἄλλοι δημιούργησαν παρόμοια πολιτικὴ παράταξη. Στὸ διαδίκτυο 
δὲν βρῆκα στοιχεῖα γιὰ αὐτὴν τὴν πολιτικὴ κίνηση καὶ γιὰ αὐτὸ δὲν ἔχω νὰ 
γράψω κάτι, ὅμως γιὰ νὰ φθάσουν στὸ σημεῖο κάποιοι ἄνθρωποι νὰ δημιουρ-
γήσουν κάτι ὅμοιο μὲ τὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σημαίνει ὅτι ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν 
πέτυχε. Ἀπέτυχε. Ἀπέτυχε νὰ μεγαλώσει. Ἀπέτυχε νὰ γίνει γνωστή. Ἀπέτυχε 
νὰ προσαρμοστεῖ. Ἀπέτυχε νὰ ἀναμετρηθεῖ.

Στὴν δεύτερη παράγραφο τῆς ἀνακοινώσεως κατηγορεῖ τὴν νέα κίνηση 
γιὰ ἀντιγραφή, ἰδεῶν, συνθημάτων καὶ ἄλλων στοιχείων. Ἀναρωτιέμαι, ποιὸς 
σᾶς εἶπε ὅτι στὴν πολιτικὴ ὑπάρχουν πατέντες καταχωρημένες καὶ προστα-
τευμένες ἀπὸ ἀντιγραφή; Στὴν πολιτικὴ δὲν ὑπάρχουν πατέντες. Ὑπάρχει 
μόνο ὁ πολιτικὸς στίβος γεμάτος παγίδες καὶ προδοσίες ἀπὸ (τὶς ὕαινες καὶ 
τὰ τσακάλια τῆς Ἑλληνικῆς πολιτικῆς σκηνῆς).

Εἶναι λογικὸ νὰ μὴν κάνει ἀναφορὰ αὐτὴ ἡ κίνηση γιὰ τὸν Καποδίστρια 
ἢ γιὰ τὴν ἀποκήρυξη ἀπόκρυφων ὁμάδων καὶ ἀπόκρυφων θρησκειῶν. Προ-
φανῶς ἐπειδὴ δὲν εἶναι ἴδια ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
"ΑΝΑΚΡΙΝΕΙ" THN NEA ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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ολογία», ἀλλά μποροῦσε νά δεῖ στήν ἄσκηση τῆς 
πολιτικῆς καί τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου τόν δικό 
του ἐκκλησιαστικό τρόπο ζωῆς. Ἐκεῖνοι πού μέχρι 
καί σήμερα δέν τόν κατάλαβαν καί τόν ἀπέρριψαν 
εἶναι αὐτοί πού ὁ προσωπικός τους τρόπος ζωῆς 
ἦταν οὐσιαστικά ἀποκομμένος ἀπό τήν Ἐκκλησία, 
γι’ αὐτό καί ἡ πολιτική πού ἐξέφραζαν ἐρχόταν 
σέ ἀντίθεση μέ τό λαϊκό αἴσθημα.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ: Αὐτό πού σίγουρα δέν 
ὑπάρχει πουθενά, εἶναι ὁ τρόπος λειτουργίας τῆς 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Τό γεγονός δηλαδή ὅτι ὅλα τά 
μέλη τῆς διοικήσεως ἔχουν συνειδητοποιήσει ὅτι 
δέν χωροῦν προσωπικές φιλοδοξίες σέ αὐτό τόν 
ἀγώνα καί προέχει ἀποκλειστικά το συμφέρον τῆς 
Παρατάξεως. Γιά νά γίνει αὐτό κατανοητό, ἀρκεῖ 
νά ἀναφερθῶ μόνο σέ ἕνα γεγονός. Ὁ πρῶτος μας 
πρόεδρος κ. Μ. Βολουδάκης, ἦταν ἐκπρόσωπος 
Τύπου τῆς Παρατάξεως καί ὄχι μόνο, δηλαδή τό 
δεξί μου χέρι ὅλο το διάστημα τῆς προεδρικῆς μου 
θητείας. Τώρα μέ τό νέο σχῆμα καί οἱ τρεῖς θά πο
ρευθοῦμε μέ τό ἴδιο πνεῦμα γιά τόν πολιτικό μας 
στόχο, τήν ἀπελευθέρωση τῆς Πατρίδος μας ἀπό 
τό πολιτικό κατεστημένο πού τήν δυναστεύει.
ΜΑΝΩΛΗΣ Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Κατηγορηματικὰ 
ὄχι! Τὸ ἐγχείρημα τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
εἶναι πρωτοποριακό, ὄχι μόνο στὴν Ἑλληνικὴ πο
λιτική, ἀλλὰ καὶ παγκοσμίως. Ὅπως εἴπαμε καὶ 
σημειώσαμε καὶ στὴν πρόσφατη δημόσια τοπο
θέτησή μας, μέχρι σήμερα ὑπῆρξαν πολλὲς προ
σπάθειες εὐσεβῶν ἢ χριστιανῶν, ποὺ ἐπεχείρησαν 
νὰ ὑποτάξουν τὸ Εὐαγγέλιο στὴν πολιτικὴ ἢ νὰ 
δημιουργήσουν ἕνα κράμα "Ἑλληνορθόδοξης", 
ὅπως τὴν ἀποκαλοῦν, ἰδεολογίας καὶ κουλτούρας. 
Λάθος μέγα! Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι τὸ Ὅλον καὶ μέσα 
σὲ Αὐτὴν περικλείονται καὶ περιέχονται τὰ πάντα, 
ἄρα καὶ ἡ πολιτική. Ἡ πολιτικὴ δὲν εἶναι τίποτε 
ἄλλο, παρὰ ἡ καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων 
καί, συνεπῶς, γιὰ τὸν χριστιανό, πρέπει νὰ ἔχει 
ἀρχὴ καὶ ἀναφορὰ τὴν Ἐκκλησία. Δὲν μπορεῖ νὰ 
ὑποταχθεῖ τὸ Εὐαγγέλιο στὴν πολιτική, ἀλλὰ ἡ 
νομοθεσία καὶ ἡ πρακτικὴ τοῦ Κράτους πρέπει 
νὰ εἶναι σύννομη καὶ σύμφωνη μὲ τὸν Λόγο τοῦ 
Θεοῦ.

Ἡ ἰδεολογία τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ποὺ δὲν ἔχει 
γίνει ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη μερίδα τοῦ 
Κλήρου καὶ τῶν ἐκκλησιαζομένων, δὲν προτάσ
σει τὸ Οἰκονομικὸ Πρόγραμμα ἢ τὶς Πατριωτικὲς 
ἀντιλήψεις. Ὅλα αὐτὰ εἶναι συνεπακόλουθά του 
ὅτι ψυχὴ τοῦ Ἔθνους εἶναι ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ Κρά
τος εἶναι τὸ σῶμα. Αὐτὴ ἡ ἀδιαίρετη ἀλλὰ καὶ 
ἀσύγχυτη ἑνότητα εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ Πολιτικοῦ 
Προγράμματος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ποὺ πολλοὶ 
προσπαθοῦν ἀνεπιτυχῶς νὰ ἀντιγράψουν, με
ρικῶς ἢ καὶ στὸ σύνολό του, θέλοντας νὰ δείξουν 
πὼς ἔχουν νὰ παρουσιάσουν κάτι νέο! Οἱ πολι
τικὲς θέσεις πρέπει νὰ πηγάζουν ἀπὸ τὸ πνευμα
τικὸ ὑπόβαθρο. Μόνο ἔτσι δὲν θὰ κατευθύνουν 
ἢ δὲν θὰ παραχαράσσουν τὴν πνευματικὴ τροχιὰ 
καὶ πορεία, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο πλειστάκις ἐπεχεί

ρησαν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν κάποιοι ἀπὸ 
αὐτοὺς ποὺ μᾶς πλησίασαν, γιατί δὲν 
ἔδωσαν ὅση ἔπρεπε σημασία στὶς Θεο
λογικὲς προϋποθέσεις ποὺ σηματοδο
τοῦν τὴν ἐντελῶς διαφορετικὴ Πολιτικὴ 
τῆς Ρωμηοσύνης ἀπὸ τὴν τρέχουσα δι
εθνῆ πολιτική.

(3) Διαβάζουμε στό τελευταῖο Δελτίο Τύ
που τῆς Παρατάξεως ὅτι ὁ τρόπος λει
τουργίας τῆς νέας διοικήσεως ἀπορ
ρέει ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό φρόνημα. 
Μπορεῖτε νά γίνετε λίγο πιό συγκεκριμένοι; 
Ποιό εἶναι αὐτό τό φρόνημα καί πῶς θά σᾶς 
βοηθήσει;

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΑΜΑΜΗΣ: Τό ἐκκλησιαστικό φρό
νημα ἀναδεικνύεται πρῶτα ἀπ’ ὅλα στή σύνθεση 
τῆς ΚΕ, στήν ὁποία ὅλα τα μέλη ἔχουν τήν ἴδια 
νοοτροπία, δηλαδή ἐπιθυμοῦν νά εἶναι συνειδη
τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας καί νά ζοῦν τή ζωή πού 
πηγάζει ἀπό τήν παράδοση τῶν Ἁγίων Πατέρων 
μας. Τό γεγονός ὅτι ἔχουν κοινό πνευματικό συ
ντελεῖ σέ μεγαλύτερη ὁμοψυχία. Ἡ θέση τοῦ Προ
έδρου ὡς πρώτου μεταξύ ἴσων συμβαδίζει μέ τό 
συνοδικό πνεῦμα διοίκησης τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ δέ 
Πρόεδρος κινεῖται μέ τό ἴδιο πνεῦμα συνεργασίας 
πού ἐκινεῖτο καί προτοῦ βρεθεῖ στή θέση αὐτή, 
δηλαδή ἐπιζητεῖ τή γνώμη τῆς ΚΕ πρίν ἀπό τή 
λήψη ὁριστικῶν ἀποφάσεων καί ἐνεργειῶν.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ: Τό ὄνομα «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
σημαίνει κοινωνία προσώπων, δηλαδή πραγμα
τική σχέση καί ἀποτελεσματική συνεργασία με
ταξύ ἀνθρώπων. Αὐτό ἀπό μόνο του φανερώνει 
ἕνα διαφορετικό ἦθος στήν πολιτική ζωή τοῦ τό
που. Τό φρόνημα αὐτό διέπει τόν τρόπο ζωῆς τῶν 

μελῶν τῆς Κ.Ε., οἱ ὁποῖοι μέ ἀνιδιοτελῆ κριτήρια 
ὑπηρετοῦν τή μοναδική –μετά τόν Καποδίστρια– 
προσπάθεια διακονίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ μέσῳ 
τῆς πολιτικῆς πού ἐνσαρκώνει ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
ΜΑΝΩΛΗΣ Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ἡ Πίστη μας δὲν 
εἶναι ἕνας στεῖρος καὶ ἄκριτος δογματισμὸς ἀλλὰ 
ἡ ἔμπρακτη ἐφαρμογὴ τῶν πραγμάτων, ποὺ κά
νουν τὸν ἄνθρωπο πραγματικὰ εὐτυχισμένο. Ὁ 
ἡγέτης, σύμφωνα μὲ τὰ ὅσα παραλάβαμε ἀπὸ 
τὸν Χριστό μας, εἶναι αὐτὸς ποὺ ὑπηρετεῖ τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ ὄχι αὐτὸς ποὺ ὑπηρετεῖται. Ὁ 
ὑγιὴς ἄνθρωπος δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ὑπηρέτες, 
ἀλλὰ ἀντιθέτως εἶναι σὲ θέση νὰ βοηθήσει ὅλους 
ὅσοι χρειάζονται τὴν συνδρομή του. Αὐτὸ εἶναι ἡ 
Πολιτικὴ σύμφωνα μὲ τὴν θεωρία τῆς Παρατάξε
ως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Ὁ πολιτικὸς πρέπει νὰ εἶναι 
ὑπηρέτης τοῦ λαοῦ καὶ ὄχι κάποιος ποὺ ἀπολαμ
βάνει ἀγαθά, πλουτίζει,  ὑπηρετεῖται ἀπὸ τοὺς 

ἀνθρώπους καὶ καταδυναστεύει τὸν λαό.
Ἐπιπλέον, σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὴν Διοίκηση τῆς Πα

ρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς μας 
ἐφαρμόσαμε τὸ «Συνοδικὸ Σύστημα Διοικήσεως», 
καθὼς ὑπεύθυνη γιὰ τὴν Διοίκηση τῆς Παρατάξε
ως εἶναι σύσσωμη ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπή. Ἄσχετα 
μὲ τὸ ἂν ὑπῆρχε Πρόεδρος, Διοικοῦσα Ἐπιτρο
πή, ἢ, ὅπως ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς Τριπρόσωπη 
Διοίκηση, ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν ἔχει 
ἀπολυταρχικὸ καθεστώς, ἀλλὰ Συνοδικό. Ὁ Πρό
εδρος, ἢ ἡ Διοίκηση εἶναι οἱ Πρῶτοι μεταξὺ ἴσων 
καὶ κανεὶς ποτὲ στὴν μέχρι σήμερα πορεία τῆς 
Παρατάξεως δὲν ἔδρασε ἢ ἔπραξε τὸ παραμικρὸ 
χωρὶς τὴν ἔγκριση καὶ τὴν σύμφωνη γνώμη τῆς 
Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς.

(4) Γιατί πιστεύετε πῶς μιά τριμελής διοίκηση θά 
ὠφελήσει περισσότερο τήν Παράταξη, τήν ὥρα 
πού τά κόμματα θεωροῦν δεδομένα τά πλεονε
κτήματα τοῦ ἑνός ἐπικεφαλῆς;

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΑΜΑΜΗΣ: Στό πνεῦμα πού περι
έγραψα προηγουμένως, ἡ ἐκλογή τοῦ Προέδρου 
καί τῆς διοίκησης γενικότερα προσαρμόζεται στίς 
ἑκάστοτε συνθῆκες καί ἀνάγκες. Στή συγκεκριμέ
νη περίπτωση τό σχῆμα τῆς τριμελοῦς διοίκησης 
προτιμήθηκε ἔναντι τοῦ ἑνός καί μοναδικοῦ Προ
έδρου ἐπειδή θεωρήθηκε περισσότερο λειτουργι
κό, δεδομένου ὅτι τά μέλη τῆς ΚΕ εἶναι ἐργαζό
μενοι καί ἡ ἐνασχόληση μέ τήν Παράταξη γίνεται 
στόν χρόνο πού περισσεύει ἀπό τήν ἐργασία τους, 
ἐνῶ οἱ ἀνάγκες τῆς παρουσίας τοῦ Προέδρου σέ 
διάφορα μέρη τῆς Ἑλλάδος καί οἱ ὑποχρεώσεις 
του καθιστοῦν τό ἔργο του ἐξαιρετικά δυσχερές. 
Μέ τήν τριμελῆ διοίκηση τό ἴδιο ἔργο μπορεῖ νά 
ἐπιτευχθεῖ μέ τριπλάσιες δυνάμεις, καλύπτοντας 
μεγαλύτερη γεωγραφική ἔκταση, ἀφοῦ ὁ τόπος 
κατοικίας καί ἐργασίας δέν εἶναι ὁ ἴδιος. Αὐτό 
οὐδόλως ἀφαιρεῖ ἀπό τήν ἀποτελεσματικότητα, 
ἀφοῦ τό πνεῦμα θά εἶναι κοινό. 

Στά ἄλλα κόμματα συνήθως κάποιος εἶναι ἐπι
κεφαλῆς γιατί πρέπει νά ἐφαρμόζεται μιά γραμμή. 
Οἱ ὑποψήφιοι ὑποστηρίζονται ἀπό διαφορετικές 
ὁμάδες στό ἴδιο κόμμα, ἐκφράζουν διαφορετικό 
«ὅραμα» καί προγράμματα καί συχνά ἐκπροσω
ποῦν καί ἀντικρουόμενα συμφέροντα. Ναί μέν 
λένε ὅτι ἔχουν τήν ἴδια ἰδεολογία –ἡ ἀλήθεια τοῦ 
ὁποίου εἶναι ζητούμενο–ἀλλά οὐσιαστικά ἐκφρά
ζουν διαφορετικές κατευθύνσεις καί νοοτροπί
ες. Ὁπότε δέ θά μποροῦσε ἐν τοῖς πράγμασι νά 

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» "ΑΝΑΚΡΙΝΕΙ" THN NEA ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τὸ ἐγχείρημα τῆς Παρατάξεως 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι 

πρωτοποριακό, ὄχι μόνο στὴν 
Ἑλληνικὴ πολιτική, ἀλλὰ καὶ 

παγκοσμίως.
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μήν ὁρισθεῖ κάποιος ἐπικεφαλῆς, ἀφοῦ τό κόμμα, 
τότε, θά διαλυόταν. Ἡ ὕπαρξη ἐπικεφαλῆς Προέ
δρου ἁπλᾶ δίνει τή χρονική δυνατότητα νά ὁδη
γήσει τό κόμμα του ἐκεῖ πού θέλει, δέν ἐκφράζει 
ὅμως ὁμοψυχία, ἀφοῦ συχνά ἡ προσπάθειά του 
ὑπονομεύεται ἀπό ἀντιπολιτευόμενες ἐσωτερικές 
ὁμάδες ἄλλων ὑποψηφίων, πού περιμένουν τήν 
πρώτη εὐκαιρία γιά νά ἀναδειχθοῦν αὐτοί.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ: Τά προσωποπαγῆ πολιτικά 
κόμματα πού ὑπάρχουν στό προσκήνιο, δηλαδή 
ὅλα, ἐφαρμόζουν τήν «ἑνός ἀνδρός ἀρχή». Τά 
κόμματα αὐτά δέν ἔχουν πλέον πολιτική ἰδεολο
γία νά προβάλλουν καί ἀναγκάζονται νά προβάλ
λουν μόνο πρόσωπα. Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔχει συ
γκεκριμένη πολιτική, ἡ ὁποία στήν παροῦσα φάση 
θεωρῶ ὅτι μπορεῖ νά ἐκφραστεῖ καλύτερα μέσω 
τοῦ νέου τρόπου διοικήσεως, χωρίς νά ἀποκλεί
εται στό μέλλον νά ὑπάρξει κάποια διαφορετική 
μορφή. Κάθε φορᾶ προσπαθοῦμε νά ἐπιλέγουμε 
τήν ἀποτελεσματικότερη διοίκηση σέ συνάρτηση 
μέ τήν πολιτική συγκυρία πού ὑπάρχει.

ΜΑΝΩΛΗΣ Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ὁ καθένας κρίνε
ται ὄχι ἀπὸ τὰ λόγια του, ἀλλὰ ἀπὸ τὰ ἔργα του. 
Τὰ κόμματα ὅλα εἶναι παραρτήματα ἰδεολογιῶν 
καὶ κομμάτων τῆς Δύσης. Ἐφαρμόζουν τὴν "εἰκο
νικὴ" δημοκρατία, δηλαδὴ τὴν ψευδαίσθηση πὼς 
κυριαρχεῖ ἡ πλειοψηφία. Στὴν πραγματικότητα, 
ὅμως, οἱ ἐντολὲς ἔρχονται ἀπὸ ἀφανῆ Κέντρα 
καὶ Στοές, ἐνῶ ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ἀποτελοῦν μιὰ 
τυπικὴ διαδικασία ἄνευ οὐσίας. Αὐτὸς εἶναι ὁ λό
γος ποὺ ἐμφανίζονται ἀπὸ τὸ "πουθενὰ" κάποιοι, 
βλέπε σημερινὸς πρωθυπουργός, ποὺ γίνονται 
ξαφνικὰ γνωστοί, ἀναλαμβάνουν τὴν προεδρία 
ἑνὸς κόμματος καὶ ἐκτοπίζουν ἀκόμα καὶ τὰ ἱδρυ
τικά του στελέχη.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» μὲ τὴν μοναδικὴ 
καὶ πρωτοποριακὴ Διοικητική της σύνθεση ὀχυ
ρώθηκε ἀπὸ τῆς συστάσεώς της ἀπέναντί σὲ μία 
ἐνδεχόμενη "δημοκρατικὴ" ἅλωση. Αὐτὴ ἡ κίνη
ση ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἀταλάντευτη πολι
τικὴ γραμμή μας, ποὺ γιὰ πάνω ἀπὸ 8,5 χρόνια 
ἀποτελεῖ τὴν μόνη σταθερὴ καὶ ἀσάλευτη θέση 
ἀπέναντι στὰ πολιτικὰ δρώμενα. Ὅλα τὰ ὑπό
λοιπα κόμματα ἔχουν μεταβάλλει ἢ παραβιάσει 
–ὅπως τὰ ἴδια ὁμολογοῦν– τὶς "κόκκινες γραμμές" 
τους, δηλαδὴ τὴν ἰδεολογία ἢ τὴν πολιτική τους, 
ἀκριβῶς γιατί δὲν ἔχουν αὐτόνομη πολιτικὴ καὶ 
σταθερὴ ἡγεσία.

Στὴν περίπτωση τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ὁ Πρό
εδρος εἶναι ὁ ἐκφραστὴς τῆς πολιτικῆς τῆς Κε
ντρικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ ὁ κινητήριος μοχλός, ποὺ 
μεταφέρει τὸ μήνυμα αὐτὸ πρὸς τὸν Ἑλληνικὸ 
λαό. Μὲ τὸ νέο σχῆμα, οὐσιαστικὰ τριπλασιά-
ζεται αὐτὴ ἡ δύναμη, μὲ σκοπὸ τὴν ἀκόμα με
γαλύτερη καὶ ταχύτερη ἐξάπλωση τοῦ ὁράματος 
τῆς Παρατάξεως.
(5) Πῶς θά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀγαστή καί ἁρμονική συ

νεργασία μεταξύ τῶν προσώπων τῆς Τριμελοῦς 
Διοικήσεως; Τί θά συμβεῖ ἐάν ὑπάρξει κάποια 
διαφωνία μεταξύ σας; Ποιοῦ ἡ γνώμη θά ἐπι
κρατήσει;

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΑΜΑΜΗΣ: Ἀπό τά προηγούμενα 
νομίζω ὅτι ἔγινε φανερό πώς τό πνεῦμα αὐτό τῆς 
ἀγαστῆς καί ἁρμονικῆς συνεργασίας μεταξύ τῶν 
μελῶν τῆς τριμελοῦς διοίκησης ἤδη ὑπάρχει ἀπό 
ὁποιαδήποτε θέση μέχρι τώρα λειτούργησαν, εἴτε 
ὡς μέλη τῆς Κ.Ε. εἴτε ἀπό τή θέση τοῦ Προέ
δρου, τοὐλάχιστον γιά τά δύο ἀπό αὐτά. Τό ἴδιο 
πνεῦμα ἀπό τούς ἴδιους ἀνθρώπους θά συνεχίσει 
νά ὑπάρχει. Ἄν προκύψει κάποια διαφωνία, αὐτή 
θά ἀντιμετωπιστεῖ ὅπως πάντα μέχρι τώρα, δη
λαδή μέσα στήν Κ.Ε. θά ζητηθεῖ ἡ γνώμη ὅλων 
–ἀφοῦ ἡ τελική ἀπόφαση δέν εἶναι προσωπική 
ἀλλά δεσμεύει ὅλη τήν Κ.Ε.– καί θά ληφθεῖ ἡ 
ἀπόφαση ἀφοῦ ἀναγνωριστοῦν οἱ θετικές καί οἱ 
ἀρνητικές πλευρές τῆς κάθε γνώμης. Ἄν πάλι γιά 
ὁποιονδήποτε λόγο δέν ὑπάρξει συμφωνία, ζη
τεῖται ἡ γνώμη ἐμπειρότερων πνευματικά ἀνθρώ
πων, ὁπότε ξανατίθεται τό θέμα καί λαμβάνεται 
μιά τελική ἀπόφαση. Πολλές φορές ἀκόμη καί 
ὅταν ὑπάρχει συμφωνία, αὐτή τίθεται στήν κρίση 
καί ἄλλων, ὥστε ἡ ἀπόφαση αὐτή πού οὕτως ἤ 
ἄλλως θά ἔχει ἐπιπτώσεις σέ ἀνθρώπους νά εἶναι 
ἡ πλέον κατάλληλη.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ: Ἡ Διοίκηση τῆς Παρατά
ξεως οὕτως ἤ ἄλλως ἐφαρμόζει τίς ἀποφάσεις τῆς 
Κ.Ε. στά θεμελιώδη ζητήματα πού ἀνακύπτουν. Οἱ 
ὅποιες διαφωνίες ἀντιμετωπίζονται, ὅπως ἄλλω
στε καί στήν Κ.Ε., μέσω τῆς ψηφοφορίας ὅπου 
ἐπικρατεῖ ἡ πλειοψηφοῦσα ἄποψη.
ΜΑΝΩΛΗΣ Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Νομίζω πὼς τὸ 
ἐρώτημά σας ἔχει ἀπαντηθεῖ ἀπὸ προηγούμενη 
τοποθέτησή μου. Ποτὲ καὶ κανεὶς ἀπὸ τοὺς μέχρι 
σήμερα διατελέσαντες στὴν θέση τοῦ Προέδρου 
δὲν ἐπέβαλε ἄνευ συζητήσεως καὶ ἰσχυρῶν ἐπιχει
ρημάτων τὴν ἄποψη ἢ τὴν θέλησή του. Ἐξ ἄλλου, 
ἐφ’ ὅσον εἶναι Τριμελὴς ἡ Διοίκηση, ποτὲ δὲν θὰ 
ὑπάρξει ἰσοψηφία ἀντιθέτων ἀποφάσεων.  Ἢ θὰ 
ὑπάρχει ὁμοφωνία σὲ κάθε ἀπόφαση ἤ, ὅταν δὲν 
ὑπάρχει ὁμοφωνία,  θὰ ἐπικρατεῖ ἡ γνώμη τῶν 
δύο μελῶν.

(6) Ὁ ρόλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς παραμένει 
ὁ ἴδιος ἤ μήπως θά ὑπάρξουν κι ἐκεῖ ἀλλαγές;

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΑΜΑΜΗΣ: Ὁ ρόλος τῆς Κ.Ε. πα
ραμένει ὁ ἴδιος, κομβικός καί οὐσιαστικός, ὅπως 
καί πρίν. Ἡ γνώμη τῶν προσώπων τῆς Κ.Ε., εἴτε 
ἀπό τή θέση τοῦ ἁπλοῦ μέλους, εἴτε μέ τήν ἰδιό
τητα τοῦ Προέδρου, εἶναι καίριας καί ἀποφασι
στικῆς σημασίας γιά τήν ὅποια τελική ἀπόφαση 
παρθεῖ καί φυσικά δεσμεύει ὅλους, ἀφοῦ ὅλοι τήν 
ἔχουν συνοικοδομήσει. Ἐπαναλαμβάνω, ὅμως, 
ὅτι καί ἡ γνώμη κάθε μέλους τῆς Παρατάξεως 
ἔχει βαρύνουσα σημασία, ἐφ’ ὅσον ἀποτελεῖ μιά 
ἰδέα πού εἶναι καινοτόμος ἤ πού προσθέτει σάν 
γνώση στή συζήτηση μέσα στήν Κ.Ε., ἡ ὁποία 
διαμορφώνει τήν τελική ἀπόφαση.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ: Ὁ ρόλος παραμένει ἴδιος. 
Η Κ.Ε. εἶναι ὁ θεματοφύλακας τοῦ πνεύματος καί 
τῶν Ἀρχῶν τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
ΜΑΝΩΛΗΣ Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ὁ ρόλος τῆς Κε
ντρικῆς Ἐπιτροπῆς δὲν μεταβάλλεται. Εἶναι ὁ θε
ματοφύλακας τῆς Πολιτικῆς τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
καὶ ὁ μοναδικὸς ἐκλέκτορας τῆς Διοικήσεως 
τῆς Παρατάξεως. Αὐτὸ δὲν ἀλλάζει.

(7) Κύριε Καμάμη, ἐσεῖς πώς βλέπετε αὐτήν τήν 
ἀλλαγή, δεδομένου καί τοῦ ὅτι γιά πρώτη φορά 
ἀναλαμβάνετε μιά διοικητική θέση; (Πρός κ. 
Καμάμη)

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΑΜΑΜΗΣ: Ἐπειδή ἀκριβῶς οἱ δύο 
προηγούμενοι Πρόεδροι τῆς Παρατάξεως, οἱ κύ
ριοι Βολουδάκης καί Ἠλιάδης, συζητοῦσαν τά 
ὅποια θέματα τῆς Παρατάξεως καί τίς ἀποφάσεις 
μέσα στήν Κ.Ε., πρίν ἐνεργήσουν (εἴτε αὐτά ἀφο
ροῦσαν πολιτικά ζητήματα, εἴτε ζητήματα διοίκη
σης), ἡ ἀτμόσφαιρα μέσα στήν ὁποία κινεῖται ὁ 
Πρόεδρος δέ μοῦ εἶναι ἄγνωστη. Ἐπίσης, ἐπειδή 
ἔχουμε πολλές φορές συνεργαστεῖ σέ διάφορες 
ἐργασίες ἤ σέ περιοδεῖες· μοῦ εἶναι οἰκεῖος ὁ τρό
πος ἐργασίας καί οἱ ἀπαιτήσεις τους.

(8) Ποιές θά εἶναι οἱ ἀμέσως ἑπόμενες κινήσεις τοῦ 
νέου Διοικητικοῦ σχήματος;

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΑΜΑΜΗΣ: Στό πλαίσιο πού μόλις 
περιέγραψα, νομίζω ὅτι οἱ κινήσεις μας θά πρέπει 
νά περιστραφοῦν γύρω ἀπό τούς ἤδη ὑπάρχοντες 
ἄξονες, οἱ ὁποῖοι εἶναι:
 • Ἡ διατύπωση τῆς πολιτικῆς τῆς Παρατάξεως 
ὡς ἀπάντηση στίς πολιτικές ἀποφάσεις καί τά 
γεγονότα καταστροφῆς τῆς πατρίδος μας, τά 
ὁποῖα ὑλοποιοῦνται ἀπό τήν κυβέρνηση καί 
οὐσιαστικά ὑποστηρίζονται ἀπό τά κοινοβου
λευτικά κόμματα. Ἰδιαίτερα νά τονισθεῖ ὁ ἀντι
χριστιανικός χαρακτήρας τῶν ἀποφάσεων

 • Ἡ συνέχιση τῆς διαδόσεως τοῦ μηνύματος τῆς 
Παρατάξεως

 • Ἡ διαρκής ἐγρήγορση γιά τή στήριξη τῶν οἰκο
νομικῶν της Παρατάξεώς μας, τά ὁποῖα ἔχουν 
δοκιμασθεῖ ἀπό τίς ἀλλεπάλληλες ἐκλογικές 
ἀναμετρήσεις στίς ὁποῖες ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
ἦταν παροῦσα, δίνοντας τή δυνατότητα μιᾶς δι
αφορετικῆς ψήφου. Ὁ ἀγώνας εἶναι ἐξαιρετικά 
ἄνισος ἀφοῦ προκειμένου ἡ Παράταξή μας νά 
συμμετάσχει σέ νέα ἐκλογική ἀναμέτρηση, θά 
στηριχθεῖ μόνο στή βοήθεια τῶν μελῶν καί φί
λων της γιά τήν οἰκονομική της ἐνίσχυση, ὅταν 
τά κοινοβουλευτικά κόμματα, καί ἰδίως αὐτά 
πού ἰσχυρίζονται ὅτι ἔχουν διψήφια ποσοστά 
ὑποστήριξης ἀπό τόν λαό, δέν ἀπευθύνονται 
σ’ αὐτόν, ἀλλά παίρνουν ἀπό τό ὑστέρημα τῶν 
φορολογουμένων τά ἑκατομμύρια εὐρώ πού 
χρειάζονται.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ: Τό βέβαιο εἶναι ἡ προσπά
θεια γιά ἐντονότερη παρουσία τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
στό πολιτικό προσκήνιο κι ἐδῶ εἶναι σημαντικός 
ὁ ρόλος τῶν μελῶν καί τῶν φίλων της Παρατά
ξεως καί ἰδιαιτέρως τῆς νεολαίας μας.
ΜΑΝΩΛΗΣ Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Οἱ προτεραιό
τητές μας παραμένουν ὡς εἶχαν, δηλαδὴ ἡ γνω
στοποίηση τῆς ὑπάρξεως τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σὲ 
ὅλους τοὺς Ἕλληνες, ἡ διάδοση τοῦ πνεύματος 
καὶ τῆς μοναδικότητός της, καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ 

οἰκονομικὴ ἐπιβίωση τῆς Παρατάξεως. Κάποιοι 
μᾶς κατηγοροῦν ὅτι δὲν ἔχουμε γίνει γνωστοὶ 
σὲ ὅλον τὸν Ἑλληνικὸ λαό. Μᾶς κατηγοροῦν ἐκ 
τοῦ ἀσφαλοῦς, χωρὶς νὰ μποροῦν νὰ συνειδη
τοποιήσουν πὼς εἶναι ὑπεράνθρωπος ἄθλος νὰ 
ἐνημερώνης τὸν λαὸ πόρταπόρτα, χωρὶς Μέσα 
Ἐνημερώσεως καὶ χωρὶς χρήματα γιὰ μετακινή

Θά ἤθελα νά ὑπάρξει ἡ δυνατότητα 
οὐσιαστικῆς παρέμβασης τῆς 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στά πολιτικά δρώμενα 
τῆς Ἑλλάδος, γιατί ἡ πολιτική τῆς εἶναι 
ἡ μόνη πού μπορεῖ νά δώσει λύσεις στά 

προβλήματα τῆς Πατρίδος μας.

Ἐπιθυμῶ διακαῶς εἶναι νὰ δῶ τοὺς 
Ἕλληνες προβληματισμένους καὶ 

ἀνήσυχους, νὰ ἀμφισβητοῦν ἔμπρακτα 
τὸ πολιτικὸ σύστημα ἀλλὰ καὶ ὅλους 
τοὺς εὐκαιριακοὺς «σωτῆρες», ποὺ 

προσβλέπουν μόνο στὴν προσωπική τους 
ἀποκατάσταση καὶ προβολή.
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σεις. Ἐργασθήκαμε 100 ἄνθρωποι γιὰ νὰ φθάσουμε στοὺς 40.000 ψηφοφό
ρους σὲ ἕξι χρόνια! Εἶναι μικρὸς ἄθλος αὐτό; Ὅσοι τὸν θεωροῦν μικρόν, ἂς 
ἔλθουν νὰ δοκιμάσουν καὶ νὰ φέρουν αὐτοὶ περισσότερα ἀποτελέσματα. 
Στὴν πράξη, ὅμως, ὄχι στὰ λόγια!

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι ἡ μοναδικὴ διαφορετικὴ φωνὴ μέσα στὸ σάπιο 
καὶ διεφθαρμένο πολιτικὸ σύστημα τῆς Πατρίδος μας. Αὐτὸ σημαίνει πὼς 
παραμένει ἀποκλεισμένη ἀπὸ τὰ Μέσα Ἐνημερώσεως καὶ φυσικὰ ἀπὸ τοὺς 
οἰκονομικοὺς χορηγούς, ποὺ προσφέρουν πρόθυμα χρήματα μὲ ἀντάλ
λαγμα πολιτικὰ ρουσφέτια πάσης φύσεως.

Προτεραιότητά μας, συνεπῶς, εἶναι ἡ συνέχιση τῆς διὰ προσωπικῆς 
ἐπαφῆς καὶ ἐπικοινωνίας διάδοση τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ἀλλὰ καὶ ἡ ἐξα
σφάλιση τῶν ἀναγκαίων οἰκονομικῶν πόρων, ποὺ θὰ μᾶς ἐπιτρέψουν τὴν 
συνέχιση τῆς δραστηριοποίησής μας.

(9) Πῶς ὁραματίζεστε τήν Παράταξη στά ἑπόμενα χρόνια;
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΑΜΑΜΗΣ: Κυρίαρχος καί διαχρονικός στόχος τῆς Παρα
τάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι νά κυβερνηθεῖ ἡ Ἑλλάδα κατά τό ἦθος τοῦ 
Ἰωάννη Καποδίστρια. Ἐνδιάμεσος, φυσικά, στόχος εἶναι ἡ εἴσοδος στή 
Βουλή. Πρίν ἀπό αὐτόν, ὅμως, πρέπει νά γίνει κατανοητό ὅτι στούς ση
μερινούς καιρούς, στούς ὁποίους παρακολουθοῦμε ὡς λαός τήν αὐτοκα
ταστροφή τῆς πατρίδος μας καί τοῦ μέλλοντός της, καί στούς ὁποίους ἡ 
πολιτική καί τά κόμματα πού τή διαμορφώνουν ὄχι μόνο δέν ἔχουν καμιά 
σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, ἀλλά εἶναι ξεκάθαρα ἀντιεκκλησιαστικά, μακριά 

ἀπό τό πνεῦμα καί τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ, εἶναι πλέον ἀνάγκη οἱ Χρι
στιανοί –ὅσοι νιώθουν ὅτι θέλουν ὁ Χριστός νά ὁρίζει τή ζωή τους– νά 
κάνουν αἰσθητή καί σεβαστῆ τήν παρουσία τους, ὥστε νά γνωρίζουν καί 
τά ὑπόλοιπα κόμματα ἀφ’ ἑνός μέν ὅτι δέν εἴμαστε ὅλοι ἴδιοι, ἀφ’ ἑτέρου 
πώς ὅ,τι κάνουμε δέν εἶναι ἐν ὀνόματί μας.

Κάτω ἀπό αὐτό τό πρίσμα καί δεδομένου ὅτι μέσα στά τελευταῖα χρόνια 
ἀκόμη καί οἱ πλέον δύσπιστοι καί ἐκφράζοντες ἀμφιβολίες δέ μπορεῖ παρά 
νά ἔχουν δεῖ καθαρά ὅτι τά κόμματα πού σήμερα τούς ἐκπροσωποῦν στή 
Βουλή δέν ἔχουν σχέση –παρά τά λεγόμενά τους– μέ τόν Χριστό, ἀλλά 
οὔτε καί τήν Ἑλλάδα, θά πρέπει νά συνεχισθεῖ καί νά ἐνταθεῖ ἡ προσπά
θεια ὥστε ἡ Παράταξη καί τό πρόγραμμά της νά γίνουν γνωστά σέ ὅσο τό 
δυνατόν περισσότερους συμπολῖτες μας. Παράλληλα, βέβαια, θά πρέπει 
ἡ γνώση αὐτή νά ἑδραιωθεῖ καί στά μέλη της, τά ὁποῖα εἶναι ἡ κινητήριος 
δύναμη γιά τή διάδοσή της.

Ἐπειδή θεωρῶ ὅτι μιά παράταξη δέ μπορεῖ νά κυβερνήσει ὅταν βρεθεῖ 
στήν ἐξουσία, παρά μόνο ἄν ἔχει ἤδη προετοιμασθεῖ ὅσο τό δυνατόν κα
λύτερα, ὄχι μόνο σέ ἐπίπεδο Κ.Ε. καί μελῶν τῆς ἀλλά καί σέ ἐπίπεδο λαοῦ, 
νομίζω ὅτι πρέπει νά δοθεῖ ἔμφαση στή συνεχῆ προσπάθεια γιά τήν ἀνεύ
ρεση καί συζήτηση λύσεων σέ θέματα τά ὁποῖα ἔχουν σχέση μέ τή ζωή καί 
τήν ἐργασία στίς διάφορες περιοχές τῆς πατρίδος μας, στά πλαίσια τοῦ 
εὐρύτερου προγράμματος τῆς Παρατάξεως νά ἀποκτήσει  ἡ χώρα μας ὅσο 
τό δυνατόν μεγαλύτερη ἀνεξαρτησία καί αὐτοδυναμία (λέξεις οἱ ὁποῖες 
ἔχουν ἐξαφανισθεῖ ἀπό τό λεξιλόγιο τῶν πολιτικῶν, ἀλλά ἐμεῖς τίς θεω
ροῦμε οὐσιαστικές). Γιατί μόνο τότε θά μπορεῖ ὁ λαός μας νά εἶναι ἀληθινά 
κυρίαρχος καί νά ἐφαρμόζεται ὅ,τι εἶναι πραγματικά πρός τό συμφέρον 
του καί ὅ,τι πραγματικά τόν ἐκφράζει, καί ὄχι ἐπιταγές ἀλλότριων συμφε
ρόντων ἀπευθυνόμενες σέ δούλους καί πολιτικά ἀνύπαρκτους.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ: Θά ἤθελα νά ὑπάρξει ἡ δυνατότητα οὐσιαστικῆς 
παρέμβασης τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στά πολιτικά δρώμενα τῆς Ἑλλάδος, 
γιατί ἡ πολιτική τῆς εἶναι ἡ μόνη πού μπορεῖ νά δώσει λύσεις στά προβλή
ματα τῆς Πατρίδος μας. Αὐτό μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ μέ τήν εἴσοδο 
τῆς Παρατάξεως στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο. Γιά τήν ἐπίτευξη ὅμως τοῦ 
στόχου αὐτοῦ, δέν θά γίνει καμία ὑποχώρηση ἀπό τίς βασικές ἀρχές τῆς 
Παρατάξεως.
ΜΑΝΩΛΗΣ Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Πρωτίστως ἐπιθυμῶ νὰ παραμείνει ἀναλ
λοίωτή σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὸ θεωρητικὸ ὑπόβαθρο καὶ στὴν ἰδεολογία της. Τὸ 
Πολιτικό μας Πρόγραμμα παραμένει ἀναλλοίωτο στὸν βασικὸ κορμό του, 
ὡστόσο ἐμπλουτίζεται διαρκῶς σύμφωνα μὲ τὶς ὑποδείξεις καὶ τὶς κατευ
θύνσεις τῶν συνεργατῶν μας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰθυνόντων ἀνὰ περίπτωση, 

ποὺ ἀποδεδειγμένα κάνουν προτάσεις μὲ σκοπὸ τὴν λύση ζητημάτων καὶ 
ὄχι τὴν δημιουργία νέων. 

Ὅμως, αὐτὸ ποὺ ἐπιθυμῶ διακαῶς εἶναι νὰ δῶ τοὺς Ἕλληνες προβλη
ματισμένους καὶ ἀνήσυχους, νὰ ἀμφισβητοῦν ἔμπρακτα τὸ πολιτικὸ σύ
στημα ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς εὐκαιριακοὺς "σωτῆρες", ποὺ προσβλέπουν 
μόνο στὴν προσωπική τους ἀποκατάσταση καὶ προβολή. Τὸ ζητούμενο 
εἶναι ἡ ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες καὶ στὴν Πίστη μας. Οἱ ψεύτικες ὑποσχέσεις 
γιὰ εὐημερία καὶ ἡ δῆθεν πρόοδος τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ ἀποδείχθηκαν 
καταστροφικὲς γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας. Πρέπει νὰ καταλάβουν οἱ Ἕλληνες ὅτι 
ἦλθε ἡ ὥρα νὰ πάψουν νὰ ἀκολουθοῦν τὰ παραρτήματα τῶν Κομμάτων 
τοῦ Ἐξωτερικοῦ καὶ νὰ πλαισιώσουν τὴν Παράταξή μας καὶ τὴν Ρωμαίικη 
πολιτική της, ποὺ δοκιμάσθηκε στοὺς αἰῶνες δόξας τοῦ Γένους μας καὶ 
ἔδωσε πλούσιους ἐπίγειους καὶ ἐπουράνιους καρπούς.

(10) Ποιά εἶναι ἡ ἀποτίμηση πού θά κάνατε στήν πορεία τῆς Παρατάξεως τά 
τελευταῖα πέντε χρόνια, κατά τά ὁποῖα διετελέσατε Πρόεδρος; (Πρός κ. 
Ἠλιάδη)

ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ: Ἡ προσπάθεια πού εἶχε ξεκινήσει μέ τόν πρῶτο 
μας πρόεδρο κ. Μ. Βολουδάκη, συνεχίστηκε καί στή δική μου θητεία. Μέ 
τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀγώνα, λίγων εἶναι ἀλήθεια, ἀνθρώπων, ἡ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» συνέχισε τήν ἀνοδική της πορεία. Σίγουρα ἔχουμε πολύ 
δρόμο μπροστά μας.

(11) Ἔχοντας πλέον ὀκτώμισι χρόνια ἐνεργῆς ἐνασχόλησης μέ τήν πολιτική, 
σέ ποιό συμπέρασμα καταλήγετε; Ἡ πολιτική κάνει καλύτερο τόν ἄνθρω
πο ὡς προσωπικότητα ἤ τόν διαφθείρει ὅπως πιστεύουν οἱ περισσότεροι;

ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΑΜΑΜΗΣ: Ἡ πολιτική εἶναι ἡ ζωή τοῦ πολίτη στήν κα
θημερινότητά του. Δέ μπορῶ νά φαντασθῶ ἄνθρωπο, πολύ περισσότερο 
Χριστιανό, ὁ ὁποῖος δέν ἐνδιαφέρεται γιά τό τί συμβαίνει ὄχι μόνο δίπλα 
του, ἀλλά καί εὐρύτερα. Τό τί παιδεία θά λάβει στό σχολεῖο τῆς χώρας ὄχι 
μόνο τό δικό του παιδί ἀλλά καί τοῦ γείτονα, τό ἄν ἡ ἀσκούμενη πολιτική 
ἐξαθλιώνει μεγάλο μέρος τῆς κοινωνίας μας ἤ μεταβιβάζει δυσβάστακτα 
χρέη στίς ἑπόμενες γενιές, τό ἄν ἡ χώρα μας θά συμμετάσχει σέ στρατιω
τικές ἐπιχειρήσεις  ἐναντίον τοῦ λαοῦ ἑνός κράτους πού σέ τίποτα δέ μᾶς 
πείραξε, οἱ σχέσεις τῆς πατρίδος μας μέ ξένα κράτη, θέματα πού ρυθμίζουν 
τό οἰκογενειακό δίκαιο κ.ἄ. δέ μπορεῖ παρά νά τόν ἐνδιαφέρουν – καί ὡς 
φυσικό  ἐπακόλουθο τῆς πνευματικῆς του ζωῆς μέσα στήν Ἐκκλησία. Μέ 
αὐτήν τήν ἔννοια, ὅπως ἔλεγε καί ὁ Ἄγγλος ἱστορικός καί βυζαντινολόγος 
Στῆβεν Ράνσιμαν, οἱ ἅγιοι κατ’ οὐσίαν ἦταν πολιτικοί. Τό ἐνδιαφέρον τους 
γιά τούς ἀνθρώπους καί τά τῶν ἀνθρώπων δέν ἦταν στά πλαίσια «δημοσι

ογραφικῶν» πληροφοριῶν, ἀλλά βαθιά ὑπαρξιακό καί σωτηριολογικό.  Γιά 
τό σημερινό Χριστιανό πού κινεῖται μέσα στήν κοινωνία, ἡ συμμετοχή του 
στό τί συμβαίνει καί στό σέ ποιά κατεύθυνση κάτι θά ἀλλάξει, διαμορφώ
νεται –ἐκτός ἀπό τήν προσευχή του γιά τόν «σύμπαντα κόσμο»– καί ἀπό 
τό πῶς ἀντιμετωπίζει διάφορες καταστάσεις πού συναντᾶ στήν ἐργασία 
του, στό σπίτι του, στόν κοινωνικό του περίγυρο.  Ἔτσι καί ὁ ἴδιος γίνεται 
φορέας ἄσκησης πολιτικῆς σέ μεγαλύτερο ἤ μικρότερο βαθμό, ἀνάλογα 
καί μέ τή θέση του στήν κοινωνία. Ἐκεῖνο πού εἶναι ἀδιανόητο εἶναι ἡ ἀδι
αφορία, πολύ περισσότερο ὅταν αὐτή μεταφράζεται σέ ψήφους σέ κόμματα 
καί πρόσωπα τά ὁποῖα ἐπαγγέλονται πολιτικές πού εἶναι ἀντίθετες μέ τό 
Εὐαγγέλιο. 

Ὁ κάθε ἄνθρωπος στόν χῶρο τῆς πολιτικῆς, ὅπως καί σέ κάθε τομέα, 
μεταφέρει καί ἐκδηλώνει τόν ἑαυτό του. Ἡ ἐξουσία διαμορφώνει νέες, ἐνδε
χομένως σκληρές καί δύσκολες συνθῆκες, στίς ὁποῖες θά ξεδιπλώσει τόν 
χαρακτῆρα του καί θά φανοῦν πτυχές πού ἦταν κρυμμένες. Αὐτό ὅμως τό 
ἀντιμετωπίζει ὁ ἄνθρωπος σέ κάθε δύσκολη περίσταση π.χ. ἕνα νέο ἐργα
σιακό περιβάλλον, μιά νέα ὑπεύθυνη θέση κλπ. Τό ἄν θά γίνει καλύτερος ἤ 
χειρότερος ἐξαρτᾶται ἀπό τόν ἴδιο καί ἀπό τόν τρόπο πού θά διαχειριστεῖ 
τίς νέες καταστάσεις. «Ἀρχή ἄνδρα δείκνυσι» ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι καί εἶναι 
σωστό. Ἡ διακυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος ἀπό τόν  Ἰωάννη Καποδίστρια, 
κάτω ἀπό  ἐξαιρετικά ἀντίξοες συνθῆκες, ἀνέδειξε τήν προσωπικότητά του, 
ἐνῶ τό ἔργο του ἀπετέλεσε εὐλογία ὄχι μόνο γιά τόν ἐξαθλιωμένο τότε 
ἑλληνικό λαό, ἀλλά καί γιά τήν Εὐρώπη γενικότερα. Πόσοι, ὅμως, ἄλλοι 

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 3)

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» "ΑΝΑΚΡΙΝΕΙ" THN NEA ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δέ μπορῶ νά φαντασθῶ ἄνθρωπο, πολύ 
περισσότερο Χριστιανό, ὁ ὁποῖος δέν 

ἐνδιαφέρεται γιά τό τί συμβαίνει ὄχι μόνο δίπλα 
του, ἀλλά καί εὐρύτερα.

Πόσο διαφορετική θά ἦταν ἡ ἄσκηση τῆς πολιτικῆς 
ἄν προσελκύονταν ἄνθρωποι μέ ἦθος προσφορᾶς καί 

ἀνιδιοτέλεια καί πόσο διαφορετικός θά ἦταν ὁ κόσμος μας;
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(Συνέχεια στήν σελ. 6)

πολιτικοί δέν ἔδειξαν κάτι ἄλλο πέρα ἀπό τή φαυλότητα, τή σκληρότητα, 
τήν ἀμέλεια τοῦ χαρακτῆρα τους, τό δέ ἔργο τους ἔγινε κατάρα γιά τούς 
κυβερνομένους;

 Ἡ πολιτική ἔχει ἀποκτήσει κακό ὄνομα γιατί ἡ ἄσκηση τῆς ἐξουσίας, ἡ 
διαχείριση μεγάλων χρηματικῶν ποσῶν, ἡ δημόσια ἀναγνώριση, προσελ
κύουν πρόσωπα τά ὁποῖα κινοῦνται ἀπό καθαρά ἰδιοτελῆ κίνητρα προσω
πικῆς φιλοδοξίας, ἀναγνώρισης καί διάκρισης, προσωπικοῦ συμφέροντος 
καί προσδοκίας πλουτισμοῦ καί τά ὠθοῦν νά ἐντάσσονται σέ κόμματα 
στά ὁποῖα ἡ ἀνέλιξη σέ ὑψηλότερες βαθμίδες τῆς κομματικῆς ἱεραρχίας 
ἀπαιτεῖ ἀπό αὐτούς συγκρούσεις καί παραγκωνισμούς ἄλλων ἐξ ἴσου φι
λόδοξων ἀνταγωνιστῶν. Τέτοια πρόσωπα, ὅταν ἐπικρατήσουν καί παρά 
τά λεγόμενά τους γιά τό κοινό καλό, θά φερθοῦν μέ σκληρότητα, κυνισμό 
καί ἰδιοτέλεια τόσο σέ ἐσωτερικό ὅσο καί σέ διεθνές περιβάλλον. Ἀλλά 
καί κάθε εἴδους ἄνομα συμφέροντα θά ἀναζητήσουν τήν ἐπικράτησή τους 
διαμέσου τῶν προσώπων αὐτῶν. 

Ὅλα αὐτά κάνουν τό χῶρο τῆς πολιτικῆς ἕναν χῶρο, ὅπου τά ἀνθρώ
πινα πάθη ἐκδηλώνονται σέ ὑπερθετικό βαθμό. Ἀλλά πόσο διαφορετική 
θά ἦταν ἡ ἄσκηση τῆς πολιτικῆς ἄν προσελκύονταν ἄνθρωποι μέ ἦθος 
προσφορᾶς καί ἀνιδιοτέλεια καί πόσο διαφορετικός θά ἦταν ὁ κόσμος 
μας; Πῶς ὅμως θά μποροῦσαν αὐτοί νά πετύχουν κάτι μέσα σέ κόμματα 
τά ὁποῖα δέν ἔχουν τή βάση τους στόν Χριστό καί τό Εὐαγγέλιο, ἀλλά 
σέ καθαρά ὑλιστικές καί ἀντιχριστιανικές ἰδεολογίες; Καί κυρίως πῶς θά 
μποροῦσαν νά ἐργαστοῦν ἀλλιῶς ἄν καί οἱ ἴδιοι τή δική τους ζωή δέν τήν 
οἰκοδομοῦν στήν πέτρα τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας;

Ἔχουμε συνηθίσει νά ἀναφερόμαστε στό πώς «ἀλλάζει» κάποιος πού 
ἀσχολεῖται μέ τήν ἄσκηση τῆς ἐξουσίας, πού ὅπως εἰπώθηκε προηγουμένως 
οὐσιαστικά  εἶναι πεδίο ἐκδήλωσης τοῦ χαρακτῆρα του. Ἡ ἐκδήλωση τοῦ 
χαρακτῆρα δέν ἰσχύει ὅμως καί γιά τόν ἁπλό πολίτη; Δέν ἀπεικονίζεται ὁ 
χαρακτῆρας στό ἐνδιαφέρον καί τό ζῆλο ἤ τήν ἀδιαφορία καί τήν ἀμέλεια 
πού ἐπιδεικνύει τόσο κατά τήν ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων του καί τή συ
μπεριφορά του στά πλαίσια τῆς ὅποιας κοινωνικῆς θέσης κατέχει, ὅσο καί 
κατά τήν ἀνάδειξη διά τῆς ψήφου του ἐκείνων πού θά τόν ἐκπροσωπήσουν;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΑΔΗΣ: Ὁ ἄνθρωπος δέν διαφθείρεται ἀπό τήν πολιτική. 
Ὁ ἄνθρωπος πιστεύει σέ Ἀξίες ἤ δέν πιστεύει ἤ προσποιεῖται ὅτι πιστεύει. 
Ἄλλωστε «ἀρχή ἄνδρα δείκνυσι», δηλαδή ὅταν ἔχεις τήν ὅποια «ἐξου

σία» δείχνεις τό πραγματικό σου πρόσωπο. Ἡ πολιτική ὅπως τήν ἐννοεῖ ἡ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ», δηλαδή ἡ πολιτική πού διδάσκει ἦθος στούς ἀνθρώπους, 
σίγουρα βοηθάει στή διαμόρφωση μιᾶς καλύτερης προσωπικότητας, γιατί 
βοηθάει τόν ἄνθρωπο νά κατανοήσει πώς ὁ ἀγώνας ξεκινάει ἀπό τόν ἴδιο 
του τόν ἑαυτό.
ΜΑΝΩΛΗΣ Β. ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Τί εἶναι ἡ πολιτική; Εἶναι κάτι διαφορετικὸ 
ἀπὸ τὴν καθημερινότητά μας; Εἶναι ἕνας χῶρος ὅπου ὅτι καὶ νὰ συμβεῖ δὲν 
μᾶς ἐπηρεάζει; Κάθε ἄλλο! Γιὰ νὰ καταλάβουμε τὸ τί εἶναι ἡ πολιτικὴ ἂς 
πάρουμε ὡς παράδειγμα μία πολυκατοικία. Ὁ ρόλος τοῦ διαχειριστῆ δὲν 
εἶναι εὐχάριστος σὲ κανέναν διότι συνεπάγεται εὐθῦνες, ἐπιπλέον κόπο, 
καί, μέριμνα γιὰ τὰ κοινὰ προβλήματα ὅλων τῶν ἐνοίκων της. Οἱ πολυ
κατοικίες, λοιπόν, ποὺ ἡ διαχείρισή τους ἔχει ἀνατεθεῖ στοὺς χειρότερους 
ἐνοίκους ἢ σὲ ἐξωτερικὸ γραφεῖο εἶναι τρανταχτὰ παραδείγματα καταχρή
σεων, ἀσυνεννοησίας, καὶ προβλημάτων ποὺ χρονίζουν. Ἀντιθέτως, ὅλα 
βαίνουν καλῶς καὶ δὲν ὑπάρχουν προβλήματα ἐκεῖ ὅπου ἡ διαχείριση ἔχει 
ἀνατεθεῖ σὲ ἱκανούς, ποὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὸ κοινὸ ὄφελος καὶ ὄχι γιὰ 
τὸ προσωπικὸ μικροσυμφέρον τους.

Δὲν εἶναι βρώμικη ἡ πολιτική, οὔτε εἶναι αὐτὴ ποὺ διαφθείρει τοὺς ἀνθρώ
πους, ὅπως λανθασμένα ἰσχυρίζονται πολλοί. Ὅπως ἔλεγαν οἱ σοφοὶ Πρό
γονοί μας «ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσι», ποὺ σημαίνει πὼς τὸ βάρος τῶν εὐθυνῶν 
καὶ ὁ τρόπος τῆς προσέγγισής τους φανερώνει τὸ ποιὸς εἶναι ὁ ἄνθρωπος.

Πρέπει νὰ καταλάβουμε πὼς ὁ πολιτικὸς δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρὰ ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ ἔχει πάρει τὴν ἀπόφαση νὰ θυσιάσει τὸν ἑαυτό του γιὰ τὸ 
κοινὸ συμφέρον, ὅπως ἀκριβῶς ἔκαμε ὁ Μοναδικὸς Ἕλληνας Κυβερνήτης 
Ἰωάννης Α. Καποδίστριας, ποὺ εἶναι τὸ πολιτικό μας πρότυπο. Δυστυχῶς, 
στὸν κόσμο ἔχει ἐπικρατήσει τὸ Δυτικὸ πρότυπο τοῦ πολιτικοῦ, δηλαδὴ 
τοῦ ἀμετροεποῦς φαφλατὰ ποὺ δωροδοκεῖται καὶ χειραγωγεῖται εὔκολα 
προκειμένου νὰ ἐξυπηρετήσει τὰ συμφέροντα ποὺ τὸν ἀναδεικνύουν.

Σημείωση τῆς Συντάξεως: Οἱ τρεῖς Διοικητές τῆς Παρατάξεώς 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀπάντησαν στίς ἐρωτήσεις τῆς νεολαίας, ὁ καθένας 
ξεχωριστά καί χωρίς νά γνωρίζει τό τί ἔχουν ἀπαντήσει οἱ ἄλλοι δύο. 
Οἱ ἀπαντήσεις τους παρατίθενται αυτούσιες, χωρίς τήν παραμικρή 
ἐπεξεργασία. Εἶναι ἀξιοθαύμαστο τό πόσο ταιριαστές εἶναι οἱ ἀπόψεις 
τους καί πόσο ταυτίζεται ἡ θεώρησή τους.

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ λοιπόν, ἔρχονται τὰ οὐσιώδη 
ἐρωτήματα τοῦ προέδρου:
1. Ποιὸ πολιτικὸ κενὸ ἔρχονται νὰ καλύψουν μὲ 

τὴν ἵδρυση τοῦ νέου κόμματος;
2. Τί νέο ἔχουν νὰ φέρουν στὸ πολιτικὸ προσκήνιο, 

πλὴν κάποιων νέων προσώπων;
3. Γιατί κρατοῦν κρυφούς τους πνευματικοὺς πα-

τέρες ποῦ ἰσχυρίζονται ὅτι τοὺς ἔδωσαν εὐλογία 
γιὰ νὰ ξεκινήσουν κάτι ἀπὸ τὴν ἀρχή;

4. Ἂν ὑπάρχουν αὐτοὶ οἱ πατέρες, ἄραγε δὲν γνω-
ρίζουν τὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καὶ τὸν ἀγώνα ποὺ 
δίνει ἢ ἔχουν "πρόβλημα" μὲ τὰ καθόλα ἀκέ-
ραια πρόσωπα, πρόσωπα μὲ ὀνοματεπώνυμο, 
ποὺ ὁραματίσθηκαν τὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καὶ 
ἐνέπνευσαν ἀνθρώπους νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν 
πολιτική, τὴν ὁποία θεωροῦν ὅτι πρέπει νὰ ἔχει 
ποιμαντικὸ ρόλο στὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων;

5. Γιατί ὅλοι αὐτοὶ κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, οἱ δικαίως 
ἀνησυχοῦντες γιὰ τὴν Ἑλλάδα, δὲν ἀνησύχησαν 
τόσο χρόνια καὶ δὲν συντάχθηκαν νὰ παλέψουν 
κάτω ἀπὸ τὴ σημαία τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ποῦ 
ὑψώθηκε πρὶν 8,5 χρόνια, ἐφόσον ἔχουν ἀνάλο-
γες Ἀρχές, ὥστε νὰ ὑπάρξουν καλύτερα ἐκλογικὰ 
ἀποτελέσματα; 
Ἀπαντῶ λοιπὸν σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα δίχως νὰ 

γνωρίζω γιὰ τὴν νέα κίνηση–στοιχεια, ἐπειδὴ δὲν 
βρίσκω τέτοια στὸ διαδίκτυο.
1. Θέλουν νὰ καλύψουν τὸ κενὸ ποὺ δημιούργη-

σε ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» . Πῶς δημιούργησε κενὸ ἡ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»;

α) Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν κατάφερε νὰ νικήσει 

τὸν ὀπαδισμό. Δὲν κατάφερε νὰ συντρίψει τὸν 
Παπανδρεισμό, οὔτε τὸν Μητσοτακισμό, οὔτε 
τὸν Καραμανλισμό, οὔτε τὸν Βενιζελισμό. Δὲν 
κατάφερε νὰ πάρει φιλοβασιλικοὺς ψηφοφό-
ρους ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀριστεροὺς ψήφους. Ἡ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» παρέμεινε ἕνα κλειστὸ μὴ-
δημοκρατικὸ κλὰμπ (λέσχη), μὲ συγκεκριμέ-
νους ὑποψήφιους καὶ συγκεκριμένους ψηφο-
φόρους. Τὸ κενὸ ποὺ ἄφησε εἶναι οἱ ψηφοφόροι 
ποὺ δὲν τὴν ψήφισαν ἀλλὰ θὰ μποροῦσαν νὰ 
τὴν ψηφίσουν ἂν δὲν τοὺς ἀπέκλειε ἢ ἂν τοὺς 
ζητοῦσε.

β) Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν ἀπέκλεισε τὶς ψήφους 
τῶν ὁμοφυλοφίλων ἀλλὰ δὲν τοὺς τὶς ζήτησε. 
Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν ἀπέκλεισε τὶς ψήφους 
τῶν ἀριστερῶν ἀλλὰ δὲν τοὺς τὶς ζήτησε. Ἡ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν ζήτησε τὶς ψήφους τῶν 
(Πασόκων) οἱ ὁποῖες ἦταν πολλὲς καὶ θὰ μπο-
ροῦσαν νὰ τὴν βάλουν στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλή-
νων. Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν ζήτησε τὶς ψήφους 
τῶν ἐθνικι στῶν ἀλλὰ οὔτε ζήτησε ποτὲ τὶς ψή-
φους τῶν ΝεοΔημοκρατῶν. (Γιατί ;)

2. Ἴσως νὰ μὴν ἔχουν νὰ φέρουν κάτι νέο στὸ πο-
λιτικὸ παρασκήνιο. Θὰ κάνουν καὶ αὐτοὶ τὴν 
προσπάθειά τους. Ὅπως καὶ ἡ«ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

3. Εἶναι πιθανὸν νὰ μὴν ἔχουν ἀλλὰ εἴτε ἔχουν εἴτε 
ὄχι, τί σημασία ἔχει; Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν εἶναι 
μιὰ σέκτα «καθαρῶν», γιατί νὰ εἶναι οἱ ἄλλοι; 
Προφανῶς ἡ νέα κίνηση δὲν χρειάζεται εὐλογία 
ἀλλὰ μόνο χρήματα γιὰ νὰ ξεκινήσει.

4. Μά, οἱ περισσότεροι ἱερεῖς δὲν γνωρίζουν τὴν 
ὕπαρξη τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»! Ἔχω συγγενεῖς 

ἱερεῖς στὴν Κρήτη ποὺ δὲν γνώριζαν γιὰ τὴν 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

5. Διότι εἶναι ὀπαδοὶ κομμάτων καὶ κάνουν ὅ,τι 
πεῖ ἡ τηλεόραση μὲ τὶς δημοσκοπήσεις ποὺ τοὺς 
παρουσιάζει.
Στὸ τέλος λοιπὸν τῆς ἀνακοίνωσης ὑπάρχουν 

τὰ δυὸ σημεῖα. Ὅτι ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν εἶναι ξέ-
φραγο ἀμπέλι καὶ ὅτι οἱ προσωπικὲς φιλοδοξίες 
δὲν ἱκανοποιοῦνται. Καὶ στὰ δυὸ εἶμαι ἀπόλυτα 
σύμφωνος.

Πρέπει ὅμως ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» νὰ ἀναθεωρή-
σει τὴν σχέση της μὲ τοὺς ψηφοφόρους της, τοὺς 
ἄλλους ψηφοφόρους καὶ τὰ μέλη της. 

Πρέπει νὰ ἀπαιτεῖ ἀπὸ τοὺς ψηφοφόρους της νὰ 
συνεχίσουν νὰ τὴν ψηφίζουν. Πρέπει νὰ ζητᾶ τὴν 
ψῆφο ἀπὸ ΟΛΟΥΣ τοὺς ψηφοφόρους ἄλλων κομ-
μάτων ἀλλὰ καὶ ἄλλων θρησκειῶν. Πρέπει νὰ ἐκδη-
μοκρατίσει τὴν σχέση της μὲ τὰ μέλη της. Μπορεῖ 
νὰ δημιουργήσει μιὰ ἐπιτροπὴ ἐπικοινωνίας μὲ τὰ 
μέλη τῆς παράταξης. Τὰ μέλη αὐτῆς τῆς ἐπιτροπῆς 
θὰ πρέπει νὰ ἐκλέγονται ἀπὸ τὰ μέλη (μέσω τῆς 
ἰστοσελίδας τῆς παρατάξεως) καὶ νὰ μεταφέρεται 
ἔτσι ὁ παλμὸς τῶν μελῶν καὶ τῆς κοινωνίας γενι-
κότερα στὴν διοίκηση τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». 

Ἐπίσης πρέπει νὰ πεῖ σὲ ποιὸν εὐρωπαϊκὸ χῶρο 
ἀνήκει. Στοὺς Χριστιανοδημοκράτες; Ἀλλοῦ;

Ὑπῆρξε καὶ ἡ ἀνακοίνωση τῆς παραιτήσεως τοῦ 
προέδρου. Ἡ ὁποία δὲν εἶναι παραίτηση ἐπειδὴ ὁ 
πρώην πρόεδρος ἐξακολουθεῖ νὰ ἐκτελεῖ τὰ ἴδια 
καθήκοντα ὡς μέλος τριμεροῦς ἐπιτροπῆς ἡ ὁποία 
δὲν ἔχει προθεσμία λήξεως! 

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 4)

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» "ΑΝΑΚΡΙΝΕΙ" THN NEA ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ἀπαντώντας στοὺς ἐπικριτὲς
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(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 5)
Ἀναρωτιέμαι, μὲ αὐτὸν τὸν δεσποτικὸ τρόπο θὰ 

διοικεῖται ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» γιὰ πάντα; Τὰ μέλη 
της, δὲν ἔχουν λόγο; Οἱ ψηφοφόροι της; 

Μὲ ἀγωνία γιὰ τὸ μέλλον τῆς χώρας καὶ τῆς 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ», 

Χ. Α.
Υ.Γ: Γιατί δὲν καθιερώνετε ἐτήσια συνδρομὴ 

100€ γιὰ κάθε μέλος ἡ ὁποία νὰ περιλαμβάνει τὴν 
συνδρομὴ στὴν ἐφημερίδα τῆς παρατάξεως, κάρτα 
μέλους, κωδικοὺς συμμετοχῆς σὲ ἠλεκτρονικὲς 
ψηφοφορίες μέσω τῆς ἰστοσελίδας τῆς παρατά-
ξεως γιὰ κάθε μέλος;».

Θὰ ἀπαντήσουμε, λοιπόν, ἀναλυτικὰ σὲ ὅλα 
ὅσα θίγει ἡ ἐπιστολή, παρότι πολλὰ ἀπὸ 

αὐτὰ εἶναι χιλιοειπωμένα καὶ ἐξηγημένα ἀνα-
λυτικά.

Ἡ Διοίκηση τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» γνώριζε ἀπὸ 
καιρὸ τὶς κινήσεις κάποιων μελῶν της, παρὰ 

τὸ γεγονὸς ὅτι αὐτοὶ κινήθηκαν μὲ μία περίεργη 
καὶ ὕποπτη μυστικότητα, ἐντελῶς παρασκηνιακά, 
χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐνημέρωση καί, κυρίως, 
χωρὶς ποτὲ προηγουμένως νὰ ἐκφράσουν τὴν 
παραμικρὴ διαφωνία ἢ σκέψη τοὺς σχετικὰ μὲ 
τὴν πορεία τῆς Παρατάξεως. Συνεπῶς ὁ λόγος 
τῆς ἀποχωρήσεώς τους δὲν ἦταν κάποια οὐσια
στικὴ διαφωνία, ἀλλὰ οἱ ἀνικανοποίητες προσω
πικὲς φιλοδοξίες τους. Βιάζονταν οἱ ἄνθρωποι νὰ 
γίνουν γρήγορα βουλευτές!

Παρὰ ταῦτα, ἡ Διοίκηση πῆρε τὴν ἀπόφαση 
νὰ προστατεύσει τὰ μέλη της καὶ νὰ τοὺς δώσει 
τὴν εὐκαιρία νὰ μὴν ἐκτεθοῦν, μὲ τὸ νὰ μὴν βια
στεῖ νὰ τοποθετηθεῖ ἐπὶ τοῦ ζητήματος. Μπορεῖ 
κάποιοι νὰ ἐκλαμβάνουν τὴν ὑπομονὴ καὶ τὴν 
ἀνοχὴ ὡς ἀδυναμία, ἀλλὰ αὐτὸ πόρρω ἀπέχει 
ἀπὸ τὴν πραγματικότητα καὶ σαφῶς δὲν ἐπηρε
άζει τὸν τρόπο, ποὺ λαμβάνονται οἱ ἀποφάσεις 
τῆς Διοικήσεως.

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν ἀπέτυχε νὰ μεγαλώσει 
καὶ αὐτὸ τὸ μαρτυροῦν τὰ διαρκῶς αὐξανόμενα 
ποσοστά, ποὺ λαμβάνει σὲ κάθε ἐκλογικὴ ἀναμέ
τρηση. Ἡ πορεία της εἶναι διαρκῶς ἀνοδικὴ καὶ 
αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι ὁ λόγος της παραμένει 
ἀναλλοίωτος καὶ ἀμετάβλητος στὴν ὀκταετῆ καὶ 
πλέον διαδρομή της. Ἀντιθέτως, ὅλοι ὅσοι "προ
σαρμόστηκαν" ἀπογοήτευσαν τοὺς ψηφοφόρους 
τους γιατί ἀποδείχθηκαν ἀφερέγγυοι καὶ καιρο
σκόποι, ποὺ ἁπλᾶ ἐξαπάτησαν τὸν λαὸ ἀποσπώ

ντας τὴν ψῆφο του.
Σχετικὰ μὲ τὸ ἂν ἀπέτυχε ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» νὰ 

μεγαλώσει, δηλαδὴ νὰ γίνει γνωστὴ σὲ ὁλόκληρη 
τὴν Ἑλλάδα, εἶναι κάτι ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀναρω
τηθεῖ ὁ καθένας, ποὺ τὴν γνωρίζει καὶ ἰσχυρίζεται 
πὼς στηρίζει τὸ ἔργο της.

Τὸ ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρο καὶ ὁ πολιτικὸς λόγος 
της εἶναι σίγουρα μοναδικὸς καὶ αὐθεντικός, καί, 
αὐτὸ εἶναι ποὺ τὴν καθιστᾶ ἀποκλεισμένη ἀπὸ 
τὰ προβοκατόρικα καὶ μισθοφορικὰ Μέσα Ἐνη
μερώσεως(;), ποὺ ὑπηρετοῦν τὸ σάπιο πολιτικὸ 
κατεστημένο. Συνεπῶς ὁ καθένας, ποὺ ἐνστερνί
ζεται καὶ ἀποδέχεται τὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ὀφείλει 

κατ’ ἐλάχιστο νὰ τὴν παρουσιάζει καὶ νὰ μιλάει 
γι’ αὐτήν, τοὐλάχιστον στὰ οἰκεῖα του πρόσωπα. 
Χωρὶς νὰ ἔχει γίνει κἂν αὐτό, ποιὸς τολμάει νὰ 
κατηγορήσει τὴν Διοίκηση τῆς Παρατάξεως, ποὺ 
μὲ προσωπικὸ μόχθο ἀλλὰ καὶ ἔξοδα ἔχει ἁλώσει 
κάθε ἄκρο τῆς Πατρίδος προκειμένου νὰ μιλήσει 
σὲ πυρῆνες ἀτόμων; Τί κάνουν ὅλοι αὐτοὶ στὴν 
συνέχεια; Ἀπολύτως τίποτε! Περιμένουν μὲ ἕνα 
μαγικὸ τρόπο, τρεῖς ἄνθρωποι νὰ ἐνημερώσουν 
ἕνδεκα ἑκατομμύρια Ἕλληνες! Παρὰ ταῦτα, τὸ 
ὅτι 40.000 συμπολῖτες μας ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα 
ψηφίζουν τὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», μὲ τὴν ἐνεργὸ συ-
μπαράσταση μόνο μιᾶς δεκάδος Ἱερέων, σημαί
νει πὼς ἡ Διοίκηση κάνει πολὺ καλὰ τὴν δουλειά 
της, σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ μέλη, τοὺς Ἐφημερίους 
ὅλης της Ἑλλάδος (ποὺ ἂν συνειδητοποιοῦσαν 
τὴν δύναμη τῆς ἐπιρροῆς τους θὰ εἶχαν εἰσαγάγη 
στὴ Βουλὴ ὅλα τους τὰ πνευματικὰ παιδιά), τοὺς 
φίλους καὶ τοὺς ψηφοφόρους, ποὺ ἔχουν περιορι
στεῖ οἰκειοθελῶς σὲ ἕναν καθαρὰ παθητικὸ ρόλο, 
παρὰ τὶς ἀντίθετες προτροπές μας.

Προφανῶς στὴν πολιτικὴ δὲν ὑπάρχουν κατα
χωρημένες πατέντες καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζουμε πολὺ 
καλά. Ὡστόσο, ἔχουμε τὴν ἀπαίτηση, ἰδιαίτερα 
ἀπὸ τὴν μερίδα τοῦ Κλήρου καὶ τῶν ἐκκλησια
ζομένων ποὺ δὲν στήριξαν τὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», 
νὰ ἀναγνωρίσουν καὶ νὰ παραδεχθοῦν πὼς τὸ 
θεωρητικὸ ὑπόβαθρο τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐκτός 
του ὅτι ἐμφανίσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὰ χρο
νικὰ τῆς πολιτικῆς σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, εἶναι τὸ 
μόνο ποὺ παρέχει ἐγγυήσεις γιὰ τὴν ὑλοποίηση 
τοῦ Πολιτικοῦ Προγράμματός της.

Μέχρι σήμερα ὑπῆρξαν πολλὲς προσπάθειες 
εὐσεβῶν ἢ χριστιανῶν, ποὺ ἐπεχείρησαν νὰ ὑπο
τάξουν τὸ Εὐαγγέλιο στὴν πολιτικὴ ἢ νὰ δημιουρ
γήσουν ἕνα κράμα "Ἑλληνορθόδοξης", ὅπως τὴν 
ἀποκαλοῦν, ἰδεολογίας καὶ κουλτούρας. Λάθος 
μέγα! Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι τὸ Ὅλον καὶ μέσα σὲ 
Αὐτὴν περικλείονται καὶ περιέχονται τὰ πάντα, 
ἄρα καὶ ἡ πολιτική. Ἡ πολιτικὴ δὲν εἶναι τίποτε 
ἄλλο, παρὰ ἡ καθημερινότητα τῶν ἀνθρώπων 
καί, συνεπῶς, γιὰ τὸν χριστιανό, πρέπει νὰ ἔχει 
ἀρχὴ καὶ ἀναφορὰ τὴν Ἐκκλησία. Δὲν μπορεῖ νὰ 
ὑποταχθεῖ τὸ Εὐαγγέλιο στὴν πολιτική, ἀλλὰ ἡ 
νομοθεσία καὶ ἡ πρακτικὴ τοῦ Κράτους πρέπει 
νὰ εἶναι σύννομη καὶ σύμφωνη μὲ τὸν Λόγο τοῦ 
Θεοῦ.

Ἡ ἰδεολογία τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ποὺ δὲν ἔχει 
γίνει ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὴν μεγαλύτερη μερίδα τοῦ 
Κλήρου καὶ τῶν ἐκκλησιαζομένων, δὲν προτάσ
σει τὸ Οἰκονομικὸ Πρόγραμμα ἢ τὶς Πατριωτικὲς 
ἀντιλήψεις. Ὅλα αὐτὰ εἶναι συνεπακόλουθα τοῦ 
ὅτι ψυχὴ τοῦ Ἔθνους εἶναι ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ 
Κράτος εἶναι τὸ σῶμα. Αὐτὴ ἡ ἀδιαίρετη ἀλλὰ 
καὶ ἀσύγχυτη ἑνότητα εἶναι ἡ πηγὴ τοῦ Πολι
τικοῦ Προγράμματος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ποὺ 
πολλοὶ προσπαθοῦν ἀνεπιτυχῶς νὰ ἀντιγρά
ψουν, μερικῶς ἢ καὶ στὸ σύνολό του, θέλοντας 
νὰ δείξουν πὼς ἔχουν νὰ παρουσιάσουν κάτι νέο! 
«Πλανῶνται πλάνην οἰκτρᾶν», διότι τὸ νέο καὶ ἡ 
διαφορὰ τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» βρίσκεται στὸ ἰδεο-
λογικὸ ὑπόβαθρό της καὶ κατόπιν στὶς πολιτικὲς 
θέσεις της. Οἱ πολιτικὲς θέσεις πρέπει νὰ πηγά
ζουν ἀπὸ τὸ πνευματικὸ ὑπόβαθρο. Μόνο ἔτσι 
δὲν θὰ κατευθύνουν ἢ δὲν θὰ παραχαράσσουν 
τὴν πνευματικὴ τροχιὰ καὶ πορεία, πρᾶγμα τὸ 
ὁποῖο πλειστάκις ἐπεχείρησαν νὰ μᾶς ἐπιβάλλουν 
κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μᾶς πλησίασαν, γιατί δὲν 
ἔδωσαν ὅση ἔπρεπε σημασία στὶς Θεολογικὲς 
προϋποθέσεις ποὺ σηματοδοτοῦν τὴν ἐντελῶς 
διαφορετικὴ Πολιτικὴ τῆς Ρωμηοσύνης ἀπὸ τὴν 
διεθνῆ πολιτική. 

 Τὸ ὅτι δὲν γίνεται ἀναφορὰ στὸν Ἰωάννη 
Α. Καποδίστρια ἀπὸ τὸ ἐκκολαπτόμενο κόμμα 
εἶναι λογικό, διότι παραπέμπει στὴν Παράταξη 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ποὺ πρώτη ἀνέδειξε τὸ σπουδαῖο 
ἔργο του. Μέχρι τῆς ἱδρύσεως τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
κανεὶς δὲν εἶχε ἐνδιαφερθεῖ νὰ παρουσιάσει αὐτό, 
ποὺ ἦταν πραγματικὰ ὁ Μαρτυρικὸς καὶ μονα
δικὸς πραγματικὸς Ἕλληνας Κυβερνήτης τῆς 
Ἑλλάδος.

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ, ὅμως, στὶς μασωνικὲς καὶ ἀπο
κρυφιστικὲς ὀργανώσεις δὲν καταλαβαίνουμε 
γιατί τὸ νέο κόμμα ἐμποδίζεται νὰ θέσει στὶς προ
ϋποθέσεις ἐγγραφῆς τῶν μελῶν του τὴν ἀποκήρυ
ξή τους. Ἐμεῖς δὲν θὰ θεωρήσουμε αὐτὸ ἀντιγρα
φή μας ἀλλὰ ὡς κάποιο δεῖγμα γνησιότητος καὶ 
εἰλικρινείας τους, δεδομένου ὅτι εἶναι δύσκολο νὰ 
τὰ βάλει κανεὶς μὲ τὶς ὀργανώσεις αὐτές, εἰδικὰ 
ὅταν … στηρίζεται στὶς χρηματοδοτήσεις τους. 
Ὁ νοῶν νοείτω! Πάντως, ἡ Παράταξή μας ὁσάκις 
ἦλθε σὲ συζήτηση μὲ παλαιοὺς στρατιωτικοὺς ἢ 
ἐν γένει αὐτοπροσδιοριζομένους "πατριῶτες", 
ποὺ θέλησαν νὰ γίνουν μέλη της καὶ τοὺς ἐτέθη 
ἡ προϋπόθεση τῆς ἀποκηρύξεως τῶν ἀποκρυφι
στικῶν καὶ μασωνικῶν λεσχῶν συνάντησε τὴν 
βραχώδη καὶ ἀνένδοτη ἄρνησή τους. Αὐτὸ λέει 
πολλά!

Ἐπίσης, σχετικὰ μὲ τὶς παγίδες καὶ τὶς προ
δοσίες τοῦ πολιτικοῦ στίβου εἶναι κάτι, ποὺ ἡ 
Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» γνώρισε πολὺ καλὰ 
ἀπὸ ἀρκετοὺς μὲ τὴν νοοτροπία τοῦ Ἰσκαριώτη, 
ποὺ ἐπεχείρησαν νὰ τὴν πλησιάσουν. Ὡστόσο, 
ἡ ἀρραγὴς καὶ συμπαγὴς διοικητικὴ δομή της, 
καθὼς καὶ τὰ βαθειὰ θεμέλιά της, ποὺ εἶναι τὸ 
ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρό της, τὴν κράτησαν καὶ τὴν 
κρατοῦν ἀνόθευτη καὶ ἀλώβητη ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις 
τῶν κατὰ καιροὺς καιροσκόπων.

Ἡ φράση τοῦ ἐπιστολογράφου «ἀπαντῶ λοιπὸν 
σὲ αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα δίχως νὰ γνωρίζω γιὰ τὴν 
νέα κίνηση στοιχεῖα ἐπειδὴ δὲν βρίσκω τέτοια στὸ 
διαδίκτυο» ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα πὼς ὅλες οἱ 
ἀπαντήσεις, ποὺ δίνει στὰ ἐρωτήματα τῆς ἀνα
κοινώσεως τοῦ Προέδρου εἶναι προσωπικὲς ἀπό
ψεις του ἢ σκέψεις τρίτων, ποὺ ἁπλᾶ υἱοθετεῖ ἢ 
συμμερίζεται, ἀφοῦ ὁ ἴδιος παραδέχεται πὼς δὲν 
ἀποτελοῦν τὴν ἐξήγηση αὐτῶν, ποὺ ἀποφάσι
σαν ἁπλᾶ νὰ δημιουργήσουν ἕνα κακέκτυπο τῆς 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Ὀφείλουμε νὰ ξεκαθαρίσουμε γιὰ ἀκόμα μία 
φορὰ κάτι, ποὺ δὲν διευκρινίζει ὁ ἐπιστολογρά
φος, ἀλλὰ εἶναι πολὺ σημαντικό. Ἡ Παράταξη 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ», οὐδέποτε προβλήθηκε ἀπὸ τὰ 
Μέσα Ἐνημερώσεως(;) τῆς Πατρίδος μας καὶ δὲν 
ἔτυχε οὔτε τῆς ἐλάχιστης προβολῆς στοὺς ψηφο
φόρους, ἐκτὸς κάποιων ὑποχρεωτικῶν μεταμεσο
νυκτίων διλέπτων στὶς τελευταῖες προεκλογικὲς 
περιόδους. Ὅπως ἤδη τονίσαμε, ἡ πλειοψηφία 
τῶν Ἑλλήνων δὲν γνωρίζει τὴν ὕπαρξη τῆς Πα
ρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καὶ συνεπῶς δὲν εἶναι 
σὲ θέση νὰ τὴν ἐπιλέξει.

Δὲν μποροῦμε, λοιπόν, νὰ λέμε πὼς ἡ 

Ἀπαντώντας στοὺς ἐπικριτὲς

Ἀπευθυνόμαστε στοὺς 
σκεπτόμενους  Ἕλληνες ποὺ ἤδη 

ἔχουν καταλάβει τὸ ἀδιέξοδο τῶν 
σημερινῶν κομμάτων
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«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἄφησε κενό, ποὺ ἔρχονται νὰ 
καλύψουν κάποιοι ἄλλοι, ἀφοῦ ἡ ἴδια δὲν εἶχε 
ποτὲ τὴν εὐκαιρία νὰ παρουσιαστεῖ καὶ νὰ ἀνα
μετρηθεῖ μὲ τὸ πολιτικὸ σύστημα ἐπὶ ἴσοις ὄροις. 
Αὐτὸ ἀπαντάει καὶ στὴν λανθασμένη διαπίστωση 
πὼς ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀπέτυχε νὰ καταργήσει τὸ 
παλαιοκομματικὸ σύστημα τῆς Ἑλλάδος καὶ τὶς 
"ποδοσφαιροποιημένες" ψήφους τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ ἐπιστολογράφος κατηγορεῖ, ἐπίσης, τὴν 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» πὼς εἶναι κλειστὸ clubκαὶ πὼς 
δὲν ἀπευθύνεται σὲ συγκεκριμένες ὁμάδες ψη
φοφόρων ἀγνοῶντας, προφανῶς, τὸ τί λέει ἡ ἴδια 
ἡ Παράταξη ἐπὶ τοῦ θέματος. Πολλάκις καὶ κατ’ 

ἐπανάληψη ἔχει τονισθεῖ πὼς ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τους Ἕλληνες καὶ μάλιστα 
πὼς ὅλοι ἔχουν συμφέρον ἀπὸ τὴν Κυβέρνησή 
της. Σὲ ἰδρυτικὸ κείμενο (1) τῆς Παρατάξεως ἀνα
φέρεται ξεκάθαρα πὼς «ἀπευθυνόμαστε στοὺς 
σκεπτόμενους  Ἕλληνες ποὺ ἤδη ἔχουν καταλά-
βει τὸ ἀδιέξοδο τῶν σημερινῶν κομμάτων», κάτι 
ποὺ σημαίνει πὼς δὲν κατηγοριοποιοῦμε τοὺς 
ἀνθρώπους ἀνάλογα μὲ τὴν μέχρι σήμερα ἐκλο
γική τους ἐπιλογή. Ἂν ὁ ἐπιστολογράφος ἐννοεῖ 
πὼς ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι κλειστὴ λέσχη μὲ τὴν 
ἔννοια πὼς μποροῦν νὰ τὴν ψηφίσουν μόνο ὅσοι 
σκέφτονται καὶ ὄχι αὐτοί, ποὺ ἐπιδιώκουν ρου
σφέτια, τότε ναί! Ἔχει δίκιο! Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
ἀπευθύνεται σὲ λογικοὺς ἀνθρώπους καὶ ὄχι σὲ 
δουλοπρεπεῖς ἀναξιόπιστους περιφερόμενους 
ψηφοφόρους.

Ἐὰν οἱ νεοφανεῖς "σωτῆρες" δὲν ἔχουν κάτι νέο 
νὰ φέρουν στὸ πολιτικὸ σύστημα, ποιὸς εἶναι 
ὁ λόγος τῆς ἱδρύσεώς τους; Γιατί νὰ προστεθεῖ 
ἀκόμα ἕνα κόμμα στὰ δεκάδες, ποὺ ἀνέκυψαν σὰν 
μανιτάρια μετὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση καὶ πολὺ 
ἀργότερα ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»; 
Πολὺ ἁπλᾶ, γιατί καὶ αὐτοὺς τοὺς δημιούργησε 
τὸ σάπιο πολιτικὸ σύστημα μὲ σκοπὸ νὰ ἀνακό
ψει τὴν πορεία τῆς μοναδικῆς Παρατάξεως, ποὺ 
δὲν ἐλέγχει, τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Τὰ ὑπόλοιπα 
εἶναι φιλολογία.

Ἂν δὲν ὑπάρχουν Πνευματικοὶ Πατέρες, ποὺ 
ὑπέδειξαν τὴν δημιουργία «ἐξ ἀρχῆς» ἑνὸς τέ
τοιου σχηματισμοῦ, ἀποδεικνύεται πὼς οἱ ἱδρυτές 
της ἔχουν κίνητρο μόνο τὴν προσωπική τους φι
λοδοξία. Ἄν, ὅμως, ὑπάρχουν Πατέρες πίσω ἀπὸ 
αὐτὴν τὴν κίνηση γιατί δὲν φανερώνονται, καί, 
κυρίως γιατί δὲν ἐπισημαίνουν τὰ σημεῖα ἐκεῖνα 
ὅπου ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔχει πέσει ἔξω; Αὐτὸ δὲν 
ὀφείλουν ὡς Πατέρες νὰ πράξουν στὰ παιδιά 
τους; Ἐκτὸς ἐὰν θεωροῦν πὼς ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
δὲν ἀπαρτίζεται ἀπὸ παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας, ὁπότε 
καὶ αὐτὸ ὀφείλουν νὰ τὸ ἐπισημάνουν στὸν λαό.

Τὰ περὶ σέκτας "καθαρῶν" δὲν προκύπτουν 
ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Προέδρου, ἀλλὰ εἶναι 
αὐθαιρεσία τοῦ ἐπιστολογράφου, ποὺ δὲν ὑπάρχει 
λόγος νὰ σχολιαστεῖ. Προφανῶς πρόκειται γιὰ 
λεκτικὴ ἀστοχία.

Στὴν προσπάθειά του νὰ ἀπαντήσει στὸ τέταρ
το ἐρώτημα ὁ ἐπιστολογράφος πέφτει σὲ ἀντίφα
ση σὲ σχέση μὲ τὰ ὅσα ἰσχυριζόταν μέχρι αὐτοῦ 
του σημείου. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ παραδέχεται 
πὼς ὑπάρχουν πολλοί, ποὺ δὲν γνωρίζουν τὴν 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ», τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ ἴδιος λίγο πιὸ 

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

πάνω ἰσχυριζόταν πὼς ἡ Παράταξη ἀπέτυχε γιατί 
ἀποδοκιμάσθηκε ἀπὸ τοὺς ψηφοφόρους καὶ ἔτσι 
δημιούργησε κενό;

Τὸ ὅτι ἔχει ὁ ἐπιστολογράφος συγγενεῖς –καὶ 
μάλιστα ἱερεῖς– ποὺ δὲν γνωρίζουν τὴν ὕπαρ
ξη τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἴναικαὶ ἀποδεικτικό τῶν 
ὅσων προείπαμε ἀλλὰ καὶ ἀποκλειστικὰ δική του 
καὶ μόνο παράλειψη. Πῶς κατηγορεῖ τὴν Διοίκη
ση τῆς Παρατάξεως κάποιος, ποῦ δὲν ἔχει πράξει 
οὔτε τὸ στοιχειῶδες, δηλαδὴ νὰ ἐνημερώσει τοὺς 
οἰκείους του γιὰ τὴν ὕπαρξή της;

Ἀντιθέτως, ἡ Διοίκηση καὶ ἐδῶ ἔχει πράξει τὸ 
ἀνθρωπίνως δυνατό σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὰ καθήκοντά 
της. Σὲ συνέχεια τῆς προσωπικῆς ἐπιστολῆς, ποὺ 
ἀπέστειλε τὸ 2009 ὁ ἐμπνευστὴς τῆς προσπάθειάς 
μας πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης, ποὺ ἀπευ
θύνθηκε καὶ κάλεσε 9.000 ἱερεῖς σὲ ὁλόκληρη τὴν 
Ἑλλάδα προκειμένου νὰ συζητήσουν τὸ φλέγον 
ζήτημα τῆς σχέσεως τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πολι
τικῆς, ὁ Πρόεδρος κ. Μιχαὴλ Ἠλιάδης ἀπέστειλε 
πρόσφατα νέα ἐπιστολὴ σὲ ἱερεῖς ζητῶντας νὰ 
στελεχώσουν τὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» μὲ τὰ πνευμα
τικά τους τέκνα.

Οὔτε ἡ ἀπάντηση, ποὺ δίνει στὸ 5ο ἐρώτημα 
εὐσταθεῖ. Ἐὰν ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ ἐπιστολογράφου 
εἶναι σωστός, τότε γιατί δὲν στηρίζουν ἔστω καὶ 
τώρα τὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ἀλλὰ ἀποφασίζουν νὰ 
στηρίξουν κάτι … "νέο"; Προφανῶς γιατί ἐξακο
λουθοῦν νὰ θέλουν κάθε τί ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ τὸ 
… λογικό!

Τί ἀκριβῶς ἐννοεῖ ὁ συγγραφέας τῆς ἐπιστολῆς 
λέγοντας πῶς πρέπει νὰ ἀπαιτεῖ ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
νὰ τὴν ψηφίσουν; Ἡ ἀπαίτηση κάθε πολιτικοῦ 
σχηματισμοῦ ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὸν πολιτικό 
του λόγο. Δὲν εἶναι ἀρκετὸς ἢ πειστικὸς ὁ καθη
μερινὸς λόγος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»; Τί ἄλλο πρέ
πει νὰ δοῦν τὰ μέλη καὶ οἱ ὑποστηρικτές της ἔτσι 
ὥστε νὰ ἀρχίσουν, ἐπιτέλους, νὰ μιλοῦν γιὰ κάτι, 
ποὺ ἰσχυρίζονται πὼς πιστεύουν καὶ ἀκολουθοῦν; 
Γιατί ὅλοι ἀρκοῦνται μόνο στὸ νὰ κάμουν ὑποδεί
ξεις χωρὶς τὸ παραμικρὸ ἔργο; Πῶς κάποιος κάνει 
ὑποδείξεις, ὅταν δὲν γνωρίζει κἂν τὸ ποιὲς εἶναι 
οἱ θέσεις τῆς Παρατάξεως ὡς πρὸς τὴν Εὐρώπη;

Ἐπιπρόσθετα, ὑπάρχουν οἱ συναντήσεις τῶν 
μελῶν, ὅπου παρίσταται πάντοτε ἡ Διοίκηση 
τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Τί χρειάζονται ἐπιτροπὲς 
καὶ ἀνθυποεπιτροπὲς ἐκλεγμένες ἀπὸ τὸν ἕνα ἢ 
τὸν ἄλλο; Μόνο γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει ἔργο! Στὶς 
συναντήσεις τῶν μελῶν δίνονται συγκεκριμένες 
ὁδηγίες. Γιατί ποτὲ δὲν βρέθηκε ἔστω ἕνας νὰ 
παρουσιάσει τὶς δυσκολίες, ποῦ ἀντιμετώπισε 
ἀκολουθῶντας τὶς ἐντολὲς ποῦ ἔλαβε; Γιατί πολὺ 
ἁπλᾶ κανεὶς δὲν κάνει τίποτε καὶ ὅλοι περιμέ-
νουν ἡ Διοίκηση μὲ ἕνα μαγικὸ τρόπο νὰ εἰσα-
γάγει τὴν Παράταξη στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων! 
Ὁ Θεὸς γιὰ νὰ εὐλογήσει κάτι, πρέπει νὰ δεῖ ἔργο! 
Ποιὸ εἶναι τὸ ἔργο τῶν μελῶν, δηλαδὴ τοῦ σώ
ματος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»;

Κλείνοντας, ὁ ἐπιστολογράφος κάνει σαφὲς 
πὼς δὲν ἔχει καταλάβει ποιὸ εἶναι τὸ πνεῦμα τῆς 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Καταλήγει, λοιπόν, λέγοντας πὼς 
«Ὑπῆρξε καὶ ἡ ἀνακοίνωση τῆς παραιτήσεως τοῦ 
προέδρου. Ἡ ὁποία δὲν εἶναι παραίτηση ἐπειδὴ 
ὁ πρώην πρόεδρος ἐξακολουθεῖ νὰ ἐκτελεῖ τὰ 
ἴδια καθήκοντα ὡς μέλος τριμεροῦς ἐπιτροπῆς ἡ 
ὁποία δὲν ἔχει προθεσμία λήξεως! Ἀναρωτιέμαι, 
μὲ αὐτὸν τὸν δεσποτικὸ τρόπο θὰ διοικεῖται ἡ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» γιὰ πάντα; Τὰ μέλη της, δὲν ἔχουν 
λόγο; Οἱ ψηφοφόροι της;».

Ὁ ἐπιστολογράφος δὲν κατανόησε τὴν κίνη
ση τοῦ Προέδρου, ποὺ πρότεινε τὴν ἐπέκταση 
τῆς Διοικήσεως τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Εἶναι βέβαιο 

πώς, ἂν ἤθελε, στὴν λήξη τῆς θητείας του εἶχε 
ἐξασφαλισμένη τὴν ἐπανεκλογή του, γιατί πολὺ 
ἁπλᾶ ἡ θητεία του ἦταν ἀπολύτως πετυχημένη. 
Ἀντί αὐτοῦ, πρότεινε τὸ τριπρόσωπο σχῆμα, ποὺ 
ἐννοεῖται πὼς θὰ τὸν συμπεριελάμβανε, δείχνο
ντας ὅπως τονίζεται καὶ στὸ Δελτίο Τύπου τῆς 
Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς πὼς «οἱ ὑπηρετοῦντες στὴν 
Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν ἔχουν προσκόλ-
ληση σὲ τίτλους ἢ ὀφφίκια, ἀλλὰ ἀγωνίζονται 
μὴ φειδόμενοι προσωπικοῦ κόπου καὶ χρόνου, 
ἀλλὰ καὶ προσωπικῶν δανείων ὑπὲρ τῆς τοῦ 
Χριστοῦ Πίστεως καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευ-
θερία».

Δὲν εἶναι δυνατὸν αὐτὴ ἡ κίνηση, αὐτὸ τὸ ἦθος, 
ποὺ εἶναι μοναδικὸ στὴν πολιτικὴ τῆς Ἑλλάδος, 
νὰ ἐκλαμβάνεται μὲ τόσο φθηνὸ ἀλλὰ καὶ πα
ντελῶς λανθασμένο τρόπο. Τὰ μέλη ἐὰν θέλουν 
νὰ ἔχουν λόγο, ὀφείλουν πρῶτα νὰ ἐργασθοῦν 
καὶ κατόπιν νὰ κάμουν τὶς ὅποιες ὑποδείξεις 
προκύψουν μέσα ἀπὸ τὸν μόχθο τους!

 
Μᾶς προξενεῖ ἰδιαίτερη ἐντύπωση ἡ ἐπαναλαμ

βανόμενη αἴτηση (ἂν ὄχι ἀπαίτηση) κάποιων νὰ 
μετέχουν στὴ Διοίκηση τῆς Παρατάξεως. Γιατί 
κάποιοι ἐπιμελῶς ἐπιμένουν νὰ συσχετίζουν τὸν 
ἀποκλεισμὸ ἀπὸ τὴν διοίκηση μὲ τὸν ἀποκλεισμὸ 
ψηφοφόρων; Πῶς ἐννοοῦν ὅτι ἀποκλείονται οἱ 
ψηφοφόροι μὲ τὸ νὰ τοὺς ἐμποδίζεται ἡ πρόσβα
ση στὴν διοίκηση; Ἄλλο τὸ ψηφίζω, καὶ ἐντελῶς 
ἄλλο τὸ διοικῶ.

Οἱ ψηφοφόροι τῶν ἄλλων κομμάτων, συμμε
τέχουν στὶς διοικήσεις τῶν κομμάτων τους; Γιατί 
ὅλοι ἀποσιωποῦν καὶ προσπερνοῦν τὸ γεγονὸς 
ὅτι ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» κάνει συνεχῶς ἔκκληση πρὸς 
κάθε κατεύθυνση γιὰ τὴν συμμετοχὴ ὅλων, ὅσοι 
συμμερίζονται τὸ ὅραμά της, νὰ θέσουν ὑποψη
φιότητα ὡς βουλευτές; Ἡ δυνατότητα κάποιου 
νὰ γίνει ὑποψήφιος της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι 
ἔνδειξη ὅτι ἡ Παράταξη εἶναι ἕνα κλειστὸ club; 
Τελικὰ τί θέλουν αὐτοί, ποῦ διαρκῶς κατηγο
ροῦν ψευδῶς τὴν Παράταξη; Πολὺ ἁπλᾶ, τὸ μόνο 
ποὺ θέλουν εἶναι τὸ νὰ τὴν ἀλώσουν καὶ ἐπειδὴ 
ἐμποδίζονται σ’ αὐτό, κάνουν λόγο γιὰ ἔλλειμμα 
–τάχα– δημοκρατίας τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ στὸ ὑστερόγραφο θὰ τονίσου
με ἀκόμα μία φορὰ πὼς τὰ μοναδικὰ ἔσοδα τῆς 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι της. Δυ
στυχῶς, ὅταν δὲν ὑπάρχουν οἰκειοθελεῖς εἰσφορὲς 
εἶναι τοὐλάχιστον ἀνεδαφικὸ καὶ οὐτοπικὸ νὰ 
σκεφθεῖ κανεὶς νὰ ἐπιβάλλει καὶ μιὰ ἐτήσια συν
δρομή.

Πρέπει ὅλοι νὰ καταλάβουμε πὼς τὸ ἔργο τῆς 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι ἔργο ὅλων μας καὶ ὄχι μόνο 
της Διοικήσεώς της. Ὅταν τὸ συνειδητοποιήσου
με καὶ ἐργαστοῦμε πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση, 
τότε θὰ δοῦμε καὶ ἀλλαγὴ στὴν καθημερινότητά 
μας.

Γραφεῖο Τύπου
Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Τὸ νέο καὶ ἡ διαφορὰ τῆς 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» βρίσκεται στὸ 

ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρό της καὶ κατόπιν 
στὶς πολιτικὲς θέσεις της

Οἱ ὑπηρετοῦντες στὴν Παράταξη 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν ἔχουν προσκόλληση 
σὲ τίτλους ἢ ὀφφίκια, ἀλλὰ ἀγωνίζονται 

μὴ φειδόμενοι προσωπικοῦ κόπου καὶ 
χρόνου, ἀλλὰ καὶ προσωπικῶν δανείων 
ὑπὲρ τῆς τοῦ Χριστοῦ Πίστεως καὶ τῆς 

Πατρίδος τὴν ἐλευθερία».
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Ἡ Πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καταγ
γέλλει στὸν Ἑλληνικὸ λαὸ τὴν ἀπαράδεκτη 

καὶ φασιστικὴ ἐνέργεια τῶν ὑπευθύνων τῆς δια
δικτυακῆς προβολῆς τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ποὺ 
ἐντελῶς ἀντιδημοκρατικὰ καὶ ἀντιδεοντολογικά, 
στὸ video ποὺ ἀνήρτησαν στὸ κανάλι τοῦ Δή
μου τῶν Ἀθηναίων στὸ YouTube, στὴν διεύθυν
ση https://youtu.be/gYDFApQDc5s, συνολικῆς 
διάρκειας 5 ὡρῶν καὶ 18 λεπτῶν, ἀφαίρεσαν τὸν 
ἦχο μόνο στὰ ὅσα εἶπε κατὰ τὴν τοποθέτησή 
του ὁ κ. Μανώλης Β. Βολουδάκης(!), ἐνῶ ὁ ἦχος 
ἐπανέρχεται κανονικὰ καὶ καλύπτει ὁλόκληρη 
τὴν Συνεδρίαση!

Νὰ σημειώσουμε πὼς ὁ κ. Βολουδάκης μαζί 
μὲ τόν κ. Κομνηνὸ Καμάμη παρακολούθησαν 
καὶ συμμετεῖχαν προσκεκλημένοι στὴν Συνέλευ
ση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἐκπροσωπῶντας 
τοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς, ἔχοντας γνώση καὶ 
ἐμπειρία ἑνὸς ζητήματος ποὺ χειρίζονται βιώ-
νοντας τὶς συνέπειές του σὲ καθημερινὴ βάση 
καὶ ἀφορᾶ στὸ ὑπὸ κατάληψη, ἀπὸ Ἰσπανικὲς 

καὶ Βρετανικὲς ΜΚΟ(!) κτίριο τοῦ 
σχολείου, ποὺ βρίσκεται στὴν συμ
βολὴ τῶν ὁδῶν Πρασσᾶ καὶ Ὀκτά-
βιου Μερλιὲ (Ἀραχώβης).

Ἡ συγκεκριμένη ἐνέργεια ἀποτε
λεῖ βάναυση προσπάθεια φίμωσης 
καὶ κατάργησης τῆς Ἐλευθερίας 
τοῦ λόγου, ἐνῶ ἐπιπλέον συνιστᾶ 
και πολιτικὴ δίωξη! Δύο ἀπὸ τοὺς 
τρεῖς Διοικητὲς τῆς Παρατάξεως 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» παρέστησαν στὴν 
Συνέλευση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβου
λίου τοῦ Δήμου τῶν Ἀθηναίων καὶ ἡ φωνή τους 
φιμώθηκε ἀπὸ τὴν "δημοκρατία" τοῦ σάπιου πο
λιτικοῦ κατεστημένου, προφανῶς ἐπειδὴ εἶναι 
φωνὴ ἀφυπνίσεως καὶ ἐπισημάνσεως τῆς οὐσίας 
τοῦ προβλήματος.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θὰ κοινοποιήσει 
σὲ ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα καὶ τὰ Μέσα Ἐνη
μερώσεως τὸ παρὸν Δελτίο Τύπου, ἐνῶ θὰ χρη
σιμοποιήσει ὅλα τὰ νόμιμα μέσα προκειμένου νὰ 

διεκδικήσει τὴν ἀποκατάσταση τῆς νομιμότητος 
καὶ τῆς δημοκρατίας.

Ἡ πρακτικὴ τῶν ἰθυνόντων τοῦ Δήμου Ἀθηναί
ων ἀποτελεῖ ντροπὴ καὶ ὄνειδος γιὰ τὴν χώρα 
ποὺ γέννησε τὴν δημοκρατία καὶ δὲν μπορεῖ νὰ 
μείνει ἀτιμώρητη.

Ἀπὸ τὸ Γραφεῖο Τύπου
Πολιτικὴ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ἔκκληση γιὰ ἐνδοεκκλησιαστικὴ 
εἰρήνευση

Στὸ διάστημα τῶν τελευταίων μηνῶν πληροφορηθήκαμε πρὸς με
γάλη μας λύπη τὶς διώξεις Ἁγιορειτῶν μοναχῶν ἐξαιτίας τοῦ ἀντι

οικουμενιστικοῦ τους φρονήματος. Οἱ μοναχοὶ αὐτοὶ μάχονται γιὰ 
τὴν ὑπεράσπιση τῆς Πίστεώς μας, ἔστω καὶ ἂν ἐνίοτε ὑπερβαίνουν τὰ 
ἐπιτρεπόμενα ἐκφραστικὰ ὅρια. Ὡστόσο, τὸ ἔναυσμα δίδει ὁ ἐναγκα
λισμὸς ὁρισμένων Ἀρχιερέων μὲ τὴν διάχυτη αἵρεση τῆς Δύσεως.

Θέλουμε νὰ κάνουμε ἔκκληση καὶ πρὸς τὶς δύο πλευρὲς γιὰ εἰρή
νευση, ἐπειδή, ὅπως διαπιστώνεται σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς, ἡ 
Ἐκκλησία μας βάλλεται ἀπὸ παντοῦ. Σὲ αὐτὴ τὴν τόσο ὀδυνηρὴ κα
τάσταση ποὺ βρίσκεται ἡ Ἐκκλησία μας, ἔχει ἀνάγκη ὅλες τὶς δυνάμεις 
Της, καί, συνεπῶς, οἱ τριβὲς στὸ ἐσωτερικό της δὲν μποροῦν παρὰ νὰ 
συμφέρουν μόνο ἐκείνους ποὺ ἀπειλοῦν κάθε γνήσια ἔκφραση τῆς 
ζωῆς Της.

Λέων Μπρὰνγκ
Διευθυντὴς Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων

Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ἡ δημοκρατία τοῦ κάθε ... Σοφιανοῦ

Μαζὶ μὲ τὸν φίλο καὶ συναγωνιστῆ Κο
μνηνὸ Καμάμη παρακολουθήσαμε σή

μερα (12/9/2016) τὴν συνεδρίαση τοῦ Δημο
τικοῦ Συμβουλίου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, ὡς 
ἐκπρόσωποι τῶν κατοίκων τῆς δοκιμαζόμενης 
περιοχῆς τῶν Ἑξαρχείων. Τὸ θέμα ἦταν ἡ ἀνα
φορὰ στην κατάληψη (1) του σχολείου ἐπὶ τῆς 
ὁδοῦ Πρασσᾶ καὶ Ὀκταβίου Μερλιὲ (Ἀραχώ
βης) ἀπὸ τὶς ἸσπανοΒρετανικές ΜΚΟ (2).

Ἡ τοποθέτησή μας ἦταν ξεκάθαρη καὶ ἐπὶ 
τῆς οὐσίας τοῦ ζητήματος. Πέρα ἀπὸ τὶς ἀνύπαρκτες συνθῆκες ὑγιεινῆς, τὶς 
καταχρήσεις σὲ βάρος τοῦ Δήμου καὶ τῶν φορολογουμένων σὲ ὅτι ἀφορᾶ 
στὴν παροχὴ ἠλεκτρικοῦ, φυσικοῦ ἀερίου νεροῦ, ὑπάρχει ἕνα ἀκόμα πιὸ 
σοβαρὸ ζήτημα καὶ σὲ αὐτὸ ἐπικεντρωθήκαμε: στὸν "βρώμικο" ρόλο τῶν 
"ἀλληλέγγυων" (ἀκόμα ἕνας ὅρος(;) τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, ποὺ ἀποτελεῖ 
σημάδι τῆς κακοποίησης τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας) καὶ τῶν ἀλλοδαπῶν 
ΜΚΟ.

Ξεκαθαρίσαμε στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο πὼς τὸ Κράτος ἔχει εὐθύνη καὶ 
πὼς μὲ τὴν στάση του ἀπέναντι σὲ ὅλες τὶς νόμιμες ἐνέργειές μας, δείχνει 
πὼς στηρίζει τὸ ἄνομο ἔργο τῶν ΜΚΟ καὶ τῶν ἐγχώριων ὀργάνων τους. 
Ζητήσαμε ἀπὸ τὸν Δήμαρχο καὶ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο νὰ ἀσκήσουν τὴν 
πολιτική τους ἐπιρροὴ καὶ νὰ ἀσχοληθοῦν ἀκόμα πιὸ πολὺ μὲ τὸ ζήτημα, 
ἐνῶ ταὐτόχρονα θέσαμε τοὺς ἑαυτούς μας στὴν ὑπηρεσία τους ἐπὶ τοῦ 
θέματος.

Αὐτὴ ἡ θέση, προφανῶς, ἐνόχλησε τοὺς ἀριστερίζοντες ἀλλὰ ἰδιαιτέ
ρως τὸν Δημοτικὸ Σύμβουλο τοῦ ΚΚΕ, κ. Σοφιανό, ποὺ ἐπιδόθηκε σὲ μία 
ἄνανδρη ἐπίθεση κατὰ τοῦ ἀπόντος προϊσταμένου τοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἅγ. Νικο
λάου, ἐπειδὴ ὁ Ναὸς ἔχει συναγερμὸ καὶ ... ἐμποδίζει τοὺς ἀνεγκέφαλους 
νὰ τοποθετήσουν νέο ἐκρηκτικὸ μηχανισμό!

Στὴν ἐρώτησή μας, ἂν κατ' αὐτὸν στὴν Ἀθήνα πρέπει νὰ φρουροῦνται 
μόνο οἱ βουλευτὲς καὶ ἡ πρεσβεία τῶν ΗΠΑ, μὴ ἔχοντας ἄλλο ἐπιχείρη-
μα, μᾶς ζήτησε νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὴν αἴθουσα. Τοῦ ἐπισημάναμε 
πὼς δὲν ἔχει κανένα δικαίωμα νὰ ἀπαιτεῖ κάτι τέτοιο γιατί ὁλόκληρο τὸ 
Δημοτικὸ Συμβούλιο ἐκπροσωπεῖ τοὺς πολῖτες καὶ συνεπῶς ὀφείλει νὰ 
τοὺς ἀκούει. Τί ἀπάντησε; Πὼς ἔχουμε ψηφίσει ἄλλο κόμμα καὶ πὼς αὐτὸ 
ἐκπροσωποῦμε καὶ γι' αὐτὸ πρέπει νὰ ἐγκαταλείψουμε τὴν αἴθουσα! Τόση 
"δημοκρατία" ἐκφράζει καὶ τέτοιο διάλογο ξέρει νὰ κάνει ὁ κ. Σοφιανός!

Ἀπευθυνθήκαμε στὸν Δήμαρχο ζητῶντας νὰ μᾶς ἐπιτρέψει νὰ ἀπα
ντήσουμε, ἀλλὰ ἐκεῖνος ἀρνήθηκε λέγοντας πὼς θὰ συζητήσουμε αὐτὸ 
τὸ θέμα ἐκτός τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου, ἀφοῦ ὅμως προηγουμένως 
ἀποχωρήσουμε ἀπὸ τὴν συνεδρίαση. Κατὰ τὴν ἔξοδό μας ἦταν πολλοὶ οἱ 
Δημοτικοὶ Σύμβουλοι, ποὺ ἐπικρότησαν τὴν στάση μας καὶ ἀναγνώρισαν 
τὴν ἔλλειψη δημοκρατίας καὶ διαλόγου, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἦταν ἀρκετὸ γιὰ 

 (1) http://bit.ly/2cqph14
 (2) http://bit.ly/2cqq6XJ

νὰ ἐπανέλθουμε στὴν αἴθουσα.
Αὐτὴ εἶναι ἡ "δημοκρατία" τοῦ κάθε Σοφιανοῦ, τοῦ κάθε "ἀριστεροῦ", 

ἢ κομουνιστῆ, ποὺ δὲν ἀρκοῦνται στὸ ὅτι αἱματοκύλισαν ἤδη μιὰ φορὰ 
τὴν χώρα. Ὁ κόκκινος φασισμὸς τῶν "ἀριστεριζόντων" καὶ τῶν κομου
νιστῶν εἶναι ἐφάμιλλος καὶ ἐξίσου ἐπικίνδυνος μὲ τῶν ναζί. Ἡ ἐμφανὴς 
ἔλλειψη ἐπιχειρημάτων, τοὺς ὁδηγεῖ 
σὲ τραμπουκισμοὺς καὶ γηπεδικὴ συ
μπεριφορά, καταργῶντας κάθε προ
σπάθεια διαλόγου ἢ δημοκρατίας.

Ἐμεῖς συμμορφωθήκαμε μὲ τὴν 
ὑπόδειξη τοῦ Δημάρχου, μὲ τὴν ἐλπί
δα ὅτι θὰ τηρήσει τὴν ὑπόσχεσή του 
καὶ θὰ δοθεῖ συνέχεια στὸ θέμα. Θέ
λουμε νὰ πιστεύουμε πὼς θὰ ἐφαρ
μόσει στὴν πράξη τὰ λεγόμενά του 
καὶ θὰ ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ ἀνα
πτύξουμε μὲ ἡσυχία καὶ λεπτομέρεια 
τὴν πρότασή μας.

Ὅσο γιὰ τὸν κ. Σοφιανό; Θὰ τὸν 
κρίνει ἡ Ἱστορία, ὅπως καὶ ὅλους τους φασίστες ὁμοϊδεάτες του, ποὺ ἐφαρ
μόζουν τὴν ἴδια τακτική. Πρίν, ὅμως, ἀπὸ τὴν Ἱστορία θὰ τοὺς κρίνει ὁ 
λαός, ποὺ κάποια στιγμὴ πρέπει νὰ ἀφυπνισθεῖ καὶ νὰ διώξει μακρυὰ καὶ 
τοὺς πάσης φύσεως φασίστες καὶ τοὺς προδότες.

https://t.co/O9s641hdrc

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ 
ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
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(Συνέχεια στήν σελ. 10)

Τὸ νὰ ἐξαπατήσεις αὐτοὺς ποὺ σὲ ψήφισαν θὰ 
μποροῦσε κάποιος νὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι εἶναι φυ

σικὸ καὶ ἀναμενόμενο μέχρις ἑνὸς σημείου, ἀπὸ 
ἀνθρώπους ποὺ στὴ ζωή τους δὲν ἔχουν οὔτε ἱερὸ 
οὔτε ὅσιο. Καὶ ἀναφέρομαι στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ἕνα 
κόμμα μὲ πολιτικὴ ἐπιρροὴ σὲ ὄχι παραπάνω ἀπὸ 
τὸ 3% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, καὶ στὸν ἀρχηγό 
τους τὸν κ. Τσίπρα. Ὅμως, μετὰ τὴν οὐσιαστικὴ 
ἀναστολὴ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, τῶν δημοκρα
τικῶν διαδικασιῶν στὴν πράξη, τῶν ἀνθρωπί
νων δικαιωμάτων τοῦ Ἕλληνα πολίτη, μετὰ τὴ 
φτωχοποίηση μεγάλου μέρους τοῦ πληθυσμοῦ, 
τὸ ξεπούλημα τῆς δημόσιας περιουσίας καὶ τὴν 
ἐκχώρησή της στοὺς ξένους ποὺ ἐπέβαλε στὸν 
ἑλληνικὸ λαὸ ἡ συνέργεια τοῦ πολιτικοῦ κατε
στημένου καὶ ἰδίως τοῦ ΠΑΣΟΚ καὶ τῆς ΝΔ, μὲ 
τὰ ξένα συμφέροντα, τὴν ὀλιγαρχία τῶν ΜΜΕ 
καὶ τῶν Τραπεζῶν καθὼς καὶ μὲ τὸ διαπλεκόμενο 
καὶ μισθοδοτούμενο ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες καὶ τὴν 
κρατικὴ μηχανὴ ἀκαδημαϊκὸ καὶ δημοσιογρα
φικὸ κατεστημένο, ὁ λαός, μέσα στὴν ἀπόγνω
σή του, πίστεψε στὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσε ὁ κ. 
Τσίπρας καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ περὶ τῆς ἀνατροπῆς τῆς 
μέχρι τότε ἀσκούμενης πολιτικῆς τῶν μνημονί
ων. Τὴν ἀπόγνωση δὲ καὶ τὴ βούλησή του ὁ λαὸς 
τὴν ἐξεδήλωσε μὲ τὸν πλέον ξεκάθαρο τρόπο, 
ψηφίζοντας ΟΧΙ στὸ δημοψήφισμα ἀποδοχῆς ἢ 
ὄχι τοῦ τελεσίγραφου τῶν Βρυξελλῶν.

Ἡ δολιότητα τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἀπαρτίζουν 
τὸν ΣΥΡΙΖΑ μὲ προεξάρχοντα τὸν ἀρχηγό τους 
τὸν κ. Τσίπρα, φαίνεται καθαρὰ στὸ ὅτι: 

Πρῶτον ἔκαναν ὁλοκληρωτικὴ στροφὴ σὲ 
σχέση μὲ τὴν ὑπεσχημένη οἰκονομικὴ πολιτικὴ 
ποὺ θὰ ἐφάρμοζαν καὶ ἔγιναν οἱ πιστώτεροι καὶ 
πιὸ ἀδυσώπητοι ἐφαρμοστὲς τῶν ἐντολῶν τῶν 
ξένων, σφίγγοντας τὴν μέγγενη γύρω ἀπὸ τὸν 
ἑλληνικὸ λαὸ καὶ ὀλοκληρώνοντας τὴν παρά
δοση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, τῆς δημόσιας καὶ 
ἰδιωτικῆς περιουσίας στοὺς ξένους, μὲ περαιτέρω 
αὔξηση τοῦ χρέος τῆς χώρας καὶ ὑποθήκευσης 
τοῦ μέλλοντος τῶν ἑπόμενων γενεῶν – χωρὶς 
φυσικὰ νὰ ἔχουν αὐτὸ τὸ δικαίωμα. Οἱ περισ
σότεροι πιστεύουν ὅτι ἐξαναγκάστηκαν νὰ τὸ 
κάνουν μετὰ ἀπὸ τὴν ἀσφυκτικὴ πίεση τῶν δα
νειστῶν καὶ «ἑταίρων» τους, ὅπως ἀρέσκονται οἱ 
ἴδιοι νὰ λένε. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι ἀλήθεια. Γιατί 
ἂν πίστευαν αὐτὰ ποὺ ἔλεγαν καὶ δὲ μποροῦσαν 
νὰ ἀντεπεξέλθουν στὶς δυσκολίες ποὺ συνάντη
σαν, τὸ λιγώτερο ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ κάνουν 
θὰ ἦταν νὰ δηλώσουν τὴν ἀδυναμία τους νὰ συ
νεχίσουν, παραδίδοντας σὲ ἄλλους τὴν ἐξουσία. 
Ἔτσι, τοὐλάχιστον δὲ θὰ κατηγοροῦνταν γιὰ ἐξα
πάτηση. Δὲν ὑπάρχει ὅμως καμία λογικὴ στὸ νὰ 
ἐπιβάλλουν στὸν ἑλληνικὸ λαό, ὅπως κάνουν 
τώρα, τὴν οἰκονομικὴ καὶ κοινωνικὴ πολιτικὴ τὴν 
ὁποία αὐτοὶ οἱ ἴδιοι χαρακτήριζαν –καὶ ὀρθὰ– ὡς 
καταστροφὴ καὶ ἐξαφάνιση τῆς χώρας, καὶ μά
λιστα νὰ τὴν ἐφαρμόζουν μὲ ἀκόμη μεγαλύτερο 
ζῆλο ἀπὸ τοὺς προηγούμενους. Εἴτε τοὺς πίεσαν 
εἴτε ὄχι, τὸ πρόγραμμα δὲν ἄλλαξε στὴ φύση του, 

Τὸ δεξιὸ κόμμα τῶν ΑΝΕΛ καὶ ὁ ΟΝΝΕΔίτης ἀρχηγός τους 
ὡς προδότες τῆς Πατρίδoς μας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ

μόνο ἔγινε ἐπαχθέστερο. 
Ὁ δεύτερος λόγος ποὺ ἀναδεικνύει τὴν δολιό

τητα ἀλλὰ καὶ τὸ ξεδιάντροπο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ 
τοῦ ἀρχηγοῦ του, εἶναι ὅτι ἐφαρμόζουν μὲ μεγάλο 
ζῆλο αὐτὰ γιὰ τὰ ὁποῖα δὲν ψηφίσθηκαν, οὔτε τὰ 
ἔθεσαν ἐνώπιον τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Καὶ ἀναφε
ρόμαστε στὴ μανία μὲ τὴν ὁποία ἐπιδιώκουν τὸν 
διαχωρισμὸ Ἐκκλησίας καὶ Ἑλληνικῆς κοινωνίας. 
Καὶ λέω κοινωνίας καὶ ὄχι κράτους, ὅπως ὑπο
κριτικὰ ἰσχυρίζονται, γιατί αὐτὸς εἶναι ὁ πραγ
ματικός τους στόχος. Τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο δὲ εἶναι 
ὅτι ἡ ἐπίθεσή τους στρέφεται ἐναντίον τοῦ πιὸ 
εὐαίσθητου κομματιοῦ τῆς κοινωνίας, ποὺ εἶναι 
τὰ παιδιά, ὥστε νὰ δημιουργηθεῖ μία γενιὰ γεν
νίτσαρων ἢ στὴν καλύτερη περίπτωση ἀνθρώπων 
ποὺ δὲ θὰ ἔχουν καμία διαχρονικὴ ἀξιακῆ βάση 
ποὺ νὰ τοὺς προσδίδει κριτήρια, πέρα ἀπὸ τὸ 
ἐφήμερο καὶ φαινομενικό, γιὰ νὰ κρίνουν, ἀλλὰ 
θὰ ὑπακούουν πρόθυμα στὸν ὁλοκληρωτισμὸ τῆς 
νέας τάξης πραγμάτων, ποὺ σκόπιμα ὑλοποιεῖται 
ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἐλὶτ τῆς πατρίδος μας. Ὑλοποι
εῖται διὰ τοῦ ὑπουργοῦ τῆς Παιδείας κ. Φίλη, ὁ 
ὁποῖος ὄντας ἄθεος καὶ ἐθνομηδενιστὴς ὅπως 
καὶ οἱ ὑπόλοιποι ποὺ ἀπαρτίζουν τὸν ΣΥΡΙΖΑ, 
ἐπιμένει νὰ μᾶς παραδίδει μαθήματα μὲ εἰρω
νικὸ ὕφος γιὰ τὸ τί συνιστᾶ ἁμαρτία καὶ τί ὄχι, 
γιὰ τὸ ἂν θὰ πρέπει νὰ προσεύχονται τὰ παιδιὰ 
«ἐν παρατάξει» ἢ ὄχι, γιὰ τὸ ἂν ἐπιτρέπεται κλη
ρικὸς νὰ ἐπισκέπτεται τὸ σχολεῖο καὶ νὰ ὁμιλεῖ 
στὰ παιδιά. Καὶ αὐτὰ τὰ ἐνεργοῦν σταθερὰ καὶ 
μὲ μεθοδικὸ τρόπο, ἀφαιρῶντας σιγὰσιγὰ ἀπὸ 
τὸ σχολεῖο ὁ,τιδήποτε θὰ μποροῦσε νὰ συνδέσει 
τὴν ψυχὴ τῶν παιδιῶν –ποὺ εἶναι στὴ συντριπτική 
τους πλειοψηφία ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ– μὲ τὸν 
Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία, κατὰ παράβαση τοῦ 
γράμματος καὶ τοῦ πνεύματος τοῦ Συντάγμα
τος. Ἤδη ὁ ὑπουργὸς κ. Φίλης σὲ δηλώσεις του 
καὶ ἐνώπιον καθηγητῶν μέσης ἐκπαίδευσης εἶχε 
ἀναφερθεῖ στὴν πιθανότητα νὰ μετατεθεῖ τὸ θέμα 
τῆς πρωϊνῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα ἀπὸ ζήτημα 
ποὺ ὁρίζεται ἐκ τοῦ νόμου σὲ ζήτημα τὸ ὁποῖο 
θὰ ἀποφασίζεται μεταξὺ τοῦ συλλόγου διδασκό
ντων καὶ τῶν γονέων –κάθε χρόνο– ὀδηγῶντας 
τὴ σχολικὴ κοινότητα σὲ ἐντάσεις μὲ τὴν ἀρχὴ 
κάθε νέας χρονιᾶς, ἀφοῦ θὰ ὑπάρχει εἰσαγωγὴ 
νέων μαθητῶν. Ὕστερα ἀπὸ τὸ κλίμα ποὺ σκο
πίμως δημιούργησε, καὶ μετὰ καὶ τὴν ἀντίδραση 
τῆς Ἱεραρχίας, «ὑπεχώρησε» μὴ μεταβάλλοντας 
τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα ποὺ ὁρίζει τὰ τῆς πρω
ϊνῆς προσευχῆς στὰ σχολεῖα, καθιστῶντας ἔτσι 
ὁποιαδήποτε προσπάθεια παράλειψής της ἄκυ

ρη ἀπὸ τὸ νόμο. Παράλληλα ὅμως φρόντισε μὲ 
ὑπουργικὴ ἀπόφαση (ΦΕΚ 2920/1392016) νὰ 
δρομολογήσει τὴ μετατροπὴ τοῦ χαρακτήρα τοῦ 
μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν στὰ Δημοτικὰ καὶ 
Γυμνάσια τῆς χώρας ἀπὸ ὁμολογιακὸ σὲ καθαρὰ 
θρησκειολογικό, μὲ ἐκτενῆ ἀναφορὰ σὲ ὅλες τὶς 
θρησκεῖες, ἀλλὰ μὲ «προνομιακὴ» ἀναφορὰ στὴν 
Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ ὡς «πολιτιστικὴ» παρακα
ταθήκη τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἤδη ἔχουν παραγ
γελθεῖ τὰ νέα βιβλία, ἐνῶ εἰδικὰ γιὰ φέτος ποὺ 
δὲν ἔχουν προλάβει νὰ ἑτοιμασθοῦν, οἱ θεολόγοι 
καθηγητὲς ἔχουν λάβει ὁδηγίες νὰ ἀφήσουν τὸ 
ὑπάρχον βιβλίο τῶν θρησκευτικῶν στὴν ἄκρη 
καὶ νὰ διδάξουν τὸ μάθημά τους ὡς μάθημα τῶν 
«θρησκειῶν».

Ἡ δικαιολογία ποὺ χρησιμοποιεῖται εἶναι ὅτι 
εἴμαστε πλέον μία πολυπολιτισμικὴ καὶ πολυ
θρησκευτικὴ κοινωνία καὶ ἑπομένως δὲν εἶναι 
δυνατὸν νὰ διδάσκεται μία «θρησκεία» ἔστω καὶ 
ἂν εἶναι κυρίαρχη. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι αὐτὴ 
ἡ κατάσταση ἐκδιώχθηκε συνειδητὰ ἤδη ἀπὸ τὶς 
ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ ‘90 ἀπὸ ὅλα τα κόμμα
τα ἀνεξαιρέτως, πρωτίστως ὅμως ἀπὸ τὴ ΝΔ, τὸ 
ΠΑΣΟΚ καὶ τὴ νεοταξικὴ ἀριστερὰ–ὡς τρίτος 
πόλος ἐξουσίας καθ’ ὅλη τὴ μεταπολίτευση– σὲ 
στενὴ συνάφεια μὲ τὶς πολιτικὲς ἐλὶτ τῆς Εὐρω
παϊκῆς Ἕνωσης, τὴν ὀλιγαρχία τῶν καναλαρχῶν 
καὶ ἐκδοτῶν, καὶ μέσο τὸ ἄφθονο χρῆμα, κυβερ
νητικὸ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ ποὺ ἔρευσε σὲ 
αὐτοὺς ἀλλὰ καὶ σὲ ἱδρύματα, δημοσιογράφους, 
ἀκαδημαϊκούς, πολιτικοὺς ἐπιστήμονες, νομι
κούς, συνταγματολόγους, οἰκονομολόγους γιὰ νὰ 
προβάλλεται καὶ νὰ ἐπιβάλλεται στὸν ἑλληνικὸ 
λαὸ ἡ ἐκδοχὴ τῆς νέας τάξης πραγμάτων. Δηλαδὴ 
ἡ παγκοσμιοποίηση, ἡ κατάργηση τῶν ἐθνικῶν 
συνόρων, ἡ κατάλυση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας καὶ 
ἀνεξαρτησίας, ὁ ἐθνομηδενισμὸς καὶ ἡ ἀλλοίωση 
τῆς ἱστορίας, ἡ περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ τῆς παράδοσης, ἡ ἀνάμειξη πληθυσμῶν, θρη
σκειῶν καὶ πολιτισμῶν ὥστε νὰ βρίσκει εὔφορο 
ἔδαφος ἡ διεθνοποίηση τοῦ κεφαλαίου καὶ δὴ τοῦ 
χρηματιστηριακοῦ καὶ τοῦ τραπεζικοῦ σὲ οἰκο
νομίες καζίνο, μὲ φτηνὰ ἐργατικὰ χέρια σὲ μία 
παγκόσμια κοινότητα ἀνθρώπων μὲ νοοτροπία 
καὶ ψυχολογία μόνο καταναλωτῶν, ὁδηγούμενων 
ἀπὸ πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἐλίτ, ὑπεύθυνες νὰ 
λογοδοτοῦν μόνο στὰ ἀφεντικά τους ποὺ κυβερ
νοῦν τὸν κόσμο. Ὁποιαδήποτε φωνὴ ἀντίθεσης 
καὶ διαφοροποίησης οὐσιαστικὰ ἐλοιδορεῖτο καὶ 
περιθωριοποιεῖτο. 
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Αὐτὸ τὸ «ἰδεῶδες» τῆς νέας τάξης ποὺ ἀγκά
λιασαν ἡ ἀμερικανικὴ καὶ εὐρωπαϊκὲς πολιτικὲς 
καὶ οἰκονομικὲς ἐλίτ, ἐνστερνίστηκε καὶ ὑπηρέ
τησε ἡ Δεξιὰ καὶ εἰδικὰ τὸ κόμμα τῆς ΝΔ, ποὺ 
ἄσκησε ἐξουσία σὲ ἀγαστὴ συμπόρευση μὲ τὴν 
νεοταξικὴ ἀριστερά, τὴν σοσιαλδημοκρατία, τοὺς 
νεοφιλελεύθερους, ἀφοῦ ὅλοι βρῆκαν τὴν ἔκφρα
σή τους σὲ αὐτό. Ἂς μᾶς ποῦν οἱ τότε βουλευτὲς 
τῆς ΝΔ πόσα «σεμινάρια» τοὺς ἔγιναν στὴ Ρη
γίλλης καὶ τί πιέσεις ἀσκήθηκαν ἀπὸ ἀμερικα
νικοὺς καὶ εὐρωπαϊκοὺς παράγοντες σὲ ὅσους 
βουλευτὲς ἐξέφραζαν τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὸ 
ἄνοιγμα τῶν συνόρων – ἀπὸ τὸν κ. Σαμαρὰ στὴν 
ἀρχὴ ὡς ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν της τότε κυβέρ
νησης Μητσοτάκη τῆς ΝΔ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὸν κ. 
Σημίτη τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀργότερα– μὲ τὴν Ἀλβανία 
ἀρχικὰ καὶ ἀργότερα μὲ 
ἄλλες χῶρες τοῦ πρώ
ην ἀνατολικοῦ μπλὸκ 
νὰ μὴν φέρουν ἀντίρ
ρηση στὴν ἀθρόα καὶ 
ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο 
χιλιάδων μεταναστῶν, 
μὲ τὴν πρόφαση ὅτι δὲν 
ἔπρεπε οἱ χῶρες αὐτὲς 
νὰ ἐπιστρέψουν στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση, ἀλλὰ νὰ 
μείνουν στὴν ἀγκαλιὰ τῆς Δύσης. Πόσα ἄρθρα 
εἶχαν γραφεῖ στὸν τύπο τότε ἀπὸ φιλελεύθερους 
καὶ ἀριστεροὺς πολιτικοὺς ἀρθρογράφους γιὰ τὸ 
πόσο θὰ αὐξηθεῖ τὸ ΑΕΠ τῆς χώρας ἀπὸ τὴν ἀνε
ξέλεγκτη εἴσοδο μεταναστῶν. Γιὰ τοὺς ὁποίους 
μετανάστες στὴν ἀρχὴ μᾶς ἔλεγαν ὅτι ἔρχονταν 
προσωρινά, μετὰ ὅτι δὲ μποροῦσαν νὰ κάνουν τί
ποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ τοὺς χορηγήσουν ἰθαγένεια 
καὶ τώρα, ὅποιος μιλάει ἀντίθετα χαρακτηρίζεται 
ρατσιστής, ἀφοῦ πλέον εἶναι δεδομένη ἡ πληθυ
σμιακὴ ἀλλοίωση τῆς πατρίδος μας, κυρίως ἀπὸ 
ἄτομα μὲ προέλευση ἀπὸ ἀσιατικὲς καὶ ἰσλαμικὲς 
χῶρες; Καὶ τὸ κυριώτερο, δὲ μᾶς ἐξηγεῖται γιατί 
ἐμεῖς πρέπει νὰ ἀλλάξουμε τὴ φύση τοῦ δικοῦ 
μας κράτους, ὅπως αὐτὴ εἶχε διαμορφωθεῖ ἀπὸ 
τὴ βούληση τοῦ ἔθνους, ἀπὸ τὸ ὁποῖο πηγάζει ἡ 
ἐξουσία τοῦ κράτους καὶ τὸ ὁποῖο ὑπηρετεῖ; Γιατί 
νὰ μὴν προσαρμοσθοῦν αὐτοὶ ὡς φιλοξενούμε
νοι στὴ χώρα μας, ὡς μετανάστες ποὺ ζήτησαν 
νὰ ἔρθουν στὴ χώρα μας, γνωρίζοντας ἐκ τῶν 
προτέρων ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλάδα καὶ ἔτσι εἶναι 
ἡ ζωὴ στὴν πατρίδα μας; Γιατί πολὺ ἁπλᾶ αὐτὸ 
τὸ ἤθελαν οἱ ἐθνομηδενιστὲς ὅλων τῶν παρατά
ξεων καὶ ἡ χρυσὴ εὐκαιρία ἦταν ἡ ἀνεξέλεγκτη 
μετανάστευση, ὥστε νὰ ἐπιβληθεῖ στὸν ἑλληνικὸ 
λαὸ ἡ πληθυσμιακή, πολιτιστικὴ καὶ θρησκευτι
κή του ἀλλοίωση, μὲ παράλληλη μεταφορὰ τῆς 

ἐξουσίας ἀπὸ τὸν λαὸ στὸ πολιτικὸ κατεστημένο 
τῆς χώρας μας τὸ ὁποῖο, τονίζω, δὲν ἔχει καμία 
ἀναφορὰ καὶ συνάφεια μὲ τὸν λαό, ἀλλὰ ἐναλ
λάσεται στὴν ἐξουσία ἔχοντας αὐτοεξασφαλίσει 
τὴ πλουσιοπάροχη χρηματοδότησή του καὶ τὴν 
ἀποκλειστικὴ σχεδὸν πρόσβαση στὰ τηλεοπτικὰ 
καὶ ραδιοφωνικὰ στούντιο τῶν ὀλιγαρχῶν μὲ τοὺς 
ὁποίους ἀλληλοεξυπηρετοῦνται. Καὶ μόνο τυχαῖο 
δὲν εἶναι ὅτι σὲ μία χώρα καὶ σὲ ἕναν λαὸ ποὺ 
τὸ νούμερο ἕνα ὑπαρξιακό του πρόβλημα εἶναι 
ἡ πληθυσμιακή του συρρίκνωση καὶ γήρανση, 
ΠΟΤΕ μὰ ΠΟΤΕ τὰ τελευταῖα εἴκοσι ἕξι τουλά
χιστον χρόνια δὲν ἀσκήθηκε πολιτικὴ ἐνίσχυσης 
τῶν γεννήσεων καὶ τῶν νέων οἰκογενειῶν, ὅπως 
γιὰ παράδειγμα ἔγινε στὴ Γαλλία μὲ θεαματικὰ 
ἀποτελέσματα. Ὁ δρόμος ὑπῆρχε. Τὸ πρόβλημα 
ἦταν γνωστὸ ἀλλὰ κανένας δὲ θέλησε νὰ ἀσχολη
θεῖ μ’ αὐτό. Ἂν σὲ αὐτὴ τὴ χώρα γινόταν ἕνα μικρὸ 
κλάσμα τῆς συζήτησης καὶ χυνόταν μέρος ἀπὸ τὸ 
μελάνι ποὺ χύθηκε γιὰ τοὺς μετανάστες καὶ τοὺς 
λαθρομετανάστες, ἡ εἰκόνα τῆς πατρίδος μας θὰ 
ἦταν πολὺ διαφορετική. Σὲ καμία προεκλογικὴ 
ἐκστρατεία ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια καὶ ἀπὸ ΚΑΝΕΝΑ 
κόμμα δὲν τέθηκε καν σὰν θέμα –ὄχι προτεραιό
τητα–τὸ δημογραφικὸ καὶ ἂς ἀντιμετώπιζαν ἤδη 
τὸ ἀσφαλιστικὸ πρόβλημα ὡς μακροχρόνια ἄλυτο 
σὲ ἕναν ὁλοένα γηράσκοντα πληθυσμό. Ποτὲ δὲν 
τέθηκε καν πρὸς συζήτηση ἀπὸ τὰ τηλεοπτικὰ 
κανάλια, ποὺ κατὰ τὰ ἄλλα μποροῦσαν νὰ ἀνα
δείξουν καὶ νὰ καταναλώσουν ραδιοτηλεοπτικὸ 
χρόνο σὲ ὁ,τιδήποτε ἀνάξιο καὶ ἀσήμαντο ἀπὸ 
τὸν σκουπιδοτενεκὲ τῶν εἰδήσεων. Πόσο τυχαῖο 
ἦταν αὐτό; Ἀντίθετα, πόσες φορὲς δὲ δεχτήκαμε 
προτροπὲς ἀπὸ χείλη πολιτικῶν, ὅπως πρόσφατα 
ἀπὸ τὸν κ. Ν. Ξυδάκη, ὑφυπουργὸ ἐξωτερικῶν 
τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὅτι σταδιακὰ καλὰ θὰ κάνουμε οἱ 
Ἕλληνες νὰ δημιουργήσουμε οἰκογένειες μὲ ξέ
νους πρόσφυγες καὶ μετανάστες γιατί ἔτσι θὰ 
αὐξηθεῖ ὁ πληθυσμός μας; Τέτοια κατάντια.

Ἡ πορεία αὐτὴ ὅμως δὲ μποροῦσε παρὰ νὰ εἶναι 
προβλέψιμη ἀπὸ ἕναν Χριστιανό, ἤδη ἀπὸ τὴν 
ἀρχή. Ἀφοῦ, ἄσχετα ἀπὸ τὰ κατὰ καιροὺς λεγό
μενά τους, τὸ ποιὸν τῶν πολιτικῶν ἀποδεικνυό
ταν καθημερινὰ στὴν πράξη, ἐνῶ τὸ γενικότερο 
πλαίσιο τῶν πολιτικῶν τους γιὰ τὴν πατρίδα μας 
γινόταν ὁλοένα καὶ πιὸ φανερό. Ὅμως, δυστυχῶς 
γίνονταν πιστευτὰ λόγια πολιτικῶν καὶ κομμάτων 
ποὺ αὐτοπροσδιορίζονται στὸν δεξιὸ ἢ κεντρο
δεξιὸ χῶρο ὅπως ἡ ΝΔ, παλαιότερα ἡ ΠΟΛ.ΑΝ., 
τὸ ΛΑΟΣ καὶ πιὸ πρόσφατα οἱ ΑΝΕΛ ὡς δῆθεν 
πατριωτικὰ μὲ σεβασμὸ στὴν Ὀρθόδοξη παράδο
ση τοῦ λαοῦ. Στὴν οὐσία ὅμως δὲ διέφεραν ἀπὸ 
τὰ κόμματα τῆς νεοταξικῆς ἀριστερᾶς καὶ τῆς 
ἀριστερᾶς γενικότερα.

Ἡ περίπτωση, ὅμως, 
τῶν ΑΝΕΛ καὶ δὴ τοῦ 
ἀρχηγοῦ τους Πάνου 
Καμμένου εἶναι ἡ πλέ
ον ἄθλια. Οἱ ἄνθρωποι 
αὐτοὶ ζήτησαν τὴ ψῆφο 
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ 
τὴν ὑπόσχεση ὅτι, εἴτε 
ὡς ἁπλὸ κοινοβουλευ
τικὸ κόμμα εἴτε ὡς κυ
βερνητικὸς ἑταῖρος, θὰ 
ἀποτελοῦσαν ἐγγύηση 
γιὰ τὴν προάσπιση τῶν 
ἐθνικῶν θεμάτων καὶ 
αὐτῶν ποὺ ἀφοροῦσαν 
τὴν Ὀρθόδοξη πίστη 

τοῦ λαοῦ. Ὅλα ὅσα ἀναφέρθηκαν προηγουμέ
νως γιὰ τὴ μετάλλαξη τῆς ὑποσχεθείσας οἰκο
νομικῆς πολιτικῆς σὲ μνημονιακή, τὴ μετατροπὴ 
τῆς θέλησης γιὰ ἀπελευθέρωση σὲ παράδοση 
τῆς πατρίδα μας στὴ φτωχοποίηση, λεηλασία καὶ 
ὑποτέλεια στοὺς ξένους ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ ἰσχύουν 
στὸ ἀκέραιο καὶ γιὰ τοὺς ΑΝΕΛ. Ὅμως ἐνῶ, ἐπα
ναλαμβάνω, δὲ θὰ μποροῦσε νὰ δεχθεῖ κάποιος 
τίποτε διαφορετικὸ ἀπὸ πλήρως ἀφελληνισμένες 
συνειδήσεις ὅπως αὐτὲς τῶν ἀπαρτιζόντων τὸν 
ΣΥΡΙΖΑ καὶ δὴ τὴν ἡγετική του ὁμάδα, προκαλεῖ 
ἔκπληξη ὁ βαθμὸς τοῦ κυνισμοῦ τῶν ΑΝΕΛ, ποὺ 
δέχονται νὰ ὑπηρετοῦν σὲ μία κυβέρνηση, τῆς 
ὁποίας πολιτικὴ ὅπως αὐτὴ ἐκφράζεται ἀπὸ τὸ 
Ὑπουργεῖο Παιδείας –τὸ ἔργο τοῦ ὁποίου ἐπαί
νεσε ὁ πρωθυπουργὸς κ. Τσίπρας κατὰ τὴν πρό
σφατη ἐπίσκεψή του σὲ αὐτὸ– στὸ σχολεῖο, εἶναι 
ὁ σταδιακὸς καὶ ὁριστικός του ἀποχριστιανισμός, 
ἀφοῦ ὅ,τι γίνεται σήμερα ἀποτελεῖ τετελεσμένο 
γιὰ τὸ μέλλον. Ἐφόσον οἱ πολιτικοὶ ὅλων των 
κομμάτων αὔριο θὰ θεωρήσουν δεδομένο ὅ,τι ἔχει 
ἤδη ἐπιτελεσθεῖ καὶ θὰ συνεχίσουν περαιτέρω, 
ἐκφράζοντας τὴν «ἀδυναμία» τους νὰ ἀλλάξουν 
κάτι, λοιδορῶντας μας –καὶ σωστὰ–γιατί κανεὶς 
δὲν ἀντέδρασε ὅταν γίνονταν οἱ ἀλλαγές. Γιατί 
δὲν ἔχει ὑπάρξει ἀντίδραση, ὄχι μόνο ἀπὸ τὸν κ. 
Καμμένο ποὺ ἐπισκέπτεται τὶς Ἐκκλησίες στὶς 
ἑορτὲς ἀπαγγέλοντας τὸ Πιστεύω, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
τοὺς βουλευτές του; Αὐτὴ ἡ γεννιτσαροποίηση 
τῶν παιδιῶν μας γίνεται δεκτὴ γιὰ παράδειγμα, 
ἀπὸ τοὺς κ.κ. Ζουράρι, Χρυσοβελόνη, Τέρενς 
Κουὶκ ὥστε νὰ μὴν ἔχουμε καμμία ἀντίδραση 
πολιτικὴ οὔτε σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο; Δὲν κα
ταλαβαίνουν ὅτι ἡ κυβέρνησή τους ἐργάζεται 
φανερὰ καὶ ἐπιθετικὰ πλέον, γιὰ αὐτὸ ποὺ πρῶτα 
γινόταν σὲ μικρότερο βαθμὸ καὶ ποὺ οἱ ἴδιοι ἤθε
λαν, κατὰ τὰ λεγόμενά τους, νὰ σταματήσουν, 
δηλαδὴ τὸν ἀφελληνισμὸ καὶ ἀποχριστιανισμὸ 
τῶν παιδιῶν, ὥστε αὔριο νὰ προκύψει ἡ ἀνάλογη 

κοινωνία; Ἀπὸ τὴ ΝΔ 
τοῦ Κυριάκου Μητσο
τάκη καὶ τῆς ἀδελφῆς 
του Ντόρας Μπακο
γιάννη  Μητσοτάκη 
ποὺ ἔσπευσαν πρῶτοι 
νὰ ψηφίσουν καὶ μὲ τὰ 
δυό τους χέρια τὸ σύμ
φωνο συμβίωσης τῶν 
ὁμοφυλοφύλων οὕτως 

ἢ ἄλλως δὲν περιμένουμε τίποτα ἀφοῦ κατ’ οὐσί
αν ἐπιδοκιμάζουν τὴν πολιτικὴ αὐτή, ἀφοῦ ἔτσι 
«ἐκσυγχρονίζεται» τὸ σχολεῖο κατὰ τὸ «εὐρωπα
ϊκὸ ἰδεῶδες» –δηλαδὴ αὐτὸ τῆς νέας τάξης– τὸ 
ὁποῖο τόσο λατρεύουν καὶ ἀλοίμονο ἂν μείνουμε 
πίσω στὴ δημιουργία ἀνθρώπων ἀποκομμένων 
ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς καὶ χριστιανικές τους ρίζες, κε
νοὺς ἀνάλογου ἤθους καὶ περιεχομένου. Τὸ κόμμα 
τῆς ΝΔ ποὺ ἐνέκρινε καὶ ψήφισε τὸ προταθὲν 
ἀπὸ τὶς εὐρωπαϊκὲς πολιτικὲς καὶ πνευματικὲς 
ἐλὶτ γιὰ νὰ ἐπιβληθεῖ στοὺς λαούς, Εὐρωπαϊκὸ 
Σύνταγμα ποὺ ὅριζε τὴν Εὐρώπη ὡς χῶρο ποὺ 
ἔχει ἐκδιώξει τὸν Χριστό, ἐνῶ ταυτόχρονα ἀπαρ
νεῖτο τὸ χριστιανικό του παρελθόν, ἔχει πλέον 
ἀποδείξει τὴ φυσιογνωμία του ὥστε καὶ οἱ πλέ
ον ἀφελεῖς χριστιανοὶ συμπολῖτες μας νὰ μὴν 
περιμένουν τίποτα. Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ ἔλλειψη 
ἀντίδρασης καὶ σιωπηρὴ ἀποδοχὴ τῶν ἔργων τοῦ 
κ. Φίλη ἀπὸ ὅλα τα κόμματα τῆς Βουλῆς, ἀφοῦ 
στὴν πραγματικότητα τὸ εὐρωπαϊκὸ ἰδεῶδες 

Τὸ δεξιὸ κόμμα τῶν ΑΝΕΛ καὶ ὁ ΟΝΝΕΔίτης ἀρχηγός τους ὡς προδότες τῆς Πατρίδoς 
μας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 9)

(Συνέχεια στήν σελ. 11)
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Ἡ Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐπιδοκιμάζει καί συγχαίρει τόν 
Βρετανικό λαό γιά τήν παρρησία καί τήν σωφροσύνη, πού ἐπέδειξε 

κατά τό πρόσφατο δημοψήφισμα τῆς 23ης Ἰουνίου 2016, ἀποφασίζοντας 
τήν ἀποχώρηση τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου τῆς Μεγάλης Βρετανίας καί τῆς 
Βορείου Ἰρλανδίας ἀπό τό φασιστικό ὄργανο καί πρόπλασμα τῆς μιᾶς καί 
οἰκουμενιστικής (παγκοσμίου) κυβερνήσεως, πού κατ’ εὐφημισμόν ὀνο
μάζεται Εὐρωπαϊκή Ἕνωση.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θέτει ἀπό σήμερα ὡς ἀποκλειστική προτε-
ραιότητά της, τήν ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν παγίδα τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἑνώσεως, ἡ ὁποία σέ συνδυασμό μέ τό φαῦλο καί διεφθαρμένο πολιτικό 
σύστημα ἀποτελοῦν τήν γενεσιουργό αἰτία τῶν δεινῶν πού μαστίζουν 
τήν Πατρίδα μας.

Ὁ Ἑλληνικός λαός δέν ἔχει πλέον ἀνάγκη ἀπό λόγια καί εὐχολόγια καί 
πολύ περισσότερο δέν ἀντέχει "περισσότερη" Εὐρώπη, ὅπως τοῦ ὑπόσχονται 
οἱ Εὐρωπαῖοι μισθοφόροι πολιτικοί του. Χρειάζεται ἕνα γερό στήριγμα, 
ὅπου ἐκεῖ ἐπάνω θά θεμελιώσει τήν ἐλπίδα του γιά τήν ἀνασυγκρότηση 
καί τήν ἀνοικοδόμηση τοῦ κράτους μετά τήν Εὐρωπαϊκή ἐπιδρομή.

Μόνη ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» πρεσβεύει αὐτό τό γερό θεμέλιο καί 
ὑποδεικνύει τόν τρόπο, πού θά ὁδηγήσει στήν σύγχρονη παλιγγενεσία. Ἡ 
Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» διαφέρει ἀπό ὅλα ἀνεξαιρέτως τά κόμματα, ἀλλά 
καί τίς πολιτικές κινήσεις τῆς Χώρας, ἐπειδή ἀδιαπραγμάτευτα προτάσσει 
τήν ὑπεράσπιση τῆς Ἑλλάδος ὡς Ὀρθοδόξου Κράτους, ὄχι μέ τήν τυπική 
ἔννοια ἀλλά μέ τήν οὐσιαστική, ὅπου δηλαδή ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό περιέχον 
καί συνέχον τό Κράτος. Τοῦτο σημαίνει πώς τό Κράτος καί ἡ νομοθεσία 
του πρέπει νά διαπνέεται ἀπό τόν νόμο τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό ἔπραξε καί ὁ 
μοναδικός Ἕλληνας Κυβερνήτης τοῦ τόπου μας, ὁ μαρτυρικός Ἰωάννης 

Α. Καποδίστριας, ὡς γνήσιος καί πιστός 
ἀκόλουθος τῆς πολιτικῆς διακυβερνήσεως 
τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Αὐτή εἶναι 
ἡ μόνη ἐγγύηση γιά ὅλους τούς Ἕλληνες 
πολῖτες, ὅτι τό Κράτος θά εἶναι ἡ Μητέ-
ρα τους καί ὄχι ἡ κακιά μητριά, πού τούς 
ἐχθρεύεται καί τούς πολεμάει. Καί αὐτό 
ἀποτελεῖ ἐγγύηση καί γιά τούς πολῖτες πού 

πιστεύουν στόν Θεό ἀλλά καί γιά ἐκείνους πού δέν πιστεύουν, ἐφ’ ὅσον ἡ 
Πίστη τῶν πολιτικῶν τους τούς ἐξασφαλίζει τήν τιμιότητα, τό ἦθος, τόν 
σεβασμό πρός τίς πεποιθήσεις τοῦ καθενός καί τήν ἀξιοκρατική διακυ
βέρνηση.

Αὐτή ἡ ἀδιαπραγμάτευτη ἀρχή σέ συνδυασμό μέ τό ὅτι ἡ Παράταξη 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δέν ἐλέγχεται ἀπό κανένα Ξένο ἤ Ἐγχώριο Κέντρο ἤ 
Στοά τοῦ Ἐσωτερικοῦ ἤ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, τήν ἔχουν ὁδηγήσει στήν πε
ριθωριοποίηση ἐκ μέρους τῶν μισθοφορικῶν Μέσων Ἐνημερώσεως τῆς 
Πατρίδος μας, πού φοβοῦνται τόν λόγο τῆς Ἀληθείας καί τήν λύση τῶν 
προβλημάτων τοῦ τόπου. Παρά ταῦτα, μέ τίς ὅποιες δυνάμεις διαθέτουμε 
θά δώσουμε τόν ὑπέρ πάντων ἀγώνα γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία 
καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία ἀπό τά δεσμά τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσε-
ως, τῆς ἠθικῆς καί πολιτικῆς σήψεως καί τῆς Ἐθνικῆς ἀναξιοπρεπείας.

Οἱ Δυτικοτραφεῖς μισθοφόροι πολιτικοί μας, ὡς σύγχρονοι κοτζαμπά
σηδες διαφεντεύουν μέχρι σήμερα τήν Ἑλλάδα μας καί τήν ὁδηγοῦν ἀπό 
τό κακό στό χειρότερο, ξεπουλῶντας καί καταστρέφοντας ὄχι μόνο τήν 
περιουσία της, ἀλλά καί ὅ,τι πολυτιμότερο τῆς ἀνήκει, δηλαδή τήν Ὀρθό-
δοξη Πίστη τῶν Πατέρων μας.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καλεῖ σέ συστράτευση ὅλους τους Ἕλλη
νες, ἀνεξαρτήτως τῶν μέχρι σήμερα πολιτικῶν τους πεποιθήσεων. Εἶναι ἡ 
Πατρίδα μας καί πρέπει νά τήν πάρουμε πίσω ἀπό τούς κατακτητές της, 
ἐγχώριους καί ἀλλοδαπούς! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟ-
ΜΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Ὅπως εἶπε κάποτε πολύ σοφά ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ὅταν ἀπο
φασίσαμε νά κάμωμε τήν Ἐπανάσταση, δέν ἐσυλλογισθήκαμε οὔτε πόσοι 
εἴμεθα, οὔτε πώς δέν ἔχομε ἅρματα, οὔτε ὅτι οἱ Τοῦρκοι ἐβαστοῦσαν τά 
κάστρα καί τάς πόλεις, οὔτε κανένας φρόνιμός μας εἶπε «ποῦ πᾶτε ἐδῶ νά 
πολεμήσετε μέ σιταροκάραβα βατσέλα»!

ΟΛΟΙ ΝΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ: ΕΞΩ Η ΕΛΛΑ-
ΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΤΛΕΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ!

Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου
ὑλοποιῶντας τήν πολιτική τῆς  

Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς
Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

τοῦ ἀποχριστιανισμένου ἀνθρώπου καὶ τῆς ἀπο
χριστιανοποιημένης κοινωνίας εἶναι τὸ σημεῖο 
σύμπτωσης, συνάντησης καὶ συμφωνίας ὅλων 
των κομμάτων ὡς κορμοῦ τῶν ἰδεολογιῶν τους. 
Ὄντας ὅμως ξένο πρὸς τὴν παράδοσή μας δὲν 
τολμοῦσαν ὅλα νὰ τὸ ποῦν καθαρὰ –ἰδίως προ
εκλογικὰ– φοβούμενοι τὸ πολιτικὸ κόστος καὶ 
ἀναθέτοντας ὁ ἕνας στὸν ἄλλο συμπληρωματικὰ 
νὰ ἐφαρμόζεται αὐτὴ ἡ πολιτικὴ χωρὶς ποτὲ νὰ 
τεθεῖ ὡς καθαρὴ ἐρώτηση στὸν Ἑλληνικὸ λαό, 
ἔτσι ὥστε νὰ δημιουργοῦνται τετελεσμένα καὶ 
δρόμος χωρὶς ἐπιστροφὴ στὴ κοινωνία ποὺ αὐτοὶ 
θέλουν. Δυστυχῶς ἐκεῖνο ποὺ ἄργησε νὰ κατανο
ήσει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι ὅτι τὸ «ἀνήκομεν εἰς 
τὴν Δύσιν» ποὺ πρῶτος δήλωσε ὁ Κων/νος Κα
ραμανλῆς ἀγκαλιάσθηκε καὶ χαρακτήρισε ὅλα τὰ 
κόμματα τῆς μεταπολίτευσης, μηδενὸς ἑξαιρουμέ
νου, ἐνῶ ἔχει ἐπαναδιατυπωθεῖ, σχεδὸν αὐτολεξεί, 
ὄχι μόνο ἀπὸ νεώτερα στελέχη καὶ βουλευτὲς τῆς 
ΝΔ ὅπως, γιὰ παράδειγμα, οἱ κ. Γεωργιάδης καὶ 
Μισὲλ Ἀσημακοπούλου ἀλλὰ καὶ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ 
ὅπως ὁ νῦν ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς κυβέρνησης 
κ. Κοτζιᾶς. Ἄλλωστε ὅλοι οἱ πρωθυπουργοὶ καὶ 
ἀρχηγοὶ κομμάτων τῆς μεταπολίτευσης ὄχι μόνο 
τὸ ἐπαναλάμβαναν ὁ καθένας μὲ τὸν τρόπο του 
ἀλλὰ τὸ ἐπιβεβαίωναν μὲ τὸ κυβερνητικό τους 
ἔργο μὲ τέτοια πιστότητα καὶ ὁμοιότητα ὥστε 
οἱ διαμάχες καὶ διαφορὲς μεταξὺ τῶν κομμάτων 
νὰ ἀφοροῦν διαφημιστικὴ παράσταση ἀγορᾶς 
προϊόντος μὲ διαφορετικὸ περιτύλιγμα ἀλλὰ τὸ 
ἴδιο περιεχόμενο.

Προσπαθήσαμε νὰ ἐπισημάνουμε τὴν ἐθνο
μηδενιστικὴ καὶ ἀντιχριστιανικὴ πολιτικὴ ποὺ 

ἐφαρμόζεται στὴν πατρίδα μας, μὲ αἰχμὴ τοῦ δό
ρατος τὴν σχολικὴ ἐκπαίδευση, ὅπως αὐτὴ προω
θεῖται ἀπὸ τὸν κ. Φίλη καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. 
Παράλληλα θελήσαμε νὰ ξεκαθαρίσουμε καὶ νὰ 
κάνουμε κατανοητὸ ὅτι οἱ πολιτικὲς ποὺ ἐφαρ
μόζονται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ –
ὄχι μόνο στὴν Παιδεία ἀλλὰ καὶ στὴν οἰκονομία, 
τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ κλπ. ἔτσι ὥστε ὁλόκληρη 
ἡ πολιτικὴ νὰ μπορεῖ ἀσφαλῶς νὰ χαρακτηρι
σθεῖ ὡς πολιτικὴ ὑποτέλειας καὶ ἐθελοδουλείας, 
ἀπεμπόλισης κάθε ἴχνους ἀξιοπρέπειας ἐθνικῆς 
κυριαρχίας καὶ ἀνεξαρτησίας– εἶναι ἁπλᾶ ἕνα 
στάδιο τοῦ ἴδιου δρόμου ποὺ ὅλα τὰ κόμματα 
βάδισαν, ὅλα ἐφάρμοσαν καὶ θὰ συνεχίσουν νὰ 
ἐφαρμόζουν ἀλληλοσυμπληρούμενα σὲ τέτοιο 
βαθμό, ποὺ πλέον τὸ ποιὸ κόμμα κυβερνάει καὶ 
ποιὸς παριστάνει τὸν πρωθυπουργὸ νὰ καθίστα
ται ἀδιάφορο καὶ γιὰ τοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ καὶ γιὰ 
τοὺς ξένους. 

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ὡς πολιτικὴ παράταξη συ
νεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια:

Πρῶτον, ἀπευθύνεται στὸν κ. Πάνο Καμμένο, 
στοὺς βουλευτὲς ἀλλὰ καὶ στελέχη τοῦ κόμματος 
τῶν ΑΝΕΛ, σὰν σύνολο ἀλλὰ καὶ ἀτομικὰ στὸν 
καθένα, καὶ τοὺς ὑπενθυμίζει, ὅτι ἐὰν θελήσουν, 
ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ σταματήσουν ΑΜΕΣΑ 
τὴν πολιτικὴ ποὺ ἐφαρμόζει ὁ κ. Φίλης καὶ πιὸ 
συγκεκριμμένα νὰ ἀπαιτήσουν: τὴν ἀνάκληση 
τῆς ὑπουργικῆς ἀπόφασης ποὺ μεταβάλει τὴ δι
δασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ 
ὁμολογιακὸ τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς πίστης 
σὲ θρησκειολογικὸ ὅλων τῶν θρησκειῶν καὶ τὴν 
ὁριστικὴ παύση τῆς προσπάθειας παράκαμψης 

τῆς πρωϊνῆς προσευχῆς 
στὰ σχολεῖα. Νὰ θυ
μηθοῦν αὐτὰ ποὺ δι
εκήρυσσαν ζητῶντας 
τὴν ψῆφο τοῦ λαοῦ, 
καί, ὡς ἐλάχιστο χρέ
ος ἀξιοπρέπειας στοὺς 
ψηφοφόρους τους καὶ 
ἄμβλυνσης τῶν αἰσθη
μάτων ἐξαπάτησης, 
ὀργῆς καὶ πικρίας τὴν ὁποία αὐτοὶ νιώθουν, ἀφοῦ 
ἡ δική τους ψῆφος στοὺς ΑΝΕΛ, ἀπὸ πατριωτικὴ 
καὶ ἐθνικοαπελευθερωτικὴ συντελεῖ στὴν περαι
τέρῳ ὑποδούλωση καὶ ἐξαθλίωση, νὰ ἀπαιτήσουν 
ἀπὸ τὸν κ. Τσίπρα αὐτὰ νὰ γίνουν σεβαστά. Δια
φορετικὰ ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θὰ τοὺς καταγγείλει 
στὸν λαὸ καὶ ἰδιαίτερα σὲ ὅσους παίρνουν σοβαρὰ 
στὴ ζωὴ τους τὸ ὅτι φέρουν τὸ ὄνομα Χριστιανός, 
ὡς ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ καὶ ΠΡΟΔΟΤΕΣ τοῦ ἑλληνι
κοῦ λαοῦ, τῆς Πατρίδος καὶ τῶν γενεῶν ποὺ θὰ 
ἔρθουν. Καὶ φυσικὰ δὲ θὰ τοὺς βοηθήσει ὁ ἐμπαι
κτικὸς τρόπος ποὺ ἀκολουθοῦν γιὰ νὰ διαχωρί
σουν τὴ θέση τους σὲ κρίσιμα θέματα –ὅπως στὴν 
ψηφοφορία γιὰ τὸ σύμφωνο συμβίωσης– ἁπλᾶ 
ψηφίζοντας ἀρνητικὰ στὴ Βουλὴ καὶ ἀφήνοντας 
ἀθέους καὶ ἐθνομηδενιστὲς νὰ ἐπελαύνουν μὲ 
τὴν ἀνοχή τους. Εἰδικὰ ὁ κ. Καμμένος καλεῖται 
ἔμπρακτα νὰ διαψεύσει ὅτι παρὰ τὰ λεγόμενά 
του καὶ τὶς ἐμφανίσεις του παραμένει αὐτὸ ποὺ 
ἦταν πάντα, ἕνας ΟΝΝΕΔίτης.

 Δεύτερον, ἀπευθύνει δημόσια ἔκκληση στὸν 
Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλό
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Ἔρχεται τὸ τέλος τῆς  Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης;

Στὶς 23 Ἰουνίου οἱ Βρετανοὶ ψήφισαν ὑπὲρ τῆς 
ἐξόδου ἀπὸ τὴν Ε.Ε. Ὅλα δείχνουν ὅτι τὰ δε

δομένα στὴν Εὐρώπη ἀλλάζουν. 
Ὑπάρχει σίγουρα ἕνα πλῆθος ζητημάτων τῆς 

καθημερινῆς τους ζωῆς, τὰ ὁποῖα ἐπηρέασαν τὸν 
τρόπο ποὺ ἐκφράστηκαν.

 Τὸ μεταναστευτικὸ εἶναι ἕνα θεμελιῶδες ζή
τημα. Ἡ ψῆφος τους εἶναι μία ἀντίδραση στὴν 
μαζικὴ μετανάστευση καὶ στὴν ἀνασφάλεια ποὺ 
νοιώθουν. Εἶναι μία ἀντίδραση στὴ χαμηλότερη 
ποιότητα τῆς ἰατροφαρμακευτικῆς περίθαλψης 
ποὺ ἀπολαμβάνουν, κυρίως λόγῳ τῆς ὑπερσυ
γκέντρωσης μεταναστῶν στὴ Χώρα τους. 

Εἶναι ὅμως καὶ μία ἀντίδραση στὸ φασιστικὸ 
μόρφωμα τῶν Βρυξελλῶν – πρόπλασμα τῆς Πα
γκοσμιοποίησης. Γιατί νὰ θέλουν νὰ ζοῦν σὰν 
μέλος μιᾶς Ἕνωσης μὲ τὴν ἀνεργία στὰ ὕψη καὶ 
τὴ λιτότητα νὰ τσακίζει τοὺς λαοὺς τοῦ Εὐρωπα
ϊκοῦ νότου; Γιατί νὰ θέλουν νὰ ζοῦν σὲ μία Ἕνω
ση στὴν ὁποία ὑπάρχει μόνο ἕνας δημοκρατικὸς 
θεσμός, τὸ Εὐρωκοινοβούλιο, στὸ ὁποῖο ὅμως ὁ 
πρόεδρος εἶναι διορισμένος ἀπὸ τὶς Βρυξέλλες, 
ὅπως ἄλλωστε ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι θεσμοί; Γιατί 
νὰ θέλουν νὰ ζοῦν σὲ μία Ἕνωση ποὺ οὐσιαστικὰ 
καὶ ἀπροκάλυπτα ὑπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῶν 
ἰσχυρῶν κρατῶν, τῶν πολυεθνικῶν ὁμίλων καὶ τὴ 
γραφειοκρατία τῶν Βρυξελλῶν; Γιατί νὰ πρέπει 
νὰ ἐφαρμόζουν νόμους ἐναντίον  τῆς θελήσεώς 
τους ποῦ ψήφισαν κάποιοι ἄλλοι; Γιατί νὰ τοὺς 
περιορίζει κάποιος τὸ ἐμπόριο μὲ ὅλες τὶς χῶρες 
τοῦ κόσμου; 

Ὅμως ἡ ἑρμηνεία τῶν γεγονότων δὲν μπορεῖ νὰ 
στηρίζεται μόνο στὶς σημερινὲς συνθῆκες, ἀλλὰ 
πρέπει νὰ λαμβάνει ὑπόψη τὶς ἱστορικὲς ἐξελίξεις 
γιὰ νὰ εἶναι πληρέστερη καὶ πλέον ἀξιόπιστη. 

Ἡ ἵδρυση τῆς Ε.Ε., μὲ τὶς διάφορες προγενέστε
ρες μορφές της μετὰ τὸν Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, 
εἶχε βασικὸ σκοπὸ τὴν ἑδραίωση τῆς εἰρήνης –
μιὰ Εὐρώπη ἀπὸ τὸν Ἀτλαντικὸ ὡς τὰ Οὐράλια 
ἦταν τὸ ὅραμα τοῦ ντὲ Γκὼλ– καὶ τὴν ἀποτροπὴ 
τῆς ἀνάδειξης πολιτευμάτων σὰν αὐτὸ τῆς να
ζιστικῆς Γερμανίας, ποὺ προσπάθησαν νὰ ἐπι
βληθοῦν στοὺς λαοὺς καὶ αἱματοκύλησαν δύο 
φορὲς τὴν Εὐρώπη. Γι’ αὐτὸ ἄλλωστε ἡ Γερμανία 
ἀφοπλίστηκε οὐσιαστικὰ καὶ ὡς σήμερα δὲν δι
αθέτει πυρηνικὰ ὅπλα. Τὸ 1990 ὅμως, μετὰ τὴν 
ἕνωση τῶν δύο  Γερμανιῶν, ἄλλαξε οὐσιαστικὰ ἡ 
ροὴ τῶν γεγονότων. Ἡ Γερμανία ἔμελλε νὰ γίνει 
ἡ ἀτμομηχανὴ τῆς Ε.Ε. καὶ νὰ ἐπηρεάζει ἄμεσα 
τὶς ἀποφάσεις στὰ ὄργανά της. Ἤδη ἔχει δημι
ουργήσει κράτη δορυφόρους, στὴ δὲ περίπτωση 
τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἐξαγορὰ τῶν ὑποδομῶν (τηλε
πικοινωνίες, ἀεροδρόμια,…) δείχνει νὰ τὴν κα
θιστοῦν κυρίαρχο. Ἡ Γερμανία δείχνει νὰ γίνεται 
ἐπικυρίαρχός της Εὐρώπης, μέσῳ τῆς πανίσχυ
ρης οἰκονομίας της. Δείχνει νὰ πετυχαίνει τὸν 
ὁλοκληρωτικὸ ἔλεγχο καὶ τὴν ἐπιβολὴ ἐπὶ τῶν 
Εὐρωπαϊκῶν λαῶν, κάτι ποὺ δὲν κατάφερε μὲ τὰ 
ὅπλα στὸ παρελθόν, μέσῳ τῆς Ε.Ε., δηλαδὴ τῆς 
Ἕνωσης ποὺ ἱδρύθηκε καὶ γιὰ νὰ ἀποτρέψει μιὰ 
τέτοια ἐξέλιξη. 

Ἡ Μεγάλη Βρετανία ἀπὸ τὴν ἄλλη ἦταν γιὰ 
αἰῶνες θαλασσοκράτειρα. Ἦταν ἡ πρωτοπόρος 
τοῦ σημερινοῦ Ἀγγλοσαξονικοῦ μοντέλου οἰκο
νομίας καὶ τοῦ νομισματικοῦ συστήματος ποὺ ἐπι
κρατεῖ παγκοσμίως. Τὸ 1694 ἱδρύθηκε ἡ Κεντρικὴ 
Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας, ἀπὸ τὴν ὁποία ξεκίνησε τὸ 
σημερινὸ τραπεζικὸ σύστημα. Οἱ Βρετανοὶ δὲν 
μποροῦν πλέον νὰ ἀνταγωνιστοῦν τὴ Γερμανία 
στὸ οἰκονομικὸ πεδίο. Δὲν μποροῦν ὅμως καὶ νὰ 
ὑποταχθοῦν στοὺς Γερμανούς. Οἱ Βρετανοὶ ἀπο
χωροῦν –ἂν δὲν ὑπῆρχε ἡ παγκόσμια προπαγάνδα 
ὑπὲρ τῆς παραμονῆς τους, ἡ ὁποία χρησιμοποίησε 
ὅλα της τὰ ὅπλα , τὰ ποσοστὰ ὑπὲρ τῆς ἐξόδου θὰ 
ἦταν συντριπτικὰ – ἀπὸ μία ἕνωση ποὺ ἐλέγχεται 
ἀπὸ τοὺς Γερμανούς, ἀπὸ ἕνα ἐλαττωματικό, μὲ 
καθαρὰ τεχνικοὺς ὅρους, οἰκοδόμημα, ἀπὸ ἕνα 
σκάφος ποὺ πιθανότατα βουλιάζει.

Οἱ Βρετανοὶ ἐπέλεξαν τὴν ἔξοδο, παρ’ ὅτι ἔχουν 
τὸ δικό τους νόμισμα, ποὺ τυπώνεται ἀπὸ τὴν Κε
ντρικὴ Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας, ἡ ὁποία ἀνήκει 100% 
στὸ κράτος τους. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὰ ὅποια 
οἰκονομικά τους προβλήματα  δὲν ἔχουν καμία 
σχέση μὲ ὅσα ὑφίσταται ὁ Εὐρωπαϊκὸς νότος καὶ 
πολὺ περισσότερο ἡ Ἑλλάδα. Ἐδῶ τὸ Εὐρὼ εἶναι 
ἡ θηλιὰ στὸ λαιμὸ τῆς 
Ἑλληνικῆς κοινωνίας. 
Ἡ ἀνεργία, ἡ κατάρ
ρευση τοῦ συστήματος 
τῆς ὑγείας, τῆς παιδεί
ας, τῆς πρόνοιας, τῆς 
ἐθνικῆς ἄμυνας, εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν ἄθλιων 
ἐπιλογῶν τῶν σύγχρονων κοτζαμπάσηδων τῆς 
πατρίδος μας, ποὺ μᾶς κρατοῦν δέσμιους στὸ 
Εὐρὼ καὶ στὴν Εὐρώπη. Συγχρόνως δὲ μαϊμου
δίζοντας στὶς σύγχρονες εὐρωπαϊκὲς «ἀξίες», πο
λεμοῦν μὲ πάθος τὸ μόνο ποὺ διέσωζε διαχρονικὰ 
τούτη τὴ χώρα, τὴν Ὀρθόδοξη αὐτοσυνειδησία 
τοῦ λαοῦ μας. 

Ἂν γιὰ τοὺς Βρετανοὺς ἡ ἔξοδος εἶναι ἐπι λο γή, 
γιὰ ἐμᾶς εἶναι ἄμε ση ἀναγκαιότητα ἡ ἀποχώρηση 
ἀπὸ τὴν Εὐ ρω ζώνη σὲ πρῶτο στά διο καὶ ἀπὸ τὴν 
Ε.Ε. κατόπιν. Ἂν προσέξει κανεὶς τὶς λυσσασμένες 
ἀντιδράσεις ὅλου τοῦ μισθοφορικοῦ πολιτικοῦ 
συστήματος καὶ τῶν μέσων «ἐνημέρωσης» κάθε 
φορᾶ ποὺ γίνεται ἀναφορὰ στὴν ἔξοδο τῆς Χώρας 
ἀπὸ τὸ Εὐρὼ καὶ τὴν Εὐρώπη καταλαβαίνει ὅτι 
ὅλα αὐτὰ εἶναι κατευθυνόμενα καὶ μετατρέπουν 
τὴν Ἑλλάδα σὲ μία ἀποικία χρέους, χωρὶς ὑπο
δομές. Γιατί αὐτὸς εἶναι ἀκριβῶς ὁ στόχος τῶν 
δανειστῶν.  Ἡ ὑποθήκευση τῶν περιουσιακῶν 
στοιχείων τῆς Χώρας, ποὺ ἔγινε μέσῳ τῶν δανει
ακῶν συμβάσεων καὶ στὴ συνέχεια ἡ ἐκποίησή 
τους, ποὺ συνεχίζεται σήμερα μὲ ἐντονότερους 
ρυθμούς. Ἡ Ἑλλάδα μετατρέπεται σὲ ἕνα προ
τεκτοράτο γερόντων, ὅπου οἱ νέοι φεύγουν καὶ 
ἀντικαθίστανται ἀπὸ τοὺς πρόσφυγες –εἰσβολεῖς, 
ποὺ κουβαλοῦν τὴ βίαιη κουλτούρα τοῦ Ἰσλάμ. 
Θέλουν νὰ μᾶς κρατήσουν μὲ νύχια καὶ μὲ δό
ντια, σὲ αὐτὸ τὸ φασιστικὸ μόρφωμα, τελευταῖο 
ἐπίτευγμα τοῦ ὁποίου εἶναι ἡ δημιουργία ἑνὸς 
εὐρωστρατοῦ. Μὲ πρόσχημα τὴν ἀντιμετώπι
ση τῆς προσφυγικῆς κρίσης, θὰ μπορεῖ αὐτὸς νὰ 
ἐπεμβαίνει στὰ κράτη μέλη, ἀκόμα καὶ ἐναντίον 
τῆς θέλησής τους, σύμφωνα μὲ τὸν διεθνῆ τύπο, 
ἐνῶ ὅλα αὐτὰ κρατήθηκαν μυστικὰ ἀπὸ τοὺς Βρε
τανοὺς πρὶν τὸ δημοψήφισμα. 

Δημοψήφισμα ἔγινε καὶ στὴν Ἑλλάδα τὸ καλο
καίρι τοῦ 2015. Ἐδῶ ὅμως δὲν ὑπάρχει κανένας 
σεβασμὸς στὴν βούληση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὁ 
κ. Κάμερον παραιτήθηκε ἀποδεχόμενος τὸ ἀπο
τέλεσμα. Ἐδῶ ἡ ψευτιὰ καὶ ἡ ἀπάτη εἶναι πολιτικὸ 
προσὸν γιὰ τὴν ἀνάδειξη καὶ τὴν παραμονὴ στὴν 

ἐξουσία. Οἱ Βρετανοὶ ἀπέδειξαν ὅτι διδάχθηκαν 
τὴ δημοκρατία ποὺ ἐδῶ μὲν γεννήθηκε, ἀλλοῦ 
δὲ ἐφαρμόζεται. Ἐδῶ ὁ λαλίστατος πρωθυπουρ
γός μας συνεχίζει νὰ κυνηγάει φαντάσματα, μὲ 
ἀριστερὴ ὅμως φρασεολογία. Ἀπὸ τὴ μιὰ διακη
ρύττει ὅτι ἡ Ἑλλάδα μὲ τὸ 1,7% τοῦ Α.Ε.Π. τῆς 
Εὐρωζώνης θὰ ἀλλάξει τὴν Εὐρώπη καὶ ἀπὸ τὴν 
ἄλλη ταυτίζει συλλήβδην ὅσους ἀντιδροῦν στὸν 
ὁλοκληρωτισμὸ καὶ τὴν δικτατορικὴ νοοτροπία 
τῆς Ε.Ε. μὲ τὴν ἀκροδεξιά. Ἄξιος ὁ μισθός του γιὰ 
τὴν παραπλάνηση τοῦ λαοῦ καὶ τὴν καταστροφὴ 
τῆς Ἑλλάδος!

Ποιὰ εἶναι ἡ ἀντίδραση τῆς Γερμανίας στὴ δια
φαινόμενη βρετανικὴ ἔξοδο; Μιὰ βδομάδα μετὰ 
τὸ δημοψήφισμα ὁ διεθνὴς τύπος πρόβαλε τὰ 
«σχέδια» τοῦ κ. Σόϊμπλε, ποὺ ἀναφέρονται στὴν 
ἀναγκαιότητα γιὰ στενότερο ἔλεγχο τῶν οἰκονο
μιῶν τῶν κρατῶν μελῶν, μέσῳ ἑνὸς νέου ὀργάνου 
ἐπιτήρησης τῆς δημοσιονομικῆς τους πολιτικῆς. 
Τὸ νέο αὐτὸ ὄργανο θὰ μπορεῖ καὶ νὰ ἀπορρίψει 
σχέδια προϋπολογισμῶν τῶν κρατῶν. Ἔρχεται 
δηλαδὴ ἕνα νέο μέσο φασιστικῆς ἐπιβολῆς στὰ 
ὑποτιθέμενα ἀνεξάρτητα κράτη. Βέβαια αὐτὸ δὲν 
ἀφορᾶ στὴν Ἑλλάδα ἡ ὁποία εἶναι ἤδη ὑπὸ ἀπό
λυτη ἐπιτροπεία. Ἰδού, λοιπόν, τί σημαίνει περισ
σότερη Εὐρώπη, ἁπλᾶ ἐντονότερη σκλαβιὰ γιὰ 
τοὺς λαούς. 

Θεωρῶ ὅτι καὶ ἄλλοι λαοὶ θὰ ἀκολουθήσουν 
τὸ παράδειγμα τῶν Βρετανῶν. Ἡ ψῆφος ὑπὲρ τῆς 
ἐξόδου ἐνθαρρύνει τοὺς ἀνθρώπους καὶ σὲ ἄλλες 
χῶρες, ἐνῶ δημιουργεῖται μία εὐκαιρία ἀλλαγῆς. 
Οἱ ἀντιδράσεις βεβαίως θὰ εἶναι πολλές. Οἱ ἐπιθέ
σεις στὴν Βρετανικὴ οἰκονομία θὰ εἶναι τὰ ἀντί
ποινα στὸν Βρετανικὸ λαό. Θὰ προσπαθήσουν νὰ 
τὸν πείσουν ὅτι ἔκανε λάθος, θὰ προσπαθήσουν 
νὰ ἀλλάξουν τὴν ἀπόφασή του. Ἡ παγκόσμια 
οἰκονομικὴ ἐλὶτ θὰ χρησιμοποιήσει ὅλα τα μέσα 
γιὰ νὰ τοὺς ἐμποδίσει νὰ φύγουν. Ἄλλωστε γιὰ 
τοὺς φασίστες ἡ μὴ ἀποδοχὴ ἑνὸς ἀποτελέσματος 
ποὺ δὲν ἐξυπηρετεῖ τὰ σχέδιά τους, εἶναι δεδο
μένη. Τὸ εἴδαμε ὅταν ἔστειλαν στὶς κάλπες τοὺς 
Ἰρλανδοὺς τρεῖς φορὲς μέχρι νὰ ποῦν «ναὶ» στὴ 
συνθήκη τῆς Λισσαβόνας, τὸ εἴδαμε ὅταν ἀγνο
ήθηκαν τὰ «ὄχι» τῶν Γάλλων καὶ τῶν Ὀλλανδῶν 
στὸ Εὐρωσύνταγμα τὸ 2005, ἐνῶ ὁμοίως ἀγνοή
θηκε καὶ τὸ «ὄχι» τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ.

Τὸ «ὄχι» ὅμως τῶν Βρετανῶν πάει πέρα ἀπὸ τὰ 
ἐθνικὰ σύνορα. Οἱ πόλεμοι ὑπαγορεύονται ἀπὸ 
τὶς ΗΠΑ μέσῳ τῶν Βρυξελλῶν καὶ δὲν ἀφοροῦν  
στὸν Βρετανικὸ λαό. Ἡ ψῆφος αὐτὴ λειτουργεῖ 
στὴν κατεύθυνση τῆς μείωσης τῆς ἐπιθετικότη
τας τῶν ΗΠΑ. Συγχρόνως μειώνεται ἡ πιθανό
τητα ἐφαρμογῆς τῆς ὀλέθριας συμφωνίας ΤΤΙΡ 
(Διατλαντικῆ Ἑταιρικὴ Συμφωνία Ἐμπορίου καὶ 
Ἐπενδύσεων)  καὶ αὐτὸ εἶναι θετικὸ γιὰ τοὺς  
Εὐρωπαϊκοὺς λαούς.

Οἱ Βρετανοὶ ἔχουν μιὰ πολὺ σκληρὴ μάχη 
μπροστά τους. Ἂν πετύχουν, θὰ εἶναι γιὰ τὸ καλὸ 
ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας.

Μιχάλης Ἠλιάδης
Διοίκηση Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
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Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τοῦ μοντέρνου ὁλοκληρω
τισμοῦ καὶ τοῦ γενικευμένου ψεύδους. Δὲν 

εἶναι μόνο οἱ κρατοῦντες ποὺ ἐπιδεικνύουν δι
αρκῶς καὶ ἀκαταπαύστως καὶ μὲ βάναυσο τρόπο 
ὁλοκληρωτικὴ συμπεριφορά. Εἶναι ὅλο τὸ πλέγμα 
τῆς ὀλιγαρχικῆς μιντιοκρατίας, τῶν κομματικῶν 
μικροεξουσιῶν ποὺ νέμονται δήμουςσωματεῖα 
ἐργαζομένωνπανεπιστήμιαδημόσιες ἐπιχει
ρήσεις κ.λπ  ὑπὸ τὸν μανδύα τῆς δημοκρατικῆς 
προοδευτικότητας. Οὐσιαστικῶς αὐτὸ στὸ ὁποῖο 
ἀποσκοποῦν καὶ στοχεύουν εἶναι ὁ προσπορισμὸς 
τῶν ὀφελῶν ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν νομὴ καὶ 
διαχείριση τῆς ἐξουσίας τους. Ὅσο βρίσκονται 
ὑπὸ καθεστὼς ἀντιπολίτευσης, διαρρηγνύουν 
τὰ ἱμάτιά τους γιὰ τὴν «πλέρια» δημοκρατία ποὺ 
εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς ὕπαρξής τους. Μόλις καταλαμ
βάνουν τὴν  ὁποιαδήποτε ἐξουσία, ἐπιβάλλουν 
τὶς δικές τους ὁλοκληρωτικὲς πρακτικὲς στὶς πο
λιτικὲς τοὺς σχέσεις μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους. Κυ
ρίως οἱ προοδευτικοὶ τῆς «Ἀριστερᾶς» φέρονται 
μὲ βαναυσότητα καὶ ὁλοκληρωτικὴ φασίζουσα 
συμπεριφορά, γιατί αὐτὴ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν ἐξί
σου ὁλοκληρωτικὴ ἰδεοληπτική τους καθήλωση 

στὰ προοδευτικοφανή τους προτάγματα. Οἱ ἴδιοι 
ἐκλαμβάνουν τὴν πολιτική τους ἰδεολογία, ὡς 
πηγὴ δικαίου, τὴν συμπεριφορά τους καὶ τὴν πρα
κτική τους ὡς τὴν πιὸ ἠθικὴ ἢ καὶ τὴν ἀποκλει
στικὰ μοναδικὴ ἠθική. Χρησιμοποιοῦν τὸ μαζικὸ 
κίνημα, σὰν ἐφαλτήριο ἐκπλήρωσης τῶν δικῶν 
τους ἰδιοτελῶν σκοπῶν. Ἐκμεταλλεύονται τὴν πε
νία τῶν περισσοτέρων συμπατριωτῶν μας γιὰ νὰ 
ἐμφανισθοῦν ὡς ἀποκλειστικοὶ διαχειριστὲς τοῦ 
πόνου τους. Σκορπίζουν ἔνθεν κακεῖθεν ἐλπίδες 
γιὰ τὴν κοινωνικὴ χειραφέτηση καὶ λύτρωση καὶ 
ὅταν ἀναλαμβάνουν κυβερνητικὲς εὐθύνες, εἴτε 
διαχειριστικὲς εὐθύνες σὲ δήμουςσυνδικάτα
φοιτητικοὺς συλλόγους κ.λπ. ἀποκλείουν κάθε 
πολιτικὴ παρουσία ποὺ δὲν εἶναι τῆς ἀρεσκείας 
τους καὶ διαψεύδουν ὅσους τοὺς πίστευαν. Καὶ 
ὅλα αὐτὰ στὸ ὄνομα τοῦ «προοδευτισμοῦ» καὶ 
τῆς «δημοκρατίας». 

Ἐμφανίζονται ὡς ἀποκλειστικοὶ ἑρμηνευτὲς τῆς 
ἱστορίας. Διαχειρίζονται τὸ ἱστορικὸ παρελθὸν 
φορώντας πάντοτε τὶς παραμορφωτικὲς διόπτρες 
τῆς πιὸ σκοπιμοθηρικῆς καὶ στρεβλῆς ἀνάγνω
σης τῆς ἱστορίας. Καὶ δὲν μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι 
στρεβλὴ ἡ ἀνάγνωση τῆς ἱστορίας, ἀφοῦ μέθοδος 
ἀνάγνωσης καὶ ἑρμηνευτικῆς εἶναι ὁ διαλεκτικὸς 
ἱστορικὸς ὑλισμός. Ὁ ἄνθρωπος γιὰ αὐτοὺς δὲν 
εἶναι παρὰ τὸ σύνολο τῶν ἐκπεφρασμένων ὑλικῶν 
ἀναγκῶν του καὶ μόνον. Ἀλλὰ  (κατ’ αὐτοὺς) ἡ 
ὁλοσχερὴς ἐπίλυση ὅλων τῶν προβλημάτων τῶν 
ἀνθρώπων  θὰ λάβει χώρα,   μόνον ὅταν τὸ εἰδικὸ 
στρῶμα τῶν διανοουμένων –ποὺ ἔχει ἐγκολπω
θεῖ τὸν διαλεκτικὸ ἱστορικὸ ὑλισμὸ– καταλάβει 
τὴν ἐξουσία γιὰ λογαριασμὸ τῶν ἀποστερημέ
νων μαζῶν. Αὐτὸ εἶναι τὸ λενινιστικὸ πρότυπο 
ἄσκησης τῆς γραφειοκρατικῆς ἐξουσίας. Στὴν 
χώρα μας βέβαια ὑπάρχει μιὰ τάση τὰ πράγματα 
αὐτὰ νὰ γίνονται πιὸ φαιδρὰ καὶ πιὸ χοντροκομ
μένα. Ἔχει καταστεῖ δυστυχῶς ἡ Πατρίδα μας, 

χώρα τῆς «φαιδρᾶς πορτοκαλέας». Δὲν εἶναι οἱ 
παλαιᾶς κοπῆς «ἀριστεροὶ» ποὺ ἔχουν ἀναλά
βει κυβερνητικὲς εὐθύνες. Εἶναι οἱ «ἀριστεροὶ» 
ἢ καλύτερα οἱ «μεταἀριστεροὶ» ἑνὸς μοντέρνου 
δείγματος γραφῆς. Αὐτοῦ τοῦ δείγματος ποὺ μὲ 
ἀκατάπαυστη λογολαγνεία καὶ ἀκραιφνεῖς και
νοφωνίες, ὑπερθεματίζει σὲ ἀριστεροφροσύνη, 
καὶ παρουσιάζει γεμάτες τὶς δεξιὲς τσέπες. Εἶναι 
οἱ συνεχιστὲς ἑνὸς πολιτικοῦ συνονθυλεύματος 
ποὺ κάτω ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ προβιὰ καλύπτει κάθε 
καιροσκόπο, φιλόδοξο, πλεγματικὸ καὶ ἀντιπατρι
ωτικὸ στοιχεῖο. Παντρεύουν τὸν ἐθνομηδενισμό 
τους καὶ τὴν ἀντιεκκλησιαστική τους ὑστερία μὲ 
τὴν αἰσχρὴ προσκόλλησή τους στὰ εὐρωπαϊκὰ 
ἰδεώδη καὶ ταυτοχρόνως ἐνῶ παραδίδουν τὶς ζω
τικὲς λειτουργίες τῆς Πατρίδας στοὺς ἰσχυροὺς 
τοῦ χρήματος καὶ τῆς Εὐρώπης, ἐμφανίζονται 
σὰν σωτῆρες τῆς κοινωνίας. Γιὰ νὰ τὸ πετύχουν 
αὐτὸ προσφεύγουν διαρκῶς στὴν μεθοδολογία 
τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ σχεδιασμοῦ μὲ στόχο τὴν 
ἐντυπωσιοκρατία. Ὅ,τι συμβαίνει θὰ πρέπει νὰ 
παρουσιασθεῖ, νὰ προωθηθεῖ, νὰ προβληθεῖ, νὰ 
ζυμωθεῖ, νὰ ἐκληφθεῖ, κατὰ τέτοιο τρόπο ὥστε 
νὰ ὠφελεῖ καὶ νὰ κομίζει πολιτικὰ κέρδη στοὺς 
κρατοῦντες. Μέσω τῆς διαδικασίας αὐτῆς ἐκθειά
ζονται οἱ «ἱκανότητες», οἱ «ἀρετὲς» καὶ οἱ «δεξιό
τητες» τῶν κρατούντων. Ὅταν βέβαια οἱ πολιτικὲς 
παρουσίες ποὺ ἀντιτίθενται καὶ τοὺς στέκονται 
ἐμπόδιο δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τεθοῦν στὴν λογική 
τοῦ σχεδιασμοῦ τους, τότε αὐτὲς ἀποσιωποῦνται 
καὶ τίθενται στὸ σκότος τῆς ἀνυπαρξίας. Τὸ ἀπό
λυτο θέατρο τοῦ παραλόγου. «Ἔτσι εἶναι ἐπειδὴ 
τὸ θέλουμε». Μπορεῖ νὰ διαφωνεῖς, ἀλλὰ ἐσὺ καὶ 
ἡ διαφωνία σου εἶναι σὰν νὰ μὴν ὑπάρχετε καὶ 
οἱ δυό. Αὐτὸς εἶναι ὁ νέοὁλοκληρωτισμὸς τῶν 
κρατούντων καὶ ὅλων των ἀνθυποκρατούντων. Τὸ 
συγκολλητικὸ στοιχεῖο ποὺ τοὺς χυλοποιεῖ ὅλους 
αὐτοὺς εἶναι ἡ ἀντιεκκλησιαστικὴ ὑστερία καὶ ὁ 
συμπλεγματικὸς ἀνθελληνισμός τους.  

Αὐτὰ ποὺ ἔλαβαν χώρα στὴν συνεδρίαση τοῦ 
Δημοτικοῦ Συμβουλίου στὸν Δῆμο τῆς Ἀθήνας 
τὴν 12η Σεπτεμβρίου 2016 εἶναι χαρακτηριστικὸ 
δεῖγμα τῆς βαθύτατης ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπί
ας ποὺ διαποτίζει τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν. 

Οἱ πολιτικές 
τους σχέσεις 
μὲ ὅσους δὲν 
συμφωνοῦν 
μαζί τους εἶναι 
ὁ ἀποκλεισμός, 
ἡ ἀποσιώπηση, ἡ διαστρέβλωση τῆς πραγματικό
τητας καὶ ἡ ἀπόκρυψη τῆς ἀλήθειας. Κατὰ τὴν 
ταπεινή μου γνώμη ἐὰν θὰ τοὺς ἦταν δυνατὴ καὶ 
ἡ βιαιοπραγία δὲν θὰ τοὺς ἔπεφτε ἄσχημα. Δὲν 
εἴδαμε πουθενὰ νὰ καταδικάζεται ἡ τοποθέτηση 
δύο ἐμπρηστικῶν μηχανισμῶν ποὺ προκάλεσε ζη
μιὲς στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου 
τῆς ὁδοῦ Ἀσκληπιοῦ τὴν 31η Ἰουλίου 2016. Συνέ
πραξαν πλήρως στὴν ἠχηρὴ ὁμοφωνία ἀποσιώπη
σης μὲ ὅλο τὸν θλιβερὸ θίασο τῆς ἀσταμάτητης 
ψευδολογίας.  Φθάνουν μάλιστα στὸ σημεῖο νὰ 
ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὰ μέτρα στοιχειώδους αὐτο
προστασίας ποὺ τοποθέτησε ὁ προϊστάμενος τοῦ 
Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἡ αὐθαιρεσία τῆς κάθε Μ.Κ.Ο. ποὺ 
φωνασκεῖ προκαλεῖ πάμπολλα ἐρωτήματα δὲν 
ἐνοχλεῖ τοὺς κρατοῦντες καὶ τῆς παλαιᾶς κοπῆς 
ἀριστερούς. 

Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν συγκυρία καθῆκον ὅλων 
ἡμῶν –ποὺ μᾶς προσβάλλει βάναυσα ἡ κατάστα
ση αὐτὴ– καὶ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη εἶναι ἡ πνευμα
τικὴ ἐγρήγορση, ἡ ἔγκαιρη συνειδητοποίηση τοῦ 
τί συμβαίνει καὶ ἡ ἀποφασιστικὴ δραστηριότητά 
μας ποὺ θὰ ἀποτρέψει τὸν ἐξανδραποδισμὸ τῆς 
Πατρίδας μας.

Βασίλης Μακρῆς
Μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς

Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Τὸ ζωτικὸ ψεῦδος τοῦ «προοδευτικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ»

πουλο, ὡς, ἐκ τῆς θέσεώς του, ἐγγυητὴ καὶ ἄγρυπνο φρουρὸ τῆς τήρησης τοῦ Συντάγματος ἀλλὰ 
καὶ ὡς παλαιὸ ἐνορίτη τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων Ἀσκληπιοῦ καὶ ἐκκλησιαζόμενο 
στὸν Ἱερὸ Ναό, νὰ καταγγείλει τὴν πρακτικὴ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀφενὸς ὡς ἀντίθετη στὸ 
γράμμα καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ Συντάγματος, ἀφετέρου ὡς δολίως ἐπιβαλλομένη πολιτική, σὲ ἀντίθε
ση μὲ τὴ δημοκρατία καὶ τὴ λαϊκὴ κυριαρχία, ἀφοῦ οὐδέποτε τέθηκε σὲ γνώση τοῦ προεκλογικά, 
οὐδέποτε ἐρωτήθηκε ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς καὶ οὐδέποτε ἐνέκρινε.

Ὀφείλουμε νὰ ποῦμε πὼς δὲν εἴμαστε αἰσιόδοξοι γιὰ τὴν ἔκβαση τῆς ἔκκλησής μας, δηλώνουμε 
ὅμως ὡς πολιτικὴ παράταξη, ὅτι δὲν πρόκειται νὰ γίνει ἀνεκτὸς πλέον ὁ περαιτέρω ἐμπαιγμὸς ἀπὸ 
τὰ κόμματα τῆς Δεξιᾶς σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν πίστη μας καὶ τὴν ἔκβαση τῶν ἐθνικῶν θεμάτων γιατί τότε 
θὰ μᾶς βρίσκουν ἀπέναντί τους. Ἡ περίοδος ποὺ μποροῦσαν νὰ κολακεύουν καὶ νὰ ὑπόσχονται 
προεκλογικά, ἀλλὰ νὰ πράττουν διαφορετικά, σὲ σύμπνοια μὲ τὰ ἀριστερὰ κόμματα καὶ τὴν δημο
σιογραφικὴ κάλυψη ἔχει τελειώσει. Διεκδικοῦμε τὴ διακυβέρνηση τῆς χώρας μας σύμφωνη μὲ τὴν 
εἰλικρίνεια, τὸ ἦθος καὶ τὸ ὅραμα τοῦ πρώτου κυβερνήτου Ἰωάννη Καποδίστρια γι’αὐτὸ καὶ πρέπει 
ὅλα νὰ τίθενται μὲ ἀλήθεια καὶ καθαρότητα στὸν ἑλληνικὸ λαό, ὥστε καὶ αὐτὸς νὰ ἀναλαμβάνει μὲ 
τὴ σειρά του τὴν εὐθύνη τῶν ἐπιλογῶν του. Ὅσοι ἐκ τῶν συμπολιτῶν μας ἀναγνωρίζουν σὲ αὐτὸ τὸ 
ἦθος καὶ σὲ αὐτὸ τὸ ὅραμα τὴ βαθύτερη ἐπιθυμία τους γιὰ τὸ μέλλον τὸ δικό τους καὶ τῆς οἰκογε
νείας τους, ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» τοὺς καλεῖ σὲ συμπαράταξη καὶ καθημερινὸ ἀγῶνα πρωτίστως στὴν 
καλλιέργεια τοῦ ἐαυτοῦ τους καὶ δευτερευόντως στὸν κοινωνικό τους χῶρο, ὥστε νὰ ξαναγίνει ἡ 
πατρίδα μας χώρα στὴν ὁποία θὰ ἀξίζει κάποιος νὰ ζεῖ.

Κομνηνὸς Καμάμης
Διοίκηση

Πολιτικής Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Τὸ δεξιὸ κόμμα τῶν ΑΝΕΛ καὶ ὁ ΟΝΝΕΔίτης ἀρχηγός τους  
ὡς προδότες τῆς Πατρίδoς μας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 11)
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Φήμες δημιουργίας μιάς πολιτικῆς ὀργάνωσης 

Ἐπί ἀρκετό καιρό διαδίδονται φῆμες σχετικά μέ τήν δημιουργία μιάς νέας πολιτικῆς ὀργάνωσης, δῆθεν ἀπό πιστούς χριστιανούς καί μέ τίς «εὐλογίες» 
κάποιων Πνευματικῶν Πατέρων. Ἐπειδή σέ αὐτές τίς φῆμες ὑπῆρχε ἐμπλοκή τοῦ ὀνόματος τοῦ κ. Δημήτρη Νατσιοῦ, πού ἦταν μέλος τῆς Παρατά-

ξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», θεωρήσαμε σκόπιμο νά ἐκδώσουμε μία Ἀνακοίνωση προστατεύοντάς τον ἀπό τίς φημολογίες.
Δυστυχῶς αποδείχθηκε πώς τελικά ὑπήρχε κάποια δόση ἀληθείας στίς φήμες αὐτές, τουλάχιστον σέ ὅτι ἀφορᾶ στήν περίπτωση τοῦ κ. Νατσιοῦ, καθῶς 

ὑπήρξε ἀντίδραση ἐκ μέρους του.
Παραθέτουμε ἐδώ τό ἰστορικό τῶν ἀνακοινώσεων πού ἐξέδωσε ἡ Παράταξή μας, ἀλλά καί τῆς τοποθετήσεως τοῦ κ. Νατσιοῦ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 13ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Ἐπειδὴ πληθαίνουν οἱ σιγοψυθιρισμοί, κυρίως 
ἀπὸ θρησκευτικὰ περιβάλλοντα, διαδίδοντες 

ὅτι πρόκειται νὰ δημιουργηθεῖ νέο πολιτικὸ κόμ
μα, στὸ ὁποῖο θὰ συμμετέχει καὶ ὁ ἀγωνιστὴς δά
σκαλος καὶ μέλος τῆς Παρατάξεώς μας κ. Δημή-
τρης Νατσιός, πληροφοροῦμε τοὺς ψηφοφόρους, 
τοὺς φίλους μας ἀλλὰ καὶ κάθε ἐνδιαφερόμενον 
τὰ ἑξῆς:
α) Ὁ κ. Δημήτρης Νατσιὸς εἶναι ἀπὸ ἐτῶν μέλος 

τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καὶ οὐδέποτε 
ἐκδήλωσε ὁποιαδήποτε δυσαρέσκεια ἢ ἀντί-
θεσή του στὴν πολιτικὴ τῆς Παρατάξεώς μας 
ἢ τὴν ἐπιθυμία του νὰ ἀποχωρήσει ἀπὸ αὐτήν, 
πράξη ἠθικὰ ἀπαραίτητη, προκειμένου νὰ 
ἐνταχθεῖ ἕνα μέλος Παρατάξεως σὲ κάποια 
ἄλλη Παράταξη. 

β) Στὸν κ. Δημήτρη Νατσιὸ ἔχει γίνει ἀπὸ ἐτῶν 
καὶ παραμένει ἀνοικτὴ ἡ πρόταση τῆς Παρα-

τάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», νὰ ἀναλάβει ὡς Πε-
ριφερειάρχης ὁλόκληρη τὴν Βόρεια Ἑλλάδα, 
παρὰ τὴν μέχρι σήμερα ἄρνησή του, διότι, 
ὅπως ὁ ἴδιος κατ’ ἐπανάληψη μᾶς δήλωσε 
«δὲν ἐπιθυμεῖ πρὸς τὸ παρὸν νὰ ἀσχοληθεῖ 
μὲ τὴν πολιτικὴ ὡς ὑποψήφιος».
Συνεπῶς, οἱ διαδίδοντες αὐτοῦ του εἴδους τὶς 

ἀνακρίβειες θὰ πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικοὶ 
γιατί ἀφ' ἑνὸς μὲν ἐκθέτουν ἑαυτούς, ἀφ' ἑτέρου 
σπιλώνουν τὴν ἀξιοπιστία τρίτων, ὅπως ὁ κ. Δη-
μήτρης Νατσιός.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», πιστὴ στὶς ἀρχὲς 
καὶ στὶς ἀξίες της, δὲν ἐπιτρέπει τὴν σπίλωση 
τοῦ ὀνόματος κανενὸς ἀπὸ τοὺς ἀγωνιστές της 
καὶ στέκεται ἀπέναντι σὲ ὅλους ἐκείνους ποὺ 
πιστεύουν ὅτι μὲ μικροπρέπειες καὶ συμφερο-
ντολογικὲς κινήσεις μποροῦν νὰ πλήξουν τὸν 
ἀνένδοτο ἀγώνα της ἐναντίον τοῦ διεφθαρμέ-
νου καὶ ξενοκίνητου πολιτικοῦ συστήματος, 

ΑΓΩΝΑ ποὺ ξεκίνησε μόνη ἀπὸ τὸ 2008 ὅταν οἱ 
περισσότεροι Ἕλληνες ἦσαν ἀνυποψίαστοι γιὰ 
τὸ σημερινὸ δράμα τῆς Ἑλλάδος.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν εἶναι μόνο 
ἡ ΠΡΩΤΗ, μετὰ τὸν Καποδίστρια, ἀκραιφνῶς 
Ἑλληνικὴ Παράταξη, ποὺ δὲν στηρίζεται σὲ πο-
λιτικὰ μοντέλα τῆς Δύσεως, ἀλλὰ μόνο στὴν 
Πολιτικὴ τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεώς μας. 
Εἶναι καὶ ἡ ΜΟΝΗ ποὺ διατήρησε, χωρὶς πα-
λινωδίες, ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της μέχρι σήμερα 
ἀταλάντευτη τὴν πορεία της, παρὰ τὶς παγίδες 
καὶ τὰ ἐμπόδια τοῦ πολιτικοῦ συστήματος καὶ 
τοῦ ἀπίστευτου συκοφαντικοῦ πολέμου ποὺ δέ-
χθηκε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ δέχεται, δυστυχῶς πά-
ντοτε ἀπὸ θρησκευτικοὺς κύκλους, ὅπως ἐσχά-
τως μὲ τοὺς ψιθυρισμούς, ποὺ προκάλεσαν αὐτὴ 
μας τὴν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Πέντε ἡμέρες μετά ἀπό τήν συγκεκριμένη ἀνακοίνωση τῆς Παρατάξεώς μας, προέβημεν καί σέ δεύτερη ὥς ἀπάντηση στό αἴτημα διαγραφῆς 
ἐκ μέρους τοῦ κ. Νατσιοῦ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ 19ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2016

Στὶς 18 Ἰουλίου 2016, πέντε ἡμέρες μετὰ τὴν 
ἀνακοίνωση τῆς Παρατάξεώς μας, ἐλάβα

με τὸ ἀκόλουθο ἠλεκτρονικὸ μήνυμα ἀπὸ τὸν κ. 
Δημήτρη Νατσιό: 

«Ἀγαπητοί, γιὰ νὰ μὴν καθίσταμαι πρόσκομμα 
στὴν κομματική σας παράταξη, δηλώνω ὅτι δὲν 
ἐπιθυμῶ πλέον νὰ εἶμαι μέλος της καὶ παρακαλῶ 
γιὰ τὴν ἄμεση διαγραφή μου ἀπ’ αὐτήν.

Δημήτρης Νατσιός».

Ἡ Παράταξή μας προσπάθησε νὰ ὑπερασπι-
σθεῖ τὸ καλὸ ὄνομα τοῦ κ. Νατσιοὺ μὲ τὴν Ἀνα
κοίνωσή της.

 Ὁ κ. Νατσιὸς ἐπέλεξε μὲ τὴν αἴτηση διαγραφῆς 
του νὰ ἐπιβεβαιώσει τοὺς ψιθυρισμοὺς ποὺ ἀπο
καλύψαμε.

 Εἶναι ἀπόλυτο καὶ σεβαστό το δικαίωμά του 
καὶ νὰ διαγραφεῖ καὶ νὰ προχωρήσει, ὅπως ἐκεῖνος 
νομίζει, σὲ πολιτικὲς ἐπιλογὲς καὶ γι’ αὐτὸ ἀπὸ 
σήμερα εἶναι διαγεγραμμένος.

 Ὡστόσο, ὡς Παράταξη μὲ τὶς προδιαγραφὲς 

καὶ τὸ ἦθος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»,, θὰ περιμένα
με ἀπὸ τὸν κ. Νατσιὸ νὰ προηγηθοῦν κάποιες 
παρατηρήσεις καὶ ἀντιρρήσεις του γιὰ τὴν πο-
ρεία τῆς Παρατάξεώς μας πρὶν ἀπὸ τὴν αἴτηση 
διαγραφῆς του.

 Ἐμεῖς τοῦ εὐχόμεθα ὁλόψυχα καλὴ ἐπιτυχία 
στὴν μετέπειτα πορεία του.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ  
ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ἀθήνα, 19 Ἰουλίου 2016

Ὑπενθυμίζουμε πὼς τὰ ἔξοδα τῆς ἐφημερίδος καλύπτονται ἀπὸ τὶς συνδρομὲς τῶν ἀναγνωστῶν της. 
Ἡ παροῦσα ἀνακοίνωση ἀποτελεῖ εὐγενικὴ ὑπενθύμιση στοὺς συνδρομητές, ποὺ ἐπιθυμοῦν  

νὰ ἀνανεώσουν τήν συνδρομή τους  γιὰ τὸ ἔτος2016.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν διαθέτει χορηγοὺς καὶ βασίζεται ἀποκλειστικὰ στὶς δωρεὲς καὶ συνδρομὲς τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων της.

Μὲ 2€ συμβάλετε στὴν ἐξόφληση τῶν καθημερινῶν ἐξόδων τῶν Γραφείων
Μὲ 5€ συμβάλετε στὴν ἐκτύπωση τῆς νέας ἐφημερίδας
Μὲ 10€ ἡ φωνὴ σᾶς φθάνει σὲ ὅλες τὶς περιφέρειες τῆς Πατρίδος μας
Μὲ 20€ συμβάλετε στὴν ἐξόφληση μέρους τῶν ὀφειλῶν στὴν μεταφορικὴ ἑταιρεία
Μὲ 50€ συμβάλετε στὶς ἐκδηλώσεις καὶ στὶς δράσεις τῆς Παράταξης
Μὲ 100€ θὰ μπορέσουν νὰ ἐξοφληθοῦν οἱ ὀφειλὲς ἀπὸ τὴν ἐκτύπωση τῶν ψηφοδελτίων
Μὲ 500€ κάνετε μιὰ ἐπένδυση Ζωῆς!

Ὅποιος πιστεύει ὅτι ὁ ἀγώνας μας θὰ πρέπει νὰ συνεχιστεῖ, μπορεῖ νὰ τὸν ἐνισχύσει καταθέτοντας ὅ,τι ἐπιθυμεῖ, 
στοὺς ἀκόλουθους τραπεζικοὺς λογαριασμούς:

Τράπεζα Αριθμός Λογαριασμού IBAN1
ALPHA BANK 353 00 2002 003780 GR22 0140 3530 3530 0200 2003 780
Τράπεζα Πειραιώς 600 30 400 31325 GR88 0171 0030 0060 0304 0031 325
Eurobank - Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 0026 0630 00 0200423512 GR13 0260 6300 0000 0020 0423 512

Μὴν λησμονεῖτε νὰ ἀναγράφετε τὸ Ὀνοματεπώνυμό σας στὰ σχόλια τοῦ καταθετηρίου, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ 
τὴν ἀπόδειξη τῆς δωρεᾶς σας στὴν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
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Ποιό πολιτικό κενό ἐπιχειρεῖ νά καλύψει ἡ νεοσύστατη πολιτική ὀργάνωση; 

Ἡ δημιουργία νέου κόμματος ἀπὸ θρησκευόμενους ἀνθρώπους δὲν 
εἶναι μόνο φῆμες, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ ὑλοποιεῖται μὲ τὴν ἔλευση στὴν 

ἐκλογική μου περιφέρεια, ὁμιλητοῦ–ἐκπροσώπου τῆς νέας κίνησης, ἡ 
ὁποία πρὸς τὸ παρὸν ἔχει τὸν τίτλο: Κίνημα «Παλιγγενεσία». Ὁ ὁμιλητῆς 
παρουσία μου ἀνέπτυξε ἐν συντομία τὸ πρόγραμμα τῆς νέας πολιτικῆς 
κίνησης. Αἰσθάνομαι τὴν ὑποχρέωση νὰ ἐνημερώσω τοὺς ψηφοφόρους 
μας κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς καὶ νὰ ἐκφράσω τὴν δικαιολογημένη ἀπο
ρία γιατί κάποιοι δημιουργοῦν ἕνα νέο κόμμα ἀντὶ νὰ στελεχώσουν τὴν 
Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ 2008 μέχρι τώρα ἔχει λάβει 
μέρος σχεδὸν σὲ ὅλες τὶς ἐκλογικὲς ἀναμετρήσεις τόσο Ἐθνικές, ὅσο 
καὶ Εὐρωπαϊκές.

Ἡ «νέα» αὐτὴ πολιτικὴ κίνηση ἐμφανίζεται στοὺς ἐκκλησιαζόμενους 
Ἕλληνες σὰν ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα: «τί πρέπει νὰ γίνει τώρα ἐδῶ ποῦ 
φτάσαμε;» προτάσσει τὴν ἀνάγκη πολιτικῆς λύσης καὶ βασίζεται σὲ πα
τριωτικὲς καὶ Ὀρθόδοξες θέσεις. Ὅμως ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἱδρύθηκε πρὶν 
8,5 χρόνια, προέβλεψε αὐτὰ ποὺ ζοῦμε σήμερα καὶ ἀπὸ τότε διεξάγει 
ἀνένδοτο ἀγώνα ἐναντίον τοῦ πολιτικοῦ κατεστημένου. Ἡ «νέα» αὐτὴ 
πολιτικὴ κίνηση τὸ μόνο ποὺ προσκομίζει ὡς νέο, εἶναι ἕνας νέος κα
τάλογος ὀνομάτων ποὺ συμμετέχουν σὲ αὐτήν, μιᾶς καὶ οἱ ἰδέες καὶ τὰ 
προτάγματά της εἶναι ἀντιγραφὴ τῶν Ἀρχῶν τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Ἀκόμα 
καὶ φράσεις ποὺ χρησιμοποιοῦν: «δὲν χωρίζουμε τοὺς Ἕλληνες σὲ δεξιοὺς 
καὶ ἀριστερούς», «δὲν συνεργαζόμαστε μὲ ὅσους ὑπηρέτησαν τὸ παλαιὸ 
πολιτικὸ σύστημα, γιατί δὲν βάζουμε νέο κρασὶ σὲ παλαιοὺς ἀσκούς», 
«ἀπόλυτη προτεραιότητά μας ἡ παιδεία» … εἶναι αὐτούσια διατυπωμένες 
προτάσεις τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ὅπως αὐταπόδεικτα διαπιστώνει κανεὶς 
μέσῳ τοῦ διαδικτύου καὶ τῶν ἐντύπων τῆς Παρατάξεώς μας.

Τὸ μόνο ποὺ δὲν μᾶς εἶπε ἀκόμη τὸ νέο κόμμα εἶναι γιὰ τὸν Καποδί
στρια…

Ἐπιπλέον δὲν ἔκαναν ἀκόμη λόγο γιὰ ἐνυπόγραφη ἀποκήρυξη τῆς 
μασονίας καὶ τοῦ ἀποκρυφισμοῦ….

Ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ νομίζει σωστό. Θὰ ἤθε
λα ὅμως νὰ ἀπευθύνω στοὺς ὑπεύθυνους τῆς «νέας» πολιτικῆς κίνησης 
κάποια ἐρωτήματα:
 • Ποιὸ πολιτικὸ κενὸ ἔρχονται νὰ καλύψουν μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ νέου 
κόμματος;

 • Τί νέο ἔχουν νὰ φέρουν στὸ πολιτικὸ προσκήνιο, πλὴν κάποιων νέων 
προσώπων;

 • Γιατί κρατοῦν κρυφοὺς τοὺς πνευματικοὺς πατέρες ποῦ ἰσχυρίζο
νται ὅτι τοὺς ἔδωσαν εὐλογία γιὰ νὰ ξεκινήσουν κάτι ἀπὸ τὴν ἀρχή; 
Ποιὸς ὅρισε αὐτὴ τὴν ἀρχή, μετὰ τὴν ἀρχὴ ποῦ πρωτοέγινε ἀπὸ τὴν 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»;

 • Ἂν ὑπάρχουν αὐτοὶ οἱ πατέρες, ἄραγε δὲν γνωρίζουν τὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
καὶ τὸν ἀγώνα ποὺ δίνει ἢ ἔχουν «πρόβλημα» μὲ τὰ καθόλα ἀκέραια 
πρόσωπα, πρόσωπα μὲ ὀνοματεπώνυμο, ποὺ ὁραματίστηκαν τὴν 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καὶ ἐνέπνευσαν ἀνθρώπους νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν 
πολιτική, τὴν ὁποία θεωροῦν ὅτι πρέπει νὰ ἔχει ποιμαντικὸ ρόλο στὴ 
ζωὴ τῶν ἀνθρώπων;

 • Γιατί ὅλοι αὐτοὶ κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, οἱ δικαίως ἀνησυχοῦντες γιὰ τὴν 
Ἑλλάδα, δὲν ἀνησύχησαν τόσο χρόνια καὶ δὲν συντάχθηκαν νὰ παλέ
ψουν κάτω ἀπὸ τὴ σημαία τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ποὺ ὑψώθηκε πρὶν 8,5 
χρόνια, ἐφόσον ἔχουν ἀνάλογες Ἀρχές, ὥστε νὰ ὑπάρξουν καλύτερα 

ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα; Τὰ ἐκλογικὰ ποσοστὰ τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», 
μπορεῖ νὰ μὴν εἶναι αὐτὰ ποὺ ὁραματιζόμαστε καὶ ἐπιδιώκουμε, εἶναι, 
ὅμως, ἐκπληκτικά, ἀφ’ ἑνὸς μὲν γιὰ τὸ μηδαμινὸ ἀριθμὸ τῶν κλη
ρικῶν ποὺ δραστηριοποιήθηκαν καὶ ἀφ’ ἑτέρου γιὰ τὸν ἀνεξήγητο 
πόλεμο κατὰ τῆς Παρατάξεώς μας, ποὺ ἔγινε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ γί
νεται ἀπὸ κληρικοὺς καὶ θρησκευόμενους. Τὰ χαμηλὰ ποσοστὰ τῆς 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα ἀποδοκιμασίας τῆς Πολιτικῆς 
μας παρουσίας, ἀλλὰ ἀποτέλεσμα ἀγνοίας τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ 
γιὰ τὴν ὕπαρξη τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», λόγῳ ἀνεπαρκοῦς ἐνημερώσεως 
τοῦ λαοῦ ἀπὸ τὰ Μέσα πληροφόρησης. Εἶναι, ἐπίσης, ἀποτέλεσμα 
τῆς δικῆς τους παθητικῆς καὶ ἐν πολλοῖς ἐχθρικῆς καὶ δυσφημιστικῆς 
στάσης, μιᾶς καὶ ἡ Κεντρικὴ Ἐπιτροπή, τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τῆς Παρά
ταξης –μὲ τὰ ὅποια λάθη καὶ τὶς ὅποιες παραλείψεις μας– δίνουμε τὸν 
καλὸν ἀγώνα ἀποκλεισμένοι ἀπὸ ὅλα τὰ ἐνημερωτικὰ μέσα πανελλή
νιας ἐμβέλειας, μὴ φειδόμενοι προσωπικοῦ χρόνου καὶ προσωπικῶν 
δανείων ὑπὲρ τῆς Παρατάξεώς μας.

Ἀγαπητοὶ φίλοι, ὁ Θεὸς ἐν καιρῷ θὰ ἀποκαλύψει τὶς προθέσεις τῆς 
«νέας» πολιτικῆς κίνησης. Ἐμεῖς ἑστιάζουμε κυρίως σὲ δύο τινά:

Πρώτον ὅτι ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐξ ἀρχῆς ἔδειξε ὅτι δὲν εἶναι Παράταξη 
ἐλέγξιμη, οὔτε ξέφραγο ἀμπέλι, ὥστε ἀνὰ πᾶσα στιγμή, ἡ ὁποιαδήποτε 
φιλόδοξη πλειοψηφία, νὰ ἀναλάβει τὰ ἡνία καὶ νὰ τὴν ἐκτρέψει ἀπὸ τὸν 
στόχο τῆς καθοδηγήσεως τῆς πολιτικῆς στὴν Παράδοση τῆς Ρωμηοσύ
νης. Εἶναι τυχαῖο, πὼς ὅσοι ἔφυγαν ἀπὸ τὴν Παράταξή μας τὸ ἔκαναν 
γιατί διαπίστωσαν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ τὴν διαφεντέψουν μὲ τὸ «ἔτσι 
θέλω» καὶ μὲ τὶς πολιτικὲς τῶν Ἑλληνικῶν παραρτημάτων τῶν κομμά
των τῆς Δύσης;

Δεύτερον ὅτι στὴν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» οἱ προσωπικὲς φιλοδοξίες τῶν 
ἀνθρώπων δὲν μποροῦν νὰ εὐοδωθοῦν, μιᾶς καὶ ἐδῶ εἴμαστε ὅλοι ἐργάτες 
γιὰ ἕναν πνευματικὸ σκοπό. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν τὴν προβολή τους, ἀνα
γκάζονται νὰ ἀποχωρήσουν, ὅπως συνέβη πολλάκις στὸ παρελθόν, γιατί 
δὲν μποροῦν νὰ καλλιεργήσουν προσωπικὲς φιλοδοξίες καὶ ὀφέλη. Μᾶς 
προξενεῖ δὲ ἰδιαίτερη ἐντύπωση, ἡ κατὰ καιροὺς προσέλευση ἀνθρώ
πων, ὑποτιθεμένων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι μᾶς «συμβουλεύουν» νὰ ἔχουμε 
ταπείνωση καὶ νὰ μὴ νομίζουμε ὅτι μόνο ἐμεῖς ἔχουμε τὴν ἀλήθεια, καί, 
ἐν συνεχείᾳ, μὲ τὴ δική τους ἐκδοχὴ τῆς «ταπεινώσεως» μᾶς ζητοῦν νὰ 
ἀναλάβουν τὴ διοίκηση τῆς Παρατάξεως!

Ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε νὰ ἀγωνιζόμαστε μὲ αὐταπάρνηση ἐναντίον τοῦ 
φαύλου καὶ διεφθαρμένου πολιτικοῦ συστήματος καὶ πιστεύουμε ὅτι ὁ 
Ὀρθόδοξος Ἑλληνικὸς λαὸς ἔχοντας ἐπίγνωση τοῦ διαφορετικοῦ ἤθους, 
ποὺ ἀποδεδειγμένα μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια ἐκφράζει ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», 
δὲν θὰ παρασυρθεῖ ἀπὸ διασπαστικὲς κινήσεις φιλαρχίας, ποὺ τελικὰ 
ρίχνουν νερὸ στὸν μύλο τοῦ κατεστημένου πολιτικοῦ συστήματος, ὅσο 
κι ἂν φραστικά το καταδικάζουν.

Ὁ Πρόεδρος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Μιχαὴλ Ε. Ἠλιάδης

10 Αὐγούστου 2016
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Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐξέδωσε τό ἀκό-
λουθο Δελτίο Τύπου ὡς ἀπάντηση στήν προκλη-
τική καί βλάσφημη ἀφίσας πού ἀναρτήθηκε μέ 
σκοπό νά διαφημίσει τό «Festival υπερηφανείας» 
τῶν ὁμοφυλοφίλων.

Ἀγαπητοί μας ὁμοφυλόφιλοι,
Μέ ἔκπληξη ἀντικρίσαμε πρόσφατα τίς ἀφί

σες τοῦ 5ου λεγόμενου “Festival ὑπερηφάνειας”, 
πού διοργανώνετε στή Θεσσαλονίκη γιά τίς 24
25/6/2016. Ὅπως φαίνεται, ἔχετε κάνει ὁμαδικά 
μιά στροφή πρός τόν χριστιανισμό, γιά νά θέσετε 
τό “Festival ὑπερηφάνειας” κάτω ἀπό σημεῖο τοῦ 
Σταυροῦ.

 Ὄντως ἔχετε δίκιο: ΝΑΙ! Ὁ Χριστός σταυ-
ρώθηκε καί γιά σᾶς! Ὄχι ὅμως γιά νά καμαρώ
σετε, χρησιμοποιῶντας τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, 
τή διαστρέβλωσή σας, ἀλλά γιά νά ἀλλάξετε! Ὁ 
Χριστός σταυρώθηκε γιά ὅλους μας, ἐπειδή ὅλοι 
μας ἔχουμε ἀνάγκη νά ἀλλάξουμε, νά πετάξουμε 
ἀπό πάνω μας τό βάρος καί τήν ἀλλοίωση πού 
μᾶς φέρνει ἡ ἁμαρτία. Μέ τήν Ἀνάστασή Του ὁ 
Χριστός χαρίζει σέ ὅλους μας, δηλ. καί σέ σᾶς 
τή δική Του νίκη πάνω στήν ἁμαρτία καί τό θά
νατο. Κάθε ἀρρωστημένη ψυχική κατάσταση, 
κάθε φαντασίωση καί διαστρέβλωση πού ἐπι
φορτίζουμε στόν ἑαυτό μας καί πού στή συνέχεια 
μᾶς βασανίζει καί μᾶς βουλιάζει, κάθε ἰδεοληψία 
ἔχει θεραπευτεῖ ἀπό τόν Χριστό. Ὁ Ἴδιος ἔγινε 

τό φάρμακο, τό βάλσαμο γιά τήν ἀρρωστημένη 
κατάσταση τοῦ καθενός ἀπό μᾶς. 

Ἑπομένως, ἀπό τή στιγμή πού ἔχει βρεθεῖ τό 
φάρμακο, ἡ ἀρρώστια ἔχει νικηθεῖ, ἔχει χάσει τή 
δύναμή της, ἔχει χάσει τήν ἐξουσία πάνω μας. 
Καί ἀποκλειστικά ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται πλέον, ἐάν 
θά πάρουμε αὐτό τό φάρμακο ἤ ὄχι. Πῶς ὅμως 
νά τό πάρουμε, ἐάν δέν συνειδητοποιήσουμε τήν 

παράλογη, τήν ἀρρωστημένη κατάστασή μας, 
ἐάν, μάλιστα, ἀντί νά τήν συνειδητοποιήσουμε 
ὑπερηφανευόμαστε γι’ αὐτήν, ὅπως κάνετε μέ 
“festival ὑπερηφάνειάς” σας. Αὐτή εἶναι ἡ ἀπό
λυτη διαστροφή, ὁ παραλογισμός σέ ὅλο τό με
γαλεῖο του.

Τό φύλο δέν μᾶς δόθηκε τυχαία ἀλλά ἔχει ἄμε
ση σχέση μέ αὐτό πού πρέπει νά γίνουμε. Ἀφοῦ 
πιστεύετε στόν Χριστό πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι, 
ὅπως εἶπε ὁ Ἴδιος «καί αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν 
εἰσίν ἠριθμημέναι». Εἶναι δυνατόν νά ἔχει προνο-
ήσει ὁ Θεός μας τόν ἀκριβῆ ἀριθμό τῶν τριχῶν 
τοῦ κεφαλιοῦ μας καί νά ἄφησε τό φύλο μας 
στήν τύχη;

Μήν καμαρώνετε, λοιπόν, γι’ αὐτήν σας τήν ψυ
χολογική στρέβλωση ἀλλά ζητῆστε τήν διόρθωσή 
της. Εἶναι πολύ ἁπλό. Τό πέτυχαν πολλοί γιατί 
δέν πίστεψαν σ’ αὐτούς πού τούς κοροϊδεύουν 
ὅτι ἡ κατάσταση αὐτή εἶναι ὑγιής. Ὁ καρκινοπα
θής πού καμαρώνει τόν καρκίνο του καί θεωρεῖ 
τούς ὄγκους πού ἔχει ἀποκτήσει ὡς βελτίωση καί 
προσθήκη στόν ὀργανισμό του καί ὡς πολύτιμο 
στοιχεῖο τῆς ταυτότητάς του, προφανῶς, δέν ἔχει 
καμία ἐλπίδα νά γίνει ποτέ καλά.

Λίγη μόνο λογική σκέψη, μιά μικρή μόνο ἀξι
οποίηση τῶν διανοητικῶν μας ἱκανοτήτων χρει
άζεται, καί, κυρίως νά ἐμπιστευθοῦμε τόν Χρι-
στό καί τήν Ἐκκλησία Του, γιά νά θάψουμε τίς 
ποικίλες δικές μας συνταγές καί προσκολλήσεις 
σχετικά μέ τό πῶς φανταζόμαστε τήν εὐτυχία μας 
καί νά δοῦμε καί ἐμεῖς Ἀνάσταση. Αὐτή τήν Ἀνά
σταση σᾶς εὐχόμαστε μέ τήν ἀπαλλαγή ἀπό τήν 
φαντασίωση τοῦ φύλου σας καί τήν ἐπιστροφή 
στήν πραγματικότητα τοῦ βιολογικοῦ σας φύλου. 
Αὐτή ἡ Ἀνάσταση θά φέρει καί τήν πραγματική 
χαρά.

Χριστός Ἀνέστη!

Διεύθυνση Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποθέσεων
Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ἡ μουσουλμανοποίηση τῆς Λέσβου

Εἶμαι κάτοικος τοῦ εὐλογημένου αὐτοῦ νησιοῦ ποὺ ἔχει τὴν Χάρη ἑνὸς 
μεγάλου πλήθους Ἁγίων, ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους κηρύσσοντας τὴν 

Ὀρθόδοξη Πίστη τους. Ἑνὸς Ἑλληνικοῦ νησιοῦ, τὸ τρίτο σὲ ἔκταση, ποὺ 
κατὰ τὸ πλεῖστον οἱ κάτοικοί του εἶναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Ὅταν ἐλευθερώθηκε ἡ Λέσβος τὸ 1912 ὑπῆρχαν ἀρκετοὶ μουσουλμά
νοι. Τὸ 1922, ὅμως, μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ οἱ μουσουλμάνοι 
ἔφυγαν τηρῶντας τὴν συνθήκη τῆς Λωζάνης καὶ στὴ θέση τους ἦρθαν 
οἱ πονεμένοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πρόσφυγες ἀπὸ τὰ Μικρασιατικὰ 
παράλια.

Αὐτὸ ποὺ πετύχαμε τότε –δηλαδὴ ἡ Λέσβος νὰ κατοικεῖται ἀπὸ Ἕλλη
νες Ὀρθόδοξους Κατοίκους– κινδυνεύει σήμερα νὰ χαθεῖ. Ἐδῶ καὶ ἕνα 
χρόνο συσσωρεύεται στὸ νησὶ ἕνα πλῆθος μουσουλμάνων, ποὺ ἐγκλω
βίζεται ἐπειδὴ δὲν τοῦ ἐπιτρέπουν νὰ μεταβεῖ ὄχι μόνο στὸ ἐξωτερικὸ 
ἄλλα καὶ στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα.

Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ κέντρα ὑποδοχῆς, νοικιάζουν 
σπίτια, πολυτελῆ ξενοδοχεῖα, γίνονται μέλη 
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Μιλᾶμε γιὰ ἐποικισμὸ 
ποὺ ἀλλοιώνει τὸν Ἑλληνικὸ καὶ Ὀρθόδοξο 
χαρακτῆρα τῆς περιοχῆς. Ἐκτὸς τῆς εὐρύτε
ρης περιοχῆς τῆς πόλης καὶ τῶν κοντινῶν της 
οἰκισμῶν, ἡ ἐπεκτατική τους δράση προχωρᾶ 
καὶ στὰ χωριὰ τῆς Λέσβου.

ΣXETIKA ME THN ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ 5ου “FESTIVAL ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ”

Εἶναι δυνατόν νά ἔχει προνοήσει ὁ Θεός 
μας τόν ἀκριβῆ ἀριθμό τῶν τριχῶν τοῦ 

κεφαλιοῦ μας καί νά ἄφησε τό φύλο μας 
στήν τύχη;

Ποιὸς χρηματοδοτεῖ αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους νὰ νοι
κιάζουν σπίτια καὶ ξενοδοχεῖα; Γιατί δὲν τοὺς ἀπομακρύ
νουν ἀπὸ τὸ νησί; Τί θὰ γίνει ἂν ἡ Τουρκία συνεχίσει νὰ 
στέλνει μετανάστες, ποῦ ἐγκλωβίζονται στὸ νησί; Μήπως 
θέλουν νὰ μετατρέψουν τὴν Λέσβο σὲ Μουσουλμανικὸ 
Ἐμιράτο;

Ἕνας ἀγανακτισμένος κάτοικος τῆς Μυτιλήνης


