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Πολλές φορές ἔχει γραφεῖ καί 
λεχθεῖ ὅτι ἡ Μασωνία κυβερ-

νάει τόν κόσµο, ἀλλά, ἐπειδή τά δι-
ακηρυσσόµενα δέν συνοδεύονται 
µέ ἐπαρκῆ ἀποδεικτικά στοιχεῖα, 
θεωροῦνται ἀπό τούς πολλούς ὡς 
συνωµοσιολογία καί κινδυνολογία, 
γιά αὐτό καί δέν λαµβάνονται σο-
βαρά ὑπ’ ὄψει.

Στό ἄρθρο µας αὐτό, ὅµως, θά 
προσκοµίσουµε ὄχι µόνο ἀποδεικτι-
κά ἀλλά καί ἀποκαλυπτικά στοιχεῖα, 
τά ὁποῖα µέ σαφήνεια ἀναντίρρη-
τη µᾶς ἐξηγοῦν τό πῶς καί τό γιατί 
ἔφθασε ἡ Πατρίδα µας σέ αὐτό τό 
ἐλεεινό κατάντηµα, πῶς ἀποχριστια-
νίσθηκε καί ἔχασε ὅλες τίς Ἀξίες πού 
τήν ἔκαναν νά ξεχωρίζη γιά τό ἦθος 
καί τήν Πνευµατικότητά της ὑπέρ 
πάντα τά Ἔθνη.

Μελετῶντας αὐτόν τόν καιρό 
ἰδιαιτέρως προσεκτικά τό ἀρχειακό 
µου ὑλικό µέ ἄγνωστα στούς πολ-
λούς κείµενα τῆς Μασωνίας, παρα-
κινηθείς καί ἀπό τήν προκλητικά 
ἀντιεκκλησιαστική συµπεριφορά 
τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Φίλη, 
διεπίστωσα ὅτι ὅλες οἱ πολιτειακές 
ἀντιχριστιανικές µεταρρυθµίσεις, 
πού ἔγιναν στήν Πατρίδα µας ἀπό 
τό 1890 µέχρι σήµερα, ὑλοποιήθη-
καν καί ἔγιναν νόµοι τοῦ Κράτους, 
συµφώνως πρός τίς ἐπιταγές τῶν 
Ὑπάτων Μασώνων τῆς Ἀµερικῆς καί 
τῶν Ἑλλήνων µαθητῶν καί ὑποτα-
κτικῶν τους! Εἶναι δέ ἐκπληκτική ἡ 
ἀκρίβεια τῆς ὑπακοῆς τῶν Ἑλλήνων 
πολιτικῶν στήν ἐφαρµογή τῶν Μα-
σωνικῶν προσταγµάτων, δεδοµέ-
νου ὅτι ὄχι µόνο τήρησαν πιστά τίς 
Μασωνικές ἐντολές, κάνοντάς τις 
νόµους τοῦ Κράτους, ἀλλά υἱοθέτη-
σαν πρός ὑποστήριξή τους ἀκέραιο 
καί τό Μασωνικό σκεπτικό!

Η Μασωνία ΕπίδίωκΕί να  
ΥποκαταστΗσΗ τΗν ΕκκλΗσία 

σΕ ολΗ τΗν ΥφΗλίο

Ἡ µελέτη τῶν κειµένων φανερώνει 
εὐθύς, ὅτι ἡ Μασωνία ἐξ ἀρχῆς ἐπε-
δίωξε καί ἐπιδιώκει νά ὑποκαταστή-
ση τήν Ἐκκλησία σέ ὅλη τήν Ὑφήλιο. 
Οἰκειοποιήθηκαν πλήρως τόν σκοπό 
καί τήν ἐπί γῆς ἀποστολή τῆς Ἐκκλη-

σίας καί ὑπαγόρευσαν στά µέλη τους 
ὅτι ἡ Μασωνία εἶναι τό πᾶν καί ἡ 
Ἐκκλησία ἕνας ἁπλός φορέας τοῦ 
Κράτους, ὁ ὁποῖος, µάλιστα, πρέπει 
συνεχῶς νά συρρικνώνεται ἕως ὅτου 
ἀφανισθεῖ ἐντελῶς.

Διδάσκονται οἱ πολιτικοί µας ἀπό 
τήν Μασωνική τους πηγή ὅπως δια-
βάζουμε στό ἔντυπό τους «ΠΥΘΑ-
ΓΟΡΑΣ» (τεῦχος 8ον, Αὔγουστος 
1931), ὅτι: «Ἀπέραντος εἶναι ἡ εὐρύ-
της καί ἡ γενικότης τοῦ προορισµοῦ 
καί τῆς ἀποστολῆς τῆς ἐλευθέρας τε-
κτονικῆς. περιλαµβάνει τήν ἀνθρωπί-
νη ζωή ἐν γένει, ἀτοµικήν καί κοινω-
νικήν, καθ’ ὅλας τάς ἐκδηλώσεις καί 
ἐκφάνσεις αὐτῆς. σκοπεῖ τήν τελειο-
ποίησιν τοῦ ἀνθρώπου ἐν γένει ὡς ζωϊ-
κοῦ καί πνευµατικοῦ ὄντος. Ἑποµένως 
ἐπιζητεῖ τήν πνευµατικήν ἀνύψωσιν, 
ἠθικήν διάπλασιν καί σωµατικήν 
εὐρωστίαν τῶν ὀπαδῶν αὑτῆς καί 
µετά τοῦτο πάντων τῶν ἀνθρώπων 
τῆς περιβαλλούσης κοινωνίας καί πά-
ντων τῶν λαῶν τῆς γῆς, ἐγγύτερον ἤ 
ἀπώτατα εὑρισκοµένων....».

Ὅσοι, λοιπόν, µετά τό κείµενο 
αὐτό πιστεύουν ὅτι ἡ Μασωνία εἶναι 
ἁπλῶς µία φιλανθρωπική ὀργάνωση, 
εἶναι πολύ µακριά νυχτωµένοι! Αὐτό 
πού ἔπρεπε νά συνειδητοποιοῦν καί 
νά κηρύσσουν συνεχῶς οἱ Κληρικοί 
µας, τό κηρύσσουν οἱ Μασῶνοι, πού 
ὑποκαθιστοῦν τούς Ποιµένες, ἀφοῦ 

οἱ Ποιµένες ξέχασαν 
ὅτι ἡ Ἐκκλησία «ἔχει 
ἐπαγγελίαν ζωῆς καί 
τῆς Νῦν καί (ὄχι µόνο) 

τῆς Μελλούσης» καί ὅτι ἡ κατά 
Θεόν βίωση τῆς ἐπί γῆς ζωῆς εἶναι 
πρόκριμα γιά τήν Μέλλουσα! 

οί Μασωνοί δίΕκδίκΗσαν απο 
το 1902 τΗν πλΕίοψΗφία στο 

ΕλλΗνίκο κοίνοβοΥλίο

Οἱ Μασῶνοι κατάλαβαν πολύ νω-
ρίς –ἀπό τό 1902(!)– αὐτό πού ἐµεῖς 
φωνάζουµε µέ κάθε τρόπο ἀπό τό 
2007 καί οἱ Κληρικοί καί οἱ Χριστια-
νοί µας ἀκόμη δέν ἐννοοῦν νά τό 
καταλάβουν. Ὅτι, δηλαδή, ἡ ζωή καί 
τό ἦθος πού ἐπιβάλλουν οἱ πολιτικοί 
εἶναι αὐτά πού θά κυριαρχήσουν στή 
ζωή καί στήν ψυχή τῆς πλειοψηφίας 
τοῦ λαοῦ, καθ’ ὅσον ἡ καθηµερινή 
κοινωνική καί ἐπαγγελµατική ζωή 
καί τά “ἰδανικά” πού διαµορφώνο-
νται ἀπό τήν πολιτική, εἶναι αὐτά 
πού θά ὑπερισχύσουν στήν τελική 
διαµόρφωση τῆς προσωπικότητος 
τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων, ἀφοῦ 
εἶναι λίγοι οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν 
τόσο στέρεες πνευματικές βάσεις 
ὥστε νά μήν ἐπηρεάζονται ἀπό τίς 

συνθῆκες τοῦ περιβάλλοντός τους.
Ἐµεῖς οἱ ὑποτιθέμενοι χριστιανοί 

ἀποκοιµηθήκαµε, ἐνῶ οἱ Μασῶνοι 
ἀγρυπνοῦσαν. Ἀφοῦ οἱ ἄνθρωποί 
τους δολοφόνησαν τόν Καποδί-
στρια, πού προέταξε τήν Χριστια-
νική Πίστη καί διαπότισε µέ Αὐτήν 
τήν Πολιτική του, φρόντισαν ἐγκαί-
ρως ὥστε νά µήν παρουσιασθῆ ξανά 
στό πολιτικό προσκήνιο ἄνθρωπος 
ἀληθινά καί βαθειά θρησκευόµενος.

Ἔστειλαν, λοιπόν, τήν ὑπ. ἀριθ. 

1473 Ἐγκύκλιο, στίς 11 Δεκεµβρίου 
1902 στά µέλη τους, ξεσηκώνοντάς 
τους νά διεκδικήσουν δυναμικά τήν 
πλειοψηφία στό Ἑλληνικό Κοινο-
βούλιο. Μέ τήν ὑπογραφή τοῦ Ν. 
Δαµασκηνοῦ, πού ἦταν Μασῶνος 
33ου βαθµοῦ, Μέγας Διδάσκαλος 
Ὕπατος Μ. Ταξιάρχης καί συγχρό-
νως πρύτανης τοῦ Ἑλληνικοῦ πανε-
πιστημίου(!), ἡ ἀνωτέρω Ἐγκύκλιος 
διέτασσε: 

«φίλτατοι Ἀδελφοί, 
Ἐπικειµένων τῶν βουλευτικῶν 

ἐκλογῶν... ὀφείλοµεν πάντες ἀνε-
ξαρτήτως παντός πολιτικοῦ φρο-
νήµατος καί παντός κοµµατισµοῦ, 
(περί οὗ ὁ τεκτονισµός δέν µεριµνᾶ 
ἀφίνων ἐλευθέ ρους τούς ἀδελφούς τέ-
κτονας ν’ ἀνήκωσιν εἰς ὅποιον κόµµα 
θέλουσι) νά ψηφίσωµεν ὑπέρ ἐκείνων 
τῶν ὑποψηφίων ἀδελφῶν τεκτόνων 
οἵτινες ἔ µ ε ι ν α ν π ι σ τ ο ί εἰς 
τό ἡµέτερον σῶµα καί νά τούς ὑπο-
στηρίξωµεν πάσαις δυνάµεσι καί διά 
τῶν βεβήλων οὕς δυνάµεθα νά ἐπιρ-
ρεάσωµεν. τοῦτο δέ ὀφείλοµεν νά 
πράξωµεν καί ἐκ καθήκοντος καί δι-
ότι φρονοῦµεν, ὅτι ἦλθεν ὁ καιρός νά 
δοκιµάσωµεν τήν ἰσχύν ἡµῶν.

πεποιθότες ὅτι θέλετε ἐννοήσει τήν 
σοβαρότητα καί τήν ὠφέλειαν τῆς 
ἡµετέρας παραγγελίας διατελοῦµεν 
µετά τοῦ ἀδελφικοῦ ἀσπασµοῦ».

Οἱ Μασῶνοι ἐννόησαν τήν σοβα-
ρότητα καί τήν ὠφέλεια τοῦ νά δοθῆ 
ἐντολή νά ψηφίζουν οἱ µασῶνοι ψη-
φοφόροι µασώνους ὑποψηφίους καί, 
µάλιστα, ὄχι ὁποιουσδήποτε µασώ-
νους ἀλλά ἐκείνους «οἵτινες ἔµειναν 
πιστοί εἰς τό µασωνικόν σῶµα» καί, 
ἐν συνεχείᾳ νά προσπαθήσουν νά 
ἐπηρεάζουν καί τούς «βεβήλους», 
ὅπως ἀποκαλοῦν ὅλους ἐµᾶς πού 
δέν εἴµαστε µασῶνοι! 

Ἐµεῖς, ὅµως, οἱ Χριστιανοί, δέν 
ἔχουµε καταλάβει ἀκόµη τήν σο-
βαρότητα καί τήν ὠφέλεια πού θά 
προέκυπτε ἄν ὅλοι οἱ Κληρικοί συ-
νιστοῦσαν στούς τακτικά ἐκκλη-

ΜΑΣΩΝΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ!

Ἀπό τοῦ ἔτους 1902!

Livingston Masonic Lodge, Almondale. Ἔτος ἵδρυσης1658.
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Ἐκεῖνο τό ὁποῖο προκαλεῖ ἀλγεινή ἐντύπωση 
σέ μία χώρα ἡ ὁποία ἔχει ὑποστεῖ μία ἑξά-

χρονη μνημονιακή, ὄχι ὕφεση ἀλλά καταστροφή, 
εἶναι ἡ ἔλλειψη καθαρότητας πορείας καί σκοποῦ. 
Τοὐλάχιστον ὡς στάση εἰλικρίνειας ἀπέναντι σέ 
ἕναν λαό πού ὑφίσταται αὐτές τίς πολιτικές. Ἡ 
πιό οὐσιαστική «μεταρρύθμιση» ἀλλά καί ἔνδειξη 
σοβαρότητας ἑνός κράτους θά ἦταν νά μιμηθοῦν 
τούς Γερμανούς οἱ ὁποῖοι ὅταν προσέρχονται σέ 
ὁποιαδήποτε διαπραγμάτευση ἤ τραπέζι συνομι-
λιῶν καί λήψης ἀποφάσεων ἔχουν ἤδη ἐκπονήσει 
καί ἐπεξεργασθεῖ ὄχι ἕνα σχέδιο Α ἤ καί ἕνα σχέ-
διο Β ἀλλά τοὐλάχιστον εἰκισιτέσσερα, ὅσα εἶναι 
δηλαδή καί τά γράμματα τῆς δικῆς μας ἀλφαβή-
του. Δυστυχῶς ἡ νοοτροπία καί πρακτική αὐτή 
εἶναι ἄγνωστη στίς διοικήσεις πού ἐφάρμοσαν 
οἱ κυβερνήσεις τοὐλάχιστον τῆς μεταπολίτευσης 
κρίνοντας ἀπό τά πεπραγμένα τους καί ἄς εἶχαν 
οἱ ὑπουργοί τους ἕνα σωρό ἀκριβοπληρωμένους 
συμβούλους ἤ στελέχη σέ ὑπουργεῖα. Καί πολύ 
φοβούμαστε ὅτι ἡ τακτική αὐτή ἀκολουθήθηκε σέ 
ὅλων τῶν εἰδῶν τίς διαδικασίες λήψης ἀποφάσεων 
μέσα στήν ΕΟΚ ἀρχικά καί μετέπειτα στήν Ε.Ε.

 Ὅμως αὐτό πού συμβαίνει σήμερα εἶναι ἀνέ-
ντιμο καί ἀνήθικο τόσο ἐκ μέρους τοῦ πολιτικοῦ 
καί δημοσιογραφικοῦ προσωπικοῦ ἀλλά κυρίως 
τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ καί ἐπιστημονικοῦ προσωπικοῦ 
τῆς χώρας τοὐλάχιστον ὅσον ἀφορᾶ τούς κατό-
χους θέσεων λήψεως ἀποφάσεων, διαμόρφωσης 
πολιτικῆς ἀλλά καί ἐκείνων πού ἔχουν τή δυνα-
τότητα ἐνημέρωσης καί ἐπηρεασμοῦ τῆς κοινῆς 
γνώμης. Ποιό δηλαδή; Τό ὅτι ὁ Ἑλληνικός λαός 
ἔχοντας βιώσει ἐπί ἕξι μέ ὀκτώ συνεχῆ ἔτη τήν 
καταστροφή ἐξακολουθεῖ νά βρίσκεται σέ μία κα-
τάσταση κατάθλιψης ταυτόχρονα ὅμως ἄγνοιας 
καί σύγχυσης. Δηλαδή ἐνῶ καταλαβαίνει ὅτι αὐτό 
τό ὁποῖο βιώνει εἶναι ἀδιέξοδο καί ἀτελέσφορο 
ταυτόχρονα ὅμως δέν γνωρίζει οὔτε πού πηγαίνει 
οὔτε πού καί πώς νά κινηθεῖ γιά νά ξεφύγει. Ἀπό 
τά ΜΜΕ ἔχει ἀκούσει χιλιάδες ὡρῶν ἐκπομπές 
πρωτίστως μέ οἰκονομολόγους ἀκαδημαϊκούς κα-
θηγητές καί δευτερευόντως οἰκονομολογοῦντες 
πολιτικούς καί δημοσιογράφους οἱ ὁποῖοι ἔχουν 
στή συντριπτική τους πλειοψηφία ἕνα κοινό: Λένε 
τήν γνώμη τους γιά διάφορα θέματα σέ περιορι-

σμένο χρονικό διάστημα, συμφωνοῦν ὅτι πρέπει 
νά συνεχίσουμε σέ αὐτή τήν «εὐρωπαϊκή» πο-
λιτική, ταυτόχρονα ὅμως κανένας ἀπό αὐτούς 
ὅταν ἐρωτηθεῖ δέν γνωρίζει νά ἀπαντήσει πότε 
θά βγοῦμε ἀπό αὐτή τήν κρίση, πότε θά μειωθεῖ 
ἡ ἀνεργία, ποιά θά εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς χώρας μας 
ἄν συνεχίσει σέ αὐτό τό πρόγραμμα, συμφωνοῦν 
ὅμως ὅτι μέ ἐθνικό νόμισμα «θά πέσει ὁ οὐρανός 
στό κεφάλι μας». 

Πολλοί δέ ἐξ αὐτῶν δημοσίως ἤ κατ’ ἰδίαν πα-
ραδέχονται ὅτι ἡ ἐφαρμοζόμενη αὐτή πολιτική 
δέν βγαίνει, ἀλλά τό ἀποδίδουν εἴτε στό ὅτι ἡ 
χώρα δέν ἔχει ἐφαρμόσει τίς μεταρρυθμίσεις εἴτε 
μέ ἕνα πιό σωστό μίγμα πολιτικῆς θά εἴχαμε κα-
λύτερα ἀποτελέσματα πού ἄν ἡ κυβέρνηση τό εἶχε 
προτείνει στούς δανειστές –οἱ ὁποῖοι δέχονται ὅτι 
ἰσοδύναμο τούς προτείνει ἡ κυβέρνηση– δέν θά 
εἴχαμε αὐτή τήν ἐπιδείνωση. Δέν ἀναλογίζονται 
ὅμως ὅτι ἡ εἰκόνα πού ἔχουν στό μυαλό τους γιά 
τό τί εἶναι καί τί θέλουν οἱ δανειστές δέν συμπίπτει 
μέ τήν πραγματικότητα ἀφοῦ ἡ πολιτική πού οἱ 
δανειστές θέλουν ἔχει συμφωνηθεῖ καί καταγραφεῖ 
στά μνημόνια, αὐτή ἐφαρμόζεται, ἀνεξάρτητα τοῦ 
ποιό πρόσωπο παριστάνει κάθε φορᾶ τόν πρω-

θυπουργό, ἐνῶ τά κοινωνικά ἀποτελέσματα τῆς 
ἐφαρμοσθήσης πολιτικῆς ἦταν ἀκριβῶς σέ αὐτά 
πού στόχευε τό πρόγραμμα. Ἡ δέ χώρα μας σύμ-
φωνα μέ τόν ΟΟΣΑ εἶναι πρωταθλήτρια μεταξύ 
τῶν χωρῶν πού τόν ἀπαρτίζουν στήν ἐφαρμογή 
«μεταρρυθμίσεων» μείωσης τοῦ μισθολογικοῦ 
κόστους, συρρίκνωσης τοῦ κοινωνικοῦ κράτους, 
δημοσιονομικῶν περικοπῶν, μείωσης τοῦ κοινω-
νικοῦ κράτους καί τῶν κρατικῶν δαπανῶν.

Δυστυχῶς ὅμως ὅλα αὐτά λέγονται χωρίς νά 
ὑπάρχει ἐκπονημένη οἰκονομοτεχνική μελέτη μέ 
ἀποτελέσματα καί προτάσεις πού νά στηρίζονται 
σέ μετρήσιμα μεγέθη ἐπί τῆς Ἑλληνικῆς πραγματι-
κότητας. Τότε μόνο οἱ γνῶμες ἔχουν ἀξία καί ἀξίζει 
νά ἐκφέρονται ἐνώπιον καί πρός γνώση τοῦ Ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ ὥστε αὐτός νά μπορεῖ νά κρίνει καί νά 
διαμορφώνει ἄποψη. Καί μελέτες ὄχι μόνο γιά τήν 
ὑφιστάμενη πολιτική ἀλλά καί ὁποιαδήποτε ἄλλη 
ἐναλλακτική θά μποροῦσε νά ἐφαρμοσθεῖ,χωρίς 
κανένα προαπαιτούμενο ἤ δέσμευση παρά μόνο 
ἡ ἐπιβίωση καί εὐημερία, μεσοπρόθεσμα καί μα-
κροπρόθεσμα, τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ἡ ἐθνική 
του ἀνεξαρτησία, γιά τίς σημερινές καί ἑπόμενες 
γενεές. Νά ἀποκτήσει ἔτσι ὁ λαός καθαρή εἰκόνα 
γιά τό ποιό εἶναι τό πρόγραμμα πού ἐφαρμόζεται, 
πού ὁδηγεῖ, σέ ποιό ὕψος ἀναμένονται μέ βάση 
αὐτό τό πρόγραμμα νά κυμανθοῦν οἱ μισθοί καί 
οἱ συντάξεις, τό ποσοστό τῆς ἀνεργίας, ποιά ἡ 

ἀναμενόμενη εἰκόνα 
τῆς χώρας του στό 
τέλος τοῦ προγράμ-
ματος, ποιό τό ἀνα-
μενόμενο ποσοστό τοῦ πρωτογενοῦς (γεωργία, 
ἐξόρυξη ὀρυκτοῦ πλούτου) καί δευτερογενοῦς 
τομέα (βιομηχανία μεταποίηση). Ποιά τά κριτή-
ρια ἐπιτυχίας ἤ ἀστοχίας τοῦ προγράμματος. Καί 
βέβαια νά μελετηθεῖ ἐνδολεσχῶς ἡ προοπτική 
μετάβασης σέ ἐθνικό νόμισμα.

Αὐτά ὅλα τα ἀναμένει ὁ λαός ἀπό τούς ἀκαδη-
μαϊκούς του οἰκονομολόγους καί ὄχι μόνο, ἀφοῦ 
αὐτός πληρώνει τίς ἕδρες τους, τώρα τούς χρει-
άζεται. Τέτοιου εἴδους ἐρωτήσεις θά ἀναμένετο 
ἀπό δημοσιογράφους πού πρῶτα εἶναι αὐτοί ἐνη-
μερωμένοι καί μετά θέλουν νά βοηθήσουν τόν 
Ἑλληνικό λαό νά διαμορφώσει ἄποψη. Πρωτίστως 
ὅμως θά τό ἀνέμενε αὐτό ἀπό τήν πολιτική καί 
πολιτειακή του ἡγεσία, μέ τό πλῆθος τῶν συμβού-
λων καί ἐπιστημόνων δημοσίων ὑπαλλήλων πού 
διαθέτει καί ὁ Ἕλληνας φορολογούμενος πλη-
ρώνει, νά τόν ἐνημερώσει γιά ὅλες τίς πιθανές 
προοπτικές. Τότε μόνο, ὅταν συνειδητοποιήσει ὅτι 
τοῦ λένε ἀλήθεια, ὅταν καταλάβει πού βρίσκεται 
καί κυρίως πού πηγαίνει, τί δυσκολίες ἀναμένεται 
νά βρεῖ στό δρόμο του ἀλλά καί ποιά τά σταθερά 
σημάδια ὁρατῆς καί μόνιμης προόδου ὄχι μόνο 
γι’ αὐτόν ἀλλά καί γιά τά παιδιά του, τότε μόνο 
θά εἶναι ἕτοιμος νά σηκώσει τά μανίκια καί νά 
ριχθεῖ στή δουλιά. Ἀλλιῶς, ὅπως σωστά ἔχει λε-
χθεῖ, τί σέ νοιάζει ἄν φυσάει ἀφοῦ δέν ξέρεις σέ 
ποιό λιμάνι πηγαίνεις.

Αὐτή θά ἔπρεπε νά ἦταν ἡ κατάσταση γιά τή 
χώρα μας, ἀλλά δυστυχῶς ἔχουμε τήν ἐντύπωση, 
πλέον ἄν ὄχι τήν πεποίθηση (γιατί ἀλλιῶς δέν 
ἐξηγεῖται τό μακροχρόνιο), ὅτι συμφέρει πολ-
λούς ἡ διατήρηση καί τροφοδότηση τῆς σύγχυσης 
ἀφοῦ ἐφαρμόζονται εὐκολότερα αὐτά πού ἔχουν 
ἀποφασίσει ἄλλοι γιά ἐμᾶς μέ τή συνέργεια τῶν 
ἐγχωρίων ἐκτελεστῶν τους. Πῶς εἶναι δυνατόν νά 
μιλήσει ἐλεύθερα καί μέ εἰλικρίνεια ἕνας ἀκαδη-
μαϊκός ἀφοῦ βρίσκεται στή μισθοδοσία Τραπεζῶν 
καί χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τῆς ΕΕ; 
Ὅταν γνωρίζει ὅτι ὁποιαδήποτε ἐκφορά γνώμης 
ἀντίθετα μέ τό ἰσχῦον σύστημα θά τόν ἀποκόψει 
ἀμέσως ἀπό ὁποιαδήποτε χρηματοδότηση, θά τόν 
δυσκολέψει ἐργασιακά καί θά τόν ἐξαφανίσει ἐπι-
κοινωνιακά; Πόσοι ἀρθρογράφοι καί δημοσιογρά-
φοι δέχονται πιέσεις ἀπό τήν ἐργοδοσία τους γιά 
τό τί γράφουν; Οἱ ὁποῖοι ἐπιχειρηματίες τῶν ΜΜΕ 
μέ τή σειρά τους ἀπό πολιτικούς μέ ἐκβιασμούς 
γιά οἰκονομικούς ἐλέγχους, χορηγεία δανείων 
κλπ. Ἄλλωστε δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε ὅτι ἡ Ε.Ε. 
ἀλλά καί οἱ Η.Π.Α. ἔχουν στόν κατάλογο μισθο-
δοσίας τους, μέ προϋπολογισμούς ἑκατομμυρίων 
εὐρώ, χιλιάδες νῦν καί πρώην ἀκαδημαϊκούς, δη-
μοσιογράφους, πολιτικούς μέ σκοπό νά διαμορ-
φώνουν ἐπηρεάζουν καί προωθοῦν στήν κοινή 
γνώμη τῶν χωρῶν τους τίς κυρίαρχες πολιτικές 
πού ἀποφασίζονται ἀπό δυναμικές μειοψηφίες 
γραφειοκρατῶν, ἐπιχειρηματιῶν καί πολιτικῶν 
στίς Βρυξέλλες καί τήν Οὐάσιγκτον;

Δέν εἶναι τυχαῖο ἄλλωστε ὅτι τίς περισσότερες 

Νά μήν κοιμοῦνται ἥσυχοι...
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Οἱ μαριονέτες τοῦ πολιτικοῦ συστήματος συνεχίζουν νά παίζουν τό 
ἔργο πού σκηνοθέτησαν οἱ κοσμοκράτορες τοῦ κόσμου τούτου, ἡ 

παγκοσμίως ἡγεμονεύουσα Νέα Τάξη Πραγμάτων. Τό σενάριο ξετυλίγεται 
σύμφωνα μέ τό σχέδιό τους, ἀπό τή στιγμή πού δέν ὑπάρχει οὐσιαστική 
ἀντίδραση ἀπό τόν Ἑλληνικό λαό. Ἡ πορεία μας λοιπόν, εἶναι προδιαγε-
γραμμένη. Ἰδιαιτέρως μετά τήν Μεταπολίτευση παρατηρεῖται συρρίκνωση 
τῆς ὀντότητας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἐδαφική, πνευματική, οἰκονομική.

Ἡ πολιτική ἀλητεία ὁδηγεῖ τήν Πατρίδα μας στήν καταστροφή, μέ 
ἀντάλλαγμα τήν ἐξουσία καί τό χρῆμα, ἀνεξαρ-
τήτως χρώματος καί ἰδεολογίας. Ἄλλωστε τά 
κλισέ «δεξιά» καί «ἀριστερά» οὐσιαστικά ἀνή-
κουν στό παρελθόν καί μόνο διχαστικά καί ὀλέ-
θρια λειτούργησαν γιά τό λαό μας. Τούς ὅποιους 
ἔντιμους τούς ἀποβάλλει τό σάπιο σύστημα τῆς 
διαπλοκῆς, τῶν Μέσων Ἐνημέρωσης, τῆς οἰκο-
νομικῆς ἐλίτ καί τῶν πολιτικῶν τζακιῶν.

Δέν εἶναι μόνο ἡ προπαγάνδα συστηματική καί συνεχής, τόσο ὑπέρ τῆς 
«Εὐρωπαϊκῆς πορεία τῆς Χώρας καί τοῦ Εὐρώ», ὅσο καί ἡ δαιμονοποίηση 
κάθε ἀντίθετης ἄποψης. Διαρκῆς καί σχεδιασμένος εἶναι καί ὁ ἀποκλει-
σμός ἀπό τά Μέσα Ἐνημέρωσης Πανελλήνιας ἐμβέλειας, κάθε ἀντίθετης 
ἐπιχειρηματολογίας. Ἀκοῦτε ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μᾶς ἔσωσαν. Δέ θά 
ἀκούσετε ὅμως στά προαναφερθέντα μέσα, ὅτι 238 δίς € δόθηκαν στίς 
τράπεζες (http://tinyurl.com/zehj2p8) καί 60 δίς € πληρώσαμε γιά τόκους 
στούς δανειστές ἀπό τήν ἐφαρμογή τῶν μνημονίων μέχρι σήμερα καί γι’ 
αὐτό ἡ Ἑλλάδα χρεοκόπησε. Γιατί δανειστήκαμε περίπου 237 δίς €, ἐνῶ 
οἱ κραιπάλες καί ἡ διασπάθιση τοῦ Δημοσίου χρήματος ἀπό τό Ἑλληνικό 
πολιτικό σύστημα στό παρελθόν ὑπολογίζονται σέ 60-65 δίς €. 

Ἐδῶ καί καιρό ὅμως ἀξιωματοῦχοι τοῦ ΔΝΤ καί οἰκονομολόγοι ἀπό ὅλο 
τόν κόσμο ἔρχονται νά ποῦν τήν ἀλήθεια. Ὁ κ. Olivier Blanchard γιά πα-
ράδειγμα, πρώην ἐπικεφαλῆς οἰκονομολόγος τοῦ ΔΝΤ, ἀναφέρεται στήν 
Ἑλληνική τραγωδία καί ἐξηγεῖ ὅτι ἡ ἐφαρμογή τῶν προγραμμάτων διάσω-
σης: α). ὑπηρέτησε μόνο τήν αὔξηση τοῦ χρέους καί ἀπαιτοῦσε ὑπερβολική 
δημοσιονομική προσαρμογή, β). ἡ χρηματοδότησή τους χρησιμοποιήθηκε 
γιά τήν ἀποπληρωμή τῶν ξένων τραπεζῶν, γ). ἐφάρμοσε δομικές μεταρ-
ρυθμίσεις πού «σκότωναν» τήν ἀνάπτυξη καί αὐτές ὁδήγησαν τή Χώρα 
σέ βαθειά οἰκονομική ὕφεση (Olivier Blanchard, “Greece: Past Critics and 
the Path Forward”, IMFdirect, July 20, 2015).

Αὐτές οἱ ἀλήθειες ὅμως δέν ἀκούγονται. Ἀπε-
ναντίας κοροϊδεύουν τόν Ἑλληνικό λαό ὅτι ἔρχε-
ται ἡ ἀνάπτυξη. Ἀπό τό 2011 οἱ πολιτικοί πού 
βρίσκονται κάθε φορᾶ στήν ἐξουσία τήν προα-
ναγγέλουν καί τήν «περιμένουν».

Φτάσαμε στό τέλος τοῦ 2016, ἡ πραγματικό-
τητα εἶναι ἀπελπιστική. Παρατηρῆστε τήν κατά-
σταση στήν Ὑγεία, στήν Πρόνοια καί στήν Ἐκπαί-
δευση. Ἀναλογιστεῖτε τόν ἀφανισμό τῆς Ἑλλάδος 
πού ἔρχεται, μιᾶς καί οἱ γεννήσεις μειώνονται 

δραματικά, ἐνῶ 600.000 Ἕλληνες μετανάστευσαν, ἐκ τῶν ὁποίων 450.000 
νέοι ἐπιστήμονες. Παρατηρῆστε τό συνεχές κλείσιμο τῶν ἐπιχειρήσεων, 
τήν τεράστια ἀνεργία, τίς αὐτοκτονίες…

Αὐτά εἶναι τά ἐπακόλουθα τῆς «σωτηρίας» μας, ὅπως ἀποκαλεῖ τό πο-
λιτικό σύστημα τό γεγονός τῆς παραμονῆς μας στήν Εὐρωζώνη καί τοῦ 
ἀπαραίτητου, κατ’ αὐτούς, δανεισμοῦ μας. 

Τί ἄραγε περιμένουμε ἀκόμη; Τίποτε διαφορετικό ἀπό τή συνέχιση τῆς 
Νεοφιλελεύθερης σκληρῆς λιτότητας. Ἡ προβλεπόμενη μείωση ὅλων των 
συντάξεων ἕως τό 2019 κατά 8,2 δίς € (Γενικό Λογιστήριο τοῦ Κράτους 
ἔκθεση ἀριθμ. 141/16-2016), πιθανότατα θά εἶναι ἀκόμα μεγαλύτερη, μιᾶς 
καί ἡ οἰκονομία συνεχίζει νά καταρρέει. Τά ἀσφαλιστικά ταμεῖα ἔχουν σή-
μερα συνολικό ἔλλειμμα 17 δίς €. Τό προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ γιά 

τό 2017 προβλέπει 2,6 δίς € νέους φόρους. 
Ἰσχυρίζονται μάλιστα ὅτι θά ἔχουμε καί κάποιο 
πρωτογενές πλεόνασμα. Ὅμως ἐπειδή στό πρωτο-
γενές πλεόνασμα δέν συ μπε ριλαμβάνονται οἱ τόκοι 
πού καταβάλλει ἡ Χώρα, ἀκόμα καί ἄν ἐπαληθευτοῦν 
οἱ προβλέψεις τῆς κυβέρνησης, ὑπάρχει ἔλλειμμα 4,5 δίς € –σύμφωνα πά-
ντα μέ τό προσχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ– πού θά καλυφθεῖ, εἴτε μέ νέο 
δανεισμό(;), εἴτε μέ τήν πώληση Δημόσιας περιουσίας. Ἄλλωστε, αὐτή εἶναι 
ἡ στάση τῶν δανειστῶν σέ ὅλη αὐτή τήν καταστροφή. Προχωρῆστε τίς 
μεταρρυθμίσεις λένε καί συγκεκριμένα ἐκποιῆστε τή Δημόσια περιουσία. 
Αὐτός εἶναι ὁ βασικός τους στόχος, νά πουληθεῖ ὁλόκληρη ἡ δημόσια πε-
ριουσία καί οἱ ὑποδομές τῆς Χώρας. Ἄλλωστε, ὁ θεμέλιος λίθος τοῦ νέου 
προγράμματος, –“the corner stone” ὅπως ἀκριβῶς τό ἀναφέρει τό ἔγγραφό 
του Eurogroup (14-8-2015)– τό ὁποῖο ὑπέγραψαν ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ 
καί ΠΟΤΑΜΙ στίς 30-7-2015, εἶναι οἱ ἰδιωτικοποιήσεις.

Ἡ Ἑλλάδα καί παλαιότερα εἶχε πάρει δάνεια μέ ὑποθήκευση Δημόσιας 
περιουσίας, εἶχε μάλιστα ὑποθηκευθεῖ ἀκόμα καί ὁ ἐλαιώνας τῆς Ἀμφισ-
σας(1927), ποτέ ὅμως δέν ἔγινε κατάσχεση τῆς Δημόσιας περιουσίας λόγῳ 
τῶν δανείων. Τώρα πουλιοῦνται τά πάντα, νερό, ἠλεκτρικό ρεῦμα, τη-
λεπικοινωνίες, δρόμοι, ἀεροδρόμια, λιμάνια καί πρωτοστατεῖ σέ αὐτά ὁ 
ΣΥΡΙΖΑ, καί γίνεται φανερό πλέον γιατί τόν ἔφεραν στήν ἐξουσία. Στή 
συνέχεια θά ἀκολουθήσει ἡ Ν.Δ. γιά ὅ,τι δέν θά «καταφέρει» μέχρι τότε 
ὁ ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή θά ἔρθει γιά νά συνεχίσει νά καταστρέφει ἐκεῖ πού θά 
σταματήσουν οἱ σημερινοί.

Ἡ καταστροφή ὅμως πού ἔχει ἐπιφέρει τό πολιτικό σύστημα δέν εἶναι 
μόνο οἰκονομική. Σκεφτεῖτε ὅτι τά νησιά μας, τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, 
ἔχουν μετατραπεῖ σέ ἀποθῆκες δεκάδων χιλιάδων ψυχῶν, προσφύγων καί 
κυρίως οἰκονομικῶν λαθρομεταναστῶν. Ἀναλογιστεῖτε τήν ἀνασφάλεια 
πού νιώθουν οἱ ἀκρίτες μας ἐκεῖ. Παρατηρῆστε τόν ἀνοικτό πόλεμο ἐνα-
ντίον τῆς Ὀρθόδοξης ἰδιοπροσωπείας τῶν Ἑλλήνων καί τῆς Ἱστορίας μας, 
δηλαδή ἐναντίον τοῦ πολιτισμοῦ μας, μιᾶς καί πολιτισμός (ἀπό τό πόλις) 
σημαίνει τόν τρόπο ζωῆς. Ἀναλογιστεῖτε τούς ἐθνικούς κινδύνους, καθώς 
ἡ Πατρίδα μας μέ ἐξασθενημένη τήν ἄμυνα δέχεται εὐθεῖες ἀπειλές, κυρίως 
ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά καί ἀπό τήν Ἀλβανία.

Ἄραγε ὡς πότε ὁ Ἑλληνικός λαός θά παραμένει κομπάρσος στό ἔργο 
τῆς καταστροφῆς τῆς Πατρίδας μας; Γιατί λύση ὑπάρχει. Λύση ὑπάρχει 
ἄν ὁ λαός μας ἀντιληφθεῖ τήν κρισιμότητα τῆς κατάστασης καί συνει-
δητοποιήσει ὅτι δέν πρέ-
πει νά περιμένει τίποτα 
ἀπό τό ὑπάρχον πολιτι-
κό σύστημα, παρά τήν 
ἀνακύκλωση τῆς «ἀκα-
θαρσίας». Ἄν σταματή-
σει νά ἐμπιστεύεται τούς 
πολιτικούς, θαμῶνες τῶν 
μασωνικῶν στοῶν καί 
λεσχῶν. Ἄν ἀναλογιστεῖ 
τήν Ἱστορία καί τά ἰδανι-
κά τῶν πατέρων μας πού 
κράτησαν τόν τόπο τοῦτο 
ἐλεύθερο ἀπό κάθε μορφῆς δυνάστες. Ἄν καταλάβει ὅτι ἡ κρίση ἔγινε καί 
οἰκονομική, γιατί προϋπῆρξε πνευματική καί ἠθική.

Ὅσον ἀφορᾶ δέ στή δυσκολία ἐπιβίωσης πού ἀντιμετωπίζουν οἱ πολί-
τες τῆς Χώρας, ἄς γίνει συνείδηση ὅλων ὅτι: τά χρήματα θά λιγοστεύουν 
συνεχῶς στήν Ἑλλάδα διότι ἡ Χώρα δέν παράγει Εὐρώ καί τά ὑπάρχοντα 
μειώνονται συνεχῶς μέσῳ τῶν μέτρων λιτότητας καί τῶν ὀφειλῶν τῶν 
δανείων πού βγαίνουν ἐκτός συνόρων. Ἐπειδή, λοιπόν, ἡ προσφορά τοῦ 
χρήματος ἀποτελεῖ θεμελιώδη συντελεστή τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, 
ἡ Ἑλλάδα θά συνεχίσει νά βουλιάζει στήν ὕφεση καί οἱ Ἕλληνες στήν 
προγραμματισμένη ἐξαθλίωση μέχρι νά ὁδηγηθεῖ ἡ Χώρα ἐκεῖ πού θέλει 
ἡ Παγκόσμια Νέα Τάξη. 

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σᾶς καλεῖ σέ μία ριζική ἀνατροπή τοῦ πολιτικοῦ 
συστήματος καί τῆς καταστροφικῆς πορείας. Σέ διαφορετική περίπτωση 
μόνο ἐξωτερικά γεγονότα μποροῦν νά σταματήσουν τήν διαδρομή μας 
πρός τόν καθολικό μαρασμό.

Μιχαήλ Ε. Ἠλιάδης
Συνδιοικητής Πολιτικῆς Παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»           

Ἡ Ἑλλάδα στήν πορεία τῆς ὁλοσχεροῦς καταστροφῆς
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Ὑπάρχει προοπτική γιά τήν Εὐρωζώνη;

Τά ἐπίμονα προβλήματα στήν Εὐρωζώνη ἔχουν 
περαιτέρω βαθύνει ἀπό τήν ἔναρξη τῆς πα-

γκόσμιας ὕφεσης τοῦ 2008-2009. Τά προβλήματα 
αὐτά ἔχουν ἀποκαλύψει τίς κρυφές ἀδυναμίες τῆς 
οἰκονομικῆς σύγκλισης, ἀδυναμίες πού μεταμφι-
έσθηκαν ὑπό τό πλαίσιο τῆς συνθήκης τοῦ Μάα-
στριχτ τοῦ 1992. Τό ὑπάρχον χάσμα μεταξύ τῶν 
χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης ἔχει δημιουργήσει στήν 
νομισματική ἕνωση βαθιά ἀβεβαιότητα, καθώς 
ἔχει ἀποκαλύψει γιά μία ἀκόμη φορᾶ τή δύσκα-
μπτη διαφωνία μεταξύ τῆς βόρειας καί νότιας 
δημοσιονομικῆς κουλτούρας. Ἡ τρέχουσα σύρ-
ραξη στήν Μέση Ἀνατολή, πού ἔχει προκαλέσει 
τήν μετακίνηση τοῦ πληθυσμοῦ, ἔχει μεγιστο-
ποιήσει τίς ἐπιπτώσεις στά ἐν λόγῳ προβλήματα 
τῆς Εὐρωζώνης. Ἐπιπροσθέτως, ἡ γεωπολιτική 
ἀβεβαιότητα ἔχει ἐνθαρρύνει τήν ἀναθεώρηση 
τῶν ὑφιστάμενων γεωπολιτικῶν σχέσεων δημι-
ουργώντας ἕνα πλαίσιο πολυαρχίας. Ἡ ἐμπειρία 
BREXIT ἀποκάλυψε τί σημαίνει γιά μία χώρα ἡ 
παράδοση τῆς ἐθνικῆς της κυριαρχίας καί οἱ ἐπι-
πτώσεις αὐτῆς ἐπί τῆς ἐθνικῆς της ταυτότητος, 
δεδομένου ὅτι ἡ περιφερειακή σύγκλιση ἀπαιτεῖ 
ἀπό τά κράτη-μέλη σταδιακά νά παραδώσουν τήν 
ἐθνική τους κυριαρχία προκειμένου νά ὠφελη-
θοῦν οἰκονομικά. Αὐτή εἶναι ἡ Ἀχίλλειος πτέρνα 
τῆς ἀρχιτεκτονικῆς τῆς περιφερειακῆς οἰκονο-
μικῆς σύγκλισης. Ἡ ἐμπειρία BREXIT, ἡ ὁποία 
σήμανε τήν ἔξοδο τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἀπό 
τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, σηματοδότησε τήν βαθιά 
ἀνησυχία τοῦ βρετανικοῦ λαοῦ γιά ἐπικείμενη 
ἀπειλῆ ἐπί τοῦ ἐθνικοῦ του χαρακτῆρα ἡ ὁποία 
προκύπτει ἀπό τό ἄνοιγμα τῶν συνόρων καί τήν 
πιθανή ἀνεξέλεγκτη εἰσροή μεταναστῶν. Ἐπι-
πλέον, τό ἐπιχείρημα τῆς σχετικῆς ἀπώλειας τῆς 
ἐθνικῆς κυριαρχίας ἐνισχύεται ἀπό τήν ἀδυναμία 
τῆς παρούσης ἀρχιτεκτονικῆς τῆς παγκοσμιοποί-
ησης νά προστατεύσει ἐθνικές θέσεις ἐργασίας 
καί ἐθνικά εἰσοδήματα. Οἱ πολιτικό-οἰκονομικές 
ἐπιπτώσεις τῆς BREXIT ἔχουν ὑποβαθμίσει τήν 
ἰδέα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης δίνοντας σέ σκε-
πτικιστές προηγμένων περιφερειακῶν ἐμπορικῶν 
συμφωνιῶν (ΠΕΣ) – advanced Regional Trade 
Agreements (RTAs)ἀξιοπιστία στό ἐπιχείρημά 
τους ὅτι πολυμεροποιημένες ἐμπορικές συμ-
φωνίες (multilateralization) εἶναι προτιμότερες 
τῆς περιφερειακῆς σύγκλισης (Regional Trade 
Agreements).

Η παροΥσα καταστασΗ τΗσ ΕΥρωζωνΗσ

Ἀπό τίς ἀρχικές δημοσιονομικές οἰκονομικές 
ἀδυναμίες κρατῶν-μελῶν τῆς Εὐρωζώνης, δη-
λαδή, τῆς Πορτογαλίας, τῆς Ἰταλίας, τῆς Ἑλλά-
δος καί τῆς Ἱσπανίας (PIGS), ἡ πρόοδος γιά τή 
γεφύρωση τῶν δημοσιονομικῶν διαφωνιῶν καί 
τῆς δυσαρμονίας μεταξύ τῶν βορείων καί νοτί-
ων χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης ὑπῆρξε ἀνεπαρκής 
σέ σαφήνεια, προσανατολισμό καί ἀποτελεσμα-
τικότητα. Θά μπορούσαμε νά ἰσχυρισθοῦμε ὅτι 

ἡ συμμετοχή τοῦ ΔΝΤ στά ἐν λόγῳ οἰκονομικά 
προβλήματα τῆς Εὐρωζώνης ἦταν ἀπερίσκεπτη 
καθώς κατέδειξε τήν ἀδυναμία ἤ τήν ἀπροθυμία 
τοῦ Γιουρογκρούπ(Eurogroup) νά χειριστεῖ καί 
νά διαχειριστεῖ ἀποτελεσματικά τά προβλήματα 
τῶν προαναφερθέντων κρατῶν-μελῶν. Ἐπί τοῦ 
παρόντος, ἀξιολογῶντας τό πρόσφατο προγράμ-
μα οἰκονομικῆς προσαρμογῆς τῆς Ἑλλάδος,τό 
Γιουρογκρούπ ἀναγνώρισε τήν Ἑλληνική πρόοδο, 
ἀλλά ἔχει κατηγορηματικά ἀρνηθεῖ νά ἐξετάσει 
τήν προοπτική γιά τή μακροπρόθεσμη ἀνακού-
φιση τοῦ Ἑλληνικοῦ δημόσιου χρέους, ἀναγκά-
ζοντας τήν Ἑλληνική οἰκονομία νά παραμένει σέ 
ὕφεση. Ταυτόχρονά το ΔΝΤ, τό ὁποῖο ἔχει ἐδῶ 
καί ἀρκετό καιρό ταχθεῖ ὑπέρ τῆς ἀναδιάρθρωσης 
τοῦ δημόσιου χρέους τῆς Ἑλλάδος καθιστῶντας 
τό βιώσιμο κι’ ἔτσι δίδοντας τήν εὐκαιρία στό 
Ἑλληνικό Δημόσιο νά ἀναζητήσει χρηματοδό-
τηση ἀπό τίς ἀγορές, ἔχει ζητήσει ἀπό τήν Ἑλλά-
δα νά ἐπωμισθεῖ ἕνα 10-ετές πακέτο πρόσθετων 
οἰκονομικῶν μεταρρυθμίσεων τίς ὁποῖες τό Γιου-
ρογκρούπ δέν φαίνεται νά θεωρεῖ ἀπαραίτητες. 
Προφανῶς ὑπάρχει βαθιά διαφωνία μεταξύ τοῦ 
Γιουρογκρούπ καί τοῦ ΔΝΤ γιά τό πῶς θά συνεχι-
στοῦν ἐφεξῆς οἱ Ἑλληνικές οἰκονομικές μεταρρυθ-
μίσεις στούς τομεῖς Ἐργασίας, Ἀγορᾶς καί Ξένων 
ἐπενδύσεων (foreign direct investment – FDI). 

Αὐτό αὐξάνει τό ἐπίπε-
δο τῆς ἀβεβαιότητoς 
στό ἐσωτερικό τῆς 
Εὐρωζώνης καί περιο-
ρίζει τήν προοπτική τῆς 
Ἑλλάδος νά ἀποκτήσει 
πρόσβαση στίς ἀγορές. 
Ἐπιπλέον, ἡ δέσμευση τῆς Ἑλλάδος νά τηρήσει 
τίς δημοσιονομικές της ὑποχρεώσεις στήν Εὐρω-
ζώνη σημαίνει ὅτι πρέπει νά ἐπιτύχει δημοσιο-
νομικό πρωτογενές πλεόνασμα τῆς τάξεως τοῦ 
3,5% τοῦ ΑΕΠ μέχρι τό 2018. Τό μειονέκτημα 
αὐτῆς τῆς πολιτικῆς τοῦ Eurogroup εἶναι ὅτι τό 
πλεόνασμα τοῦ 3,5% τοῦ ΑΕΠ, ὑπό συνθήκας 
ὕφεσης,θά προέλθει ἀπό ὑψηλότερη φορολογία 
πού θά καταστείλει περαιτέρω τήν κατανάλωση 
καί θά παρεμποδίσει τήν οἰκονομική ἀνάπτυξη, 
καθιστῶντας τήν ἐν λόγῳ στρατηγική ἐξ ὁρισμοῦ 
αὐτοκαταστροφική. Παράλληλα, ἡ Ἑλλάδα κα-
λεῖται νά ἐφαρμόσει μεταρρυθμίσεις πού θά συμ-
βάλουν στήν αὔξηση τῆς παραγωγικότητος καί 
τῆς ἀνταγωνιστικότητος τῆς ἀγορᾶς.

ποίο θα ΜποροΥσΕ να Εἶναί το ΜΕλλον 
τΗσ ΕΥρωζωνΗσ;

Ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀξιοπιστία τῆς Εὐρωζώνης, 
τήν οἰκονομική κρίση τοῦ 2010, θά ‘πρεπε νά τήν 
ἔχει χειριστεῖ τό Εὐρωπαϊκό Ταμεῖο Χρηματο-
πιστωτικῆς Σταθερότητας (EFSF), μήν ἐπιτρέ-
πονταςστό ΔΝΤ νά εἰσέλθει στίς οἰκονομικές 
ὑποθέσεις τῆς Εὐρωζώνης. Ἡ δημιουργία τοῦ 
Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθερότητας (ΕΜS) 
τό 2012 ἐνίσχυσε περαιτέρῳ τή δέσμευση τῆς 
Εὐρωζώνης καί τῆς ἔδωσε τήν δυνατότητα νά 
χειριστεῖ τήν κρίση στήν περιοχή της. Τό νεοσυ-
σταθέν Εὐρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θά 
‘πρεπε νά εἶχε συσταθεῖ ὄχι μόνο γιά τόν περιο-
ρισμό τῶν ἐπιπτώσεων δημοσιονομικῆς ἀταξίας, 
ἀλλά καί γιά νά βοηθήσει στήν προώθηση τῆς 
δημοσιονομικῆς ἐνοποίησης κάνοντάς την ὄχι 
μόνο ἐφικτή, ἀλλά καί βιώσιμη. Λαμβάνοντας 
ὑπόψη τίς βαθιές διαφορές στίς κοινωνικές ἀξίες 
καί φιλοσοφίες μεταξύ τῶν βορείων καί νοτίων 
χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης, διαφορές πού ἐπιβράδυ-
ναν τή μετατροπή τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς 
Κοινότητος ἀπό τήν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης τῆς 
Ρώμης τό 1957 στήν Οἰκονομική Ἕνωση μέ τήν 
ὑπογραφή τῆς συνθήκης τοῦ Μάαστριχτ τό 1992, 
σέ συνδυασμό μέ τά τρέχοντα γεγονότα, ὅπως 
ἡ BREXIT καί τό κῦμα τοῦ ἐθνοκεντρισμοῦ πού 
ἀπειλεῖ κράτη-μέλη ὅπως ἡ Ἰταλία καί ἡ Γαλλία 
φαίνεται εὔλογο νά καταγράψουμε τά ἀκόλουθα 
σενάρια ὅσον ἀφορᾶ στό πώς ἡ Εὐρωζώνη θά 
μποροῦσε νά προχωρήσει στό ἑξῆς.

σΕναρίο A - ΕΥρωζωνΗ βαθΜίδων

Αὐτό τό σενάριο ἐξετάζει τήν διάσπαση τῆς 
Εὐρωζώνης σέ δύο βαθμίδες, Α καί Β. ἩΑ βαθμίδα 
θά περιλαμβάνει χῶρες πού ἔχουν ἀρχικά υἱοθε-
τήσει καί ἀξιόπιστα ἐφαρμόσει κοινές δημοσιο-
νομικές πολιτικές. Γιά παράδειγμα, χῶρες ὅπως 
ἡ Ὀλλανδία, ἡ Γερμανία, τό Λουξεμβοῦργο, καί 
ἄλλες πού ἔχουν δείξει μέ συνέπεια ἤ ἔχουν τήν 
τάση γιά μεγαλύτερη δημοσιονομική συμμόρφω-
ση μέ τά κριτήρια τῆς συνθήκης τοῦ Μάαστριχτ 
θά πρέπει νά περιλαμβάνονται στήν βαθμίδα Α 
τῆς Εὐρωζώνης. Στήν Β βαθμίδα τῆς Εὐρωζώνης 
θά πρέπει νά περιλαμβάνονται χῶρες τῶν ὁποίων 
ἡ δημοσιονομική συμπεριφορά ἔχει ὑστερήσει καί 
ἡ ὁποία θά πρέπει νά ἀναδομηθεῖ προκειμένου 
νά ἀναβαθμιστεῖ ἡ δημοσιονομική τους ἀποτελε-

Γράφει ὁ 
διακεκριμένος 

οἰκονομολόγος, 
καθηγητής στό 

Πανεπιστήμιο τοῦ 
Cincinnati στό 

Ohio τῶν ΗΠΑ, Δρ. 
Κωνσταντῖνος Γ. 

Πολυχρονίου.

(Συνέχεια στήν σελ. 16)
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Ἀνεξάρτητα ἀπό τήν 
ἐθνικότητά τους, ὅλοι 

οἱ δικτάτορες, οἱ φασίστες, 
οἱ δυνάστες, οἱ πολέμιοι 
τοῦ λαοῦ δέν ἔχουν θρη-
σκεία, δέν ἔχουν πατρί-
δα, δέν ἔχουν ἰδανικά, δέν 

ἔχουν ἀξίες. Ἀκόμα καί οἱ μέθοδοι πού χρησιμο-
ποιοῦν εἶναι ἴδιες καί δέν διαφέρουν ὅποτε κι ἄν 
ἐφαρμοστοῦν στό πέρασμα τῶν ἐτῶν.

Αὐτή τήν σκέψη γεννᾶ ἡ προβοκατόρικη «δη-
μοσκόπηση» μισθοφορικοῦ τηλεοπτικοῦ σταθ-
μοῦ, πού θέλει νά ἐπιβάλλει τήν ἄποψη πώς οἱ 
πολῖτες στήν Ἑλλάδα καί στήν Κύπρο ἔχουν μεγά-
λη ἐμπιστοσύνη στούς χειρισμούς τῆς Ἑλληνικῆς 
κυβερνήσεως σέ ὅτι ἀφορᾶ στίς συζητήσεις γιά 
τό Κυπριακό.

Ὅσο καί νά προσπαθοῦν οἱ προβοκάτορες μι-
σθοφόροι τοῦ ψεύδους καί τῆς προπαγάνδας, ἡ 
ἀλήθεια εἶναι μία καί κανείς δέν μπορεῖ νά τήν 
ἀμφισβητήσει. Ἡ κυβέρνηση τόσο στήν Ἑλλάδα, 
ὅσο καί στήν Κύπρο δέν ὑπηρετοῦν τά συμφέρο-
ντα τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Ἀπεναντίας, βρίσκονται σέ 

διατεταγμένη ὑπηρεσία 
ἐθνικῆς προδοσίας, ἐάν 
καί ἐφόσον ἀποδεχθοῦν 
τελικά τά ἐκβιαστικά δι-
λήμματα καί τίς ἀπαρά-
δεκτες προτάσεις τῶν 

Τούρκων, πού γίνονται μέ τήν ἀνοχή/συγκατά-
θεση/καθοδήγηση τῶν ἀπογόνων τῶν Φράγκων.

Ὡστόσο, κάποιοι δέν ξεχνάμε πώς ἡ εἰσβολή 
τῆς Τουρκίας στήν Κύπρο στίς 20 Ἰουλίου 1974 
εἶναι ἀναμφισβήτητα ἡ πλέον βάρβαρη πολεμι-
κή ἐνέργεια ἐντός τῶν Εὐρωπαϊκῶν συνόρων 
μετά τό τέλος τοῦ Δευτέρου Παγκοσμίου Πο-
λέμου, πού ὡστόσο παραμένει ἀτιμώρητη ἀπό 
τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, τόν ΟΗΕ καί ὅλους τούς 
ὀργανισμούς καί τίς ὀργανώσεις πού τάχα ὑπη-
ρετοῦν τά ἀνθρώπινα δικαιώματα.

Δέν ξεχνᾶμε πώς τό 36% τοῦ ἐδάφους τῆς 
Μεγαλονήσου μας βρίσκεται ὑπό κατάληψη 
ἀπό τά Τουρκικά ἐχθρικά στρατεύματα, πώς τό 
ἕνα τρίτο τοῦ πληθυσμοῦ ἐκδιώχθηκε βάναυσα 
ἀπό τά σπίτια καί τίς περιουσίες του καί ἔγινε 
πρόσφυγας στήν ἴδια τήν Πατρίδα του, πώς οἱ 
νεκροί τῆς ἐπιδρομῆς μετριοῦνται σέ χιλιάδες, 
ἐνῶ ἑκατοντάδες οἰκογένειες περιμένουν ἀκό-
μα εἰδήσεις γιά τά ἀγαπημένα τους πρόσωπα 
πού ἀπό τότε συνεχίζουν νά δηλώνονται ὡς ... 
«ἀγνοούμενοι».

Δέν ξεχνάμε πώς ἡ Τουρκία μετέτρεψε τό κα-
τεχόμενο κομμάτι τοῦ Ἑλληνισμοῦ σέ ἐπαρχία 
της ἀφοῦ εἶναι οἰκονομικά πλήρως ἑξαρτημένο 
ἀπό αὐτήν καί πώς γιά νά τό πετύχει αὐτό ἐφάρ-
μοσε μεθόδους ἐθνικῆς κάθαρσης ἐκδιώκοντας 
ὅλους τούς Ἑλληνοκύπριους πού εἶχαν παραμείνει 
στίς κατεχόμενες περιοχές, ἀντικαθιστῶντας τά 

Ἑλληνικά τοπωνύμια μέ 
Τουρκικά, λεηλατώντας 
ἐκκλησίες καί καταστρέ-
φοντας κάθε στοιχεῖο 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Δέν ξεχνάμε τούς προδότες «ἐθνάρχες», πού 
ἀντάλλαξαν τόν πρωθυπουργικό θῶκο μέ τήν 
μισή Κύπρο μας, οὔτε αὐτούς πού προδοτικά τήν 
ὁδήγησαν στήν ἀπόσχιση ἀπό τήν Ἑλλάδα καί 
ἀργότερα στήν κατοχή ἀπό τούς Τούρκους.

Τό 2017 πρέπει νά εἶναι ἔτος πού θά παλέψου-
με ὅλοι γιά τήν Μεγαλόνησό μας! Δέν ὑπάρχει 
μόνο ἡ Τουρκία! Δέν ὑπάρχουν μόνο προδότες 
Ἕλληνες πολιτικάντηδες! Ὑπάρχει μιά ἱκανή χού-
φτα ἀνθρώπων στήν Ἑλλάδα καί στήν Κύπρο, πού 
ἀγωνιζόμαστε γιά την ἐπανένωση! Ἡ Ἑλλάδα 
δέν μπορεῖ καί δέν πρέπει νά ζήσει ἀκρωτηρια-
σμένη!

Μανώλης Β. Βολουδάκης
Συνδιοικητής Πολιτικῆς Παράταξης 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ἀπόψεις ἤ καί μελέτες γιά τήν πορεία τοῦ εὐρώ ἤ τήν ἀδιέξοδη πορεία τῆς 
Ἑλληνικῆς οἰκονομίας μέσα στήν εὐρωζώνη τίς ἀκοῦμε ἀπό ξένους δια-
κεκριμένους οἰκονομολόγους καί δή ἀπό ἐκείνους πού προέρχονται ἀπό 
χῶρες ἐκτός τῆς Εὐρωζώνης ἤ τῆς Ε.Ε.

Κυρίως ὅμως τό νά κρατιέται ὁ λαός σέ σύγχυση συμφέρει τό ὑπάρχον 
πολιτικό σύστημα ἐπειδή ἐλαχιστοποιοῦνται ἕως μηδενίζονται οἱ ἀντιδρά-
σεις ὅτι καί νά κάνουν, ἀφοῦ καί νά ὑπάρξει κάποια ἀντίδραση δύσκολα 
μεταδίδεται καί ἐνισχύεται. Ἀλλά καί νά μεταδοθεῖ μόλις πού ἀναδεικνύεται 
μέσα σέ τόσες ἄλλες μνημονικές ἀπόψεις. Ποτέ μέχρι τώρα τό πολιτικό 
σύστημα δέν ἐμφάνιζε τέτοια ἑνότητα καί ὁμοψυχία στήν ἐφαρμογή μιᾶς 
πολιτικῆς ἀλλά καί ποτέ δέν ἦταν τόσο ἀποκομμένο καί ξένο σέ ὁτιδήποτε 
ἀφορᾶ τό λαό, λές καί βρίσκονται σέ κόσμους διαφορετικούς χωρίς καμία 
ἐπικοινωνία μεταξύ τους. 

 Ὅσοι ὅμως ἀπό τό ἐπιστημονικό προσωπικό τῆς χώρας τόλμησαν νά 
ὀρθώσουν ἀνάστημα καί νά ποῦν ὅτι ὁ βασιλιάς εἶναι γυμνός εἶδαν νά 
χάνεται μέχρι καί ἡ ἐργασιακή τους θέση. Χαρακτηριστική περίπτωση ἡ 
ἐπιστημονική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς ὅταν ὑπουργός Οἰκονομικῶν στήν κυ-
βέρνηση Παπανδρέου ἦταν ὁ κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος. Ὁ ὁποῖος ξήλωσε 
ὁλόκληρη τήν ἐπιτροπή ἐν μία νυκτί ἐπειδή στήν ἔκθεση πού δημοσίευσε 
ὑποστήριξε ὅτι τό χρέος ἔτσι ὅπως πήγαιναν τά πράγματα ἦταν μή βιώσιμο, 
ὅταν ἀκόμη κάτι τέτοιο στόν Ἑλληνικό μιντιακό χῶρο δέν ἔπρεπε κἄν νά 

ἀναφέρεται. Μέ πάθος ἀναρωτήθηκε τότε ὁ κ. Βενιζέλος ποιοί ἦταν αὐτοί 
οἱ ἡμεδαποί ἐπιστήμονες πού θά ἀμφισβητοῦσαν τίς ἐπιστημονικές κορυ-
φές πού στελέχωναν τό Δ.Ν.Τ. καί τήν Ε.Ε.; Βέβαια τό γεγονός ὅτι ὅλοι 
ἀναγνωρίζουν τώρα αὐτό πού δέν ἔβλεπαν τότε οἱ φωστῆρες τοῦ Δ.Ν.Τ. 
καί τῆς Ε.Ε., ἤ τό ὅτι χρησιμοποίησαν τήν ἀπηρχαιωμένη μέθοδο τοῦ ἑνός 
πολλαπλασιαστῆ γιά νά ὑπολογίσουν τήν ὕφεση στήν Ἑλληνική οἰκονομία 
ὅταν Ἕλληνες καθηγητές, ἐλάχιστα ὅμως προβεβλημένοι, ὅπως ὁ κ. Θε-
όδωρος Μαριόλης ἀντέτειναν τήν πιό κοπιώδη σάν μελέτη ἀλλά σαφῶς 
ἀκριβέστερη χρήση τῶν πολλαπλῶν πολλαπλασιαστῶν γιά χιλιάδες δια-
φορετικά προϊόντα τῆς Ἑλληνικῆς ἀγορᾶς, οὐδόλως ὤθησε τόν κ. Βενιζέλο 
νά ζητήσει, ἐκ τῶν ὑστέρων ἔστω, συγνώμη γιά τήν προσβολή αὐτή στόν 
Ἑλληνικό ἐπιστημονικό κόσμο. Τήν ἄρνηση ἤ ἀπροθυμία τοῦ πολιτικοῦ 
κόσμου γιά πλήρη καί σέ βάθος ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ συναντοῦμε καί στή 
περίπτωση τῆς κυρίας Γεωργαντᾶ γιά τά πεπραγμένα τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἀλλά 
κυρίως στήν οὐσιαστική ἄρνηση ἐνημέρωσης γιά τό πῶς δημιουργήθηκε καί 
σέ τί συνίσταται τό δημόσιο χρέος, πώς ἔχει διαμορφωθεῖ σύν τῷ χρόνω ἡ 
πορεία τοῦ κατοχικοῦ δανείου στή Γερμανία, οἱ πολεμικές ἀποζημιώσεις κλπ. 

Παρατηροῦμε βέβαια τελευταῖα ὅτι ὅλο καί λιγότεροι ἐμφανίζονται νά 
ὑπερασπίζονται μέ θέρμη τό πρόγραμμα τῆς ἐσωτερικῆς ὑποτίμησης καί 
τοῦ «πάση θυσία στό εὐρώ» πού ἐφαρμόζουν οἱ δανειστές μέ ὄχημα τό 
ἐγχώριο πολιτικό σύστημα, ἀρκετοί δέ ἐμφανίζονται ἀποστασιοποιημέ-
νοι. Ποιό πρόγραμμα δηλαδή; Αὐτό κατά τό ὁποῖο μισθοί, συντάξεις ἀξίες 
ἀκινήτων μειώνονται συνεχῶς μέχρι καί ἀπαξίας ἐνῶ τά χρέη παραμένουν 
ὄχι μόνο ὑψηλά ἀλλά καί διαρκῶς αὐξανόμενα ἔτσι ὥστε ὁ Ἕλληνας νά 
χάνει σταδιακά τήν ἰδιωτική καί δημόσια περιουσία καί νά μετατρέπεται 
ἡ χώρα «στή μεγαλύτερη φυλακή ὀφειλετῶν» ὅπως εὔστοχα ἐπεσήμανε ὁ 
προκαθήμενος τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας. 

Γιά ὅλα αὐτά ὁ πολιτικός καί ἀκαδημαϊκός κόσμος μέ τή συνέργεια τῶν 
κυριότερων Μ.Μ.Ε. σιωπᾶ. 

Ἔτσι δέν θά ἀκούσετε ποτέ νά ἀναφέρονται στοιχεῖα πού θά ἔπρεπε νά 
κάνουν τούς ἰθύνοντες αὐτῆς τῆς χώρας νά χάσουν τόν ὕπνο τους ἄν εἶχαν 
στοιχειῶδες φιλότιμο. 

Γιά παράδειγμα τό ὅτι ἡ ἀνεργία μετρουμένη κανονικά εἶναι πάνω ἀπό 
30% (καί τῶν νέων πάνω ἀπό 40%) ἐνῶ 500.000 νέοι κυρίως–κάποιοι ἐξ 
αὐτῶν μέ οἰκογένειες–ἔχουν ἐγκαταλείψει τή χώρα καί πλέον προσφέρουν 
στήν αὔξηση τοῦ πλούτου ξένων κρατῶν ἀφοῦ πρῶτα τούς ἐπιμόρφωσε μέ 
κόστος τό Ἑλληνικό κράτος οὐδόλως φαίνεται νά συγκινεῖ. Ἀσχολοῦνται 
ἀπό τό πρωΐ ὡς τό βράδυ μέ τήν καραμέλα τῶν πενηντάρηδων συνταξιούχων 

Δέν ξεχνῶ! Εἶναι ΟΛΟΙ προδότες!

(Συνέχεια στήν σελ. 6)

Νά μήν κοιμοῦνται ἥσυχοι...
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 2)
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(πού ὅσοι ἐξ’ αὐτῶν ἀδίκως τό παίρ-
νουν–γιατί ὑπάρχουν καί αὐτοί πού 
τό δικαιοῦνται καί τό ἔχουν πραγ-
ματική ἀνάγκη λόγῳ μή δυνατότη-
τας ἐργασίας– πάλι λόγῳ τῆς φαυ-
λότητας τοῦ πολιτικοῦ συστήματος 
τό παίρνουν) ἀλλά δέν ἀναφέρονται 
στό τραγικότητα τοῦ γεγονότος ὅτι 
ἕνας νέος στά 25 ἤ στά 30 ἤ στά 40 
του δηλαδή στίς πιό παραγωγικές 
ἡλικίες εἴτε δέν ἐργάζεται εἴτε ἔχει 
ἀκόμη καί ξεχάσει τό ἀντικείμενο γιά 
τό ὁποῖο ἐπιμορφώθηκε καί ἐργάζε-
ται σέ περιστασιακές ἐργασίες πού 
δέν ἔχουν νά τοῦ προσφέρουν καμία 
ἐπαγγελματική προστιθέμενη ἀξία 
πού θά τοῦ χρησιμεύσει στό μέλλον. 

Τό 2008 σύμφωνα μέ στοιχεῖα τῆς 
ΕΛΣΤΑΤ εἴχαμε περίπου 120.000 
γεννήσεις, 4.000 περίπου λιγότερες 
ἀπό τούς θανάτους τοῦ ἔτους καί 
τότε μιλούσαμε γιά τό ὅτι ἡ χώρα 
ἦταν κάτω ἀπό τό ὅριο πληθυσμι-
ακῆς συντήρησης. Τό 2015 εἴχαμε 
90.000 γεννήσεις, λιγότερες κατά 
29.000 ἀπό τούς θανάτους. Αὐτή ἡ 
βόμβα κυριολεκτικά δέν ἀναφέρε-
ται κἄν. Συγκρίνετε τόν μέ τόν κα-
ταιγισμό εἰδήσεων, λόγων ἀλλά καί 
ἐνεργειῶν πού γίνονται γιά τούς με-
τανάστες παράνομους ἤ ὄχι σέ αὐτή 
τή χώρα. Μποροῦμε πλέον ὕστερα 
ἀπό τά παραπάνω νά μιλοῦμε γιά 
διαμόρφωση συνταξιοδοτικοῦ;

Ὁ μηχανολογικός ἐξοπλισμός σέ 
πάρα πολλά ἐργοστάσια καί βιοτε-
χνίες εἴτε ἔχει πουληθεῖ σέ χῶρες τοῦ 
τρίτου κόσμου (ὅταν αὐτές ἔκλεισαν) 
εἴτε παραμένει ἀργός λόγῳ ἔλλειψη 
ζήτησης τῆς παραγωγῆς τους εἴτε 
δέν ἔχει ἀνανεωθεῖ ἐδῶ καί πολλά 
χρόνια λόγῳ ἔλλειψης ἐπενδυτικῶν 
κονδυλίων ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις. Κα-
ταλαβαίνει κανείς ὅτι γιά νά ἐπανεκ-
κινήσει ἕνας τέτοιος μηχανισμός σέ 
μία χώρα χρειάζονται πολλά κεφά-
λαια. Σύμφωνα μέ τήν ἀνακοίνωση 
τοῦ Συνδέσμου Ἑλλήνων Βιομηχά-
νων ἀπαιτοῦνται 100 δίς εὐρώ γιά νά 
ἐπανεκκινήσει ἡ χώρα. Ποιός ὅμως 
ἀπό τούς ὑποστηρίζοντες τήν μνη-
μονιακή πολιτική συζητάει τό ὅτι δέν 
ἔχει ἔρθει κανένας ξένος ἐπενδυτής 
νά ἐπενδύσει σέ παραγωγικό ἐξοπλι-
σμό ἀλλά τό πολύ πολύ γιά κανένα 
ξενοδοχεῖο; Ἤδη κανένας ἀπό τό πο-
λιτικό σύστημα ἀλλά καί τό ἀκαδη-
μαϊκό καί δημοσιογραφικό ἐδῶ καί 
χρόνια δέν ἀναφέρεται στή βιοτε-
χνική καί βιομηχανική μεταποίηση 
ἀλλά μόνο στό τουρισμό καί πόσοι 
τουρίστες θά ἔρθουν φέτος. 

Μιλοῦμε γιά ἀποκρατικοποιήσεις 
καί γιά ἰδιωτικοποιήσεις ὅταν πλέ-
ον πουλᾶμε ἁπλά σέ τιμή εὐκαιρί-
ας. Πουλᾶμε ἀεροδρόμια, λιμάνια, 
σιδηρόδρομους, ἐνέργεια σέ ξένους 
καί σέ ξένα κράτη πού ὑποτίθεται 
θά φέρουν ἐπενδύσεις καί θά ἐκσυγ-
χρονίσουν τίς ὑποδομές τους (πολ-
λά δέ ἀπό αὐτά εἶναι ἀπό τά ΕΣΠΑ 
πού ἄς μήν ξεχνᾶμε συνεισφέρου-
με καί ἐμεῖς). Ὅμως δέν πρέπει νά 
ξεχνᾶμε ὅτι: α) ἀφενός τίς ὑποδομές 
πού πουλᾶμε τώρα σέ τιμή εὐκαιρί-
ας τίς ἔφτιαξαν ὅλα τα προηγούμε-
να χρόνια Ἕλληνες κατασκευαστές 
καί Ἑλληνικό τεχνικό προσωπικό μέ 
ἔξοδα καί κόπο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ 
παρ’ ὅλο πού τή διαχείρισή τους δυ-
στυχῶς τήν ἀναθέσαμε στά κόμματα 
τῆς μεταπολίτευσης καί τούς κομ-
ματικούς συνδικαλιστές. Αὐτό το-
νίζεται γιατί ὑφιστάμεθα μιά διαρκῆ 
πλύση ἐγκεφάλου γιά τό ὅτι δέν 
εἴμαστε ἱκανοί γιά τίποτα καί πρέπει 
νά ἔρθουν ξένοι γιά νά τά φτιάξουν. 
Μέ αὐτό τό τρόπο διευκολύνεται στή 
συνείδηση τοῦ λαοῦ ἡ ἀνάγκη ἰδι-
ωτικοποιήσεων, στήν πραγματικό-
τητα ἀγοροπωλησία σέ ξένους. β) ἡ 
ξένη ἑταιρεία θά θελήσει νά βγάλει 
τό κόστος τῆς ἐπένδυσής της ἀπό 
τήν τιμή πώλησης τῶν ὑπηρεσιῶν 
της καί στούς Ἕλληνες πολῖτες συ-
νήθως πουλώντας ἀκριβότερα τίς 

ὑπηρεσίες της γ) Οἱ ὑποδομές αὐτές 
ἔδιναν δουλειά σέ Ἑλληνικά χέρια 
ἀφοῦ τό κράτος μέσῳ τῶν ὑποδομῶν 
αὐτῶν ἔδινε ἐργολαβία σέ Ἑλληνικές 
κατασκευαστικές ἑταιρεῖες ὅπως γιά 
παράδειγμα στήν ΜΕΤΚΑ ἀπ’ ὅπου 
προμηθευόταν γερανούς, ἤ μπο-
ροῦσε νά ὁρίζει κίνητρα γιά αὔξηση 
τῆς ἐγχώριας προστιθέμενης ἀξίας 
ἐνισχύοντας μέσῳ τῶν παραγγε-
λιῶν τόν ἐγχώριο κατασκευαστικό 
κλάδο. Πρέπει νά ξέρουμε ὅμως ὅτι 
τώρα πλέον οἱ γερανοί, τά βαγόνια, 
ὁ ὁποιοσδήποτε ἠλεκτρομηχανολο-
γικός ἐξοπλισμός θά κατασκευάζεται 
στή Σαγκάη, τό Μιλάνο ἤ τό Μόνα-
χο καί θά ἀποπληρώνεται ὡς ξένη 
ἐπένδυση ἀπό τόν Ἑλληνικό λαό. 

Μέ τόν τρόπο αὐτό οἱ ὑποδομές 
μας γίνονται πλουτοπαραγωγικοί 
πόροι γιά τά ξένα κράτη καί δενό-
μαστε ὡς μόνιμοι πελάτες γιά τίς 
δικές τους βιομηχανίες. Κατά ἀνά-
λογο τρόπο πού τήν δεκαετία τοῦ 
2000 ἐμεῖς παίρναμε δάνεια ἀπό τό 
ἐξωτερικό καί σύν τοῖς ἄλλοις τά κα-
ταναλώναμε στίς ἁλυσίδες τῶν super 
market πού εἶχαν ἀνοίξει γαλλικές 

καί γερμανικές ἑταιρεῖες μέ προϊό-
ντα ξένα δίνοντας ἔτσι ἐργασία σέ 
ἐργατικά χέρια ξένων χωρῶν χρε-
ώνοντας τό μέλλον τῶν παιδιῶν 
μας. Γιά παράδειγμα ἤ γερμανική 
Frapport, μέ τό καλημέρα ἤδη αὔξη-
σε τίς τιμές ἀεροδρομίου πού χρεώ-
νει τίς ἀεροπορικές ἑταιρεῖες κατά 
10€ ἀνά ἐπιβάτη. Ἔχει ὑπολογίσει 
κανείς τίς ἐπιπτώσεις ἀπό τήν αὔξη-
ση τοῦ κόστους τῶν ἀεροδρομίων 
τῶν Ἑλληνικῶν νησιῶν στήν ἔλευση 
τουριστῶν καί στήν οἰκονομία τῶν 
νησιῶν ἀφοῦ αὐτό βαραίνει περισ-
σότερο στίς ἐπιλογές τουριστικοῦ 
προορισμοῦ; 

Στό ἀναπτυξιακό πλαίσιο τῆς κυ-
βέρνησης ἐντάσσονται καί οἱ αὐτο-
κινητόδρομοι εἴτε ὡς κατασκευή 
εἴτε ὡς ἐκχώρηση σέ ἰδιῶτες, ὅπως 
ἡ Ἐγνατία ὁδός μέ ἀντάλλαγμα τήν 
εἴσπραξη διοδίων ἐπί δεκαετίες. 
Ἐκεῖνο ὅμως πού δέν ἀναφέρεται 
εἶναι ὅτι: α) Ναί μέν δέν αὐξάνει τό 
ἐξωτερικό χρέος τῆς χώρας ἀφοῦ τό 
ἔργο χρηματοδοτεῖται ἀπό ἰδιῶτες, 
ἀλλά ἡ εἴσπραξη διοδίων ἤδη ἔχει 
καταστήσει τή χρήση τους σχεδόν 
ἀπαγορευτική γιά μεγάλο μέρος τοῦ 
πληθυσμοῦ τοῦ ὁποίου τό εἰσόδημα 
συρρικνοῦται λόγῳ τῆς ἐπιβάρυνσης 
τῶν διοδίων, τά ὁποῖα νά σημειώ-
σουμε εἶναι ἀπό τά ἀκριβότερα στήν 
Εὐρώπη. Ὑπάρχει ὁ ὁρατός κίνδυνος 

δηλαδή νά καταλήξουμε νά ἔχουμε 
αὐτοκινητόδρομους μέ περιορισμένη 
κίνηση. β) Στή περίπτωση ἐθνικοῦ 
νομίσματος τά δημόσια ἔργα στά 
ὁποῖα ἐντάσσονται καί οἱ αὐτοκινη-
τόδρομοι, θά ἦταν μοχλοί κινητο-
ποίησης τῆς οἰκονομίας καί διοχέ-
τευσης νομισματικῆς ρευστότητας, 
χωρίς τήν ἐπιβάρυνση χρέους, ἐνῶ 
τό ὄφελος γιά τήν οἰκονομία θά συ-
νέχιζε καί μετά τήν κατασκευή τῶν 
δρόμων ἀφοῦ ἡ χρήση τους θά ἦταν 
φθηνή, χωρίς διόδια ζωογονώντας 
τήν Ἑλληνική ὕπαιθρο.

Ὁ χῶρος τοῦ Ἑλληνικοῦ, ἐν συντο-
μία, ἐνῶ ἀποτελεῖ τήν μοναδική καί 
τελευταία εὐκαιρία γιά ὅλους τούς 
κατοίκους (νῦν καί μετέπειτα) τῆς 
εὐρύτερης περιοχῆς τῶν Ἀθηνῶν νά 
ἀνασάνουν καί νά ἀποκτήσουν ἕνα 
χῶρο πρασίνου καί ἀναψυχῆς (πού 
ἴσως εἶναι ἡ μοναδική εὐρωπαϊκή 
πρωτεύουσα πού στερεῖται τέτοιων 
χώρων) καί θά ἀνεβάσει κατά πολύ 
τό ἐπίπεδο ζωῆς, παρουσιάζεται ὡς 
εὐκαιρία ἐπένδυσης λόγῳ τῆς οἰκο-
δόμησης πού θά ὑποστεῖ ἀπό ἐξο-
χικές κατοικίες, ἐμπορικά συγκρο-

τήματα καί Καζίνο, ὅπου γιά τήν 
ὁποιαδήποτε χρήση δοθεῖ στό κοι-
νό, σύμφωνα καί μέ τήν μέχρι τώρα 
ἐμπειρία, ὁ πολίτης θά βάζει βαθιά τό 
χέρι του στήν τσέπη. Μᾶς παρουσι-
άζεται δέ, ὡς ἐπενδυτική εὐκαιρία ἡ 
ὁποία θά δώσει χιλιάδες θέσεις ἐργα-
σίας. Τό δέ Ἑλληνικό κράτος εἶναι 
καί ἀνίκανο καί ἀδύνατο νά συντη-
ρήσει ἕνα τέτοιο πάρκο. Ποιοί ὅμως 
πανηγυρίζουν καί μᾶς τήν παρουσι-
άζουν ἔτσι; Ὅλοι αὐτοί ἡ ὁποῖοι διέ-
λυσαν τήν οἰκοδομή μέ τήν ἐν μέρει 
σωστή ἐπισήμανση ὅτι τό μοντέλο 

οἰκονομικῆς δραστηριότητας πάνω 
στό ὁποῖο βασίστηκε ἡ Ἑλλάδα θά 
ἔπρεπε νά ἀδυνατίσει καί νά στραφεῖ 
ἡ Ἑλλάδα καί οἱ Ἕλληνες σέ ἄλλες 
παραγωγικές δραστηριότητες. Καί 
τώρα βασίζεται ἡ λογική τῆς οἰκονο-
μικῆς ἀνάπτυξης σέ ἐκχώρηση πανά-
κριβων οἰκοπέδων σέ τιμή εὐκαιρίας, 
ξανά στό βωμό τῆς οἰκοδόμησης καί 
τῶν τουριστικῶν ἐσόδων. Δυστυχῶς 
ἡ ὅποια φωνή διαμαρτυρίας ἔχει 
σιγήσει ἀπό τόν δημοσιογραφικό 
κόσμο ὁ ὁποῖος παρουσιάζει μόνο 
τήν ἐπίσημη ἐκδοχή. Ἐνῶ γιά δεκα-
ετίες μᾶς μιλοῦσαν ἀπό τό πρωΐ ὡς 
τό βράδυ γιά τό πολεοδομικό πρό-
βλημα τῆς Ἀθήνας καί τίς ἀφόρητες 
συνθῆκες διαβίωσης τῶν Ἀθηναίων, 
τό τεράστιο κόστος ἀνάπλασης ἀλλά 
καί δυνατοτήτων ἀπό τή κατεδάφιση 
κτισμάτων καί τή μετατροπή σέ χώ-
ρους πρασίνου καί ἀναψυχῆς, τώρα 
δέν ἀκούγεται πλέον κανείς νά μιλά-
ει γι’ αὐτά τά θέματα. Τό γεγονός δέ, 
ὅτι ἔφτασε νά ἀσχοληθεῖ μέ τήν πώ-
ληση τοῦ Ἑλληνικοῦ ἕνα ὁλόκληρο 
Eurogroup καί νά μπεῖ ὡς ὅρος ἀξι-
ολόγησης εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι ἐκεῖνο 
πού πρωτίστως ἐνδιαφέρει εἶναι τό 
οἰκόπεδο Ἑλλάδα.

Ἡ ὕπαρξη τοῦ ὑπερταμείου, ὅπου 
δίνει τήν δυνατότητα στούς ξένους 
νά πουλοῦνε δημόσια Ἑλληνική γῆ 
καί περιουσία σέ ὁποιονδήποτε θέ-
λουν γιά 99 χρόνια κατοχυρώνοντας 
ταὐτόχρονα τό ποινικά ἀκαταδίω-
κτο γιά τά μέλη του, ἐκτός τοῦ ὅτι 
αὐτό δέν συναντᾶται οὔτε σέ τριτο-
κοσμικά κράτη, ἐκτός προτεκτορά-
των, συνιστᾶ κραυγαλέα καταπάτη-
ση τῆς οὐσίας τοῦ Συντάγματος τῆς 
Ἑλλάδος περί ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας 
καί λαϊκῆς κυριαρχίας. Τό γεγονός 
ὅτι ὑπάρχουν καί Ἕλληνες μέλη τοῦ 
Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ὑπερ-
ταμείου, οὐδόλως μᾶς καθησυχάζει 
γιατί δυστυχῶς ἡ μέχρι τώρα μνημο-
νιακή κυρίως ἀλλά καί μεταπολεμική 

Νά μήν κοιμοῦνται ἥσυχοι...
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 5)

(Συνέχεια στήν σελ. 8)
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 Ἀναλυτικά τά ἀποτελέσματα ἀνά περιοχή
ΝΟΜΟΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ

Α΄ΑΘΗΝΑΣ 27 0.70%
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 25 1.83%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 1.28%
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24 0.78%
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6 1.12%
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8 1.74%
ΑΡΤΑΣ 6 1.34%
ΑΧΑΪΑΣ 32 1.68%
Β’ ΑΘΗΝΩΝ 31 1.29%
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 13 1.71%
Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ 29 1.15%
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2 1.00%
Δ’ ΑΘΗΝΩΝ 16 0.72%
ΔΡΑΜΑΣ 8 1.22%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 16 1.65%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 39 1.18%
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11 0.80%
ΕΒΡΟΥ 8 0.91%
ΕΥΒΟΙΑΣ 12 0.96%
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 0.89%
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4 1.53%
ΗΛΕΙΑΣ 12 1.35%
ΗΜΑΘΙΑΣ 8 0.74%
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14 0.67%
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 0.29%
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8 0.79%
ΚΑΒΑΛΑΣ 6 0.66%
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4 0.57%
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6 1.54%
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 13 1.78%
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6 2.11%
ΚΙΛΚΙΣ 4 0.72%
ΚΟΖΑΝΗΣ 5 0.51%
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 7 0.85%
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 5 0.56%
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3 0.53%
ΛΑΡΙΣΑΣ 32 1.86%
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 8 1.50%
ΛΕΣΒΟΥ 10 1.22%
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 0.57%
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 22 1.69%
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 13 1.45%
ΞΑΝΘΗΣ 5 0.70%
 ΠΕΙΡΑΙΑ 22 0.85%
ΠΕΛΛΑΣ 8 0.71%
ΠΙΕΡΙΑΣ 9 1.08%
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 4 0.96%
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 3 0.43%
ΡΟΔΟΠΗΣ 4 0.68%
ΣΑΜΟΥ 2 0.65%
ΣΕΡΡΩΝ 13 1.16%
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4 0.44%
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 3 0.35%
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2 0.44%
ΦΩΚΙΔΟΣ 6 3.09%
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 11 1.48%
ΧΑΝΙΩΝ 9 0.77%
ΧΙΟΥ 3 0.73%
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 647 1.04%

Δήλωση γιά τίς ἐκλογές  
τῆς 2ας Νοεμβρίου 2016

Οἱ «Συνεχιστές τοῦ Καποδίστρια/Π.Ε.» συμμετείχαν γιά πρώτη φορά σέ 
ἐκλογική διαδικασία ἐκπαιδευτικῶν, ἔχοντας νά ἀντιμετωπίσουν συνδικα-

λιστικές παρατάξεις, οἱ ὁποῖες, δυστυχῶς, ἐξακολουθοῦν – ὡς ἐπί τό πλεῖστον 
– νά ἐλέγχονται ἀπό τά κόμματα πού συναποτελοῦν τό σάπιο πολιτικό κατεστη-
μένο πού καταστρέφει τήν πατρίδα μας. Τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, ἡ πρώτη 
μας παρουσία στά ἐκλογικά δρώμενα κρίνεται ἀρκετά ἐπιτυχής, δεδομένου ὅτι ἡ 
μεγάλη πλειοψηφία τῶν ἐκπαιδευτικῶν μας ἐξακολουθεῖ νά προσκολλᾶται στίς 
παλιές παρατάξεις –περιμένοντας νά τύχει κάποιας ἐξυπηρετήσεως– ἤ παρα-
σύρεται ἀπό τά συνθήματά τους, πού ἀφοροῦν κυρίως οἰκονομικες ἐπιδιώξεις. 
Εἶναι λυπηρό καί, συνάμα, ἀπογοητευτικό τό γεγονός ὅτι ὁ ἐκπαιδευτικός κόσμος 
σήμερα δέν ἀντιλαμβάνεται τό βασικό πρόβλημα τῆς παιδείας: ὅτι οὐσιαστικά 
τό σημερινό σχολεῖο δέν μορφώνει, δέν καλλιεργεῖ χαρακτῆρες, δέν μεταδίδει 
ἦθος καί γνώσεις ἀπαραίτητες γιά τόν ἀγώνα τῆς ζωῆς. Τό σημερινό ἑλληνικό 
σχολεῖο ἔχει πάψει νά ἔχει ὡς κέντρο τήν Ὀρθοδοξία, τῆς ὁποίας ὁ κεντρικός 
ρόλος παλαιότερα ἦταν δεδομένος. Ἡ καθιέρωση τοῦ βασικοῦ αὐτοῦ ρόλου τῆς 
Πίστεώς μας ὀφείλεται στήν πολιτική πού ἐφάρμοσε ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, 
ὅσο ἀφορᾶ στήν Ἐθνική Παιδεία. 

Αὐτήν τήν κραυγή ἀγωνίας προσπαθήσαμε –ὡς παράταξη– νά μεταφέρουμε 
στούς δασκάλους μας, αὐτόν τόν ἀφυπνιστικό ρόλο προσπαθήσαμε νά ἐπιτελέ-
σουμε.

Εὐχαριστοῦμε θερμά ὅσους μᾶς στήριξαν μέ τήν ψῆφο τους καί τούς διαβεβαι-
ώνουμε πώς ὁ ἀγώνας αὐτός θά συνεχιστεῖ, μέ τήν ἐλπίδα νά βρεθοῦν κι ἄλλοι 
συναγωνιστές καί συνοδοιπόροι.

Κωνσταντῖνος Ἰωάν. Παπανικολάου
Ὑποψήφιος τῶν «Συνεχιστῶν τοῦ Καποδίστρια/Π.Ε.» 

γιά τήν ἀνάδειξη αἱρετῶν ἐκπροσώπων στά Ὑπηρεσιακά Συμβούλια 
γιά τό ΠΥΣΠΕ Λαρίσης καί τό ΚΥΣΠΕ ἔτους 2016.

Ἀποτελέσματα ΚΥΣΠΕ 2016

Οἱ «Συνεχιστές τοῦ Καποδίστρια/Π.Ε.» συμμετείχαν γιά 
πρώτη φορά σέ ἐκλογική διαδικασία ἐκπαιδευτικῶν μέ ἐξαι-
ρετικά ἀποτελέσματα ὅπως βλέπετε ἀπό τά ποσοστά, πού 
κυριολεκτικά κατάφεραν νά ἀποσπάσουν ἀπό τούς κομμα-
τικούς συνδικαλιστές, πού ἐκμεταλλεύονται ἐδῶ καί χρόνια 
(καί) τούς δασκάλους.
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Τήν δραματική καί ἐν πολλοῖς μή ἀνα-
μενόμενη ἐκλογή τοῦ κυρίου ΝΤΟ-

ΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ στήν Προεδρία τῶν 
Ἡνωμένων Πολιτειῶν θά μπορούσαμε νά 
χαρακτηρίσουμε σάν μία τροχοπέδη στήν 
ἐξελισσιμότητα τῆς Παγκοσμιοποίησης ἤ 
καί ἀκόμη σέ κάποια ἀλλαγή τῆς πορείας 
της. Ἡ ἐν λόγῳ ἄνοδος τοῦ κυρίου ΤΡΑΜΠ 
ἀποτελεῖ καθαρή ἐτυμηγορία ἐναντίον τῆς 
Παγκοσμιοποίησης καί τῶν συνεπειῶν 
της. Συγκεκριμένα, ἡ Παγκοσμιοποίηση, 
ἀντίθετα μέ προσδοκίες, ἔχει δημιουργή-
σει μεγαλύτερο οἰκονομικό χάσμα μεταξύ 
πλουσίων καί πτωχῶν μέ τήν ρητή ἐνίσχυση τῶν 
πλουσίων καί τήν κατάφωρη συρρίκνωση τῆς 
μεσαίας τάξης. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ ἐκστρατεία τοῦ 
Νεοφιλελευθερισμοῦ γιά τήν ἐξάλειψη τοῦ Προ-
στατευτισμοῦ καί γιά διακρατική οἰκονομική ἀνά-
πτυξη ἔχει δημιουργήσει διαπολιτισμικές ἐντάσεις 
οἱ ὁποῖες ἔχουν προκαλέσει κοινωνικές ἀναταρα-
χές κυρίως σέ κουλτοῦρες ἤ ὑποκουλτοῦρες πού 
εἶναι λιγότερον εὐπροσάρμοστες ἤ εὐέλικτες. Ἡ 
ἀσκούμενη συμπίεση γιά ὁμοιογένεια ἔχει ἐπιτεί-
νει τέτοιες διαπολιτισμικές ἐντάσεις μέ ἀποτέλε-

σμα τόν ἐσωστρεφισμό καί τήν ἐνδοσκόπιση πού 
φυσικά ὁδηγοῦν στήν ἄνοδο τοῦ Ἐθνικισμοῦ. Γιά 
παράδειγμα, ἔχουμε τήν ἐμπειρία τοῦ Μπρέξιτ 
(Brexit) ἡ ὁποία εὐθέως μαρτυρεῖ τήν ἄνοδο ἐθνι-
κιστικῶν τάσεων τῶν Βρεττανῶν. Τό μόλις πρό 
ὀλίγων ἡμερῶν παράδειγμα τῶν ἐκλογῶν στίς 
Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μέ τήν ἐκλογή τοῦ κυρίου 
ΤΡΑΜΠ, ἀποτελεῖ ἀκόμη ἕνα παράδειγμα πού 
καταμαρτυρεῖ τήν μέχρι τώρα ἀποτυχία τῆς Πα-
γκοσμιοποίησης, ὅπως ἡ τελευταία ἐξελίσσεται.

Ὅμως, ὅπως ἔχω τονίσει καί σέ προηγούμενα 
ἄρθρα μου, τό τελευταῖο ἐμπόδιο στήν ὁλοκλή-
ρωση τῆς Παγκοσμιοποίησης εἶναι ἡ διαπολιτι-
σμική ἀνομοιογένεια. Τί, λοιπόν, θά γίνει; Ὁ δρό-
μος εἶναι ἀνηφορικός! Τό ἐπίπεδο ἀβεβαιότητος 
τοῦ μέλλοντος γιά κάθε χώρα ἐξαρτᾶται ἀπό τήν 
εὐελιξία καί προσαρμοστικότητα τοῦ ἐθνικοῦ 
πολιτισμοῦ καί τῆς σταθερότητος τῆς οἰκονομίας 
της. Ἡ τάση γιά Ἐθνικισμό θά κυριαρχήσει, κυρί-
ως μετά τήν ἐκλογή τοῦ κυρίου ΤΡΑΜΠ, μέχρι 
νά γίνει ἐμπεριστατωμένη ἀποτίμηση τῆς πο-
ρείας τῆς Παγκοσμιοποίησης καί νά βελτιωθεῖ ἡ 
ἐφαρμογή της. Ἡ ἐν λόγῳ ἀναδιάρθρωση θά γίνει 
ἐντός ἑνός δυναμικά ἐξελισσόμενου γεωπολιτικοῦ 
περιβάλλοντος τοῦ ὁποίου ὁ χαρακτήρας εἶναι 

πολυαρχικός. 
Ἐνδεικτικά, ἡ 
ἄνοδος τοῦ κυ-
ρίου ΤΡΑΜΠ, 
τοῦ ὁποίου τό προεκλογικό μήνυμα ἦταν 
«ἡ Ἀμερική πρῶτα» (America first), δημι-
ουργεῖ μία διαφοροποίηση στήν ἐπί τοῦ 
παρόντος ἐξελισσόμενη Παγκοσμιοποίη-
ση. Ἡ ὑποσχεθεῖσα ἀναθεώρηση διεθνῶν 
ἐμπορικῶν συμφωνιῶν ὅπως ἐκείνης τῆς 
NAFTA, τῆς Trans-Pacific Partnership,τοῦ 
ἐλέγχου τῆς δια κύμανσης τῆς συναλλαγ-
ματικῆς ἀξίας τοῦ Κινεζικοῦ νομίσματος 

(renminbi), τόν ἐπαναπατρισμό πλέον τῶν δέκα 
τρισεκατομμυρίων δολλαρίων καί ἄλλων παρο-
μοίων ἐθνικῶν πολιτικῶν σηματοδοτοῦν σημαντι-
κές ἀλλαγές στίς μέχρι τώρα παγκόσμιες οἰκονο-
μικές ἰσορροπίες οἱ ὁποῖες θά ἔχουν γεωπολιτική 
ἐπιρροή.

Πρέπει νά τονίσω ὅτι ὁ μελλοντικός δρόμος 
τῶν μικροτέρων χωρῶν θά εἶναι περισσότερον 
ἀναρριχητικός ἐκείνου τῶν μεγαλυτέρων χωρῶν, 
κυρίως ἐκείνων τῶν χωρῶν πού διακρίνονται γιά 
τήν υἱοθέτηση πολυπολιτισμικότητος ὅπως ἡ 
Ἀμερική. Ὡστόσο, ἡ θέση τῶν μικροτέρων χωρῶν, 
ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ἔναντι τῆς λαίλαπας τῆς Παγκο-
σμιοποίησης μπορεῖ νά ἐνισχυθεῖ περαιτέρῳ διά 
τῆς ἀποδέσμευσης ἀπό περιφερειακές συγκλίσεις, 
ὅπως ἡ Εὐρωζώνη, καί διά τῆς ἐθνικῆς οἰκονο-
μικῆς κυριαρχίας.

Σχόλια μποροῦν νά σταλοῦν στόν:
 Δρ. Κωνσταντῖνο Πολυχρονίου,  

e-mail: constantine.polychroniou@uc.edu
http://business.uc.edu/departments/

marketing2/faculty/constantine-
polychroniou.html

καί μεταπολιτευτική ἐμπειρία, μᾶς 
ἔχουν δείξει ὅτι οἱ χειρότεροι ἐχθροί 
τῆς πατρίδας μας δέν εἶναι ἔξω ἀλλά 
ἐντός τῶν τειχῶν ἐνῶ τό κάστρο πέ-
φτει ἀπό μέσα.

Ὑποτίθεται ὅτι οἱ ἐπενδυτές θά 
ἔκαναν οὐρά γιά νά ἔρθουν νά ἐπεν-
δύσουν στήν Ἑλλάδα μετά τήν κα-
τακρήμνιση τῶν μισθῶν. Βλέπουμε 
ὅμως ὅτι ὄχι μόνο ὑπάρχει ἐπενδυ-
τική ἄπνοια, ἰδίως σέ παραγωγικούς 
κλάδους, ἐκτός κεφαλαίων γιά ἀγο-
ρά ξενοδοχείων μέ κόκκινα δάνεια, 
ὀδηγῶντας σταδιακά σέ ἀφελληνι-
σμό τοῦ τουριστικοῦ κλάδου, ἀλλά 
ἀντίθετα ἔχουμε φυγή ὄχι μόνο μι-
κρομεσαίων ἀλλά καί μεγάλων πα-
ραγωγικῶν ἐπιχειρήσεων Ἑλληνικῆς 
ἰδιοκτησίας. Ἀντί αὐτό νά γίνει ἀφορ-
μή γιά εὐρεία συζήτηση ὡς πρός τό 
τί πηγαίνει λάθος καί τί πρέπει νά δι-
ορθωθεῖ, ὁ Ἑλληνικός λαός νυχθημε-
ρόν κατακλύζεται ἀπό εἰδήσεις πού 
τόν μεταφέρουν ἀπό ἀξιολόγηση σέ 
ἀξιολόγηση, ἀπό διαπραγμάτευση σέ 
διαπραγμάτευση μέ τούς δανειστές 
καί ἕνα καταιγισμό ὁλοένα νέων φο-
ρολογικῶν κανονισμῶν καί βαρῶν 
πού ἡ διεκπαιραίωσή τους ἀπαιτεῖ 

τήν συνεχῆ παρουσία λογιστῆ.
Ἡ μείωση τῶν μισθῶν καί τῶν 

συντάξεων δέν εἶναι μία παράπλευ-
ρη ἀπώλεια τοῦ προγράμματος πού 
ἐφαρμόζεται, ἀλλά ρητή δέσμευση 

καί σκοπός τῆς μνημονιακῆς σύμ-
βασης ὅπως ὑπογράφηκε ἀπό τήν 
κυβέρνηση Σαμαρά, ἡ ὁποία ρητά 
δεσμεύεται ὅτι τό ἐπίπεδο μισθῶν καί 
συντάξεων θά κατέβει στά ἐπίπεδα 
γειτονικῶν, ἀνταγωνιστικῶν πρός 
τήν οἰκονομία της, χωρῶν (Ρουμανία, 
Βουλγαρία κλπ.). Ὅμως –καί αὐτό 
πρέπει νά γίνει κατανοητό ἀπό τόν 
Ἑλληνικό λαό– μέσα στό σύστημα 
τῆς εὐρωζώνης, μέ τό ἑνιαῖο νόμισμα 
καί τήν ἐλεύθερη διακίνηση χρημα-
τικῶν κεφαλαίων, ὅπως καί σέ κάθε 
νομισματική ἕνωση χωρῶν μέ αὐτά 
τά χαρακτηριστικά, ἄν μία χώρα τῆς 
ζώνης ἔχει μεγαλύτερη παραγωγι-
κότητα ἀπό μιά ἄλλη νομοτελειακά 

ὁ μόνος τρόπος γιά νά διατηρήσει 
τήν ἀνταγωνιστικότητά της καί νά 
προσελκύσει κεφάλαια εἶναι μέσῳ 
μείωσης τῶν μισθῶν. Κεφάλαια καί 
ἐπιχειρήσεις ἀλλά καί ἐργατικό δυ-
ναμικό θά φεύγουν ἀπό τή δεύτερη 
γιά θά πηγαίνουν στήν πρώτη μέχρι 
νά ἐπέλθει ἰσορροπία. Καί δεδομέ-
νου ὅτι ἡ Γερμανία ἐδῶ καί πολλά 
χρόνια δέν ἔχει μόνο αὐξημένη πα-
ραγωγικότητα ὡς οἰκονομία ἀλλά 
κρατάει τεχνητά τό μισθολογικό της 
κόστος χαμηλά, μή διαχέοντας τά 
πλεονάσματά της σέ αὔξηση μισθῶν 
ἐντείνει τήν πίεση γιά μείωση μισθῶν 
στίς λιγότερο παραγωγικές χῶρες 
ἀλλά καί τήν συγκέντρωση ὁλοένα 
καί περισσότερων κεφαλαίων. Παρ’ 
ὅλο πού, καί αὐτό δέν ἀναφέρεται, 
παράβαση τοῦ συμφώνου σταθε-
ρότητας τῆς εὐρωζώνης δέν εἶναι 
μόνο ἡ μή ὕπαρξη ἐλλείματος πάνω 
ἀπό τό 3% ἀλλά καί πλεονάσματος 
πάνω ἀπό 6% καί αὐτή τή στιγμή 
ἡ Γερμανία ἔχει 8,5% χωρίς νά τῆς 
ἐπιβάλλονται κυρώσεις. Ἡ μείωση 
μισθῶν ἑπομένως καί ἄρα καί τῶν 
συντάξεων στή χώρα μας καθώς καί 
ἡ φυγή ἑταιρειῶν εἶναι ἄμεσο ἀποτέ-
λεσμα τῆς συμμετοχῆς μας στή ζώνη 

τοῦ εὐρώ καί κανένας δέν μπορεῖ νά 
τό ἀποτρέψει ὅσο χρησιμοποιοῦμε 
αὐτό τό νόμισμα. Ἐκτός ἄν πιστεύει 
κανείς ὅτι μέ τά σημερινά χάλια τῆς 
οἰκονομίας μας θά προσεγγίσουμε σέ 
παραγωγικότητα τήν Γερμανία. Γιά 
τή χώρα μας, δυστυχῶς στά πλαίσια 
τῆς Ε.Ο.Κ. καί σήμερα Ε.Ε. καί εὐρω-
ζώνης, ἤδη ἀπό τή δεκαετία τοῦ 80 
ἔχει συμφωνηθεῖ ἀπό τίς κυβερνήσεις 
μας ἡ σταδιακή μετατροπή τῆς χώ-
ρας μας σέ χώρα μόνο τουριστικῶν 
ὑπηρεσιῶν ἤ ὑπηρεσιῶν γενικότερα 
ἐπικεντρωμένες σέ κάποιες νησίδες 
ἀνάπτυξης τῆς χώρας μέ ἔρημες ἤ 
στάσιμες τίς ὑπόλοιπες. Ὑποτίθεται 
ὅτι, ἡ χώρα δέν θά ἔπρεπε νά ἀνη-
συχεῖ γιατί τό νόμισμα ἦταν κοινό 
καί θά μποροῦσε νά τό προμηθεύε-
ται ἄφθονο. Δυστυχῶς ὅμως, μόνο 
αὐτό δέν ἔγινε, ἀφοῦ συρρικνώθηκε 
ἡ πρωτογενής καί δευτερογενής της 

ΤΑ ΝΕΩΤΕΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Trump

Ὁ χαρισματικός οἰκονομολόγος 
καί καθηγητής στο International 

Business University τοῦ Cincinnati 
στο Ohio τῶν ΗΠΑ, Δρ. Κωνσταντῖνος 

Γ. Πολυχρονίου, μᾶς τίμησε μέ τήν 
ἀποστολή ἑνός σύντομου ἀλλά πολύ 
περιεκτικοῦ σχολίου, σχετικά μέ τήν 

ἐκλογή νέου προέδρου στίς ΗΠΑ. 
Εὐχαριστοῦμε θερμά τόν συνετό 

καθοδηγητή μας στήν μακροοικονομία 
(καί ὄχι μόνο) γιά τήν τιμή αὐτή καί τό 

δημοσιεύουμε αὐτούσιο:

Νά μήν κοιμοῦνται ἥσυχοι...
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 6)

(Συνέχεια στήν σελ. 15)
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Μέ ἀφορμή τίς ἀπαράδεκτες δηλώσεις τοῦ προέ-
δρου τῆς Τσεχικῆς Δημοκρατίας, Milos Zeman, 

πού προσέβαλλαν βάναυσα τήν χώρα μας, ὑλοποιήσαμε 
τό αἴτημα πολλῶν ἀναγνωστῶν καί ἀποστείλαμε ἐπιστο-
λή διαμαρτυρίας μέ ἀποδέκτη τόν Πρέσβη τῆς Τσεχικῆς 
Δημοκρατίας στήν Ἑλλάδα, Ing. Jan Bondy, μέ τό ἑξῆς 
κείμενο: 

ΠΡΟΣ: Τόν Ἐξοχώτατο Ἔκτακτο & Πληρεξούσιο Πρέσβη  
τῆς Τσεχικῆς Δημοκρατίας στήν Ἑλλάδα Ing. Jan Bondy

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ
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Ἐξοχώτατε κύριε Πρέσβη,
Ἡ Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δέν μπορεῖ νά μείνει ἀμέτοχη στό ἄκουσμα τῶν δηλώσεων 

τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Τσεχίας, Milos Zeman, κατά τήν συνέντευξη πού παραχώρησε 
στήν ἐφημερίδα Financial Times, ἀμέσως μετά τήν ὁμιλία του στήν Ρόδο στά πλαίσια τοῦἐτησίου 
συνεδρίου, πού ὀργάνωσε ὁ κ. Владимир Иванович Якунин.

Συγκεκριμένα ὁ κ. Zeman δήλωσε πώς «Εἴμαστε στήν Ἑλλάδα καί ἡ Ἑλλάδα ἔχει πολλά ἀκα-
τοίκητα νησιά, καθώς καί ἕνα μεγάλο ἐξωτερικό χρέος. Ἔτσι, ἐάν κρατήσετε τά «hot spots» στά 
Ἑλληνικά νησιά, αὐτό θά μποροῦσε νά εἶναι ἕνα εἶδος πληρωμῆς τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους».

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Τσεχίας ἀνέπτυξε τό πόσο μεγάλη σημασία ἔχει 
γιά τήν Τσεχία τό νά μήν ἀλλοιωθεῖ ὁ πληθυσμός ἀπό τό μουσουλμανικό στοιχεῖο, λέγοντας 
πώς «δέν εἶμαι κατά τῶν μεταναστῶν στή χώρα μου ἀπό τήν Οὐκρανία, τό Βιετνάμ, τήν Ρωσία, 
τήν Λευκορωσία, τήν Σερβία, καί οὕτω καθεξῆς. Είμαι μόνο κατά τῆς ἰσλαμικῆς μετανάστευσης, 
γιατί πιστεύω ὅτι ὑπάρχει πλήρης ἀσυμβατότητα τοῦ πολιτισμοῦ. Μόνο σάν παράδειγμα θά ἀνα-
φέρω τήν στάση τῶν ἰσλαμιστῶν μεταναστῶν ἀπέναντι στίς γυναῖκες. Ἐντελῶς διαφορετική ἀπό 
τήν Εὐρωπαϊκή κουλτούρα».

Τό ἐρώτημά μου εἶναι ἁπλό Ἐξοχώτατε: Γιά τήν Ἑλλάδα δέν ἰσχύει ὅ,τι καί γιά τήν Τσεχία; Ἐπι-
τρέψτε μου νά σᾶς ὑπενθυμίσω πώς ἡ Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος εἶναι ἀρκετούς αἰῶνες μεγαλύτερη 
ἀπό αὐτήν τῆς Τσεχίας καί, συνεπῶς, θά ἔπρεπε νά περιφρουρηθεῖ ἀπό ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη.

Ἐπιπλέον καί ἰδιαίτερα σημαντικό εἶναι τό ἑξῆς: Σύμφωνα μέ ἀπογραφή τοῦ 2002 στήν Πατρίδα 
σᾶς τήν Τσεχία, τό 39,9% εἶναι ἄθεοι, τό 39,2% εἶναι παπικοί, τό 0,7% προτεστάντες, τό 0,2% ὀπαδοί 
τῆς αἵρεσης τῶν «μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά» καί τό 13,2% βρίσκεται ἀνάμεσά σε ἄλλες «θρησκεῖες», 
δηλαδή δεν ὑπάρχει κάποια ἐπίσημη ἤ ἐπικρατοῦσα θρησκεία, πού νά ἀπειλεῖται ἀπό τό ἰσλάμ. 
Στήν Ἑλλάδα, ὡστόσο, δέν ἰσχύει τό ἴδιο. Ἡ Ἑλλάδα παραμένει μοναδική στόν κόσμο, μέ μόνη 
ἐξαίρεση τήν Ρωσία, πού ἔχει ὡς ἐπικρατοῦσα θρησκεία την Ὀρθοδοξη Χριστιανική Πίστη καί 
γι’ αὐτό ἔχει πολεμηθεῖ παγκοσμίως ὅσο καμιά ἄλλη χώρα.

Ἡ παρουσία φανατικῶν μουσουλμάνων στήν Ἑλλάδα ἐκτός τοῦ ὅτι προσβάλλει τό θρησκευτικό 
ἔρεισμα τοῦ λαοῦ μας, ἀποτελεῖ και ἀπειλῆ γιά τήν εἰρήνη ἐντός τῶν Εὐρωπαϊκῶν συνόρων, κα-
θώς εἶναι γνωστό σέ ὅλους τόὅτι οἱ μουσουλμάνοι κηρύττουν τόν «ἱερό πόλεμο» ἀπέναντι στούς 
ἀπίστους, ὅπως μᾶς θεωροῦν.

Σᾶς παρακαλῶ ἰδιαιτέρως νά μεταβιβάσετε στόν κ. Zeman την ἔντονη δυσαρέσκεια τῆς πλει-
οψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, καθώς ἐπίσης καί τήν ἀπαίτησή μας προκειμένου νά ἀναθεωρήσει 
τίς δηλώσεις του.

Ἡ Ἑλλάδα ἦταν και πρέπει νά παραμείνει ὁ φάρος τοῦ πολιτισμοῦ τῆς Εὐρώπης, παρά τις ἀντί-
θετες προσπάθειες πού καταβάλλει τό διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα πού ἔχει ἐπικρατήσει ἀπό 
τήν δολοφονία τοῦ Μαρτυρικοῦ Κυβερνήτη της, Ἰωάννου Α. Καποδίστρια.

Ἡ Ἑλλάδα δέν μπορεῖ καί δέν ἐπιτρέπεται νά γίνει ἡ «χωματερή» ἀνθρώπινων ψυχῶν, οὔτε ἑστία 
θρησκευτικῶν ἀντιπαραθέσεων καί πολέμων. Τό οἰκονομικό χρέος ἀπέναντι στήν Δύση εἶναι ἐπι-
νόημα τῶν Δυτικῶν, πού ἀποσκοποῦν στό νά μετατρέψουν τήν Πατρίδα μας σέ τουριστικό θέρετρο 
τῆς Εὐρώπης καί ἀπέχει πόρρω ἀπό τήν Οἰκονομική πραγματικότητα.

Κλείνοντας, Ἐξοχώτατε κ. Πρέσβη, τήν ἐπιστολή μου θά ἤθελα νά σᾶς προσκαλέσω νά ἐπισκε-
φθοῦμε μαζί μερικά σημαντικά μνημεῖα τῆς Ὀρθοδοξίας, πού φυλάσσονται καί διατηροῦνται ἀπό 
το ὑστέρημα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν καί ὄχι ἀπό τήν ἀδιάφορη Ἑλληνική Πολιτεία, γιά νά μπορέ-
σετε νά δεῖτε ἰδίοις ὄμμασι τόν πολιτισμικό θησαυρό, πού ἀπειλεῖται μέ ἐξαφάνιση στήν Εὐρώπη 
τοῦ 21ου αἰώνα!

Μέ ἐκτίμηση,
Μανώλης Β. Βολουδάκης

Διοίκηση Πολιτικῆς Παρατάξεως 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ἀκόμα μία δικαίωση τοῦ ἀγῶνος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Μέ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση λίγες μέρες 
μετά λάβαμε τήν ἄκρως ἱκανοποιητική 

ἀπάντηση τοῦ κ. Bondy, πού οὐσιαστικά δια-
φοροποιήθηκε –ὅπως καί ἡ Τσεχική κυβέρ-
νηση– ἀπό τό ἀνθελληνικό παραλήρημα τοῦ 
Zeman. Τό κείμενο τῆς ἀπαντητικῆς ἐπιστολῆς, 
ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἀγαπητέ κ. Μανώλη Βολουδάκη,
Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ γιά τήν ἐπιστολή σας.
Ἡ Τσεχική Δημοκρατία εἶναι παραδοσιακά 

ἑταῖρος καί σύμμαχος τῆς Ἑλλάδος. Κάθε χρό-
νο ἑκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες μας ἔρχο-
νται νά ἐπισκεφθοῦν τήν ὄμορφη χώρα σας 
καί ἡ τάση αὐτή αὐξάνεται χρόνο μέ τό χρόνο.

Στόχος μας εἶναι νά δοῦμε τήν χώρα σας 
νά εὐημερεῖ, ἰσχυρή καί σταθερό κομμάτι τῆς 
Εὐρώπης. Ἡ κυβέρνησή μας ἀποφάσισε νά 
συνδράμει καί ἔχει ἤδη παραδοθεῖ σημαντική 
οἰκονομική βοήθεια πρός τήν Ἑλληνική Ἀστυ-
νομία γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς κρίσης τῶν 
προσφύγων.

Ὁ ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν τῆς Τσεχικῆς 
Δημοκρατίας, ὁ κ. Zaoralek, ἔχει ἐπίσημα 
ἐνημερώσει πώς οἱ δηλώσεις τοῦ κ. Προέ-
δρου Zeman, πού ἔγιναν στό συνέδριο τῆς 
Ρόδου, δέν ἐκφράζουν τήν ἐπίσημη θέση τῆς 
Τσεχικῆς κυβερνήσεως.

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ.
Μέ φιλικούς χαιρετισμούς,

Jan Bondy
Πρέσβης

Δημοκρατία τῆς Τσεχίας».

Σίγουρα αὐτή ἡ ἀπάντηση εἶναι μία δι-
καίωση τοῦ ἀγῶνος τῆς Παρατάξεως 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Πιστεύουμε πῶς παρά τήν 
ἀποσιώπηση τῶν Ἑλληνικῶν(;) Μέσων Ἐνη-
μερώσεως ἡ ἐπιστολή αὐτή ἔδωσε ἕνα ἠχη-
ρό μήνυμα πρός πάσα κατεύθυνση, πώς στήν 
Ἑλλάδα κάποιοι ἀκόμα ἀγρυπνοῦν καί δέν εἶναι 
διατεθειμένοι νά παραδώσουν τά ὅπλα. Του-
λάχιστον ὄχι ἀμαχητί!
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σιαζοµένους νά ψηφίζουν µόνο ἐκείνους πού 
τεκμηριωμένα εἶναι ἀπολύτως συνεπεῖς µέ τήν 
διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας µας καί τήν πνευµα-
τική ζωή. Οἱ µασῶνοι κατάλαβαν ἀπό τό 1902 
καί εἶπαν ὅτι «ἦλθεν ὁ καιρός νά δοκιµάσωµεν 
τήν ἰσχύν ἡµῶν», ἐµεῖς οἱ ἐκκλησιαζόμενοι Χρι-
στιανοί, οὔτε σήµερα, τό 2016, µετά ἀπό τέτοιον 
ἀποχριστιανισµό τῆς Πατρίδος µας καί τέτοιον 
ἠθικό ξεπεσμό, δέν ἔχουµε συνειδητοποιήσει 
ὅτι πρέπει νά µετρηθοῦµε καί νά διεκδικήσουµε 
τήν διακυβέρνηση τῆς Πατρίδος µας ἀπό τούς 
Ἑλληνόφωνους ξένους καί µασώνους εἰσβολεῖς!

Εἶναι ἀξιοπρόσεκτη ἡ ὑποκριτική παρένθεση 
τοῦ κειµένου, ἀναφορικά µέ τήν ἀπουσία ἐνδι-
αφέροντος ἐκ µέρους τῶν µασώνων ὡς πρός 
τά «πολιτικά φρονήµατα καί παντός κοµµα-
τισµοῦ (περί οὗ ὁ τεκτονισµός δέν µεριµνᾶ 
ἀφίνων ἐλευθέρους τούς ἀδελφούς τέκτονας 
ν’ ἀνήκωσιν εἰς ὅποιον κόµµα θέλουσι)». Βεβαί-
ως ἀδιαφοροῦν γιά τά πολιτικά φρονήµατα τοῦ 
λαοῦ, γιατί δέν ἐπιδιώκουν τήν διαπαιδαγώγηση 
τῶν ἀνθρώπων σύµφωνα µέ τό Εὐαγγέλιο, οὔτε 
ἐνδιαφέρονται γιά τήν καλλιέργεια τοῦ Ἀληθι-
νοῦ Χριστοειδοῦς Ἤθους τους, ἀλλά ἐνδιαφέρο-
νται µόνο καί µόνο νά ἐλέγχουν ὅλο τό φάσµα 
τοῦ πολιτικοῦ χώρου, οὕτως ὥστε σέ ὅλες τίς 
ἱστορικές συγκυρίες καί σέ ὅλες τίς ἀλλαγές τῶν 
πολιτικῶν φρονηµάτων τῶν ἀνθρώπων, δηλαδή 
σέ ὅλες τίς κατά καιρούς ἀναδεικνυόµενες κυ-
βερνήσεις, νά καταλαµβάνουν τήν ἐξουσία οἱ 
µασῶνοι!

τα βΗΜατα τΗσ  
νΕασ ΜασωνίκΗσ ΕποχΗσ  

προϋποθΕτοΥν καί  
πολίτίκΕσ σκοπίΜοτΗτΕσ

Γι’ αὐτόν τους τόν σκοπό οἱ µασῶνοι ἐργάζο-
νται συστηµατικά ἀπό τό 1893 καί προχωροῦν 
µεθοδικά, γνωρίζοντες ὅτι «ταῦτα πάντα δέν 
δύνανται νά ἐπιτευχθῶσι ἐν βραχείᾳ προσπα-
θείᾳ», ἀλλά –ὅπως γράφουν στό µηνιαῖο τεκτο-
νικό περιοδικό σύγγραµµά τους «ΑΘΗΝΑ» (ἐν 
Ἀθήναις, Μάρτιος 1893, σελ. 43)– γιά νά «φθά-
σωµεν εἰς τόν σκοπόν τοῦτον, ὦ Ἀδελφοί, εἶναι 
µακρός ὁ δρόµος»!

Μέ µεθοδικότητα, ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἰωσήφ 
Γαριβάλδη, πού ὑπῆρξε –κατά τά γραφόµενα τοῦ 
Τέκτονος G. Leti– ἀπό γεννησιµιοῦ του µασῶνος 
(σηµ.: γεννήθηκε τό 1807), οἱ Τέκτονες ἑτοιµά-
ζουν τήν ὁλοκληρωτική ἀνατροπή καί ἀντικατά-
σταση τοῦ Χριστιανισµοῦ µέ τήν «Νέα Ἐποχή»! 
Αὐτό τεκµηριώνεται ἐκτός τῶν ἄλλων καί ἀπό 
τόν τίτλο «The New Age» τοῦ ἐπισήµου ὀργάνου 
τοῦ Ὑπάτου Συµβουλίου τῆς Νοτίου Δικαιοδοσίας 
τῶν Ἡνωµ. Πολιτειῶν, τό ὁποῖο μασωνικό Ἔντυπο 
µνηµονεύεται ἤδη ἀπό τό Μάρτιο τοῦ 1933 στό 
ἐπίσης ἐπίσηµο ὄργανο τοῦ Ὑπάτου Συµβουλίου 
τοῦ 33ουο -καί τῆς Μεγάλης Ἀνατολῆς τῆς Ἑλλά-
δος «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΓΝΩΜΩΝ». Νά ὑπογραμ-
μίσουμε ὅτι περί τῆς Νέας Ἐποχῆς ἀκούσαμε νά 
γίνεται δηµόσιος λόγος μόνο κατά τίς τελευταῖες 
δεκαετίες, οἱ µασῶνοι ὅµως ἑτοιµάζουν καί µι-
λοῦν µεταξύ τους γιά τήν «Νέα Ἐποχή» ἀπό τά 
τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος!

Τά βήµατα τῆς Νέας Μασωνικῆς Ἐποχῆς προ-
ϋποθέτουν καί πολιτικές σκοπιµότητες, ἀντίθετες 
πολλές φορές ἀπό τίς πεποιθήσεις τῶν µασώ-
νων πολιτικῶν πού ἀσκοῦν τήν συγκεκριμένη 
πολιτική. Αὐτό δέν τό ἰσχυριζόμεθα ἐμεῖς γιά νά 
συκοφαντήσουμε τούς Μασώνους, ἀλλά τό ὁμο-

λογοῦν οἱ ἴδιοι!
Ἔτσι, ὅπως ἀναφέρει ὁ G. Leti στό ἄρθρο του 

«Ἰωσήφ Γαριβάλδης, Ἐλεύθερος Τέκτων», ὁ Γα-
ριβάλδης, «ἀποσπάσας ἀπό τούς Βουρβώνους 
τήν Νότιον Ἰταλίαν καί τή Σικελίαν ἐδώρησε 
ταύτας, δηµοκράτης αὐτός, εἰς τόν βασιλέα τῆς 
Ἰταλίας, διά λόγους πολιτικῆς σκοπιµότητος» 
(Πυθαγόρας-Γνώµων, Τεῦχος 3, Μάρτιος 1933, 
σελίς 73)!

Ἀκολουθῶντας µέχρι σήµερα καί οἱ µασῶνοι 
πολιτικοί µας τήν ἴδια τακτική, ἔκαµαν καί κά-
νουν πάµπολλες παλινῳδίες λόγῳ, ἀκριβῶς, τῶν 
ἀναγκαίων κατ’ αὐτούς πολιτικῶν σκοπιµοτήτων, 
µέ τελευταῖο παράδειγµα τόν σηµερινό Πρωθυ-
πουργό κ. Τσίπρα, ὁ ὁποῖος ἀπό υἱός μονίμου 
ἐργολήπτου Δηµοσίων Ἔργων κατά τήν περίοδο 
τῆς Ἑπταετίας(!), µετεστράφη σέ ἀκροαριστερό 
ἰδεολόγο πολιτικό καί, ἐν συνεχείᾳ, καί σέ χρόνο 
ρεκόρ ἐξελέγη ἀρχηγός Ἀριστεροῦ Κόμματος. 
Τελικά, ἀφοῦ ἔγινε Πρωθυπουργός, παρουσιά-
ζεται σήµερα, ἀπό τήν µιά µεριά ὡς ἐφαρµογέας 
ἐντελῶς ἀντίθετης, δηλαδή Κεντροδεξιᾶς φιλε-
λεύθερης Οἰκονοµίας(!), κατά τίς ἐπιταγές τῆς 
Ἀµερικῆς, τῆς µητέρας τῆς µασωνίας καί, ἀπό 
τήν ἄλλη µεριά, συµπεριφέρεται ἐπιβάλλοντας 
τήν πολιτική του µέ φασιστικότητα ἀκροδεξιοῦ, 
καί µάλιστα σέ τέτοιον βαθµό, ὥστε, κατά τήν 
ὁμολογία τῶν πρώην συντρόφων του, νά ἔχει 
γίνει ἀγνώριστος! Ἴδιος ὁ κ. Τσίπρας µέ τόν Γα-
ριβάλδη! Καί ὁ Γαριβάλδης ἄν καί «δηµοκράτης 
καί Σοσιαλιστής... κατεσίγασε πολλά σχετικά 
αἰσθήµατά του καί ηὐνόησε τήν βασιλικήν πολι-
τικήν τοῦ Οἴκου τῆς Σαβοΐας»(!), ὅπως καί πάλι 
µᾶς πληροφορεῖ ὁ Leti. Τί σοῦ εἶναι ἡ Μασωνία!

Ἡ «Νέα Ἐποχή» σφυρηλατήθηκε ἰδιαιτέρως 
ἀπό τόν Γαριβάλδη, ἀκολουθήθηκαν δέ οἱ “Ὁδη-
γίες” του µέ θρησκευτική εὐλάβεια ἀπό τούς µα-
σώνους πολιτικούς τοῦ µέλλοντος. Ὁ Leti γράφει 
στό ἄρθρο του ὅτι ὁ Γαριβάλδης «ἐπροφήτευε 
τόν σοσιαλισµόν, τόν ὁποῖον ὠνόµαζεν “ἥλι-
ον τοῦ µέλλοντος”». Βεβαίως, δέν πρόκειται 
γιά προφητεία ἀλλά γιά ὑπαγόρευση “Ὁδηγί-
ας”, τήν ὁποία –πάντοτε κατά τόν Γαριβάλδη– 
«οἱ µεταγενέστεροι ἡµῶν, ἐάν κατά καλήν των 
τύχην καί πρός δόξαν ἡµῶν θά ἐπιτύχωσι τῶν 
σκοπῶν οὕς ἡµεῖς διαγράφοµεν σήµερον, δέν θά 
αἰσθανθῶσιν διά τοῦτο ἐλαττουµένην τήν σπου-
δαιότητα τῆς ἀποστολῆς των. Θ’ ἀντικρύσωσιν 
εὐρυτέρους ὁρίζοντας, θά ἔχωσι τήν συνείδη-
σιν ἄλλων ἀναγκῶν καί λαµβάνοντες ὑπ’ ὄψει 
τούς καιρούς καί τάς διαφόρους περιστάσεις, θά 
καθιερώσωσι προγράµµατα νέα, στρεφόµενοι, 
ὅπως ἡµεῖς στρέφοµεν πρός τό φῶς καί τάς ἐπαγ-
γελίας ἐνδοξοτέρου µέλλοντος. Διότι –ἄν δέν 
ἀπατῶµαι– θά συµβῆ τοῦτο ὥστε αἱ µελέται καί 
τό ἔργον τῶν φιλανθρώπων (δηλ. τῶν µασώνων) 
µέ τήν πάροδο οὐχί τῶν αἰώνων ἀλλά τῶν ἐτῶν 
νά ἐναγκαλισθῶσι τάς ἀνάγκας καί τάς ἐπιθυµί-
ας ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. Τότε τό 
ἰδεῶδες τοῦ Τεκτονισµοῦ θά πραγµατοποιηθῆ» 
(Τεκτονικό Περιοδικό «ΑΘΗΝΑ», Μάρτιος 1893, 
σελ. 43)!

Πράγµατι, ὄχι µετά ἀπό αἰῶνες ἀλλά πολύ 
σύντομα, µετά ἀπό δεκαετίες ἔλαβε ἐντολή ὁ 
Ἀνδρέας Παπανδρέου ἀπό τό Ὕπατο Συµβούλιο 
τῆς Ἀµερικῆς νά ἐφαρµόση µέ ἀπόλυτη ἀκρίβεια 
στήν Πατρίδα µας τόν Γαριβάλδειο Σοσιαλι-
σμό, ὅπερ καί ἔπραξε µέχρι κεραίας σάν φρόνιµος 
µαθητής, βάζοντας, µάλιστα, σάν ἔµβληµα τοῦ 
Κόµµατός του, τοῦ ΠΑΣΟΚ, τόν Ἥλιο τοῦ Γα-
ριβάλδη!

προϋποθΕσΗ τΗσ «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ»  
Είναί Η παγκοσΜίοποίΗσΗ

Προϋπόθεση τῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι ἡ Πα-
γκοσµιοποίηση. Ὁ Γαριβάλδης, τό 1867, µέ τήν 
ἰδιότητα τοῦ Μεγάλου Διδασκάλου ὁλοκλήρου 
τοῦ Ἰταλικοῦ Τεκτονισµοῦ ἔγραφε στούς Σικε-
λούς Τέκτονες: «Ἀνήκει εἰς τόν τεκτονισµόν 
νά ὠθήσει πρός τά ἐµπρός τήν Ἀνθρωπότητα, 
διά τῆς διδασκαλίας καί τοῦ παραδείγµατος, 
τῇ ἀντιλήψει καί ὁδηγίᾳ τοῦ Μ.·.Α.·.Τ.·.Σ.·.» 
(=Ὁ θεός τῶν Μασώνων, ὁ Μέγας Ἀρχιτέκτων 
τοῦ Σύμπαντος). Καί προσέθετεν ὅτι οἱ Τέκτονες 
ὀφείλουσι ν’ ἀποβλέπωσι πρός “τήν παγκόσµιον 
ἀδελφοποίησην τῶν ἐθνῶν”» (βλ. ἄρθρο Leti, 
ὅ.ἀ. σελ. 76)!

Γιά τήν ἐπίτευξη τῆς Παγκοσµιοποιήσεως ἔπρε-
πε νά ληφθοῦν σειρά ἀντιχριστιανικῶν µέτρων, 
τά ὁποῖα ἔλαβαν διαδοχικά ὅλα τά πολιτικά µορ-
φώµατα καί κόµµατα ἀπό τῆς δολοφονίας τοῦ 
Καποδίστρια µέχρι σήµερα. Διαβάζοντας τό πε-
ριοδικό τῶν Τεκτόνων «ΑΘΗΝΑ», τοῦ Μαρτίου 
1893, νοµίζει κανείς πώς ἀκούει τούς σηµερινούς 
πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν πάψει πρό πολλοῦ νά 
σκέπτονται ἀλλά µόνο παπαγαλίζουν τό “εὐαγ-
γέλιο” τοῦ Γαριβάλδη ἀλλά καί τῶν ἄλλων κατά 
πνεῦµα συγγενῶν του. Γι’ αὐτό καί ἡ Φωλιά πού 
ἐκτρέφει τά σηµερινά κολοβά φίδια τῆς πολιτικῆς 
δέν ἐνδιαφέρεται πλέον γιά τήν πνευµατική καί 
ἐπιστηµονική κατάρτιση τῶν ἑκάστοτε Ὑπουργῶν, 
ὅπως τοῦ σηµερινοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, ὁ ὁποῖος 
στερεῖται Πανεπιστημιακῆς μορφώσεως!

οί ΜασωνίκΕσ ΜΕταρρΥθΜίσΕίσ:  
πολίτίκοσ γαΜοσ καί δίαζΥγίο!

Δέν θέλω νά κουράσω ἄµετρα τούς φίλους 
ἀναγνῶστες καί γι’ αὐτό θά ἀπαριθµήσω ἁπλῶς τά 
ὅσα διέταξαν οἱ Τέκτονες καί πραγµατοποίησαν 
καί πραγµατοποιοῦν µέχρι σήµερα οἱ πολιτικοί 
µας, µέ τό ἀποκλειστικά μασωνικό προσωνύµιο 
«µεταρρυθµίσεις», τό ὁποῖο εἶναι ὁ ἀναιρέτης 
τῶν ρυθμίσεων τοῦ Θεοῦ μας. Ὡστόσο, αὐτοί, γιά 
νά ἐξαπατοῦν τόν λαό, ἐξωραΐζουν τό νόημα τῆς 
λέξεως αὐτῆς σάν νά πρόκειται γιά πορεία σέ μιά 
ἀληθινή πρόοδο! Ἄς θυμηθοῦμε γιά παράδειγμα 
τήν διαβόητη «Ἐκπαιδευτική Μεταρρύθμιση» τοῦ 
ἀθεϊστῆ Παπανούτσου, ἡ ὁποία ἦταν ἡ ἀπαρχή 
γιά τήν ἀπορρύθμιση καί τό κατρακύλισμα τῆς 
Παιδείας μας.

Διαβάζουµε στό περιοδικό «ΑΘΗΝΑ»:

1. «Ὁ γάµος ἐν ταῖς σχέσεσι αὐτοῦ µετά τοῦ 
λαϊκοῦ καθεστῶτος, οὐδέν ἔδει νά περιβάλλη-
ται θρησκευτικόν κῦρος καί ὡς πόρισµα τῆς 
µεταρρυθµίσεως ταύτης, ὡς προπύργιον κατά 
τῆς φρικώδους ἀπάτης, ὡς ἐγγύησιν τῆς ἠθικῆς 
ὑπεστήριζα ὅτι ἔπρεπε νά καθιερωθῆ νοµοθε-
τικῶς ἡ ὑπεροχή τοῦ πολιτικοῦ ἀπέναντι τοῦ 
θρησκευτικοῦ γάµου καί τό Διαζύγιον»! Δηλαδή 
ἡ εἰσαγωγή τοῦ Πολιτικοῦ Γάµου ἔγινε σαφῶς µέ 
τήν ὑπαγόρευση τῆς Μασωνίας, ἡ ὁποία ἀπο-
καλεῖ, µάλιστα, τό Μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας 
«φρικώδη ἀπάτην»!

2. «Ἡ ἄλλη µεταρρύθµισις, τό Διαζύγιον, ἐπο-
λεµήθη τά µάλιστα πεισµόνως ὑπό τῶν κληρι-
κοφρόνων. Μόνω ἐν τούτῳ ἡµεῖς θά δυνηθῶµεν 
νά εὕρωµεν τό µέγιστον τῶν πρός ὑποστήριξιν 
αὐτῆς ἐπιχείρηµα»!

 Παρακινοῦνται, λοιπόν, οἱ πολιτικοί ἀπό τούς 
Μασώνους νά κατηγοροῦν τούς Κληρικούς ὅταν 

ΜΑΣΩΝΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ!
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)
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ἐπιχειρηµατολογοῦν κατά τοῦ Διαζυγίου, ἐνῷ οἱ 
Μασῶνοι ὑποκριτικά συνεχῶς ἐπαναλαµβάνουν 
ὅτι ἐργάζονται ὑπέρ τοῦ ἀγαθοῦ καί τῆς ἀρετῆς, 
σάν νά εἶναι τό Διαζύγιο ἡ ὁδός γιά τήν ἀπό-
κτηση τῆς ὑπερτάτης ἀρετῆς, τήν ὁποία ἀρετή 
πολεμοῦν οἱ Κληρικοί!

ΜΕ ΕντολΗ τΗσ Μασωνίασ  
αποΜακρΥνθΗκΕ Η ἘκκλΗσία  

απο τΗν ΕποπτΕία τΗσ παίδΕίασ

Γιά νά φιµωθοῦν οἱ Κληρικοί καί νά ἐκδιωχθοῦν 
ἀπό τά Σχολεῖα, ἐντέλλονται οἱ Πολιτικοί ὅτι πρέ-
πει νά νοµοθετοῦν, τάχα «ἐκ σεβασµοῦ πρός τήν 
ἐλευθερίαν τῆς συνειδήσεως», ὅτι «δέν πρέπει 
εἰς τάς Δηµοσίας Σχολάς νά διδάσκηται οὐδεµία 
κατήχησις»! Αὐτή τήν µασωνική “ὁδηγία” ἀκο-
λούθησαν καί οἱ Ὑπουργοί τῆς Ν. Δηµοκρατί-
ας, τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ὁ σηµερινός ἀνεκδιήγητος 
Ὑπουργός Παιδείας καί γι’ αὐτό ἀρνεῖται, μέ πρω-
τοφανές ἀλλά εὐεξήγητο, λόγῳ τῆς μασωνικῆς 
“ὁδηγίας”, πάθος, ὁποιαδήποτε Ὀρθόδοξη Κα-
τήχηση τῶν Νέων µας µέσῳ τοῦ µαθήµατος τῶν 
Θρησκευτικῶν!

Ὅμως –γιά νά εἴμαστε ἀκριβοδίκαιοι– τοῦ ση-
μερινοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας προηγήθηκαν ἄλλοι, 
ὅλων τῶν κομματικῶν ἀποχρώσεων, πού κυ-
βέρνησαν μέχρι σήμερα, ἰδίως τῶν λεγομένων 
Δεξιῶν, οἱ ὁποῖοι, ἐνῶ σφετερίσθηκαν ἐκλογι-
κά τούς ἐκκλησιαζομένους καί τούς Ποιμένες 
τους, ἔβλαψαν καίρια τό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας! 
Ὅλοι αὐτοί οἱ Πολιτικοί, ἔγιναν πιστοί ἀκόλου-
θοι καί “εὐλαβικοί” ὑπηρέτες τῶν κελευσμάτων 
τοῦ «Ὑπάτου Συμβουλίου τοῦ Ἀρχαίου καί Ἀπο-
δεδεγμένου Σκωτικοῦ Δόγματος τῆς Νοτίου 
Δικαιοδοσίας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν», τό 
ὁποῖο μέ ἀπόλυτον τρόπο διεσάλπισε urbi et orbi 
τά ἑξῆς: «Ἀρνούμεθα νῦν, ὡς πάντοτε ἠρνήθη-
μεν, τό δικαίωμα εἰς οἱανδήποτε ἐκκλησίαν ἤ 
ἐκκλησιαστικήν ἀρχήν, ξένην ἤ ἡμεδαπήν, νά 
ἐλέγχη ἤ νά ἐπιβλέπη τό ἐλεύθερον Δημόσιον 
Ἐκπαιδευτικόν Σύστημα τῶν Ἡνωμένων Πολι-
τειῶν, εἴτε τό Ἐκπαιδευτικόν Σύστημα οἱουδή-
ποτε κράτους ἤ ἔθνους ὁπουδήποτε γῆς εὑρι-
σκομένου»(ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, Μηνιαῖον Ὄργανον 
τῆς Ἐλευθέρας Τεκτονικῆς, τεῦχος Αὐγούστου 
1931, σέλ. 306-307)!

Μιλοῦν οἱ Τέκτονες ὡς παντοδύναμοι δικτά-
τορες, ἀσάλευτοι καί ἰσόβιοι κυβερνῆτες τῆς 
ἀνθρωπότητος. Μιλοῦν σάν νά ἀντλοῦν ἀπό τόν 
Οὐρανό τίς ὁδηγίες, τίς ὁποῖες εἴτε θέλουν εἴτε 
δέν θέλουν οἱ ἄνθρωποι, θά ὑποχρεωθοῦν νά 
τίς ὑποστοῦν, καί, κατόπιν, ἔχουν τό θράσος νά 
μιλοῦν καί περί τῶν ἰδεωδῶν τῆς θρησκευτικῆς 
καί πολιτικῆς ἐλευθερίας, τά ὁποῖα ἰδεώδη τάχα 
ὑπηρετοῦν! 

Διαβάστε: «Πιστεύομεν νῦν, ὡς πάντοτε ἐπι-
στεύομεν, εἰς τά ἰδεώδη τῆς ἐλευθερίας, τῆς τε 
θρησκευτικῆς καί πολιτικῆς, ὡς διετυπώθησαν 
ὑπό τῶν ἀρχῶν, ἅς ἐξήνεγκεν ἡ Προκήρυξις τῆς 
Ἀνεξαρτησίας καί ἀνέγραψεν ὁ Καταστατικός 
Χάρτης τῆς Δημοκρατίας ἡμῶν… Τιμῶμεν νῦν, 
ὡς ἐτιμήσαμεν ἀείποτε, τήν ἀφοσίωσιν τοῦ Ἐλευ-
θεροτεκτονισμοῦ πρός τά ἰδεώδη τῆς ἀγωγῆς, 
ἐκπαιδεύσεως καί διαφωτίσεως τῶν μαζῶν, διότι 
θεωροῦμεν τά ἰδεώδη ταῦτα ὡς τούς θανασίμους 
ἐχθρούς τοῦ φανατισμοῦ ἐκείνου καί τῆς θρη-
σκοληψίας, ἥτις καταδιώκει διά πεποιθήσεις καί 
διεγείρει σταυροφορίας κατά παντός, ὅν θεωρεῖ 
ἀντίθετον πρός τόν νόμον τοῦ Θεοῦ καί πρός 
τήν ἀλήθειαν τοῦ δόγματος» (βλ. ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, 
ὅ. ἀ.)! 

Μέ ἄλλα λόγια, ἀπαγορεύουν οἱ Μασῶνοι 
“μέ τό ἔτσι θέλω” τήν Διδασκαλία τοῦ Ἀληθι-
νοῦ Θεοῦ στήν Δημόσια Ἐκπαίδευση καί τήν 
ἀντικαθιστοῦν μέ τήν διδασκαλία τῶν ἰδεωδῶν 
τῆς ἀγωγῆς, ἐκπαιδεύσεως καί διαφωτίσεως τῶν 
μαζῶν, πού διδάσκει ὁ Ἐλευθεροτεκτονισμός! Καί 
γιά ὅλα αὐτά ποιόν ρώτησαν; Ποιός τούς ἐξουσι-
οδότησε νά γίνουν θεοί στή θέση τοῦ Θεοῦ, νά 
ἀποφασίζουν καί νά διατάζουν τούς λαούς; Ποιός 
τούς ἐπέλεξε γιά νά κρίνουν τί εἶναι σωστό καί 
τί λάθος; Πότε ἔκαμαν δημοψήφισμα ὥστε νά 
ἀποφανθῆ ἐπ’ αὐτοῦ ὁ λαός; 

Καί ὅμως! Οἱ Πολιτικοί μας, ὄχι μόνο δέν ἀντε-
τάχθησαν σ’ αὐτές τίς ἀντίθεες αὐθαιρεσίες, ἀλλά 
ὡς γνήσιοι καί πιστοί Μασῶνοι φρόντισαν νά 
ἐγκαινιασθῆ καί νά παγιωθῆ καί στήν Ἑλληνι-
κή Βουλή ὁ ἐξοβελισμός τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν 
Παιδεία τοῦ Ἔθνους μας, τήν Ὁποία, μάλιστα, 
Εὐεργέτιδα τοῦ Ἔθνους μας Ἐκκλησία, ὑπεβίβα-
σαν τά τελευταῖα χρόνια καί σέ ἁπλό φορέα(!), 
τόν ὁποῖον –ὅπως ἀναίσχυντα ἐπαναλαμβάνουν– 
ἐρωτοῦν γιά ἐκπαιδευτικά ζητήματα, ὅπως ἐρω-
τοῦν καί τούς ἄλλους φορεῖς τοῦ Κράτους!

τΕκτονίκο ΜανίφΕστο: 
«αντίτίθΕΜΕθα καί θα χρΗσίΜοποίΗσω-

ΜΕν παντα τα νοΜίΜα ΜΕσα, οπωσ  
παρακωλΥσωΜΕν τΗν δίαθΕσίν τοΥ  

δΗΜοσίοΥ χρΗΜατοσ, προσ ΕνίσχΥσίν Η 
σΥντΗρΗσίν ΕκκλΗσίαστίκων  
ΕκπαίδΕΥτίκων ίδρΥΜατων»!

Οἱ Πολιτικοί μας προχωροῦν συνεχῶς ὅλο καί 
σέ νέες ἐχθροπραξίες κατά τῆς Ἐκκλησίας. Τόν 
τελευταῖο χρόνο ἔσβησαν παντελῶς ἀπό τόν 
Κρατικό Προϋπολογισμό τήν Πίστωση γιά τήν 
λειτουργία ὅλων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχολείων, 
τά ὁποῖα εἶχε συστήσει καί πιστώσει ὁ μαρτυρι-
κός Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας, γιατί ὡς 
ἀληθινά πιστός, ἐγνώριζε τήν ἀνεκτίμητη ἀξία 
τῆς κατά Θεόν μορφώσεως! 

Αὐτή τήν ἀπάλειψη τῆς Πιστώσεως τῶν Ἐκκλη-
σια στικῶν Σχολῶν ἀπό τόν Κρατικό Προϋ πο-
λογισμό τήν ἔκαμαν οἱ σήμερον κρατοῦντες εἰς 
ἐφαρμογήν τῆς μασωνικῆς προσταγῆς τοῦ Τε-
κτονικοῦ μανιφέστου, πού προαναφέραμε, καί, 
μάλιστα, ἐφαρμόζοντες αὐτολεξεί τήν ἑξῆς παρά-
γραφο: «Ἀντιτιθέμεθα καί θά χρησιμοποιήσωμεν 
πάντα τά νόμιμα μέσα, ὅπως παρακωλύσωμεν 
τήν διάθεσιν τοῦ Δημοσίου χρήματος, εἴτε ἐκ 
Πολιτειακοῦ εἴτε ἐκ τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Τα-
μείου πρός ἐνίσχυσιν ἤ συντήρησιν ἐκκλησι-
αστικῶν ἐκπαιδευτικῶν ἱδρυμάτων» (βλ. ΠΥ-
ΘΑΓΟΡΑΣ, ὅ. ἀ.)!

«τί χρΕίαν ΕχοΜΕν ΜαρτΥρων»,  
οταν οΜολογοΥν οί Μασωνοί;

Τί χρείαν ἔχομεν ἄλλων μαρτύρων; Ὅπως διε-
πίστωσε, πιστεύω, ὁ ἀναγνώστης, ἀπό τά λίγα πα-
ραθέματά μας, οἱ ἴδιοι οἱ Μασῶνοι ἀποκαλύπτουν 
στά μέλη τους τό Πρόγραμμα, τό ὁποῖο ἔχουν 
δρομολογήσει ἀπό τόν προπερασμένο αἰῶνα. 
Ὡστόσο, λόγῳ τῆς ἀντιστάσεως τοῦ Κλήρου καί 

τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ τῆς Πατρίδος μας δέν κατώρ-
θωσαν μέχρι σήμερα νά τό ἐφαρμόσουν πλήρως. 
Γι’ αὐτό ἐργάζονται πυρετωδῶς νά ἀλλοιώσουν 
πρῶτα τό Χριστιανικό φρόνημα τῶν Ποιμένων 
καί ὕστερα τοῦ Ποιμνίου. Τό προσπαθοῦν μέ ὅλα 
τά Μέσα Ἐνημερώσεως. Στίς ἀρχές τοῦ περα-
σμένου αἰῶνος κατώρθωσαν νά ἁλώσουν τόν 
Παπισμό, καί, ἐνῷ μέχρι τότε κατεφέροντο ἐνα-
ντίον του (ὑπάρχουν συγκεκριμένα κείμενα ἀλλά 
δέν τά παραθέτω γιατί ἤδη μακρηγόρησα), τώρα 
πιά τόν ἔχουν σύμμαχο, ἀφοῦ οἱ ἐπικεφαλῆς τοῦ 
Παπισμοῦ –καί ὄχι μόνο– εἶναι πλέον Μασῶνοι 
καί, συνεπῶς, ἐργάζονται γιά τόν ἴδιο Ἀντίχριστο 
σκοπό γιά τήν Παγκοσμιοποίηση, τήν προετοι-
μασία τῆς «Νέας Ἐποχῆς»!

Τό ἴδιο ἄρχισε καί στόν χῶρο τῆς Ὀρθοδοξίας 
ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ πρώτου Μασώνου Πατρι-
άρχου Ἰωακείμ τοῦ Γ΄, δηλαδή ἀπό τό 1878, καί 
συνεχίζεται, δυστυχῶς μέχρι τῶν ἡμερῶν μας, 
σέ σημεῖο νά μήν γνωρίζουμε ποιοί Ἱεράρχες καί 
Κληρικοί μας εἶναι Μασῶνοι καί ποιοί ὄχι. Βεβαί-
ως κάποιοι Μασῶνοι Ἱεράρχες ξεχωρίζουν, ἐκτός 
τῶν πολλῶν ἄλλων καί ἀπό τούς διθυράμβους 
πού τούς ἀπευθύνουν οἱ Μασῶνοι τῆς Πολιτικῆς 
καί ἀπό τή συνεργασία τους μαζί τους. Ὡστόσο, 
γιά νά καθαρίση τό θολό καί πνευματικά ἐπικίν-
δυνο τοπίο εἶναι ἐπιβεβλημένο νά ὑποχρεώνο-
νται πλέον οἱ ὑποψήφιοι Κληρικοί, ἰδιαιτέρως 
δέ οἱ Ἀρχιερεῖς νά δηλώνουν γραπτῶς ὅτι ἀπο-
κηρύσσουν τήν Μασωνία καί κάθε μορφῆς ἀπο-
κρυφισμό. Αὐτή ἡ γραπτή δήλωση θά τερματίση 
τήν εἴσοδο στήν Ἱερωσύνη «Δουρείων Ἵππων» 
τῆς Μασωνίας Κληρικῶν, δεδομένου ὅτι εἶναι 
ἀπαγορευμένο στούς Μασώνους νά ἀποκηρύσ-
σουν γραπτῶς τήν Μασωνία. Εἶναι ἀπαράδεκτο 
καί, συνάμα, ὕποπτο γιά τήν ὑπόληψη τῶν Κλη-
ρικῶν μας νά ὑπάρχη στήν Πατρίδα μας καί νά 
πολιτεύεται στίς μέρες μας Πολιτική Παράταξη 
ἀμιγῶς εὐσεβῶν καί πιστῶν Χριστιανῶν, ἡ ὁποία 
ὑποχρεώνει τά ὑποψήφια μέλη της νά ἀποκη-
ρύξουν τήν Μασωνία καί νά μήν τίθεται αὐτή ἡ 
προϋπόθεση ὡς ἀπαραίτητη γιά τήν εἴσοδο στήν 
Ἱερωσύνη!

Τελικά, ἐμεῖς οἱ ὑποτιθέμενοι χριστιανοί, θέ-
λουμε νά ἀνήκουμε στή «μικρά ζύμη», πού μέ τίς 
Ὁδηγίες τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει τήν δύναμη νά 
ἀναπλάση κατά Θεόν «ὅλον τό φύραμα» τοῦ πά-
λαι ποτέ εὐσεβοῦς Ἔθνους μας, ἤ θά ἀρκεσθοῦμε 
σέ ἕνα συνεχές καί ἀτελέσφορο θρησκευτικό κο-
σκίνισμα; 

Ἄν ἰσχύση τό δεύτερο, τότε πολύ σύντομα θά 
δοῦμε, ὄχι μόνο τόν χωρισμό τοῦ Κράτους ἀπό 
τήν Ἐκκλησία –κάτι πού ἀπό θεολογική ἄγνοια 
ἤ καί ἀπό σκοπιμότητα φαίνεται νά ἀποδέχονται 
καί κάποιοι δικοί μας Ἀρχιερεῖς– ἀλλά θά δοῦμε 
νά καθιερώνεται ἀπό τό Κράτος καί ἡ Πολιτική 
Βάπτιση(!), πού ἐμπνεύσθηκε ὁ Μασῶνος Γαρι-
βάλδης, ὁ ὁποῖος, ὅπως σημειώνει ὁ βιογράφος 
του, βάπτιζε «πλεῖστα παιδία ἐκ τῆς Σαρδηνίας, 
τῆς ἠπειρωτικῆς Ἰταλίας καί τοῦ ἐξωτερικοῦ 
ἀκόμη –ἰδίως ἐξ Ἀγγλίας καί Νοτίου Ἀμερικῆς– 
τά ὁποῖα ἤχθησαν εἰς τόν ἱερόν βράχον καί ἐβα-
πτίσθησαν οὕτω μέ καμπανίτην (δηλαδή μέ…
σαμπάνια!) ἐν ὀνόματι τοῦ Μ.Α.Τ.Σ!

πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»,  
30-9-2016, αριθμός φύλλου 2133

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ»,  
Ὀκτώβριος 2016, Ἀρ. Τεύχους 170
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Ἡ κατάσταση πού βι-
ώνει ἡ χώρα μας 

σήμερα ἔχει ἐπηρεά σει σέ 
μεγάλο βαθμό καί τούς 
κατοίκους της, καθώς οἱ 
ἀλλαγές πού πραγματο-
ποιοῦνται εἶναι ραγδαῖες 
καί πολλές φορές, παρ’ ὅτι 
δέν προλαβαίνει κανείς νά 

τίς συνειδητοποιήσει, εἶναι ἀναγκασμένος νά τίς 
ἀποδεχτεῖ καί νά ζήσει μέ αὐτές. Αἰφνιδιαστι-
κά, ἀναγκάστηκε ἡ Ἑλληνική κοινωνία νά ἔρθει 
ἀντιμέτωπη μέ ἕνα τεράστιο κύμα προσφύγων 
καί μεταναστῶν καί ξαφνικά, (ἴσως καί ὄχι τόσο 
ξαφνικά τελικά), ἄρχισαν νά κάνουν τήν ἐμφά-
νιση τους ἄνθρωποι πρόθυμοι νά βοηθήσουν, 
ἄνθρωποι, πού ἐνῶ ἦταν κρυμμένοι τόσα χρό-
νια, ἄρχισαν, σάν τά σαλιγκάρια μετά τήν βροχή, 
ἀθόρυβα στήν ἀρχή ἀλλά μέ ἀπολυταρχικό τρόπο 
στήν συνέχεια, νά κάνουν τήν ἐμφάνισή τους, νά 
χαρακτηρίζονται ὡς “ἀλληλέγγυοι” καί νά χρί-
ζουν τούς ἑαυτούς τους προστάτες καί ἀποκλει-
στικούς ὑπευθύνους τῶν προσφύγων. Καί ἐνῶ 
τό χάος πού ἐπικρατεῖ στήν χώρα μας συνεχῶς 
καί μεγαλώνει, οἱ ἁρμόδιοι συνειδητά κλείνουν 
τά μάτια τους σέ αὐτό καί στήν οὐσία τοῦ προ-
βλήματος καί ἀσχολοῦνται παραπλανητικά μέ 
ἐπουσιώδη θέματα. 

Τόσα κτήρια, νεοκλασσικά, σχολεῖα καί νοσο-
κομεῖα ἔχουν καταληφθεῖ ἀπό τούς ἀλληλέγγυους 
γιά τήν στέγαση τῶν προσφύγων. Καί ρωτῶ: Τό 
κράτος γιατί δέν τούς ἀπομακρύνει; Γιατί δέν κά-
νει ἐνέργειες ὥστε νά διώξει τούς τάχα ἀλληλέγ-
γυους ἀλλά τούς ἀφήνει νά δροῦν ἀνενόχλητοι; 
Δηλαδή ἡ δική τους ἐξουσία τελικά εἶναι μεγαλύ-
τερη ἀπό αὐτή τοῦ κράτους; Καί ἄν εἶναι ἔτσι, πῶς 
εἶναι δυνατόν οἱ πολῖτες νά ἐμπιστεύονται ἕνα 
τέτοιο κράτος ποῦ εἶναι ἀνίκανο νά ἐπιβάλλει τήν 
τάξη; Οἱ περισσότεροι πολῖτες, εἶναι ἐξαγριωμένοι 
ἐπειδή αἰσθάνονται ὅτι τό κράτος τούς καταδυ-
ναστεύει, ἐνῶ δέν διστάζουν νά ἐκφράζουν αὐτήν 
τήν ἀγανάκτηση μέ διάφορους τρόπους, εἴτε στίς 
διάφορες συζητήσεις τους μέ ἄλλους ἀνθρώπους 
καί σέ ὅποια ἄλλη εὐκαιρία βρεθεῖ, ἐκτός βέβαια, 
ἀπό τήν ὥρα τῆς κάλπης, ὅπου ἐκεῖ, ὡς διά μα-
γείας, τά προβλήματα ἔχουν βρεῖ τήν λύση τους 
καί κάθε ἴχνος δυσαρέσκειας ἔχει ἐξαφανιστεῖ! 

Ἄραγε γιατί οἱ πολῖτες δέν ἀντιδροῦν οὐσιαστι-
κά στήν καταδυνάστευση ποῦ πράγματι ὑπόκει-
νται; Ἡ πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔχει 
ἐπανειλημμένως τονίσει πώς τό κράτος σήμερα 
δέν συμπεριφέρεται σάν “μητέρα” ἀλλά σάν “μη-
τριά” τοῦ λαοῦ. Πράγματι, αὐτό ἐπιβεβαιώνεται 
συνεχῶς καθώς εἶναι φανερό, πώς ἐνῶ στούς μέν 
ἀλληλέγγυους φέρεται εὐνοϊκά, ἀφοῦ τούς ἀφή-
νει νά διαιωνίζουν τό χάος, στούς ἁπλούς πολῖτες 
πού προσπαθοῦν νά ζήσουν στήν νομιμότητα 
παρά τίς δυσκολίες τῆς ἐπιβίωσής τους, ὄχι μόνο 
στέκεται ἐμπόδιο στήν προσπάθεια αὐτή ἀλλά 
δέν διστάζει ἀκόμη καί νά τούς “τιμωρεί” καθη-
μερινά. Μιά ἀληθινή μητέρα ποτέ δέν κάνει διά-
κριση ἀνάμεσα στά παιδιά της, γιατί τά ἀγαπάει 
ὅλα ἐξίσου. Μπορεῖ ἡ στάση καί ἡ συμπεριφορά 
της νά διαφέρει ἀπό παιδί σέ παιδί, ἀναλόγως μέ 
τίς δυνατότητες καί τίς ἀδυναμίες του καί ἐπειδή 
τό κάθε παιδί ἔχει ἀνάγκη ἀπό διαφορετικό χει-
ρισμό, αὐτό ὅμως δέν διαφοροποιεῖ τήν ἀγάπη 
της πρός αὐτά. 

Αὐτό ὀφείλει νά κάνει καί τό κράτος στούς 
πολῖτες του. Ὄχι νά λειτουργεῖ ὡς “μητριά”, εὐνο-

ώντας πότε τόν ἕναν καί πότε τόν ἄλλο, ἀνάλο-
γα μέ τά συμφέροντά του, ἀλλά μέ στοργή καί 
σεβασμό πρός κάθε πολίτη νά προσφέρει ἴσες 
εὐκαιρίες καί νά στηρίζει τίς ἐπιλογές του. Σή-
μερα τό κράτος-μητριά ἐνῶ ἐπιτρέπει στούς κα-
ταληψίες νά κάνουν ἀνενόχλητοι τό ἔργο τους, 
πολλές φορές ἀκόμη καί μέ προκλητικό τρόπο. 
Ὅταν, γιά παράδειγμα, κάποιος ἁπλός πολίτης, 
ἄστεγος, τολμήσει νά κατοικήσει σέ κάποιο ἀπό 
τά ἐγκαταλελειμμένα κτήρια, τό ἴδιο τό κράτος 
καταφεύγει στήν δικαιοσύνη διώκοντας τόν ποι-
νικά. Ἐνῶ, δηλαδή, ἐπιτρέπει στούς “ἀλληλέγ-
γυους” καταληψίες νά ἐκμεταλλεύονται καί νά 
καταστρέφουν ἀκόμη, ξένες περιουσίες, εἴτε τοῦ 
δημοσίου εἴτε τῶν ἁπλῶν πολιτῶν, οἱ Ἕλληνες 
πολῖτες ὄχι μόνο δέν ἐπιτρέπεται νά ἐκμεταλ-
λευτοῦν τό παραμικρό ἀκίνητο τοῦ Δημοσίου, 
ἀλλά ἄν τυχόν κάποιος διαμαρτυρηθεῖ γιά τήν 
κατάληψη πού γίνεται, εἰσπράττει τήν παντελῆ 
ἀδιαφορία τοῦ κράτους. 

Ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν στήν χώρα μας 
σήμερα, δέν εἶναι τυχαία γεγονότα μιᾶς διατα-
ραγμένης ἐποχῆς. Δέν εἶναι γεγονότα πού ἔτυχε 
νά συμβοῦν στήν ἐποχή μας, ἐνῶ θά μποροῦσαν 
κάλλιστα νά εἶχαν συμβεῖ καί σέ ἄλλες προγενέ-
στερες ἤ ἀκόμα καί μεταγενέστερες ἐποχές. Εἶναι 
γεγονότα πού συμβαίνουν γιά κάποιο λόγο καί ἡ 
οὐσία πού κρύβουν εἶναι βαθύτερη, ἀθέατη ἀπό 
τούς πολλούς, καί ἐντελῶς ἀκραία καί παράλογη 
γιά τούς ἀνυποψίαστους. Βέβαια, ἄν γνωρίζαμε 
Ἱστορία, ἄν μαθαίναμε ἀπό τά λάθη τῶν ἀνθρώ-
πων πού ἔζησαν πρίν ἀπό ἐμᾶς, ἄν εἴχαμε τήν 
ἐπιθυμία νά μάθουμε γιά νά μήν πάθουμε, ἴσως 
πολλά ἀπό τά σημερινά φαινόμενα νά μήν εἶχαν 
ἐπαναληφθεῖ. Γιατί αὐτά πού συμβαίνουν σήμε-
ρα, συνέβησαν καί σέ ἄλλες ἐποχές, εἴτε μέ τήν 
ἴδια μορφή εἴτε παραλλαγμένη. Ἐπειδή ὅμως οἱ 
ἄνθρωποι κάθε ἐποχῆς, θεωροῦμε τούς ἑαυτούς 
μας “διαφορετικούς” ἀπό αὐτούς πού ἔζησαν πρίν 
ἀπό ἐμᾶς καί τίς περισσότερες φορές καλύτερους 
ἀπό τούς προηγούμενους καί, φυσικά, ἐπειδή πά-
ντοτε ἡ ἐποχή μας διαφέρει ἀπό ἄλλες ἐποχές, δέν 
θεωροῦμε ὅτι ἀξίζει τόν κόπο νά ἀσχοληθοῦμε 
μέ τό παρελθόν μας. Ἄλλωστε τά λάθη μας εἶναι 
τόσο “μοναδικά” καί “δικαιολογημένα” πού ἀπο-
κλείεται νά τά ἔκαναν καί ἄνθρωποι πού ἔζησαν 
πρίν ἀπό ἐμᾶς, γιατί ἀποκλείεται νά ὑπῆρχαν καί 
ἄλλοι τόσο “μοναδικοί” καί “ἰκανοί” ὅσοι εἴμα-
στε ἐμεῖς!…

Βλέποντας τήν κατάσταση πού βιώνει ἡ Ἑλλά-
δα μας σήμερα, καί τά γεγονότα πού καθημερινά 
ἐκτυλίσσονται, δέν μποροῦσε νά μήν μοῦ ἔρθει 
στό μυαλό ἡ περίπτωση τῆς Ἴμβρου καί τῆς Τε-
νέδου, δυό Ἑλληνικῶν 
νησιῶν, πού σήμερα 
ἐλάχιστοι εἶναι αὐτοί 
πού θυμοῦνται, ὅτι 
κάποτε, σέ μιά ἐποχή 
ὄχι πολύ μακρινή, οὔτε 
πολύ κοντινή, τά νη-
σιά αὐτά ἦταν Ἑλληνι-
κά. Κάποτε οἱ ἄνθρω-
ποι πόνεσαν πολύ γιά 
τόν χαμό τῶν νησιῶν 
αὐτῶν ἐνῶ σήμερα ὁ 
πόνος ξεχάστηκε, σβή-
στηκε καί δέν ἔχει μεί-
νει παρά ἕνα πολύ ἀχνό 
ἀποτύπωμά του στούς 
ἀνθρώπους, πού ἐνδια-

φέρονται λίγο περισσότερο γιά τόν κόσμο γύρω 
τους καί δέν θεωροῦν τούς ἑαυτούς τους “κέντρα 
τοῦ συμπαντος”. Ἡ ἱκανότητα τῆς λήθης εἶναι 
πολύ χαρακτηριστική καί μοναδική στόν λαό μας. 
Ἀντί νά μαθαίνουμε ἀπό αὐτά πού μᾶς ἔχουν πο-
νέσει, τά ξεχνᾶμε, τά θάβουμε βαθιά μέσα μας 
καί προσπαθοῦμε νά ἐξαφανίσουμε ὁτιδήποτε 
ἔχει κάποια σχέση μέ αὐτά, ὅπως ἀκριβῶς συνέβη 
καί μέ τήν περίπτωση τῆς Κύπρου ἤ τῶν Ἰμίων. 

Η πΕρίπτωσΗ τΗσ ίΜβροΥ καί τΗσ τΕνΕδοΥ 
δΕν δίδαξαν τίποτΕ τοΥσ ΕλλΗνΕσ;

Ἡ περίπτωση τῆς Ἴμβρου καί τῆς Τενέδου εἶναι 
ἕνα τρανό παράδειγμα ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν εἶχε κα-
νέναν ἄλλον ἄξιο κυβερνήτη, μετά τόν θάνατο 
τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια καί ὅτι ὅσοι βρέθηκαν 
στήν ἐξουσία μετά ἀπό αὐτόν ἦταν προδότες τοῦ 
Ἔθνους καί ὑπηρέτες ξένων συμφερόντων. 

Τό 1912 τά δυό αὐτά Ἑλληνικά νησιά παρα-
χωρήθηκαν στήν Ἑλλάδα, μέ τό ἄρθρο 84 τῆς 
Συνθήκης τῶν Σεβρῶν, ἐνῶ 10 χρόνια ἀργότερα 
μετά τήν δράση, τίς ἐπιλογές καί τίς ἀποφάσεις, 
τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου, (τόν ὁποῖο δυστυχῶς 
πολλοί θεωροῦν τόσο σπουδαῖο καί ἄξιο ὥστε 
«ἡ Ἑλλάδα ἦταν μικρή γιά αὐτόν, ἦταν μικρή γιά 
νά χωρέσει τό μεγαλεῖο του» ἐνῶ, στήν οὐσία, 
ἀπεδείχθη ὅτι ἦταν ἀπό τούς μεγαλύτερους προ-
δότες τῆς Πατρίδας μας), τό 1922 μέ τήν ὑπο-
γραφή τῆς συνθήκης τῆς Λωζάνης παραχωρήθη-
καν στήν Τουρκία. Σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 14 τῆς 
συνθήκης αὐτῆς «Αἱ νῆσοι Ἴμβρος καί Τένεδος 
παραμένουσαι ὑπό τήν Τουρκικήν κυριαρχίαν. 
Θά ἀπολαύνουν εἰδικῆς διοικητικῆς ὀργανώσε-
ως, ἀποτελούμενης ὑπό τοπικῶν στοιχείων, καί 
παρεχούσης πᾶσαν ἐγγύησιν, εἰς τόν αὐτόχθονα 
μή μουσουλμανικόν πληθυσμόν ὅσον ἀφορᾶ στήν 
τοπική αὐτοδιοίκησιν καί στήν προστασία τῶν 
ἀτόμων καί τῶν ἀγαθῶν. Ἡ τήρησις τῆς τάξεως 
θά διασφαλίζεται ὑπό ἀστυνομίας στρατολογου-
μένης ἐκ τοῦ αὐτόχθονος πληθυσμοῦ μερίμνη τῆς 
ὡς ἄνω προβλεπομένης τοπικῆς διοικήσεως καί 
ὑπό τάς διαταγᾶς αὐτῆς τιθεμένης». Καί μόνο ἡ 
ὑπογραφή τῆς συνθήκης αὐτῆς, παρά τό ὅτι προ-
έβλεπε καθεστώς τοπικῆς αὐτοδιοίκησης καί γιά 
τά δυό νησιά καί παρά τό ὅτι ἡ ἑλληνική κυβέρ-
νηση καθησύχασε τούς κατοίκους τοῦ νησιοῦ ὅτι 
μέ τήν ὑπογραφή τῆς συνθήκης δέν θά ἄλλαζε 
σέ καμία περίπτωση ἡ ζωή καί ἡ καθημερινότητά 
τους, ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητα προδοσία καί 
δεῖγμα του ὅτι μπροστά στά διάφορα συμφέρο-
ντα οὔτε τό ἔθνος ἔχει σημασία, οὔτε ὅμως καί 
οἱ ἀνθρώπινες ψυχές πού τό ἀπαρτίζουν. 

Αὐτό, ὅμως, πού ἀξίζει νά μελετήσει κανείς 

Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος: «…γιά μιά χούφτα ψαράδες  δέν πρόκειται νά χαλάσω τίς σχέσεις μου μέ τήν Τουρκία»
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εἶναι ἡ κατάσταση πού ἐπικράτησε στά νησιά 
αὐτά, μετά τήν ὑπογραφή τῆς Συνθήκης τῆς Λω-
ζάνης καί οἱ ὑπόγεια μεθοδευμένες κινήσεις τῆς 
Τουρκίας γιά τήν ἐξόντωση τοῦ ἑλληνικοῦ στοι-
χείου τῶν νησιῶν αὐτῶν, καθώς καί ἡ σιωπηρή 
καί στήν πραγματικότητα συναινετική στάση 
πού κράτησε ἡ Ἑλλάδα ἀπέναντι στίς κινήσεις 
αὐτές. Ἐνῶ λοιπόν προβλεπόταν ἀπό τήν συν-
θήκη καθεστώς αὐτοδιοίκησης γιά τά δυό νη-
σιά, τό 1927 ψηφίστηκε στήν τουρκική βουλή ὁ 
περίφημος νόμος ADALARKANUNU σύμφω-
να μέ τόν ὁποῖο, τό καθεστώς τῶν δυό νησιῶν 
θά ἀποτελοῦσε πλέον ἐσωτερική ὑπόθεση τῆς 
Τουρκίας, καί δέν θά ἀφοροῦσε οὔτε 
τό διεθνές δίκαιο, οὔτε τίς ἐγγυήσεις 
τῶν ἐμπλεκόμενων χωρῶν πού ὑπέ-
γραψαν τήν συνθήκη. Ἡ κίνηση αὐτή 
τῆς Τουρκίας ἀποτελεῖ σαφῆ παρά-
βαση τοῦ ἄρθρου 14 τῆς συνθήκης, 
καθώς ἀκυρώνει στήν οὐσία τό καθε-
στώς αὐτοδιοίκησης πού ἔχει ὁριστεῖ 
ἀπό τήν συνθήκη καί διακηρύσσει ὅτι 
τό ζήτημα τῶν νησιῶν ἀφορᾶ μόνο 
τήν Τουρκία. Δηλαδή ἕνας νόμος τῆς 
τουρκικῆς βουλῆς ἀκυρώνει μιά διεθνῆ συνθή-
κη, ἀκυρώνει τό διεθνές δίκαιο, τό ὁποῖο γενικά 
ὑπερισχύει τῶν ἐθνικῶν νόμων καί παρ’ ὅλα αὐτά 
κανένας δέν ἀντιδράει καί κανένας δέν διαμαρ-
τύρεται.

Στήν συνέχεια, ἡ μεθοδευμένη ἐξόντωση τοῦ 
ἑλληνικοῦ στοιχείου πραγματοποιήθηκε μέ τούς 
ἑξῆς τρόπους:

πλΗγΜα στΗν ΕλλΗνίκΗ παίδΕία

Οἱ κάτοικοι τῶν δυό αὐτῶν νησιῶν εἶδαν τούς 
Τούρκους νά κλείνουν μέ ἀπολυταρχικό τρόπο 
πολλά ἑλληνικά σχολεῖα, ἐνῶ ἄλλα τά μετέτρε-
ψαν σέ τούρκικα, ἀποπέμποντας τούς Ἕλληνες 
δασκάλους ἀπό αὐτά, μέ τό πρόσχημα ὅτι δέν 
εἶχαν τά ἀπαιτούμενα ἀπό τόν Νόμο προσόντα 
γιά νά ἀσκήσουν τό ἐπάγγελμα αὐτό καί τούς 
ἀντικατέστησαν μέ Τούρκους δασκάλους. 

Ἀφοῦ πρῶτα παρέδωσαν τήν περιουσία τοῦ 
Ἠμιγυμνασίου σέ δημόσιο πλειστηριασμό, ἀργό-
τερα τό μετέτρεψαν σέ τούρκικο σχολεῖο. Οἱ 
Ἕλληνες μαθητές ἐξακολουθοῦσαν νά φοιτοῦν 
σέ αὐτό, μόνο πού ἡ διδασκαλία τῶν ἑλληνικῶν 
εἶχε περιοριστεῖ, σέ μόνο 2 ὧρες τήν ἑβδομάδα! 
Ἔκλεισαν τήν κεντρική σχολή τῆς Ἴμβρου, ἐνῶ 
τό 1930 ἀπό τά 7 ἀστικά σχολεῖα ἀφαιρέθηκε ἡ 
ἄδεια τῶν τριῶν. 

Τήν δεκαετία τοῦ ’60 ὅταν καί τό Κυπριακό βρι-
σκόταν στό προσκή νιο ἀπαγορεύτηκε ἐντελῶς ἡ 
ἑλληνική ἐκ παί δευση, μέ ἀποτέλεσμα νά καταστεῖ 
ἀδύνατη ἡ ζωή στό νησί γιά ὅσους εἶχαν παιδιά σέ 
σχολική ἡλικία, πού, φυσικά, αὐτοί ἀποτελοῦσαν 
καί τήν πλειοψηφία τοῦ νησιοῦ. 

ΕποίκίσΜοσ τοΥ νΗσίοΥ

Σκοπός τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης ἦταν νά 
παραμείνει σταθερός ὁ πληθυσμός τοῦ νησιοῦ 
ἀλλά νά ἀλλάξει ἡ σύστασή του, νά διωχθοῦν 
δηλαδή ὅλοι οἱ χριστιανοί, καί τίς θέσεις τους 
νά πάρουν οἱ τοῦρκοι ἔποικοι. Ἔτσι ὁ 1ος ἐποι-
κισμός πραγματοποιήθηκε τό 1945 μέ τήν ἐγκα-
τάσταση 45 οἰκογενειῶν ἀπό τήν Surmene τῆς 
Μαύρης Θάλασσας. Τό 1973 πραγματοποιήθηκε 
ὁ 2ος ἐποικισμός μέ τήν ἐγκατάσταση 61 νοικο-
κυριῶν ἀπό τό Sahinkaya τῆς Τραπεζούντας, ἐνῶ 
τό 1980 πραγματοποιήθηκε 3ος ἐποικισμός μέ τήν 

ἐγκατάσταση ἀνθρώπων πού προέρχονταν ἀπό 
τίς περιοχές Isparta, Mugla καί Burdur. Τό 2000 
ἀκολούθησαν 2 ἀκόμα ἐποικισμοί, ὁ 4ος καί ὁ 5ος 
στήν σειρά, μέ τήν ἐγκατάσταση ἀνθρώπων πού 
προέρχονταν ἀπό τήν περιοχή τοῦ Τσανακκαλέ 
καί μέ τήν ἐγκατάσταση Τούρκων τῆς Βουλγαρί-
ας, οἱ ὁποῖοι (ἄκουσον, ἄκουσον!!!) εἶχαν ἐκτο-
πιστεῖ ἀπό τήν ἴδια τήν Τουρκία! 

Μετά τό ’74 ἡ κατάσταση ἔγινε ἀφόρητη γιά 
τούς κατοίκους τοῦ νησιοῦ καθώς ἡ τουρκική 
κυβέρνηση ἐγκαθίδρυσε ἀνοιχτές ποινικές φυλα-
κές στό νησί, κάτι πού ὁδήγησε στίς δολοφονίες 
πολλῶν Ἰμβρίων, χωρίς ποτέ νά συλληφθοῦν οἱ 

ἔνοχοι, ἀπαιτήθηκε ἡ παράδοση ὅπλων, αὐτο-
κινήτων καί πλωτῶν ἀπό ὅλους τους Ἕλληνες 
τοῦ νησιοῦ, ἀπαγορεύθηκε ἡ κυκλοφορία στούς 
Ἕλληνες κατοίκους τοῦ νησιοῦ, ἀπαγορεύθηκε 
ἐπίσης ἡ λειτουργία τῶν ἑλληνικῶν καταστη-
μάτων καθώς καί ἡ πώληση προϊόντων στούς 
Ἕλληνες καί τό χειρότερο, ἔπαυσε τήν λειτουρ-
γία τῶν Ὀρθοδόξων ἐκκλησιῶν, μέ ἀποτέλεσμα 
νά ὑπάρχει ἀδυναμία τέλεσης τῶν λατρευτικῶν 
καθηκόντων τῶν χριστιανῶν, ἐνῶ ἀπαγορεύθηκε 
στούς βοσκούς νά φροντίζουν τά ζῶα τους ἐνῶ 
ὅλα τά ζῶα σφάζονταν καί δίνονταν ὡς τροφή 
στόν τουρκικό στρατό. 

Τέλος, σάν ἐπιστέγασμα, τό τουρκικό κράτος 
ἀκολούθησε τήν “πολιτική τῆς σιωπῆς” γιά ὅλα 
αὐτά πού πραγματοποιήθηκαν τόσες δεκαετί-
ες στά δυό αὐτά νησιά. Δέν ὑπάρχουν γραπτά 
τεκμήρια τά ὁποῖα νά ἑρμηνεύουν ἤ, ἔστω, νά 
ἀναφέρονται στό φαινόμενο αὐτό τῆς ἐρήμω-
σης τοῦ νησιοῦ καί ἔτσι τά γεγονότα πού πραγ-
ματικά συνέβησαν, εἶναι σάν νά μήν συνέβησαν 
ποτέ, σάν νά ἦταν φαντασίες ἤ ἐφιάλτες κάποιων 
ἀνθρώπων. Ἐπειδή τό τουρκικό κράτος δέν ἄσκη-
σε στρατιωτική ἤ κάποιας ἄλλης μορφῆς ἀνοιχτῆ 
βία μέ ἄμεσο τρόπο δέν κατηγορήθηκε γιά τίποτα 
καί παραμένει στό ἀπυρόβλητο, ἐνῶ στήν οὐσία 
ἡ συλλογική βία πού ἀσκήθηκε, μέ ὑποκριτικό 
καί “εἰρηνικό” τρόπο ἦταν τεράστια, ἀφοῦ οἱ δι-
άφορες “διακριτικές” πολιτικές πού ἀκολούθησε 
ἐξανάγκασαν τούς Ἕλληνες σέ ἑκούσια φυγή καί 
ἐρήμωσαν τό νησί μέσα σέ μόνο δυό δεκαετίες.

Τραγική ὅμως καί προκλητική εἶναι ἡ στάση τῆς 
ἑλληνικῆς κυβέρνησης πού ἀντιμετώπισε τήν κα-
τάσταση αὐτή σάν διακρατικό ζήτημα “ἐλάσσονος 
σημασίας” καί ἀντί νά βροντοφωνάξει ἀνοιχτά 
φωνή διαμαρτυρίας γιά τίς ἀδικίες πού πραγμα-
τοποιήθηκαν εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων, κράτησε 
μιά σιωπηρά συναινετική στάση, βασισμένη στίς 
ἀρχές τοῦ “προγράμματος διάλυσης” ὅπως χαρα-
κτηρίστηκε ἀπό πολλούς καί ἀπέδειξε, τελικά, 
στούς Ἕλληνες ὅτι ἀποτελεῖ “μητριά” τοῦ ἑλλη-
νικοῦ λαοῦ καί ὄχι Κράτος-Μητέρα, ἐπιδεικνύ-
οντας προκλητικά ἀδιάφορη στάση, ἰδίως πρός 
τό τέλος, ὅταν πλέον ἡ μεθοδευμένη ἐξόντωση 
εἶχε ὁλοκληρωθεῖ καί τό σχέδιο τῆς τουρκικῆς 
κυβέρνησης εἶχε ἐκπληρωθεῖ, ἐνῶ δέν δίστασε ὁ 

τότε πρωθυπουργός τῆς 
Ἑλλάδας Γ. Παπανδρέου 
νά προκαλέσει τήν ἑλληνική συνείδηση τοῦ λαοῦ 
διακηρύσσοντας ὅτι: «γιά μιά χούφτα ψαράδες 
δέν πρόκειται νά χαλάσω τίς σχέσεις μου μέ τήν 
Τουρκία»! 

Τό ὅτι συνεχίζουμε νά ἐμπιστευόμαστε κυβερ-
νήσεις καί ἀνθρώπους πού ἔχουν τό ἴδιο σκεπτικό 
καί τίς ἴδιες ἀντιλήψεις μέ τήν τότε κυβέρνηση καί 
τόν τότε πρωθυπουργό, πού δέν ἐνδιαφέρονται 
στήν οὐσία γιά τό Ἔθνος μας, γιά τό λαό τῆς Πα-
τρίδος μας καί τά προβλήματα πού τόν ἀπασχο-
λοῦν ἀντιθέτως εἶναι ἕτοιμοι νά θυσιάσουν τά πά-

ντα, γιά χάρη τῶν συμφερόντων τους, 
πρέπει νά μᾶς προβληματίσει σοβαρά. 
Δέν πρόκειται νά βγεῖ ἡ Πατρίδα μας 
ἀπό τήν πνευματική κρίση πού ἔχει 
πέσει ἐάν δέν συνειδητοποιήσουμε 
ὅτι χάσαμε τήν ταυτότητά μας ὡς 
Ἔθνος, ἐξαἰτίας αὐτῶν πού μᾶς κυ-
βερνοῦν. Τό ὅτι ἐξαἰτίας τῆς ἀνοχῆς 
τοῦ λαοῦ μας διαιωνίζεται αὐτή ἡ 
κατάσταση ἐδῶ καί ἑνάμισι περίπου 
αἰώνα, πρέπει νά μᾶς κάνει νά πονέ-

σουμε καί νά αἰσθανθοῦμε ἔνοχοι πού σταθήκαμε 
τόσο ἀνάξιοι νά ἐξασφαλίσουμε τήν διατήρηση 
τῆς εἰρήνης πού κέρδισαν γιά μᾶς οἱ πατέρες μας. 
Ἀντί νά ἀποτινάξουμε τόν ζυγό τῶν ὑποτιθεμέ-
νων Ἑλλήνων κυβερνητῶν, οἱ ὁποῖοι στήν οὐσία 
εἶναι πράκτορες ξένων συμφερόντων καί ἐχθροί 
της Πατρίδος μας, συνεχίζουμε νά ἐνισχύουμε τό 
ἔργο τῶν δυναστῶν μας καί ἐπιτρέπουμε στούς 
προδότες νά συνεχίζουν ἀνενόχλητοί το ἔργο καί 
τό σχέδιό τους. 

Τά γεγονότα πού συνέβησαν στήν Ἴμβρο καί 
στήν Τένεδο καί οἱ κινήσεις τῆς Τουρκίας γιά με-
θοδευμένη ἐξόντωση τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου, 
μήπως μᾶς φέρνουν στό μυαλό κάτι ἀπό τήν ση-
μερινή Ἑλλάδα; Καθώς ἡ ἐπιθυμία τῆς Τουρκίας 
γιά ἐξόντωση τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου δέν ὁλο-
κληρώθηκε, μήπως σήμερα προσπαθοῦν, μέ τόν 
ἴδιο ὕπουλο καί ὑπόγειο τρόπο πάλι, ἀλλά περισ-
σότερο δραστικό διότι εὐνοεῖται ἀπό τήν πνευ-
ματική παράλυση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, νά ὁλο-
κληρώσουν τόν ἀφανισμό τῶν Ἑλλήνων; Μήπως 
τελικά ὅλοι αὐτοί οἱ “ἀλληλέγγυοι” καί οἱ ΜΚΟ 
μέ τίς ὁποῖες συνεργάζονται (πού ἀκούστηκε ξανά 
“ἀλληλέγγυοι” νά συνεργάζονται μέ ΜΚΟ!!!) 
δέν ἔχουν τόσο ἀγαθές προθέσεις ὅσο παρουσι-
άζονται καί δέν δροῦν τόσο αὐτόνομα καί ἀνε-
ξάρτητα ἀπό τό κράτος καί ἀπό τά συμφέροντα 
ὅλων των κρατῶν πού ἐπιθυμοῦν τήν ἐξαφάνιση 
τῆς Ἑλλάδας καί τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου; Μή-
πως αὐτοί ἀποτελοῦν τήν καλύτερη βιτρίνα πίσω 
ἀπό τήν ὁποία μποροῦν νά δροῦν ἀνενόχλητοι οἱ 
πάσης φύσεως προδότες τοῦ Ἔθνους; Ποῦ ἦταν 
ὁ ἀνθρωπισμός τῶν ἀλληλέγγυων τόσα χρόνια, 
σέ τόσες ἀνήμπορες ἑλληνικές οἰκογένειες, κάθε 
κοινωνικῆς τάξεως; Ποῦ εἶναι οἱ ἀλληλέγγυοι τῶν 
Ὀρθοδόξων, ἐνῶ ὑποτιθέμενοι Ἕλληνες παρουσι-
άζονται ἀλληλέγγυοι τῶν μουσουλμάνων; Εἶναι 
τυχαῖο πού ἐπέλεξαν τώρα νά συμπεριφερθοῦν 
ὡς ἀνθρωπιστές καί νά ἀναλάβουν τήν εὐθύνη 
τῆς περίθαλψης τόσων 
προσφύγων; Μήπως 
καί σήμερα πραγμα-
τοποιεῖται ἐποικισμός 
στήν Πατρίδα μας, μέ 
εἰρινικό τρόπο καί μέ 
τό προκάλυμμα τοῦ 

Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος: «…γιά μιά χούφτα ψαράδες  δέν πρόκειται νά χαλάσω τίς σχέσεις μου μέ τήν Τουρκία»
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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 ἔτος 2017.

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 λογαρια-
σμούς:

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».

Ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ δέν ἐπισκέφθηκε τήν 
Ἑλλάδα, παρά μόνο τήν φαντασίωσή του 

μέ decor κάποια σημεῖα τῆς Ἀθήνας κατάλληλα 
διαμορφωμένα γιά τήν περίσταση. Ἡ «Ἑλλάδα» 
πού γνώρισε ὁ Barack Hussein Obama II δέν ἔχει 
καμία σχέση μέ αὐτήν πού ζοῦμε καθημερινά ὅλοι 
οἱ  Ἕλληνες.

Ἦρθε ἀπρόσκλητος, μᾶς δυσκόλεψε τήν ζωή 
γιά ἕνα διήμερο, πέρασε καλά καί ἔφυγε δίνοντας 
τίς κατευθυντήριες ὁδηγίες στούς ὑπαλλήλους 
του (αὐτούς πού οἱ  Ἕλληνες ὀνομάζουμε ἀρχη-
γούς κομμάτων) σχετικά μέ τό τί μέλλει γενέσθαι 
μέχρι τίς γιορτές, ἀλλά καί μετά ἀπό αὐτές.

Τό ἐπιστέγασμα τῆς πιό φαντασμαγορικῆς 
ἐπισκέψεως πολιτικοῦ ἀρχηγοῦ στήν Πατρίδα 
μας ἦταν ἡ ὁμιλία τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου 
στό ἵδρυμα «Νιάρχος». Πρόκειται γιά ἕναν λόγο 
πού κυμάνθηκε ἀνάμεσα σέ δακρύβρεχτη συναι-
σθηματική «Ἀμερικανιά» (ζητῶ τήν κατανόησή 
σας γιά τήν χρήση τῆς συγκεκριμένης ἔκφρασης) 
καί στήν Ἀμερικανική κουτοπονηριά καί ἀπάτη. 
Προφανῶς ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ θυμήθηκε τούς 
προγόνους του, τούς yankees, ὅταν αὐτοί κορό-
ϊδευαν τούς Ἰνδιάνους καί «ἀγόραζαν» τήν γῆ 
τους μέ ἀντίτιμο ... καθρεφτάκια.

Ὁ Obama ἄραγε πιστεύει πώς τόν πιστέψαμε 

καί νομίζουμε ὅτι εἶναι σύμμαχός μας ἐπειδή εἶπε 
πώς «ἡ γενναιοδωρία τῶν Ἑλλήνων ἐνέπνευσε 
τόν κόσμο, αὐτό δέν σημαίνει ὅμως πῶς πρέπει νά 
ἀφεθεῖτε μόνοι σας»; Ἐπίσης, θεωρεῖ πῶς μᾶς ξε-
γέλασε λέγοντας ὅτι «θά συνεχίσω νά λέω στούς 
πιστωτές νά ληφθοῦν τά μέτρα πού θά φέρουν 
τήν Ἑλληνική οἰκονομία στήν ἀνάπτυξη»; Ἄν ναί, 
μᾶλλον μᾶς πέρασε γιά ... Ἀμερικανάκια!

Ὡστόσο, δέν ἔκρυψε τίς πραγματικές του πε-
ποιθήσεις ὅταν ὁμολόγησε πώς «ἡ Εὐρωπαϊκή 
Ἕνωση εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα ἐπιτεύγμα-
τα στή σύγχρονη ἱστορία. Ὁ κόσμος χρειάζεται 
μιά δίκαιη καί δημοκρατική Εὐρώπη. [...] Τώρα 
ζοῦμε σέ μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Δέν 
μποροῦμε νά κοιτάζουμε πρός τά πίσω. Πρέπει 
νά κοιτᾶμε τό μέλλον. Δέν μποροῦμε νά κινού-
μαστε σέ συγκρούσεις ἀνάμεσα στίς χῶρες».

Ἀναφερόμενος στούς μετανάστες ὁ Hussein 
Obama δέν παρέλειψε νά μᾶς κάνει κήρυγμα λέ-
γοντας: «μέ τούς πρόσφυγες ζοῦμε κάτω ἀπό τόν 
ἴδιο ἥλιο, ἐρωτευόμαστε κάτω ἀπό τόν ἴδιο ἥλιο, 
εἴμαστε ὅλοι ἄνθρωποι». Μέ ξένα κόλλυβα ἔκανε 
μνημόσυνο ὁ ἀπερχόμενος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ. 
Ὅλοι ζοῦμε κάτω ἀπό τόν ἴδιο ἥλιο, ὅλοι εἴμαστε 
ἄνθρωποι, ἀλλά αὐτό δέν σημαίνει πώς ὅλοι οἱ 
ἀναξιοπαθοῦντες τῆς γῆς θά βροῦν καταφύγιο 
στήν Ἑλλάδα!

Τό λυπηρό εἶναι οἱ ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου 
ἀλλά, κυρίως, τοῦ μισθοφορικοῦ προδοτικοῦ 
μηχανισμοῦ πού τολμάει νά αὐτοαποκαλεῖται 
«ἐνημέρωση». Ὑπήρξαν τραγικοί δημοσιογρα-
φίσκοι, μισθοφόροι ἐκτελεστές τῆς Πατρίδος, 
πού τόλμησαν καί ἀποκάλεσαν τήν παρωδία τοῦ 
Obama ὡς «παρακαταθήκη γιά τήν δημοκρατία»! 

Ἔλεος πιά μέ τήν ἀφέλεια, τήν σκοπιμότητα καί 
τήν προπαγανδιστική πλύση ἐγκεφάλου! Ὅλα 
πρέπει νά ἔχουν ἕνα ὅριο, ἀκόμα καί ἡ βλακεία!

Οἱ Εὐρωπαίοι ξεκαθάρισαν πώς δέν πρόκειται 
νά γίνει κανένας λόγος γιά τό χρέος, ἡ Χώρα μας 
θά ὑποχρεωθεῖ νά ὑπογράψει νέα δανειακή σύμ-
βαση καί τό κακό γίνεται χειρότερο! Μέσα σέ ὅλα 
αὐτά κάποιοι φθηνοί ἀντιγραφείς καί πολιτικοί 
τυχοδιῶκτες θεώρησαν καλό νά ἐκμεταλλευτοῦν 
τήν κατάσταση τῆς Πατρίδος μας προκειμένου νά 
ἱκανοποιήσουν τίς μέχρι σήμερα ἀνεκπλήρωτες 
πολιτικές καί οἰκονομικές ἐπιδιώξεις τους!

Σέ ὅλους αὐτούς τούς κομματάρχες θά θυμίσω 
τήν σοφή ρήση τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Ναζιαν-
ζηνοῦ: «Τό μέν ἀληθές ἕν, τό δέ ψεῦδος πολυ-
σχιδές».

http://bit.ly/2f0E4QR 

American dream, made in Greece!
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«Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὑπό κατοχή, εἴχα-
με κυβέρνηση ὑπό κατοχή. Αἰσθά-
νομαι ὑπουργός σέ κυβέρνηση σέ 
μιά χώρα ὑπό κατοχή, ὅπως ἀκριβῶς 
ἦταν ὁ Ἄρης Βελουχιώτης ἀρχηγός 
τοῦ μεγαλύτερου στρατοῦ πού ἀπε-
λευθέρωσε τήν Ἑλλάδα ὑπό κατοχή, 
ὅπως ἦταν ὁ Σβῶλος ὑπό κατοχή»... 
τάδε ἔφη ὄχι ὁ Ζαρατούστρα ἀλλά 
κάποιος πού χρειάζεται ἐπειγόντως 
ζουρλομανδύα.

Ὑπερφίαλος; Ἀνισόρροπος; Συν-
δυασμός καί τῶν δύο ἤ κάτι ἄλλο; 
Ὅ,τι κι ἄν ἰσχύει περιγράφει τόν ὑφυ-
πουργό πού διαδέχεται τόν ἀνεκδι-
ήγητο καί (εὐτυχῶς) ἀντικαταστα-
θέντα ὑπουργό Παιδείας. Σέ ἕναν 

παγκόσμιο διαγωνισμό φαιδρότητος 
ἡ Ἑλλάδα δύσκολα θά εἶχε ἀντίπα-
λο, εἰδικά με τον πλουραλισμό τῶν 
ἐπιλογῶν πού διαθέτει ἡ πολιτική 
σκηνή τοῦ τόπου.

Νέος ὑφυπουργός Παιδείας, λοι-
πόν, εἶναι ὁ «διανοούμενος» ἰδιόρ-
ρυθμος πολιτικάντης πού ἀρέσκεται 
στίς τηλεοπτικές ἀρχαιοπρεπεῖς βω-
μολοχίες καί στίς ἔντονες ἀντιπαρα-
θέσεις, πού δέν δίστασε νά παρουσι-
αστεῖ στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο μέ 
σανδάλια(!) καί νά λάβει τόν «λόγο» 
στό βῆμα μέ ἀμφίεση τουρίστα, πού 
μέ ἀλαζονεία ἀλλά καί περιφρόνη-
ση πρός τούς θεσμούς καί τούς ψη-
φοφόρους δήλωσε πρίν τίς ἐκλογές 
τοῦ περασμένου Σεπτεμβρίου στόν 
Real Fm 107.1 πῶς «Γιατί νά ψηφί-
σει κάποιος τούς ΑΝΕΛ σέ αὐτές τίς 
ἐκλογές; Θά εἶμαι σύντομος: Ἰδέα 
δέν ἔχω! Γιατί νά ψηφίσει ἐμένα; Ἰδέα 
δέν ἔχω ἐπίσης!».

Ὁ ἴδιος, σέ ἐρώτηση πού τοῦ 
εἶχε τεθεῖ σχετικά μέ τό ἄν ἤθελε 

νά ὑπουργοποιηθεῖ, ἀπάντησε μέ 
(ἀκούσια προφανῶς) εἰλικρίνεια 
πώς «δέν ἔχω καμία εἰδικότητα σέ 
κανένα ὑπουργεῖο, ὁπότε δέ κάνω 
γιά ὑπουργός. Τό μόνο πόστο γιά 
τό ὁποῖο κάνω, γιατί δέ χρειάζεται 
εἰδικότητα, εἶναι ἡ θέση τοῦ πρωθυ-
πουργοῦ. Μόνο γιά πρωθυπουργός 
κάνω γιατί δέν ἔχω καμία εἰδικότητα 
σέ τίποτα».

Γιά τήν ἱστορία ἁπλά νά ἀναφέ-
ρουμε τήν τυχοδιωκτική πολιτική(;) 
διαδρομή τοῦ νέου ὑφυπουργοῦ, πού 
κατάφερε νά ἐκπληρώσει τό ὄνειρό 
του καί νά ἐκλεγεῖ βουλευτής, ἀφοῦ 
πρῶτα ἔζησε τήν ἀποτυχία ἀρχικά 
στήν συνεργασία του μέ τό ΚΚΕ, 
κατόπιν στήν προσπάθειά του μέ 
τόν ἐκ διαμέτρου πολιτικά ἀντίθετο 
Παπαθεμελῆ, ἀλλά καί στήν τραγι-
κή προσωπική του ἐπιλογή καί τό 
κομματίδιο πού δημιούργησε μέ τήν 
ἐπωνυμία «Πυρίκαυστος Ἑλλάδα». Ἡ 
προσχώρησή του στούς ἀνεύθυνους 
Ἕλληνες τόν ὁδήγησε στά ἕδρανα 

τοῦ Κοινοβουλίου καί ἀπό ὅ,τι φαί-
νεται στοχεύει ἀκόμα πιό ψηλά!

Κι ἐκεῖ πού νομίζαμε πώς ἔχουμε 
ζήσει τά χειρότερα, ἔρχεται ἡ πραγ-
ματικότητα νά μᾶς διαψεύσει καί 
νά μᾶς ὑπενθυμίσει πώς πάντα θά 
ὑπάρχει κάτι ἀκόμα χειρότερο καί 
πολύ πιό φαιδρό...

http://bit.ly/2fOKG9R 

παραγωγή ἐνῶ ἐπωμίσθηκε δυσβάστακτα χρέη. 
Καί ὅσες χῶρες τῆς εὐρωζώνης εἶχαν ἤ ἔχουν προ-
βλήματα τῆς μίας ἤ τῆς ἄλλης φύσεως, λόγῳ τοῦ 
εὐρώ τά ἔχουν, ἐνῶ ὅλες ἀντιμετωπίζουν προ-
βλήματα μεγάλου δημόσιου ἤ ἰδιωτικοῦ χρέους. 
Ἀκόμη καί ἄν οἱ οἰκονομίες τους δέν βρίσκονται 
σέ μνημόνια, ἁπλᾶ συντηρεῖται ἡ στασιμότητα, 
ἐνῶ μεγάλα μέρη τοῦ πληθυσμοῦ τους τίς ἔχουν 
ἐγκαταλείψει. Ἐκεῖνο πού πρέπει νά κρατήσουμε 
εἶναι ὅτι ὅσο μένει μέσα στό εὐρώ ἡ Ἑλλάδα θά 
ὑπάρχουν χαμηλοί μισθοί καί συντάξεις ἐνῶ λόγῳ 
τῶν χρεῶν ὁ Ἕλληνας θά ἀποψιλώνεται ἀπό τήν 
δημόσια καί ἰδιωτική του περιουσία.

Δέν εἶναι σκοπός τοῦ ἄρθρου νά κάνει λεπτο-
μερῆ οἰκονομική ἀνάλυση. Παρουσιάσαμε ἐνδει-
κτικά κάποια κραυγαλέα σημεῖα πού δείχνουν 
ὅτι πρωτίστως αὐτοί πού ἐκ τῆς θέσεώς τους καί 
τῆς δυνατότητάς τους θά μποροῦσαν νά θέσουν 
τούς προβληματισμούς αὐτούς, νά ἐπισημάνουν 
τίς ἀντιφάσεις, τούς κινδύνους καί τό ἀδιέξοδο 
τῆς ἐφαρμοζόμενης πολιτικῆς δέν τό ἔχουν κάνει. 
Καί κυρίως νά τοῦ ξεκαθαρίσουν τό πού βαδί-
ζει, σέ ποιό λιμάνι τόν ὁδηγοῦν καί νά μήν τόν 
ἀντιμετωπίζουν ὅπως στή περίπτωση ἀσθενοῦς 
πού ἐνῶ βρίσκεται σέ ἐπιθανάτια κατάσταση οἱ 
συγγενεῖς κρατοῦνται στήν ἐλπίδα πώς σήμερα 
ἡ κατάστασή του ἔχει σταθεροποιηθεῖ, αὔριο πα-
ρουσιάζει κάποια σημάδια κίνησης κλπ. ἐνῶ οἱ 
γιατροί γνωρίζουν τήν πορεία καί τήν κατάληξη 
τοῦ ἀσθενοῦς.

Ἡ ἡγεσία ἑνός 
τόπου, πρωτί-
στως ἡ πολιτική 
καί πολιτειακή, 
ἀλλά καί ἡ ἐπι-
στημονική, ἀκα-
δημαϊκή, δικα-
στική ἀλλά καί ἡ 
δημοσιογραφική 
ὅσων ἀφορᾶ τήν 
πληροφόρηση, 
σκοπό ἔχει νά 

προβλέπει, νά χαράζει πορεία πλεύσεως, νά προ-
λαμβάνει, νά ἐπιβλέπει καί νά προφυλάσσει τόν 
λαό πού τούς ἐμπιστεύθηκε καί τούς μισθοδοτεῖ, 
ἀπό τούς ὅποιους κινδύνους ἀπειλοῦν τήν ἐθνική 
του ὑπόσταση. Σέ αὐτά τά πλαίσια ἐπεξεργάζεται 
σχέδια πού προσφέρουν στό λαό ἐναλλακτικές 
λύσεις καί ὁδούς στό ὄνομα τοῦ ἐθνικοῦ συμφέ-
ροντος καί μόνο καί ὄχι μονόδρομους, πού νά τόν 
βοηθάει νά σχηματίζει ἀσφαλῆ γνώμη καί κρίση 
γιά τήν πιό πρόσφορη ἐπιλογή. Καί ὅταν αὐτά δέν 
γίνονται οἱ ὑπεύθυνοι πρέπει νά λογοδοτοῦν καί 
νά τιμωροῦνται. 

Ἡ χώρα μας ζεῖ τήν μεγαλύτερη καταστροφή 
καί παρακμή σέ ὅλα τα ἐπίπεδα μετά τήν μικρα-
σιατική καταστροφή. Γι’ αὐτήν ὄχι μόνο δέν ὑπάρ-
χουν ὑπεύθυνοι ἀλλά φροντίζουν οἱ ἰθύνοντες νά 
ἀμνηστεύουν ἑαυτούς. Ταὐτόχρονα ἐνῶ αὐτοί δέν 
ἔχουν κάνει τήν δουλειά τους σωστή ἔχουν κατα-
δικάσει τόν λαό σέ μία κατάθλιψη καί αὐτομαστί-
γωση ὡς μοναδικά ὑπεύθυνο καί ἀνίκανο. Μέσα 
στή νοητική σύγχυση πού τοῦ ἔχουν προκαλέσει 
συνεχίζουν νά ἐκποιοῦν τήν περιουσία του, νά 
ὑποθηκεύουν ἀνερυθρίαστα τίς ζωές τῶν παιδιῶν 
πού θά γεννηθοῦν, νά ἀποδομοῦν τήν ἐθνική του 
κυριαρχία καί ἀνεξαρτησία γιά τό παρόν καί τό 
μέλλον σέ ξένα κράτη καί ξένους ἰδιῶτες. Τό ὅτι 
ἐπικαλοῦνται τό μονόδρομο τῆς πολιτικῆς πού 
ἐφαρμόζουν δέν πρόκειται νά τούς σώσει ἀφοῦ 
ἀφ΄ ἑνός αὐτό μένει νά κριθεῖ, ἀφ’ ἑτέρου δέν 
τούς ζήτησε κανείς νά σώσουν τόν Ἑλληνικό λαό 
ἄν δέν εἶχαν ἄλλη λύση νά προτείνουν πέρα ἀπό 
τήν καταστροφή.

Ἴσως νά νομίζουν ὅτι εἶναι ἀσφαλεῖς.
Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ὡς πολιτική παράταξη συ-

νεχιστῶν τοῦ ἤθους καί τοῦ ἔργου τοῦ πρώτου 
κυβερνήτου τῆς χώρας Ἰωάννη Καποδίστρια, ἀγω-
νίζεται γιά τήν υἱοθέτηση ἐθνικοῦ νομίσματος μέ 
τρόπο μετάβασης σέ αὐτό συμφέροντα γιά τόν 
λαό ὡς βασική καί ἀναγκαία προϋπόθεση γιά νά 
ἀνακτήσει ἡ χώρα μας τήν ἐθνική της κυριαρχία 
καί ἀνεξαρτησία. Τό ἐθνικό νόμισμα δέν ἀναιρεῖ 
τόν κόπο πού χρειάζεται γιά νά ξανακτισθεῖ ἡ 

χώρα ἀλλά ἄνευ αὐτοῦ δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή 
προοπτική ἤ μᾶλλον ἡ μόνη προοπτική εἶναι αὐτή 
ὄχι τῆς ἀποικίας ἀλλά τῆς χώρας προτεκτοράτου. 
Ὅταν ὑπάρξει ἡ δουλειά καί ἡ προοπτική τότε θά 
ξαναέρθει καί τό χαμόγελο στά χείλη τῶν Ἑλλή-
νων.

 Ὡς παράταξη, χωρίς καμία δέσμευση σέ κα-
νέναν καί σέ τίποτε παρά μόνο στό Θεό καί τόν 
λαό πού θά τήν ἐμπιστευθεῖ, θά κινηθεῖ ἀπέναντι 
στούς ξένους καί θά ζητήσει τήν ἔξοδο ἀπό τήν 
εὐρωζώνη ὡς κυρίαρχο καί ἀνεξάρτητο κράτος. Ἡ 
λεπτομερέστατη ἐξέταση τοῦ χρέους, ἡ καταγγε-
λία του ὅσον ἀφορᾶ τό τμῆμα πού δέν τοῦ ἀνήκει 
ἀλλά καί ἡ διαγραφή του θά γίνει ὡς πράξη λαϊκῆς 
κυριαρχίας καί ἀπόφασης ἐθνικοῦ συμφέροντος. 
Ταὐτόχρονα θά ζητηθοῦν ἀποζημιώσεις γιά τήν 
καταστροφή, ἀνθρωπιστική καί περιουσιακή, τήν 
ἐξαθλίωση καί καταπάτηση τῆς ἀξιοπρέπειας καί 
τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων τῶν κατοίκων της 
ἀπό τήν ἐφαρμογή τοῦ προγράμματος.

 Πρίν ὅμως ἀπό αὐτό, καί σάν προϋπόθεση 
αὐτοῦ, θά πρέπει νά ξεκαθαρίσει τό ἐσωτερικό 
τοπίο. Ὅσοι εἶχαν τήν ὑποχρέωση, σύμφωνα μέ 
ὅσα ἀναπτύχθηκαν παραπάνω, νά τόν προστατεύ-
ουν καί νά τόν ἐνημερώνουν, ὅλος αὐτός ὁ ἑσμός 
τῆς μεταπολίτευσης πού κατέφαγε τίς σάρκες τοῦ 
λαοῦ, ἀπό πολιτικούς, δημοσίους λειτουργούς, γε-
νικούς γραμματεῖς ὑπουργείων μέχρι ἐπιχειρημα-
τίες καί τραπεζίτες θά πρέπει νά δώσει ἐξηγήσεις 
γιά ὅτι ἔκαναν καί ὅτι δέν ἔκαναν. Κυρίως ὅμως 
αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλλευόμενοι τήν ἀπελπισία 
καί ἀδυναμία του, λεηλατοῦν τήν δημόσια καί 
ἰδιωτική του περιουσία, στερώντας αὐτόν καί τά 
παιδιά του ἀπό κάθε ἴχνος ἀξιοπρεποῦς διαβίω-
σης, θά δώσουν λόγο καί στόν φυσικό δικαστή. 
Γι’ αὐτό ὅσο καί νά νομίζουν ὅτι εἶναι ἀσφαλεῖς, 
ἄς μήν κοιμοῦνται ἥσυχοι.

Κομνηνός Καμάμης
Συνδιοικητής Πολιτικῆς Παράταξης 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ὁ ὑπερθετικός βαθμός τῆς φαιδρότητος!

Νά μήν κοιμοῦνται ἥσυχοι...
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 8)
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Σάλπισμα κινδύνου 
καί κραυγή ἀγωνίας 

στη Λέσβο

Κάποιοι ἐδῶ καί πολύ καιρό 
βάλθηκαν νά ἀλλοιώσουν 

τήν θρησκευτικότητα τοῦ νησιοῦ. 
Ἀργά ἄλλα καί σιωπηλά καταφθάνουν στό νησί ὄχι πρόσφυγες ἄλλα μετανάστες 
ἀπ’ ὅλη τήν Ἀφρικανική ἤπειρο. Μαζί μέ αὐτούς ἀπό τήν Μέση Ἀνατολή νομίζεις 
ὅτι κατοικεῖς σ’ ἕνα τόπο πολλῶν ἐθνοτήτων πού τό μόνο κοινό πού ἔχουν εἶναι ἡ 
μουσουλμανική θρησκεία. Εἶναι ἄνθρωποι μέ διαφορετική κουλτούρα ἀπό ἐμᾶς.

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ζητοῦν νά φύγουν ἀπό τό νησί. Γιατί δέν τούς ἀφήνουν νά 
φύγουν; Τί σκοπό ἔχουν; Τό νησί κάθε μέρα ἀσφυκτιά. Ὅσο μένουν ὅλοι αὐτοί στό 
νησί θά ἀποκτήσουν δικαιώματα. Θά ἀπαιτήσουν νά ἀποκτήσουν τζαμιά. Θά ἀπαι-
τήσουν νά βάλουν μουσουλμάνους δασκάλους στά σχολεῖα μας γιά νά μαθαίνουν 
τά παιδιά τους τό κοράνι. Θά ἀλλοιώνεται μέρα μέ τήν μέρα ἡ Ἑλληνικότητα τοῦ 
νησιοῦ.

Πρέπει κάποιος νά τολμήσει καί νά ἐπιβάλει στούς κρατικούς φορεῖς νά ἀπο-
συμφορηθεῖ τό νησί ἀπ’ αὐτή τήν δύσκολη κατάσταση πού περνάει. Θέλουμε τήν 
Λέσβο Ἑλληνική καί Χριστιανική. Πρίν φτάσουμε, λοιπόν, σέ μιά ἄλλη Μικρα-
σιατική καταστροφή, ἄς διατηρήσουμε ἀλώβητο τό ἐθνικό μας φρόνημα τιμώντας 
τά κόκκαλα τῶν προγόνων μας πού πολέμησαν γι’ αὐτά τά ἁγιασμένα χώματα.

Ἄς διακηρύξουμε ἕνα μεγάλο «ΟΧΙ» στόν ἐποικισμό τοῦ νησιοῦ. Κι’ ἄς γνωρί-
σουν κάποιοι πού θέλουν νά ἐπιβάλουν τά ἀνίερα σχέδια τους καί νά παραδώσουν 
ἀμαχητή τό νησί, ὅτι εἶναι γελασμένοι. Οἱ ἅγιοι τοῦ νησιοῦ καί ὁ Ἀρχάγγελος 
Μιχαήλ θά εἶναι ἐμπόδιο στά σχέδια τους.

Θά μᾶς δώσουν χρήματα, θά κάνουν ἔργα στό νησί. Θά δοθοῦν δουλειές σέ 
πολλούς ἀνέργους. Κι’ ὅλα αὐτά γιά νά μπορέσουν νά ἐπιβάλλουν τά σχέδια τους. 
Πολλοί ἄνθρωποι ἀντιλαμβανόμενοι τήν μελλοντική ἐξέλιξη τῶν γεγονότων θά 
ἐγκαταλείψουν τό νησί, πουλώντας σπίτια καί περιουσίες, βρίσκοντας καταφύγιο 
σέ ἄλλους τόπους. Δέ λύνεται ὅμως ἔτσι τό πρόβλημα. Ἄς ἀναλογιστοῦμε ὅλοι τίς 
εὐθύνες μας. 

Ἕνας ἀγανακτισμένος κάτοικος τῆς Λέσβου

σματικότητα πρίν ἀπό τήν εἴσοδό τους στήν Α βαθμίδα. Γιά παράδειγμα, 
χῶρες ὅπως ἡ Αὐστρία, ἡ Ἰρλανδία, ἡ Γαλλία καί ἄλλες ἔχουν δείξει λιγό-
τερη πειθαρχία ὅσον ἀφορᾶ στήν υἱοθέτηση καί ἐφαρμογή τῶν ἐνδεδειγ-
μένων ἀπό τήν συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ δημοσιονομικῶν κανόνων. Γενικά, 
ὅμως, στίς χῶρες καί τῶν δύο ὡς ἄνω βαθμίδων κυριαρχεῖ τεχνοκρατική 
κουλτούρα (regulative) πού ἐπικεντρώνεται σέ οἰκονομικούς στόχους καί, 
συνεπῶς, οἱ ἐν λόγῳ χῶρες εἶναι πιό κατάλληλες, πιό ἐξειδικευμένες καί σέ 
ἰδανικότερη θέση γιά νά ἐπιτύχουν τήν ἐναρμόνιση τῶν δημοσιονομικῶν 
πολιτικῶν τους καί νά συμφωνήσουν σέ θέματα προϋπολογισμοῦ.

σΕναρίο β - προκαταρκτίκΗ πΕρίοδοσ

Ἡ Προκαταρκτική Περίοδος ἀφορᾶ σέ περίοδο 10 ἐτῶν κατά τήν ὁποία 
τά κράτη-μέλη πού φιλοδοξοῦν νά ἐνταχθοῦν εἴτε στήν βαθμίδα Β εἴτε στήν 
βαθμίδα Α θά ἔχουν τήν εὐκαιρία νά προπαρασκευαστοῦν ὅσον ἀφορᾶ στήν 
ἐφαρμογή δημοσιονομικῶν πολιτικῶν πού θά τίς βοηθήσουν νά ἐναρμονί-
σουν τούς δημοσιονομικούς τους στόχους μέ ἐκείνους τῶν χωρῶν στίς ὡς 
ἄνω βαθμίδες. Γιά παράδειγμα, χῶρες ὅπως ἡ Κύπρος, Ἰταλία, ἡ Ἱσπανία, ἡ 
Ἑλλάδα, ἡ Πορτογαλία καί ἄλλες συστηματικά ἀποκλίνουν ἀπό τήν δημο-
σιονομική πολιτική τήν ὁποία διευκρινίζει ἡ συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ. Ἡ 
ἐν λόγῳ ἀπόκλιση προκαλεῖ δυσαρμονία καί στέκεται ἐμπόδιο στήν δημι-
ουργία μιᾶς συνυφασμένης ὁμοιομόρφου καί ὁμογενοῦς δημοσιονομικῆς 
πολιτικῆς γιά ὅλη τήν Εὐρωζώνη. Ἡ 10ετής δοκιμαστική περίοδος θά δώσει 
τήν εὐκαιρία στίς ὡς ἄνω χῶρες νά ἀναλογιστοῦν τίς ὅποιες ἐπιπτώσεις 
τῶν ὑπό μελέτη δημοσιονομικῶν προσαρμογῶν, καταχωρηθέντων στήν 
συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ, ἐπί τοῦ κοινωνικοοικονομικοῦ χαρακτήρα τῶν 
λαῶν τους. Ἡ ἐν λόγῳ περίοδος θεωρεῖται ἐπιτακτική καθ’ ὅτι στό πολιτι-
κό-οἰκονομικό περιβάλλον τῶν ἀνωτέρω χωρῶν 
κυριαρχεῖ ἐμπειρική-πολιτιστική-συμπεριφορι-
στικήκουλτοῦρα (cognitive-cultural-behavioral) 
ἡ ὁποία ἐπηρεάζει οἰκονομικούς συσχετισμούς. 
Οἱ κυβερνήσεις στίς χῶρες αὐτές ἀγωνίζονται νά 
ἐφαρμόσουν τίς ἀπαιτούμενες προσαρμογές καί 

οἰκονομικές μεταρρυθμίσεις ἐν μέσῳ μιᾶς κουλ-
τούρας πού εἶναι προσανατολισμένη στίς «σχέ-
σεις» καί πού σέ μεγάλο βαθμό εἶναι κοινωνικά 
ἀνελαστική. Ἐπί τοῦ παρόντος, δεδομένης τῆς 
ἀστάθειας πού ἀπειλεῖται ἀπό τούς μετανάστες 
πού εἰσέρχονται στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, τήν 
ἐμπειρία BREXIT, τήν βραδεία οἰκονομική ἀνάπτυξη στήν Εὐρωζώνη, τήν 
συνεχιζόμενη ὕφεση στίς περισσότερες ἀπό τίς χῶρες τῆς νότιας πτέρυγας 
τῆς Εὐρωζώνης καί τό διαρκῶς ἀναπτυσσόμενο συναίσθημα ἐναντίον τῆς 
Εὐρωζώνης, καθίσταται ἐπιτακτική ἡ ἀλλαγή τῆς στρατηγικῆς τῆς Εὐρω-
ζώνης ἡ ὁποία πρέπει νά εἶναι ἀποφασιστική ὅσον ἀφορᾶ στήν ἀνακούφι-
ση τοῦ ἑλληνικοῦ δημόσιου χρέους. Μία φαινομενικά βέλτιστη λύση γιά 
τήν Εὐρωζώνη θά ἦταν νά μετριάσει τά μέτρα λιτότητας πού ἐπιβλήθηκαν 
στήν Ἑλλάδα, ἐπιτρέποντας τήν οἰκονομία της νά ἐξέλθη ἀπό τήν ἑπταετῆ 
ὕφεση, καί νά καθοδηγήσει τίς προσπάθειές της γιά τήν ἐφαρμογή τῶν 
ἀπαιτούμενων δημοσιονομικῶν προσαρμογῶν. Ἐναλλακτικά, δοθείσης 
τῆς κοινωνικῆς κουλτούρας τῆς Ἑλλάδος ἡ ὁποία φαίνεται νά ἀντιστέ-
κεται στά κριτήρια τῆς περιφερειακῆς σύγκλισης, δηλαδή, τήν ἀραίωση 
πολιτισμικῶν ἀξιῶν, τήν ἀποκέντρωση τῆς ἐθνικῆς της ἐξουσίας καί τήν 
ἐπιτέλεσή της ἀπό διασυνοριακά ὑπερεθνικά κέντρα ὅπως οἱ Βρυξέλλες, 
ἡ βέλτιστη ἐπιλογή γιά τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία θά ἔπρεπε νά εἶχε γίνει τό 
2010, θά ἦταν ἡ ἔξοδος τῆς (Grexit) ἀπό τήν Εὐρωζώνη καί ἡ ἐπιστροφή 
της στήν δραχμή ὡς ἐθνικό της νόμισμα.

 Σέ κάθε περίπτωση, τό πείραμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καί ἰδίως τῆς 
Εὐρωζώνης ἀπεκάλυψε τίς ἀδυσώπητες προκλήσεις τῆς περιφερειακῆς 
οἰκονομικῆς σύγκλισης, τίς ἐθνοκεντρικές ἀπειλές καί τόν προβληματικό 
στόχο τῆς Πολιτικῆς Ἕνωσης (PU), καθώς λιγότερο ἀνεπτυγμένες, λιγότερο 
ἀνταγωνιστικές οἰκονομίες προσπαθοῦν νά συγκλίνουν ἀνταγωνιζόμενες 
στό πλαίσιο κοινοῦ νομίσματος περισσότερον ἀνεπτυγμένες, περισσότερον 
ἀνταγωνιστικές οἰκονομίες.

Δρ. Κωνσταντῖνος Γ. Πολυχρονίου 
Οἰκονομολόγος καί καθηγητής στο International Business 

University τοῦ Cincinnati στο Ohio τῶν ΗΠΑ

Ὑπάρχει προοπτική γιά τήν Εὐρωζώνη;
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 4)

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 13)
ἀνθρωπισμοῦ καί τῆς φιλαν-
θρωπίας; Μήπως δέν εἶναι κα-
θόλου τυχαῖο τό γεγονός ὅτι 
ἡ μεταφορά τῶν ἀνθρώπων 
αὐτῶν πραγματοποιεῖται γιά 
ἄλλη μιά φορά ἀπό τήν Τουρ-
κία πρός τήν Ἑλλάδα; Τί θέλει 
τελικά νά πετύχει ἡ Τουρκία; 
Μήπως δέν εἶναι καθόλου τυ-
χαῖο τό γεγονός πώς ἐνῶ στήν 
ἀρχή ἡ Ἑλλάδα θά χρησιμο-
ποιοῦνταν ὡς χώρα-πέρασμα, 
ἀπό τήν ὁποία θά μεταφέρο-
νταν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί στίς 
ὑπόλοιπες χῶρες τῆς Εὐρώ-
πης, αὐτές οἱ ὑπόλοιπες χῶρες 
ἔκλεισαν τά σύνορά τους καί 
ἡ προσωρινότητα ποῦ χα-
ρακτήριζε τήν διαμονή τους 
μετατράπηκε σέ μονιμότητα; 
Εἰσέπραξε τό ἑλληνικό κρά-
τος καί ἄλλα λεφτά ἀπό τήν 
Εὐρώπη, τάχα γιά τήν συντή-
ρηση τῶν πληθυσμῶν αὐτῶν 
καί ἔτσι ἔληξε τό ζήτημα; 

Ἄς ἀναρωτηθοῦμε καί ἄς 
προβληματιστοῦμε ὅλοι, γιά 
ὅλα ὅσα συμβαίνουν γύρω 
μας. Ἡ ἀφέλεια μέ τήν ὁποία 
ἀντιμετωπίζουμε, πολλές φο-
ρές, τίς καταστάσεις πού μᾶς 
ἀφοροῦν, δέν ὠφελεῖ ἀλλά 
ἀντιθέτως τό πιθανότερο 

εἶναι νά ἀποβεῖ μοιραία! Ἄς 
προσπαθήσουμε νά λειτουρ-
γήσουμε, ἔστω καί τήν ἔσχατη 
στιγμή, τήν κρίση μας, ἡ ὁποία 
εἶναι θολωμένη καί παράλυτη 
καί, ἄς ἀγωνιστοῦμε νά μήν 
βρεθοῦμε ἐκτοπισμένοι ἀπό 
τήν Πατρίδα μας, χωρίς νά 
ἔχουμε ἀντιληφθεῖ τό πῶς, 
τό πότε καί τό γιατί συνέβη 
αὐτό. Ἡ ἱστορία μας εἶναι ὁ 
καλύτερος δάσκαλός μας καί 
ἄν δέν μάθουμε ἀπό αὐτήν, 
θά εἴμαστε ἀδικαιολόγητοι 
ἐνῶ ἡ εὐθύνη μας ἔναντι τῶν 
ἐπερχομένων γενεῶν θά εἶναι 
ἀνυπολόγιστα μεγάλη. Γιατί 
κάποιοι ἄνθρωποι ἔπαθαν καί 
ὑπέφεραν γιά χάρη μας ἀλλά 
ἐμεῖς δέν ἀξιοποιήσαμε τήν 
κληρονομιά πού μᾶς ἄφησαν, 
δέν παραδειγματιστήκαμε καί 
δέν μάθαμε ἀπό αὐτούς καί 
ἀπό τά λάθη τους ἀλλά σάν 
νά μήν διδαχθήκαμε ποτέ τί-
ποτε, ἐπαναλαμβάνουμε τήν 
ἴδια ὀλέθρια τακτική. 

Ἄς ἐλπίσουμε πώς δέν θά 
φτάσουμε στό σημεῖο νά ἀνα-
πολοῦμε τήν Πατρίδα, πού 
κάποτε εἴχαμε μά χάσαμε γιά 
πάντα…

Χρύσα Μπέττα

Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος: «…γιά μιά χούφτα 
ψαράδες δέν πρόκειται νά χαλάσω τίς σχέσεις μου 

μέ τήν Τουρκία»


