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7 Φεβρουαρίου 1992

h μέρα πού yπογραψαμέ τήν καταδίκή μας!
Ἡ 7 Φεβρουαρίου θά ἔπρεπε νά 

εἶναι ἡμέρα πένθους γιά τήν 
Χώρα μας. Σάν σήμερα πρίν ἀπό 
25 χρόνια, στίς 7 Φεβρουαρίου τοῦ 
1992, ὑπεγράφη ἡ Συνθήκη τοῦ 
Maastricht (ἤ Συνθήκη τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Ἕνωσης), πού τέθηκε σέ ἰσχύ 
τήν 1η Νοεμβρίου τοῦ 1993.

Ἀπό τό Ἑλληνικό(;) Κοινοβούλιο 
ἐπικυρώθηκε τόν Ἰούλιο τοῦ 1992 μέ 
τίς ψήφους τῶν βουλευτῶν τῆς ΝΔ, 
τοῦ ΠΑΣΟΚ, τῆς Πολιτικῆς Ἄνοιξης 
–τό κόμμα πού εἶχε ἱδρύσει ὁ Ἀντώ-
νης Σαμαράς, ὅταν ἀποχώρησε τό 
1991 ἀπό τή ΝΔ ἀλλά ἐπανῆλθε 
παρά τίς ἀντίθετες δηλώσεις του– 
καί τοῦ Συνασπισμοῦ (νῦν ΣΥΡΙΖΑ). 
Ἐναντίον τῆς Συνθήκης ψήφισαν 
μόνο οἱ βουλευτές τοῦ ΚΚΕ.

Τό τραγικό εἶναι πώς ἡ Συνθήκη 
ψηφίστηκε στήν Βουλή χωρίς νά τή 
γνωρίζουν οἱ βο(υ)λευτές, ἀφοῦ δέν 
τούς δόθηκε τό κείμενο, ἐνῶ κανέ-
να κρατικό ὄργανο δέν τήν ἔδωσε 
στή δημοσιότητα. Πῶς, λοιπόν, ψή-
φισαν ὑπέρ μίας Συνθήκης ποῦ δέν 
διάβασαν; Πόσο ἀνεύθυνοι ἀλλά καί 
πόσο ἐπικίνδυνοι εἶναι αὐτοί, ποῦ 
ὑποτίθεται πῶς εἶναι οἱ ἐκπρόσωποι 
τοῦ λαοῦ;

Ἀλλά καί ἀργότερα, ὅταν ἡ Συν-
θήκη δόθηκε στήν δημοσιότητα, οἱ 
Ἕλληνες(;) πολιτικάντηδες εἴτε προ-
τίμησαν νά μήν τήν διαβάσουν ἀδι-
αφορῶντας γιά τίς δεσμεύσεις πού 

ὑπέγραψαν ἐκ μέρους τοῦ Ἑλληνικοῦ 
λαοῦ, ἤ μέ ψυχρό αἷμα πρόδωσαν 
τήν Πατρίδα προσυπογράφοντας 
τόν ἀργό θάνατό της ἀπό τήν Εὐρω-
παϊκή Ἕνωση.

Ἄν ἡ πραγματικότητα ἦταν ἄλλη 
ἀπό αὐτή πού περιγράψαμε, θά ἔπρε-
πε οἱ πολιτικάντηδες νά διαμαρτυ-
ρηθοῦν, ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων, 
καταγγέλλοντας ταὐτόχρονα στόν 
λαό τήν ὠμή ἐπεκτατική πολιτική 
τῆς Ἑνώσεως. Ὅμως αὐτό δέν συ-
νέβη! Ἀντίθετα, 25 χρόνια μετά τήν 
ὑπογραφή τῆς Ἐθνικά προδοτικῆς 
Συνθήκης ἀλλά καί μετά ἀπό μία 
ἑπταετία ἀφόρητης οἰκονομικῆς 
λιτότητος ἐπιβεβλημένης ἀπό τούς 
Δυτικούς –πού σημειωτέον οὔτε 
ἔληξε, οὔτε ὑπάρχει προοπτική νά 
λήξει– οἱ βο(υ)λευτές ἀλλά καί οἱ 
ἐπίδοξοι βο(υ)λευτές ἐξακολουθοῦν 
νά ὑποστηρίζουν τήν ... «Εὐρωπαϊκή 

πορεία τῆς Χώρας».
Καί μία τελευταία ἀπορία, πού 

ἀπευθύνεται πρός τούς ὑποστηρι-
κτές τοῦ εὐρώ καί τῆς Ε.Ε.: Σύμφω-
να μέ τό ἄρθρο 73β (παράγραφοι 1 
& 2) τῆς Συνθήκης τοῦ Maastricht, 
«1. Στά πλαίσια τῶν διατάξεων τοῦ 
παρόντος κεφαλαίου, ἀπαγορεύεται 
ὁποιοσδήποτε περιορισμός τῶν κι-
νήσεων κεφαλαίων μεταξύ κρατῶν 
μελῶν καί μεταξύ κρατῶν μελῶν καί 
τρίτων χωρῶν. 2. Στά πλαίσια τῶν 
διατάξεων τοῦ παρόντος κεφαλαί-
ου, ἀπαγορεύονται ὅλοι οἱ περιορι-
σμοί στίς πληρωμές μεταξύ κρατῶν 
μελῶν καί μεταξύ κρατῶν μελῶν καί 
τρίτων χωρῶν», ἐνῶ σύμφωνα μέ 
τό ἄρθρο 102α, παράγραφος 2) «τά 
κράτη μέλη καί ἡ Κοινότητα δροῦν 
σύμφωνα μέ τήν ἀρχή τῆς οἰκονο-
μίας τῆς ἀνοικτῆς ἀγορᾶς μέ ἐλεύ-
θερο ἀνταγωνισμό, πού εὐνοεῖ τήν 

ἀποτελεσματική κατανομή τῶν πό-
ρων». Αὐτά πῶς ὑλοποιοῦνται στήν 
Ἑλλάδα πού ἰσχύουν τά μέτρα περι-
ορισμοῦ τοῦ κεφαλαίου (τά γνωστά 
capital controls), τῶν δυσβάστακτων 
παρατεταμένων μέτρων λιτότη-
τος, ἀλλά καί τῶν περιορισμένων, 
ἐξαἰτίας τῶν Κοινοτικῶν ὁδηγιῶν, 
ἐξαγωγῶν καί τοῦ κατεστραμμένου 
ἐμπορίου;

Μήν βιαστεῖτε νά ἀπαντήσετε μέ 
τό πρόχειρο καί ἀνυπόστατο ἐπι-
χείρημα τῶν μισθοφορικῶν Μέσων 
Ἐνημερώσεως(;), πού ὑποστηρίζει 
«πώς δέν παράγουμε τίποτε». Δέν 
παράγουμε, κύριοι, γιατί ἔτσι ἐπι-
βάλλει ἡ Ἕνωση, πού μᾶς καπελώ-
σατε! Ἡ Ἑλλάδα ἦταν, εἶναι, καί, θά 
παραμείνει μόνο ἄν ἀλλάξει τό πο-
λιτικό καθεστώς της, αὐτάρκης στά 
εἴδη πού εἶναι ἀπαραίτητα στήν κα-
θημερινότητα τῶν πολιτῶν της! Ἄν 
αὔριο ἐξαἰτίας κάποιου Κοινοτικοῦ ἤ 
Δυτικοῦ embargo δέν μποροῦμε νά 
ἔχουμε ... iphone, δέν νομίζω πῶς τό 
γεγονός αὐτό θά ἀπασχολήσει κανέ-
ναν νουνεχῆ πολίτη! Ὅσο γιά τούς 
ἀφελεῖς ὑποστηρικτές τοῦ «Εὐρω-
παϊκοῦ ὀνείρου»; Εἶναι ἐλεύθεροι 
νά ταξιδέψουν μέ προορισμό ὅποιον 
«ἐπίγειο παράδεισο» ὀνειρεύονται!

Μανώλης Β. Βολουδάκης
Συνδιοικητής Πολιτικῆς  

Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ὁ θλιβερός ἀπολογισμός τοῦ 2016  
καί οἱ προοπτικές τοῦ 2017

Ἀπόσπασμα ἀπό τήν ὀμιλία τοῦ κ. Μιχάλη Ἠλιάδη, ἑνός ἐκ τῶν τριῶν Διοικητῶν τῆς Παρατάξεως 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ», πού ἔγινε κατά τήν κοπή τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας 2017

Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι,

Σας καλωσορίζω και εφέτος στην κοπή της Αγιοβασιλόπιττας της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». 
Σας καλωσορίζω και σας εύχομαι για μια καλή και ευλογημένη χρονιά με την 

νέα ιδιότητά μου, ως μέλος πλέον της Τριμελούς Διοικήσεως της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
Ο αγώνας της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» συνεχίζεται παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν. Θα 

εστίαζα σε δύο κύριες που αφορούν όλους μας. Η πρώτη είναι το ενδιαφέρον και η 
διάθεση για δουλειά που σίγουρα δεν είναι αυτή που θα έπρεπε πλην εξαιρέσεων. 
Έχουμε αναλάβει έναν αγώνα αποκλεισμένοι από τα ΜΜΕ και μόνο με τη δική μας 
προσωπική προσπάθεια μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τα αποτελέσματά μας, 
ενημερώνοντας στόμα με στόμα, χέρι με χέρι τους συνανθρώπους μας. Η δεύτερη είναι 
η οικονομική δυσπραγία που περιορίζει τις δράσεις μας, μιας και το έντυπο υλικό, κα-

θώς και κάθε μορφής εκδήλωση, έχει 
κόστος το οποίο καλύπτεται πλέον με 
δυσκολία. Όπως ἀντιλαμβάνεστε η 
διαφανής πορεία της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», 
δυσκολεύεται και λόγω της οικονομι-
κής στενότητας των ανθρώπων που 
ανέκαθεν στήριζαν αυτό το έργο. Πρέ-
πει όμως να ενεργοποιηθούμε όλοι 
ώστε το μήνυμα της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
να φτάσει παντού. Στην Αττική όπου η 

Ἐθνικό νόμισμα:  
Ὄχι ὅ,τι καί ὅπως νά ΄ναι

Βλέποντας τό μακροχρόνιο ἀδιέξοδο καί τή φτωχοποί-
ηση στήν ὁποία ἔχει περιέλθει ἡ πατρίδα μας, ἀρκετοί 

ἀκαδημαϊκοί οἰκονομολόγοι καί ὑποστηρικτές τῆς πολι-
τικῆς τοῦ «πάση θυσία στό εὐρώ» καί τῶν μνημονίων ὡς 
μονόδρομου, ἔχουν ἀρχίσει νά συζητᾶνε τή μετάβαση σέ 
ἐθνικό νόμισμα. Πρέπει, ὅμως, νά τονισθεῖ ὅτι τό ἐθνικό 
νόμισμα δέν εἶναι αὐτοσκοπός οὔτε πανάκεια πού θά λύ-
σει ὡς διά μαγείας ὅλα μας τά προβλήματα, ἀλλά ἀποτελεῖ 
ἕνα σημαντικό ἐργαλεῖο στά χέρια μιᾶς ὑπεύθυνης πατρι-
ωτικῆς κυβέρνησης, τό ὁποῖο ἀφ’ ἑνός μέν θά προωθήσει 
μιά ἀνεξάρτητη οἰκονομική καί νομισματική πολιτική πρός 
τό συμφέρον καί τίς ἀνάγκες τῆς χώρας, ἀφ’ ἑτέρου δέ θά 
χρησιμεύσει ὡς μοχλός ἀνάπτυξης καί ἐνίσχυσης τῶν πα-
ραγωγικῶν δυνατοτήτων της. 

Μιλώντας γιά συμφέρον τῆς χώρας, πρωτίστως ἐννοοῦμε 
τήν εὐημερία τῶν πολιτῶν της (ἀλλά καί τῶν γενεῶν πού 
θά ἀκολουθήσουν), πρᾶγμα πού προϋποθέτει ἐργασιακή 

ἀπασχόληση γιά τόν πληθυσμό καί ὄχι 
ἀνεργία στό 25%-35%, μέ ὁρίζοντα μεί-
ωσης σέ πρό κρίσης ἐπιπέδα τά εἴκοσι 
χρόνια, κατ’ ὁμολογία τοῦ ΔΝΤ. Ὅπως, 
ὅμως, ἔλεγε καί ὁ μεγάλος οἰκονομο-
λόγος τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα Κέυνς, τό 

(Συνέχεια στήν σελ. 2) (Συνέχεια στήν σελ. 3)
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(Συνέχεια στήν σελ. 9)

πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη, κατοικούν σχε-
δόν οι μισοί Έλληνες. Δεν πρέπει να αναλάβουμε 
δράση ανά περιοχή, ώστε να τους αφυπνίσουμε 
και να τους ενεργοποιήσουμε; Αντίστοιχη δρα-
στηριότητα πρέπει να υπάρξει σε όλη την Ελλάδα, 
όπου υπάρχουν πυρήνες της Παρατάξεως και να 
δημιουργηθούν εκεί που δεν υπάρχουν ακόμη.

Τις προάλλες ανακοινώθηκε το πόρισμα της 
εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για την χρη-
ματοδότηση των κομμάτων και των ΜΜΕ από 
τις τράπεζες. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες, 
όμως κοινός τόπος είναι ότι υπήρξαν ΜΜΕ, που 
παρότι ζημιογόνα συνέχισαν να χρηματοδοτού-
νται αφειδώς, μόνο το MEGA λ.χ. πήρε 250 εκ. 
Τα πολιτικά κόμματα αντιστοίχως, δεν εξυπη-
ρετούν τα δάνειά τους, μιας και τα έξοδα είναι 
πολλαπλάσια των εσόδων τους. Προφανώς ο 
σκοπός αυτής της τραπεζικής χρηματοδότησης 
είναι να στηριχθεί με κάθε τρόπο οικονομικό και 
επικοινωνιακό το διεφθαρμένο αυτό σύστημα της 
απάτης και της διαπλοκής. Άλλωστε τι είναι για 
τις τράπεζες μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια 
χρήσιμα για τη στήριξη και διατήρηση του φαύ-
λου συστήματος που απομυζά τον τόπο; Αφού 
πήραν επισήμως 240 δις από τον προϋπολογισμό 
του κράτους. Όταν χρεωστάει μία μικρομεσαία 
επιχείρηση, τότε κλείνει και πετιούνται οι εργα-
ζόμενοι στο δρόμο. Ας κλείσουν λοιπόν τα πολι-
τικά κόμματα και ας δημευτούν οι περιουσίες των 
διευθυντικών τους στελεχών, έναντι των δανείων 
που αδυνατούν να επιστρέψουν. Όχι να τα φορ-
τώνουν κι αυτά στην πλάτη του Ελληνικού λαού. 
Ότι ισχύει για τους πολίτες πρέπει να ισχύει και 
για τα πολιτικά κόμματα.

Σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αντιμε-
τωπίζουμε σήμερα μία σειρά σοβαρών εθνικών 
προσκλήσεων, όπου δεσπόζουσα θέση έχει το 
Κυπριακό.

Το προωθούμενο σχέδιο της Διζωνικής Δικοι-
νοτικής Ομοσπονδίας είναι ο απώτερος στόχος 
της Τουρκίας πριν ακόμα την εισβολή του 1974, 
ενώ χάρτης του 1955 του τότε Βρετανού πρωθυ-
πουργού, αποτυπώνει από τότε σχεδόν την ίδια με 

σήμερα διαχωριστική γραμμή Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων. Αυτό το σχέδιο λοιπόν, προωθεί 
ένα είδος κράτους Φρανκεστάιν. Καταργεί τον 
κανόνα της πλειοψηφίας, ενώ υπάρχουν μόνιμα 
βέτο των δύο κοινοτήτων σε κάθε λήψη απόφα-
σης σε όλους τους κλάδους της εξουσίας (εκτελε-
στική, νομοθετικής, δικαστικής). Στο διαφαινόμε-
νο αδιέξοδο, ξένοι δικαστές θα αποφασίζουν τα 
πάντα. Δηλαδή αυτοί θα συγκεντρώνουν όλους 
τους κλάδους των εξουσιών. Συμπληρώστε τον 
πλήρη αφοπλισμό του νέου μορφώματος, δηλαδή 
την απαγόρευση του δικαιώματος της αυτοάμυ-
νας, καθώς δεν έχει τα μέσα να το κάνει δηλαδή 
στρατό. Αυτό είναι που ονομάζουν αποστρατι-
κοποιημένη Κύπρο, με τη μόνιμη όμως παρουσία 
του ΝΑΤΟ, δηλαδή της Τουρκίας στο νησί.

Ο σκοπός των αλλεπάλληλων διασκέψεων, στις 
οποίες σημειωτέον δεν παρίσταται η Κυπριακή 
Δημοκρατία ως οντότητα, και της προωθούμε-
νης λύσης, είναι η καταστροφή της Κύπρου ως 
κυρίαρχο, δημοκρατικό και ανεξάρτητο κράτος,με 
κύρια ευθύνη του προέδρου Αναστασιάδη. Τη 
σύγκληση μιας τέτοιας διάσκεψης απέρριπταν 
μέχρι λίγους μήνες πριν όλες οι Κυπριακές και 
Ελληνικές κυβερνήσεις από το 1974 και μετά. 

Κυρίες και κύριοι με τη λύση που ετοιμάζουν 
η Κύπρος μας κινδυνεύει να χαθεί. Υπάρχουν βε-
βαίως υπεύθυνοι για την κατάσταση που δια-
μορφώθηκε. Η Κύπρος έπεφτε μακριά κατά τον 
εθνάρχη, η Κύπρος δόθηκε αντάλλαγμα για την 
επιστροφή του στην εξουσία. Ας μην ξεχνάμε ότι 
το μεγαλύτερο μέρος της Κύπρου κατελήφθη από 
τους Τούρκους με τον Αττίλα ΙΙ ενώ πρωθυπουρ-
γός ήταν ο «εθνάρχης» Καραμανλής. 

Κάποιοι απορούν ή θεωρούν υποτιμητικό το 

ότι οι Κύπριοι μας λένε Ελλαδίτες. Μα αν μας 
πουν Έλληνες αυτομάτως αυτοπροσδιορίζονται 
ως κάτι διαφορετικό ενώ δεν είναι. Οι Κύπριοι 
είναι Έλληνες η Κύπρος είναι Ελλάδα και ο εθνι-
κός της ύμνος είναι ο ύμνος εις την Ελευθερία 
του Δ. Σολωμού, δηλαδή ο ίδιος με τον ύμνο της 
Ελλάδος. Αύριο βεβαίως στο πλαίσιο της «λύσης» 
αυτό μπορεί να αλλάξει.

Μια ματιά στη διεθνή πολιτική σκηνή επιβεβαι-
ώνει την απόλυτη αναξιοπιστία των media αλλά 
και την απόλυτη στράτευσή τους στα συμφέροντα 
της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ. Αναφέρομαι 
στην εκλογή του Ν. Τράμπ στις ΗΠΑ. Ο «λαϊκι-
στής» Τράμπ εξελέγη έχοντας εναντίον του την 
διακαναλική προπαγάνδα και τις κατασκευα-
σμένες δημοσκοπήσεις. Κέρδισε παρά το ότι ο Τ. 
Σόρος αυτός ο υπέρμαχος της παγκοσμιοποίησης 
είχε εξαπολύσει όλους τους πολιτικούς, δημοσιο-
γραφικούς και καλλιτεχνικούς φίλους του εναντί-
ον του Τράμπ. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για 
τον ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει ο νέος 
πρόεδρος των ΗΠΑ. Όμως ο Αμερικάνικός λαός 
είχε σίγουρα πολλούς λόγους να εναντιωθεί στην 
Κλίντον, η οποία εξέφραζε την αρνητική πραγ-
ματικότητα στην οποία ζει και η οποία ακύρωσε 
την εκλογή της Κλίντον. Μιας άλλωστε απολύ-
του διεφθαρμένης πολιτικού, η οποία ταυτίζεται 
με το στρατιωτικό κατεστημένο των ΗΠΑ και 
την παγκοσμιοποίηση. Αν η ανθρωπότητα που 
σήμερα βαδίζει σε καθεστώς ολοκληρωτισμού, 
αλλά και απειλείται από παγκόσμιο πόλεμο έχει 
κάποια ελπίδα με την εκλογή του Τράμπ, θα φα-
νεί σύντομα.

Είναι φανερό ότι τα ΜΜΕ, το ΔΝΤ και οι ΜΚΟ 
είναι πλέον ο πιο αποτελεσματικός τρόπος επι-
βολής στους λαούς ώστε να ανοίξει ο δρόμος 
των μεταρρυθμίσεων και να «εισβάλουν» οι 
επενδυτές. Ο νέος πλανητικόςολοκληρωτισμός 
αυτοπροσδιορίζεται ως διεθνής κοινότητα και 
παγκόσμια αγορά, ενώ στην φρασεολογία του 
χρησιμοποιεί από την ελαστική εργασία και την 
απασχολησιμότητα, έως τα κινήματα των ομοφυ-
λοφίλων και τους αγώνες για τα δικαιώματα των 
μεταναστών. Στόχος η παραγωγή αγράμματων, 
ανέργων και απάτριδων. Αξίζει να σημειωθεί από 
την άλλη, αυτό που καταγράφεται στην Ευρώπη 
και είναι η σαρωτική άνοδος του Ευρωσκεπτι-
κισμού. Το ρεύμα αυτό αποτελούν άνθρωποι με 
όχι κοινά ιδεολογικά χαρακτηριστικά, οι οποίοι 
όμως συμφωνούν ότι ο τρόπος λειτουργίας της 
Ε.Ε. είναι καταστροφικός για τους πολίτες της. 
Ιδιαιτέρως μετά το Brexit υπάρχει έντονη πίεση 
για τηνανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας των 
κρατών από τις Βρυξέλλες, ενώ το ρεύμα κατά 
της λιτότητας και της μετανάστευσης μεγαλώνει.

Θα επιστρέψω στην Ελληνική κοινωνικοπολιτι-
κή πραγματικότητα με ένα ερώτημα. Μας αρέσει 
αυτό που ζούμε; Συνηθίσαμε την αποικιοποίηση 
της πατρίδος μας και την εξαθλίωσή της; Είναι 
άλλο το να προσπαθούμε να προσαρμόσουμε 

Ὁ θλιβερός ἀπολογισμός τοῦ 2016 καί οἱ προοπτικές τοῦ 2017

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)
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ἐλεύθερο, χωρίς δασμούς, ἐμπόριο καί ἡ ἐλεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων 
μεταξύ δύο χωρῶν εἶναι καλό νά ὑπάρχει ὅσο καί οἱ δύο πλευρές ὠφε-
λοῦνται, ὅσο, δηλαδή, ὁ πληθυσμός καί τῶν δύο ἀπασχολεῖται. Ὄταν στή 
μία αὐξάνεται κατακόρυφα ἡ ἀνεργία, ἐνῶ στήν ἄλλη ἡ ἀπασχόληση καί 
ἡ συσσώρευση κεφαλαίων εἶναι ὑψηλή, τότε ἡ πρακτική αὐτή γίνεται εἰς 
βάρος τῆς πρώτης καί δέ θά πρέπει νά συνεχισθεῖ ἀπό αὐτήν, ἀλλά νά 
ἀκολουθηθεῖ οἰκονομική καί νομισματική πολιτική ἐνίσχυσης τῆς ἀπα-
σχόλησης καί τῆς παραγωγῆς (ἀνεξάρτητη νομισματική πολιτική, ἐπιβολή 
δασμῶν, ὅπου χρειάζεται, σέ εἰσαγόμενα προϊόντα ὥστε νά δώσει κίνητρα 
ἀνάπτυξης τῆς δικῆς της παραγωγῆς κλπ).

Ἑπομένως, ὅταν ὑποστηρίζουμε τή μετάβαση σέ νέο ἐθνικό νόμισμα, 
τό κάνουμε μέ κάποιες προϋποθέσεις, οἱ ὁποῖες θά διευκολύνουν καί θά 
μεγιστοποιήσουν τό ὄφελος ἀπό τή χρήση του.

Ὡστόσο, ἡ βασικότερη προϋπόθεση εἶναι τό ποιός θά ὑλοποιήσει τήν 
ἐπιστροφή στό Ἐθνικό νόμισμα καί ποιά εἶναι ἡ ἐγγύηση, πού δίνει στίς 
ἐξαγγελίες του. Λόγια ἀκοῦμε ἀπό πολλούς, ἀλλά τό παράδειγμα τῆς ση-
μερινῆς κυβέρνησης, πού ἐξαπάτησε τόσο φθηνά τόν λαό προδίδοντας τίς 
προσδοκίες καί τίς ἐλπίδες του, θά πρέπει νά μᾶς κάνει ἐπιφυλακτικούς 
καί καχύποπτους.

Βασικός σκοπός τῆς μετάβασης σέ 
ἐθνικό νόμισμα εἶναι ἡ ἐνεργοποίηση 
στοχευμένων πολιτικῶν πού θά ἐνι-
σχύουν τήν ἀπασχόληση καί τήν πα-
ραγωγή. Αὐτό σημαίνει ὅτι τό κράτος 
θά μπορεῖ νά χρηματοδοτεῖ ἔργα, χω-
ρίς νά χρειάζεται νά δανείζεται καί νά 
χρεώνει τίς ἑπόμενες γενιές, παρέχο-
ντας ἀπασχόληση καί εἰσόδημα στόν 
πληθυσμό του καί κατ’ ἐπέκταση τήν 
ἀναγκαία ρευστότητα γιά νά κινηθεῖ 
ἡ οἰκονομία του. Ἔργα τά ὁποῖα θά 
παραμείνουν στή χώρα ἐπ’ ὠφελεία 
τῶν πολιτῶν της, μέ χαμηλό ἀντίτιμο 
χρήσης, ὥστε νά συνεχίσουν νά ἀποδίδουν καί νά παράγουν πλοῦτο. Γιά 
παράδειγμα, τό κόστος χρήσης τῶν δρόμων πού θά κατασκευασθοῦν θά 
πρέπει νά εἶναι χαμηλό, ὥστε νά εὐνοεῖται ἡ μετακίνηση ἀνθρώπων καί 
ἐμπορευμάτων σέ ὅλη τή χώρα, τονώνοντας τήν οἰκονομική δραστηριότητα 
καί τήν εὐημερία τῶν πολιτῶν. Σήμερα, ἀντίθετα, ἀνατίθεται ἡ κατασκευή 
αὐτοκινητόδρομων σέ ἰδιῶτες ἐργολάβους, οἱ ὁποῖοι δανείζονται ἀπό τίς 
Τράπεζες καί στή συνέχεια, γιά νά ἀποσβέσουν τήν ἐπένδυσή τους, δηλαδή 
τό δάνειο πού πῆραν καί τούς τόκους σέ εὐρώ, καθώς καί τό κέρδος πού 
θά βγάλουν, λαμβάνουν ἀπό τό κράτος τή δυνατότητα εἴσπραξης διοδίων 
ἀπό τούς αὐτοκινητόδρομους γιά πολλές δεκαετίες. Τό ἀποτέλεσμα εἶναι 
ὅτι τό κόστος χρήσης τῶν ἐθνικῶν ὁδῶν ἔχει γίνει τόσο ἀκριβό γιά τό 
συνεχῶς μειούμενο εἰσόδημα τοῦ Ἕλληνα, πού τούς χρησιμοποιεῖ ὅσο τό 
δυνατόν σπανιότερα, μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται γιά τήν οἰκονομική δραστη-
ριότητα τῆς ἐπαρχίας. Ἤδη, οἱ Ἑλληνικοί αὐτοκινητόδρομοι εἶναι ἀπό τούς 
ἀκριβότερους σέ ὅλη τήν Εὐρώπη, ὅσον ἀφορᾶ στή χρήση τους. Ἡ κυβέρ-
νηση δέ, προκειμένου νά ἐξασφαλίσει ρευστό ἄμεσα, δέ διστάζει νά δίνει 
αὐτοκινητόδρομους πού ἔχουν κατασκευασθεῖ μέ δημόσιο χρῆμα, ὅπως 
γιά παράδειγμα ἡ Ἐγνατία ὁδός, σέ ἰδιῶτες, οἱ ὁποῖοι θά τούς γεμίσουν καί 
αὐτούς μέ διόδια γιά δεκαετίες. Αὐτοί ὁ τρόποι ἀποτελοῦν μορφές δημοσί-

ου δανεισμοῦ καί αὔξησης 
τοῦ χρέους σέ σκληρό νό-
μισμα ὅπως εἶναι τό εὐρώ, 
κάτι πού θά εἶχε ἀποφευ-
χθεῖ μέ ἐθνικό νόμισμα.

Ἄλλα παραδείγματα 
αὔξησης τοῦ κόστους τῶν 
παρεχομένων ὑπηρεσιῶν 
εἶναι τά ἀεροδρόμια τῶν 
νησιῶν πού παραχωρή-
θηκαν σέ καθεστώς μο-
νοπωλίου στή Γερμανική 
κρατική ἑταιρεία Frapport, 
ἡ ὁποία μέ τό «καλημέρα» 
ἀνακοίνωσε τήν αὔξη-
ση τοῦ κόστους χρήσης 

τῶν ἀεροδρομίων 
τῆς κατά δέκα εὐρώ 
ἀνά ἐπιβάτη, ἐνῶ ἡ 
σύμπραξη ἑταιρειῶν 
πού ἀνέλαβε τήν 
ἐκμετάλλευση τοῦ 
λιμένος τῆς Λεμεσοῦ 
στήν Κύπρο, διπλασίασε(!) τό κόστος χρήσης του ἀπό τά πλοῖα. Αὐτό 
μέχρι τώρα τό κράτος δέν τό ἔκανε, δίνοντας ἔτσι κίνητρο γιά τή χρήση 
τους ἀπό ξένα πλοῖα καί ἀεροπορικές ἑταιρεῖες καί πολλαπλασιάζοντας 
τά ὀφέλη γιά τίς τοπικές οἰκονομίες.

Παράλληλα, γιά ὁποιονδήποτε ἐξοπλισμό χρησιμοποιοῦν οἱ ἑταιρεῖες 
αὐτές, οἱ παραγγελίες θά γίνονται,κατά κύριο λόγο, στίς χῶρες προέλευσής 
τους, ὁ λογαριασμός, ὅμως, θά ἀποπληρώνεται ἐδῶ. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ 
χώρα μας θά χρεώνεται γιά νά χρηματοδοτεῖται ἡ ἀπασχόληση καί ἡ παρα-
γωγή τῶν ἄλλων χωρῶν. Μία κυβέρνηση, ὅμως, πού θά εἶχε τόν ἔλεγχο τοῦ 
δικοῦ της νομίσματος, θά μποροῦσε –μέσῳ τῆς χρήσης τῶν ἀεροδρομίων, 
τῶν λιμανιῶν καί τῶν σιδηροδρόμων– νά ἀπαιτήσει αὐξημένη ἐγχώρια 
προστιθέμενη ἀξία στίς παραλαβές ἐξοπλισμοῦ, δίνοντας ἔτσι κίνητρα 

γιά τήν ἀνάπτυξη καί ἐνίσχυση 
τῆς Ἑλληνικῆς σιδηροβιομηχανί-
ας καί τῶν ἑταιρειῶν κατεργασίας 
μετάλλου. Παράλληλα οἱ χαμηλές 
τιμές τῶν τελῶν χρήσης τῶν ἐγκα-
ταστάσεων (ἐννοεῖται μέ χρηστή 
καί αὐστηρή διαχείριση) θά ἔδιναν 
τήν δυνατότητα γιά πολλαπλα-
σιαστικά ὀφέλη στήν οἰκονομία 
καί αὔξηση τῆς εὐημερίας τῶν πο-
λιτῶν.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», 
στό πλαίσιο τῆς διακυβέρνησης 
τῆς χώρας ἀπό αὐτήν, ἐφ’ ὅσον τῆς 
δώσει τήν ἐντολή ὁ λαός, δηλώνει 

ὅτι τό νομικό πλαίσιο τῶν συμβάσεων αὐτῶν θά πρέπει νά ἐπανεξετασθεῖ 
καί ὅπου αὐτές δέ μποροῦν νά ἀκυρωθοῦν, νά ἐπαναπροσδιορισθοῦν μέ 
στόχο τή χαμηλότερη τιμολόγηση καί τήν εἰσαγωγή ὅρων δέσμευσης τῶν 
ἑταιρειῶν γιά χρήση ἐξοπλισμοῦ μέ αὐξανόμενη ἐγχώρια συμμετοχή. Ἡ 
δέ ἐπανεξέταση θά συνοδευτεῖ καί ἀπό λογοδοσία καί τιμωρία ὅσων πο-
λιτικῶν καί ὑπηρεσιακῶν παραγόντων εἰσήγαγαν ὅρους πού συνιστοῦν 
κυριολεκτικά ξεπούλημα ἐθνικῆς περιουσίας.

Πιστεύουμε ὅτι, δυστυχῶς, δέ θά ἀργήσει νά φανεῖ ἀκόμη ἐντονώτερα ἡ 
καταστροφή τῆς χώρας στό πλαίσιο τοῦ εὐρώ, καθιστῶντας ἐπιτακτική καί 
ἀναπόφευκτη τήν ἀνάγκη μετάβασης σέ ἐθνικό νόμισμα. Στόνπεριορισμένο 
χώροτοῦ παροντος ἄρθρου, προσπαθήσαμε νά ἐνημερώσουμε τόν Ἑλληνικό 
λαό γιά ὅσα σημαντικά συνδέονται μέ τό θέμα τοῦ νομίσματος,ὥστε σέ 
καμιά περίπτωση νά μήν κάνει δεκτή πιθανή πρόταση υἱοθέτησης ἐθνικοῦ 
νομίσματος ἀπό τό ξένο καί ἐγχώριο πολιτικό προσωπικό, χωρίς τίς παρα-
πάνω καίριες προϋποθέσεις γιατί τότε «ἡ ἔσχατη πλάνη θά εἶναι χείρων τῆς 
πρώτης». Ἡ χείριστη πλάνη, ὅμως, –τῆς ὁποίας ἡ ἀποφυγή θά ἀποτελεῖ, 
ταυτόχρονα, τή βασικότερη προϋπόθεση ἐπιτυχοῦς διαχείρισης τῆς νέας 
οἰκονομικῆς καί νομισματικῆς πολιτικῆς– εἶναι νά πιστέψει κανείς ὅτι τή 
μετάβαση αὐτή μπορεῖ νά τήν κάνει τό ὑπάρχον πολιτικό προσωπικό του 
«πάση θυσία μένουμε στό εὐρώ» καί τοῦ «ὑπογράψτε ὁ,τιδήποτε ἀρκεῖ νά 
εἴμαστε στήν Εὐρώπη». Εἶναι,ὅμως, τόσο ξεδιάντροποι πού θά τό ζητή-
σουν καί αὐτό...

Κομνηνός Καμάμης
Συνδιοικητής Πολιτικῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ἐθνικό νόμισμα: Ὄχι ὅ,τι καί ὅπως νά ΄ναι
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 1)
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Τό ἑβδομαδιαῖο δελτίο γιά τήν Ἑλληνική οἰκο-
νομία τοῦ Συνδέσμου Ἑλλήνων Βιομηχάνων 

(ΣΕΒ) σέ πρόσφατη ἔκθεσή του (9 Φεβρουαρίου 
2017) (1) χαρακτηρίζει τήν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπό 
τό εὐρώ ὡς ἀναποτελεσματική, ἀνεπιθύμητη καί 
ἀνέφικτη.

Ὁ ἀναγνώστης μέ φοβερή ἔκπληξη διαπιστώνει 
ὅτι οἱ συντάκτες τοῦ δελτίου μέ περισσή ἀναλ-
γησία, μεροληψία, παρασιώπηση καί δογματισμό 
σκιαγραφοῦν ἕνα οἰκονομικό τοπίο σουρεαλι-
στικό ὅπου κυριαρχεῖ ἡ παντελής ἔλλειψη ἐπι-
χειρημάτων. Κι ὅλη αὐτή ἡ ἀντιεπιστημονική καί 
ἀδιάλλακτη συμπεριφορά ἀναδεικνύεται, ἐνῶ 
ἡ χώρα βρίσκεται ξανά στό χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ 
καί τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ λαοῦ της ἔχει ἤδη 
χορέψει τό χορό τοῦ Ζαλόγγου καί, δυστυχῶς, 
ἕνα μέρος βρίσκεται στό κενό.

Ἡ ἔκθεση ἰσχυρίζεται ὅτι ἡ συζήτηση ἐξόδου 
τῆς χώρας ἀπό τή ζώνη τοῦ εὐρώ εἶναι ἀνώφελη 
γιά νά τεθοῦν «ὑπό ἔλεγχο τά δημοσιονομικά μας 
καί ἡ βιωσιμότητα τοῦ χρέους». Κατ’ ἀρχάς, τό 
χρέος πού «βαπτίστηκε» δημόσιο χρέος κουβαλᾶ 
στήν πλάτη του τίς κολοσσιαῖες ζημιές τῶν €240+ 
δίς,τῶν δῆθεν Ἑλληνικῶν τραπεζῶν. Οἱ ζημιές 
αὐτές ἐντάχθηκαν στούς κρατικούς προϋπολογι-
σμούς τοῦ 2012 καί 2013 (2). Ἡ κοινωνικοποίησή 
τους μέ τό αἴολο ἐπιχείρημα, οἱ τράπεζες εἶναι 
πολύ μεγάλες γιά νά ἀποτύχουν (too big to fail), 
μετέτρεψε τόν Ἑλληνικό λαό σέ νέο Σίσυφο τοῦ 
μαρτυρίου τῆς ἀποπληρωμῆς τοῦ χρέους. Ὅμως, 
τό ἐπαχθές αὐτό χρέος πού ἐκτείνεται μέχρι τό 
2060, δέν εἶναι βιώσιμο, οὔτε στήν παροῦσα ζωή, 
ἀλλά οὔτε στήν μετά θάνατον ζωή.

Ἐπιπρόσθετα, ἡ ἔξοδος ἀπό τό εὐρώ δέν γίνε-
ται γιά νά τεθοῦν ὑπό ἔλεγχο τά δημοσιονομικά, 
ἀλλά γιά νά ἀνακτηθεῖ ἡ νομισματική κυριαρχία 
καί ἡ ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδας ἀπό τά δεσμά τῆς 
Εὐρωζώνης, πού ἔχουν ἀπολεσθεῖ μέ τή Συνθήκη 
τοῦ Μάαστριχτ καί τήν ἔνταξη στό «σταυρό τοῦ 
μαρτυρίου» τοῦ εὐρώ. Ἡ ἀνάκτηση τοῦ προνο-
μίου τῆς ἔκδοσης ἐθνικοῦ μας νομίσματος καί 
τοῦ καθορισμοῦ τῆς δικῆς μας νομισματικῆς καί 
δημοσιονομικῆς πολιτικῆς–χωρίς τά ἄκριτα καί 
ἀτελέσφορα μέτρα λιτότητας– ἀποτελοῦν τήν 
ἀναγκαία συνθήκη γιά νά ἐξέλθει ἡ χώρα ἀπό τή 
μεγαλύτερη οἰκονομική καί ἀνθρωπιστική κρίση 
πού βιώνει μετά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ὀφείλουν νά γνωρίζουν οἱ οἰκονομολόγοι τοῦ 
ΣΕΒ, ὅτι ἡ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μετά τή 
συντριβή πού ἔχει ὑποστεῖ μέ τό ἀνεπίγνωστο καί 
ἐπιζήμιο «πάση θυσία στό εὐρώ», ἀπαιτεῖ turbo 
χρῆμα καί ὄχι δανεικά. Χρειάζεται στήν πρώτη 
φάση τῆς ἀποδέσμευσης, ἡ νομισματοποίηση τοῦ 
χρέους ἀπό τή δική σου, ἐθνική πλέον κεντρική 
τράπεζα, γιά νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀνασυγκρότηση τῆς 
οἰκονομίας, ἡ μείωση τῆς ἐφιαλτικῆς ἀνεργίας, 
ἡ ἀποτροπή τῆς μετανάστευσης, ἡ στήριξη τῆς 
βιομηχανίας, τῶν ἐπιχειρήσεων καί τῶν ἀγροτῶν. 

 (1)  ΣΕΒ, «Ἡ Ἔξοδος ἀπό τό Εὐρώ: Ἀναποτελεσματική, 
Ἀνεπιθύμητη, Ἀνέφικτη!», 9 Φεβρουαρίου 2017.

 (2)  Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, Τακτικοί Προϋπολογι-
σμοί, Εἰσηγητικές Ἐκθέσεις, 2012 καί 2013.

Τότε μόνο οἱ Ἕλληνες πολῖτες καί οἱ ἐπιχειρήσεις 
θά ἔχουν τήν ἐλπίδα μέσῳ μιᾶς νέας σεισάχθειας 
νά δοῦν τό φῶς στό βάθος τοῦ τοῦνελ.

Ὀφείλουν ἐπίσης νά γνωρίζουν οἱ οἰκονομο-
λόγοι τοῦ ΣΕΒ, ὅτι δέν ὑπάρχει ἱστορικό προ-
ηγούμενο πού νά παραλληλίζει τό θεσμό μιᾶς 
κοινῆς ἀγορᾶς μέ ἕνα ἑνιαῖο συμβολικό νόμισμα 
(fiat currency) πού τό ἐκδίδει μιά ὑπερεθνική κε-
ντρική τράπεζα. (3) Ἕνας θεσμός θεμελιωμένος 
σέ ἕνα δαιδαλῶδες νομικό πλέγμα Συνθηκῶν 
καί διατάξεων ὅπου ἕνας ἀριθμός ἀνεξάρτητων 
κρατῶν πού ἔτυχε τά περισσότερα νά συνορεύουν 
γεωγραφικῶς μεταξύ τους–μέ διαφορετικά ἤθη 
καί ἔθιμα, γλώσσα, κινητικότητα ἐργατικοῦ δυνα-
μικοῦ, βιομηχανικό ἐπίπεδο καί τεχνογνωσία– νά 
ἔχουν «συγκολληθεῖ» μέ μία εὐρωπαϊκή κεντρική 
τράπεζα (ΕΚΤ) μέ ἕδρα τή Φραγκφούρτη!

Ὅμως, ἡ ΕΚΤ δέν ἔχει μόνο τό μονοπώλιο ἔκδο-
σης τοῦ ἑνιαίου νομίσματος καί τή χάραξη τῆς 
νομισματικῆς πολιτικῆς τῶν κρατῶν-μελῶν, ἀλλά 
εἶναι μιά ἀρχή πλήρως ἀνεξάρτητη ἀπό πολιτική 
ἐπιρροή: «Οὔτε ἡ ΕΚΤ, οὔτε καμία ἀπό τίς ἐθνικές 
κεντρικές τράπεζες ἐπιτρέπεται νά ζητήσουν ἤ 
νά δεχθοῦν ὁδηγίες ἀπό τίς κυβερνήσεις τους ἤ 
ἀπό οἱοδήποτε κράτος–μέλος τῆς ΕΕ, καί αὐτή 
ἡ ἀρχή πρέπει νά γίνει σεβαστή (4). Καί τό πιό δε-
σμευτικό, ἡ ΕΚΤ δέν εἶναι «δανειστῆς ἐσχάτης 
ἀνάγκης» τῶν κρατῶν–μελῶν, οὔτε σέ περίπτωση 
ἔκτατης ἀνάγκης, παρά μόνο τῶν τραπεζῶν τοῦ 
Εὐρωσυστήματος (5).

Ὡς συνέπεια, ἡ ΕΚΤ ἀσκεῖ ὁλοκληρωτικό ἔλεγ-
χο στή σφαίρα τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς στή 
ζώνη τοῦ εὐρώ ἔχοντας ὡς πρότυπο τήν Deutsche 
Bundesbank μέ μιά καί μοναδική ἐντολή, τή στα-
θερότητα τῶν τιμῶν, χωρίς καμία ἀναφορά γιά 
τήν ἀπασχόληση. Ἐν ἀντιθέσει, ἡ νομοθεσία τῆς 
Ὁμοσπονδιακῆς Τράπεζας τῶν ΗΠΑ (Federal 
Reserve) ἀναφέρει ὅτι ἡ νομισματική πολιτική 
τῶν ΗΠΑ θά ἐπιδιώξει «νά προωθήσει ἀποτελε-
σματικά τούς στόχους τῆς μέγιστης ἀπασχόλη-

 (3)  Συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ, Ἄρθρο 105α: «Ἡ ΕΚΤ 
θά ἔχει τό ἀποκλειστικό δικαίωμα νά χορηγεῖ ἄδεια γιά 
τήν ἔκδοση τραπεζογραμματίων ἐντός τῆς Κοινότητας. 
Ἡ ΕΚΤ καί οἱ ἐθνικές κεντρικές τράπεζες μποροῦν νά 
ἐκδίδουν τέτοια χαρτονομίσματα. Τά τραπεζογραμμάτια 
πού ἐκδίδονται ἀπό τήν ΕΚΤ καί τίς ἐθνικές κεντρικές 
τράπεζες θά εἶναι τά μοναδικά τά ὁποῖα ἔχουν τό προνό-
μιο τοῦ νόμιμου χαρτονομίσματος (legal tender) ἐντός τῆς 
Κοινότητας.» Τό Ἄρθρο 105 ὁρίζει τόν σκοπό τῆς ΕΚΤ: 
τή διατήρηση τῆς σταθερότητας τῶν τιμῶν.

 (4)  Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Εὐρωσύστημα–
ΕΚΤ: Independence, www.ecb.int/orga/independence.

 (5)  Συνθήκη τοῦ Μάαστριχτ, Ἄρθρο 104 παρ. 1: 
«Ἀπαγορεύονται οἱ ὑπεραναλήψεις ἤ ὁποιουδήποτε ἄλλου 
εἴδους πιστωτικές διευκολύνσεις ἀπό τήν ΕΚΤ ἤ ἀπό τίς 
κεντρικές τράπεζες τῶν κρατῶν-μελῶν… πρός κοινοτικά 
ὄργανα ἤ ὀργανισμούς, κεντρικές κυβερνήσεις, περιφε-
ρειακές, τοπικές ἤ ἄλλες δημόσιες ἀρχές… ἤ δημόσιες 
ἐπιχειρήσεις τῶν κρατῶν-μελῶν· ἐπίσης, ἀπαγορεύεται νά 
ἀγοράζουν ἀπ’ εὐθείας χρεόγραφα ἀπό τούς ὀργανισμούς 
ἤ τούς φορεῖς αὐτούς ἡ ΕΚΤ καί οἱ ἐθνικές κεντρικές τρά-
πεζες».

σης, σταθερές τιμές, καί μέτρια μακροπρόθεσμα 
ἐπιτόκια» (6).

Ὅλη αὐτή ἡ αἴγλη καί ἡ νομισματική ἐξουσία 
ἐκχωρήθηκε σέ μία ὑπερεθνική κεντρική τράπεζα 
ἀπό κράτη–μέλη πού ἐντάχθηκαν στή ζώνη τοῦ 
εὐρώ, ἀφοῦ πρῶτα ἀπεμπόλησαν τήν νομισματική 
κυριαρχία καί τόν στόχο τῆς μέγιστης ἀπασχόλη-
σης. Καί τό παράδοξο, πρίν τήν ὕπαρξη πολιτικῆς 
ἕνωσης, δημοσιονομικῆς ὁμοσπονδίας, τραπε-
ζικῆς ἕνωσης καί ταμείου ἐγγύησης τραπεζικῶν 
καταθέσεων τῶν πολιτῶν. Εἶναι δυνατόν νά μή 
σηκώνεται ἡ «τρίχα τῆς κεφαλῆς σου» ὅταν οἱ 
οἰκονομολόγοι τοῦ ΣΕΒ διατρανώνουν τήν πίστη 
τους σ’ αὐτό, τό ἀπό τή γέννησή του ἐλαττωμα-
τικό σύστημα;

Ἡ σύνεση καί ἡ μετριοπάθεια δέν βλάπτουν. Γι’ 
αὐτό, οἱ συντάκτες τῆς «Ἐξόδου ἀπό τό Εὐρώ» 
ὀφείλουν νά ἀναθεωρήσουν τίς λανθασμένες καί 
ἀτεκμηρίωτες ἀπόψεις τους. Μέ παρρησία νά ἀνα-
γνωρίσουν ὅτι ἡ Εὐρωζώνη εἶναι μιά ἀνάποδη 
γέννα, ἕνα κακότεχνο οἰκοδόμημα, ἕνα μισοτε-
λειωμένο σπίτι, χωρίς πόρτες, παράθυρα, καί χω-
ρίς ὀροφή καί ἦταν ἕτοιμο νά καταρρεύσει στήν 
χρηματοπιστωτική καταιγίδα τοῦ 2008.

Γεγονός, πού ἀναγνωρίστηκε ἀπό τούς ἀξιω-
ματούχους τῆς ΕΚΤ (7). Διότι ποτέ δέν ἐπετεύχθη 
ἡ πολιτική ἕνωση, ἡ τραπεζική ἕνωση καί ἡ δη-
μοσιονομική ὁμοσπονδία.

Θά πρέπει νά γνωρίζουν οἱ συντάκτες τῆς 
«Ἐξόδου ἀπό τό Εὐρώ» ὅταν ἀναφέρουν ὅτι μιά 
τέτοια ἐνέργεια εἶναι ἀνεπιθύμητη, ὅτι ἡ ἀνά-
λυση τῆς οἰκονομίας βασίζεται στή λογική, πού 
ἀποτελεῖ λειτουργία τοῦ ἀριστεροῦ ἠμισφαιρίου 
τοῦ ἐγκεφάλου. Ἐνῶ ἡ ἐπιθυμία εἶναι συναίσθη-
μα καί ἀποτελεῖ λειτουργία τοῦ ἀνεξιχνίαστου 
δεξιοῦ ἠμισφαιρίου, ἡ πηγή τῶν συναισθημάτων, 
ἐμπνεύσεων καί δοξασιῶν τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ λο-
γική ὅμως ὑποδεικνύει ὅτι ὅταν ἕνα κράτος δέν 
μπορεῖ νά ἐκδώσει τό δικό του νόμισμα αὐτό δέν 
ἔχει καμία δύναμη νά καθορίσει μιά ἀνεξάρτητη 
νομισματική καί δημοσιονομική πολιτική καί ὡς 
φυσική συνέπεια μετατρέπεται σέ μιά ἀποικία 
ἑνός ἰμπεριαλιστικοῦ συστήματος πού οἱ κατευ-
θυντήριες γραμμές καί ντιρεκτίβες δίνονται ἀπό 
τήν Μητρόπολιν· καί στή δεδομένη συγκυρία ἀπό 
τήν πανίσχυρη Γερμανία.

Ὡς ἀπόρροια τῆς ἀπώλειας τῆς δύναμης ἑνός 
κράτους νά ἐκδίδει τό δικό του νόμισμα, δέν χά-
νεται μόνο ὁ καθορισμός τῆς ἐλεύθερης νομι-
σματικῆς καί δημοσιονομικῆς πολιτικῆς, ἀλλά 
φθείρεται καί ἡ ἐθνική κυριαρχία τοῦ Κοινοβου-
λίου καί ὁ θεσμός τῆς Δημοκρατίας. Καί μαζί, 
χάνεται ἡ δυνατότητα τοῦ καθορισμοῦ τῆς ἀπο-
τελεσματικῆς ζήτησης, τῆς παραγωγῆς καί τῆς 
μέγιστης ἀπασχόλησης τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ 
του κράτους. Ἡ δέ κυβέρνηση μετατρέπεται σέ 
μία ἁπλῶς τοπική ἐπαρχιακή ἀρχή. Καί οἱ τοπικές 
ἀρχές ὄχι μόνο δέν μποροῦν νά ἐκδώσουν τό δικό 
τους νόμισμα, ἀλλά δέν ἔχουν στήν κατοχή τούς 
κανένα ἀπό τά ἐργαλεῖα τῆς μακροοικονομικῆς 

 (6)  The Launch of the Euro, by Carol Bertaut and 
Murat lyigan, … “the Federal Reserve Act states that the 
U.S. monetary policy should seek ‘to promote effectively 
the goals of maximum employment, stable prices, and 
moderate long-term interest rates.’ ”, Board of Governors 
of the Federal Reserve, December 1999.

 (7)  Ἡ ΕΚΤ, στό μηνιαῖο δελτίο της, Ἰούνιος 2010, 
εὐθαρσώς ἀναγνωρίζει ὅτι τό εὐρωπαϊκό νομισματικό 
σύστημα ἦταν ἤδη στά πρόθυρα τῆς κατάρρευσης στίς 
ἀρχές τοῦ Μαΐου 2010, καθώς ἡ δημοσιονομική κρίση τῆς 
περιφέρειας τῆς Εὐρωζώνης ἐντείνονταν καί οἱ οἰκονομίες 
τῶν ἐπονομασθέντων PIIGS κλυδωνίζονταν.

Ἀλήθειες καί Μύθοι γιά τήν Ἔξοδο ἀπό τό Εὐρώ

(Συνέχεια στήν σελ. 10)
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κοίταξε παραξενεμένος καί τῆς ἀπάντησε: «Κυρία 
μου, ἐάν ἔχεις τά προσόντα γιά κάποια ἐργασία, 
θά τήν βρεῖς καί θά δουλέψεις. Δέν χρειάζεται νά 
μέ πληρώσεις γι’ αὐτό. Ἀρκεῖ νά ἔχεις τά προσό-
ντα». Ἡ γυναίκα ντράπηκε καί ἔσπευσε νά διευ-
κρινίσει: «Ἔχεις δίκιο, μήν μέ παρεξηγεῖς. Ἔρχομαι 
ἀπό τήν Ἑλλάδα κι ἐκεῖ ἔτσι λειτουργοῦν»! 

Δυστυχῶς, μᾶς ἔχει βγεῖ τό ὄνομα! Ἀλλά, δυ-
στυχῶς ἔχουμε καί τή χάρη! Εἴμαστε κουτοπόνη-
ροι καί πρῶτοι στήν ἀπάτη καί τήν δωροδοκία. 
Ἀπό τούς ἀμοραλιστές πολιτικούς, ὅμως, ἔμαθε 
καί ὁ λαός στήν κλεψιά καί στήν φοροδιαφυγή. 
Γιατί νά μήν φοροαποφύγουμε ἐφ’ ὅσον εἶναι πα-
σιφανές πώς ὅ,τι καί νά πληρώνουμε στό κράτος 
πάει χαμένο καί δέν θά γυρίσει ποτέ σέ μᾶς; Δέν 
ἀμνηστεύω, βέβαια, σέ καμμία περίπτωση, τήν 
φοροδιαφυγή καί τήν κλεψιά, οὔτε θεωρῶ ὅτι 
καλῶς γίνεται. Εἶναι σαφῶς πολύ κακό καί ἀπο-
φευκτέο τό νά μήν ἐκπληρώνεις τίς ὑποχρεώσεις 
σου. Θέλω, ὅμως, νά τονίσω ὅτι ἐάν φρόντιζε τό 
κράτος νά προσφέρει στούς πολῖτες, αὐτά πού 
ὀφείλει, κανείς πολίτης δέν θά ἔκλεβε. Στό χέρι 
τοῦ κράτους εἶναι τό νά ἀποκτήσουν οἱ πολῖτες 
συνείδηση. Ἄν ἄρχιζαν πρῶτοι οἱ πολιτικοί νά 
ἔχουν συνείδηση θά ἀκολουθοῦσε ὁ λαός. Γι΄ 
αὐτό εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά φύγουν ὅλοι οἱ 
πολιτικοί ἀπό τήν πολιτική σκηνή τῆς χώρας μας 
καί νά ἀναλάβουν ἄνθρωποι τίμιοι, ἀνιδιοτελεῖς, 
ἄνθρωποι τοῦ λαοῦ πού γνωρίζουν πῶς βγαίνει τό 
καθημερινό ψωμί, ἄνθρωποι μέ αὐταπάρνηση καί 
αὐτοθυσία ὥστε νά ξεκινήσει ἡ ἐργασία ἀπό τό 
κράτος καί μετά νά ἐπεκταθεῖ καί στούς πολίτες. 

Ὑπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί, ὑπάρχει ἡ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καί εἶναι ἀποφασισμένη νά ξε-
κινήσει τό συμμάζεμα τῆς Ἑλλάδας, ὅταν ὁ λαός 
συνειδητοποιήσει τήν παραλυσία στήν ὁποία ἔχει 
ἐγκλωβιστεῖ καί θελήσει νά σηκωθεῖ καί νά ἀνα-
λάβει ἐνεργό δράση. Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καλεῖ ὅλο 
τόν Ἑλληνικό λαό, νά ξεσηκωθεῖ, νά ἀπαιτήσει 
ἀπό τό κράτος νά παρέχει αὐτά πού ὀφείλει, νά 
ἐπιστρέψουν οἱ πολιτικοί τήν δημόσια περιουσία 
πού καταχράστηκαν καί νά ξεκινήσουμε ὅλοι μαζί 
τό σωτήριο ἔργο τῆς ἀναγέννησης τῆς Πατρίδος 
μας, ἀκολουθῶντας βῆμα πρός βῆμα τίς ὁδηγίες 
πού μᾶς ἄφησε ὁ μόνος Ἕλληνας Κυβερνήτης, ὁ 
Ἰωάννης Καποδίστριας. 

Ὀφείλουμε νά δοξάζουμε τόν Θεό πού μᾶς ἀξί-
ωσε νά ἔχουμε αὐτόν τόν Κυβερνήτη, ἔστω αὐτά 
τά λίγα χρόνια πού τοῦ ἐπιτρέψαμε νά κυβερνή-
σει, διαφορετικά σήμερα δέν θά ὑπῆρχε ἡ Ἑλλά-
δα. Τό θεμέλιο τοῦ Καποδίστρια κρατάει ἀκόμη 
τό Ἑλληνικό κράτος. Αὐτήν τήν τελευταῖα ρίζα 
πού ἔχει ἀπομείνει καί μέ τόση λύσσα παλεύουν οἱ 
ξενόφερτοι πολιτικοί μας νά ἐξαφανίσουν, ἄς μήν 
τούς τό ἐπιτρέψουμε ἀλλά νά τήν διατηρήσου-
με ζωντανή καί νά τήν πολλαπλασιάσουμε. Νά 
θέσουμε νέες βάσεις κράτους, πάνω στά γραπτά 
κείμενα τοῦ Καποδίστρια πού ἔχουν διασωθεῖ, 
ὥστε, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νά ἀξιωθοῦμε 
νά δοῦμε, ἐπιτέλους, ἐλεύθερη τήν Πατρίδα μας! 

«Ξύπνα καημένε μου ραγιά, 
ξύπνα νά δεῖς τή λευτεριά!
Κοιμοῦμαι μ’ ἕνα ὄνειρο, ξυπνῶ μέ μίαν ἐλπίδα,
νά δῶ κι ἐγώ μιά μέρα φῶς, ἐλεύθερη Πατρίδα!»

Μαρίνα Διαμαντῆ

Στό χέρι τοῦ κράτους εἶναι νά  
ἀποκτήσουν οἱ πολίτες συνείδηση!

Ἔχει κουραστεῖ ὁ λαός μας νά ἀκούει καθημε-
ρινά γιά νέα μέτρα πού θά ληφθοῦν ἀπό τήν 

κυβέρνηση εἰς βάρος του, γιά μειώσεις συντά-
ξεων καί ἀπολύσεις προσωπικοῦ, γιά ἀκρίβεια, 
γιά νέους φόρους, νέα τέλη, νέες συμφορές. Τό 
πρῶτο πρᾶγμα πού ἀκούει κανείς ὅταν ξυπνάει 
καί τό τελευταῖο πρίν ἀναπαυθεῖ εἶναι συμφορές 
πού πρόκειται νά τόν συναντήσουν τό ἑπόμενο 
πρωΐ. Καί βέβαια, οἱ δημοσιογράφοι, ἄλλο πού 
δέν θέλουν ἀπό τό νά σπέρνουν τόν πανικό καί 
τήν τρομοκρατία στόν κόσμο! Λές καί τρέφονται 
ἀπό τήν ἀγωνία τοῦ λαοῦ! Ἡ παραπληροφόρηση, 
οἱ μεθοδευμένες ἀνακρίβειες καί στοχευμένες δι-
αστρεβλώσεις τῆς ἀλήθειας πού ἀνακυκλώνονται 
κάθε μέρα σκοπεύουν ἁπλᾶ νά προκαλοῦν φόβο 
καί νά παραλύουν τό λαό ὥστε νά μήν σκέφτε-
ται ψύχραιμα καί λογικά, ἐνῶ δέν εἶναι λίγες οἱ 
περιπτώσεις τῶν ἀνθρώπων πού ὁδηγοῦνται σέ 
ἀκραῖες συμπεριφορές. 

Ἄς ἀφήσουμε ὅμως τό ἔργο τῶν ΜΜΕ καί ἄς 
ἀσχοληθοῦμε μέ τήν ἀπέλπιδα προσπάθεια τῆς 
κυβέρνησης νά γεμίσει τά δημόσια ταμεῖα. Νέα 
αὔξηση τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν, ἐπιβολή 
φόρων σέ κάθε καθημερινή συναλλαγή, σέ κινητά 
καί ἀκίνητα καί παράλληλα νέες μειώσεις μισθῶν 
καί συντάξεων ἀποσκοποῦν μάταια νά ἀποκο-
μίσουν ἔσοδα στό κράτος. Ὅλα αὐτά τά μέτρα, 
πού ἔχουν ληφθεῖ ἀπό τό 2012 μέχρι σήμερα εἶναι 
εἰσπρακτικοῦ χαρακτῆρα, στοχεύουν δηλαδή, νά 
πάρει τό κράτος ὅ,τι ἔχει (καί δέν ἔχει) ὁ λαός ἐνῶ 
δέν ἔχει τεθεῖ οὔτε μιά προϋπόθεση γιά νά γεν-
νηθεῖ, κάποια στιγμή, μιά συνεχής πηγή ἐσόδου 
γιά τό κράτος. Ὁ κάθε ἐπιχειρηματίας ξέρει ὅτι 
ἐάν ἡ ἐπιχείρησή του δέν παράγει ἔσοδα ἀπό τήν 
δραστηριότητά της, τό νά ἐκποιεῖ περιουσιακά 
στοιχεῖα δέν λύνει τό πρόβλημα βιωσιμότητάς 
της. Αὐτή τήν ἁπλή οἰκονομική ἀρχή τήν ἀγνοεῖ, 
ἄραγε, τό κράτος; Θά πουλήσει τήν περιουσία 
του, θά μαζέψει ὅ,τι μπορεῖ, θά στύψει τό λαό 
καί θά τόν ὑποχρεώσει νά δώσει ἀκόμη καί τήν 
οἰκοσκευή του γιά νά ξεχρεώσει τίς παράλογες 
ὀφειλές πού τοῦ δημιούργησε... καί μετά τί; Θά 
βρεθοῦν τά χρήματα τῆς ἑπόμενης δόσης τοῦ 
ἐθνικοῦ δανείου; Ἔχει καταντήσει ἡ Πατρίδα μας 
κερδοφόρο “χρηματοπιστωτικό ὑποκατάστημα” 
τῆς Εὐρώπης. Μᾶς δίνει ἀπό τήν μία δίς εὐρώ, 
κάποια (ἐλάχιστα σέ σχέση μέ τό σύνολο) διοχε-
τεύονται στήν ἀγορά, κάποια (ἀρκετά!) διοχετεύ-
ονται στίς τσέπες τῶν ἄμεσα ἤ ἔμμεσα κυβερνώ-
ντων καί τά ὑπόλοιπα μαζί μέ τό ὑστέρημα τοῦ 
λαοῦ, ἐπιστρέφονται στήν Εὐρώπη μέ ὑψηλότατο 
τόκο γιά νά μᾶς ξανάρθουν ὡς χρηματοδότηση 
μέ νέους ὅρους..!! Ἡ Ε.Ε. ἔχει θησαυρίσει μέ τήν 
ἐπιχείρηση «Ἑλλάδα»!

Ἄς ἐπιστρέψουμε ὅμως, στό θέμα μας: Ποιά 
εἶναι ἡ οὐσιαστική πηγή ἐσόδων γιά τό Ἑλληνικό 
κράτος; ἔχει ἀναρωτηθεῖ κανείς; Ποιές εἶναι οἱ 

προσοδοφόρες πηγές τοῦ κράτους; Μόνο ἡ φο-
ρολογία; Καί πῶς προσπαθεῖ ἡ ἑκάστοτε κυβέρ-
νηση νά βρεῖ πόρους; Μέ τήν μείωση τῶν ἐξόδων; 
Μά, δέν γίνεται τίποτε ἐάν παράλληλα δέν ἔρχο-
νται καί ἔσοδα. Ἀλλά τά ἔσοδα φαίνεται ὅτι δέν 
ἐνδιαφέρουν τήν ἑκάστοτε κυβέρνηση. Τό μόνο 
πού κοιτάει καθένας πού ἀναλαμβάνει εἶναι πῶς 
θά ἐκμεταλλευτεῖ τήν ἐξουσία πού ἔλαβε γιά νά 
βολέψει τούς οἰκείους καί κοντινούς ἀνθρώπους 
μέσα στόν ξεχαρβαλωμένο κρατικό μηχανισμό 
ὥστε νά ἀπομυζοῦν κάθε εὐρώ πού συλλέγεται 
μέ τόσο κόπο καί νά τακτοποιηθοῦν μέχρι τρίτης 
γενεᾶς! Σπεύδουν νά προλάβουν νά ἐκμεταλ-
λευτοῦν τά κοινοτικά κονδύλια πού εἰσέρχονται 
στά κρατικά ταμεῖα, ἀφήνουν νά διοχετευθοῦν 
καί λίγα (δέν πιστεύω πάνω ἀπό τό 30%!!) στήν 
Ἑλληνική οἰκονομία καί τά ὑπόλοιπα καταλήγουν 
στίς τσέπες τῶν κυβερνώντων (ἄμεσα ἤ ἔμμεσα), 
σέ λογαριασμούς τοῦ ἐξωτερικοῦ, φυσικά! 

Μήν μοῦ πεῖτε ὅτι καμμία κυβέρνηση δέν ἔχει 
σκεφτεῖ τό αὐτονόητο, νά συμμαζέψει τό δημό-
σιο καί νά ξεκινήσει, ἐπιτέλους, τήν λειτουργία 
τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ; Γιατί κανένας πολι-
τικός μέχρι σήμερα δέν ἔχει ἐνδιαφερθεῖ γιά τίς 
δημόσιες ὑπηρεσίες; Δέν ἔχει, τάχα, σκεφτεῖ ὅτι 
ἐάν τό κράτος παρεῖχε στούς πολίτες αὐτά πού 
ὀφείλει νά παρέχει, θά εἶχαν λυθεῖ τά περισσότερα 
(γιά νά μήν πῶ ὅλα) τά προβλήματα; Σαφῶς καί 

τό ἔχει σκεφτεῖ. Ἀλλά ἔχει μεγάλο πολιτικό κό-
στος νά ἀδειάσει τό δημόσιο ἀπό τούς “κηφῆνες” 
πού τό κρατοῦν ἀνενεργό. Μόλις ἕνας ὑπουργός 
κουνηθεῖ πρός ἐκκαθάριση τοῦ ὑπουργείου του 
βρίσκεται ἀντιμέτωπος μέ πλῆθος βολεμένων, δη-
μοσίων ὑπαλλήλων, πού ἔχουν μάθει τόσα χρόνια 
νά πληρώνονται χωρίς νά ἐργάζονται. 

 Ἐάν λειτουργοῦσε τό κράτος σωστά, ἐάν κάθε 
πολίτης ἔκανε τό χρέος του, ἀπό τό πόστο πού 
ὑπηρετεῖ καί δέν ἔλεγε «τόσο μέ πληρώνουν, τόσα 
κάνω», ἤ ἀκόμα χειρότερα «τόσα μέ πληρώνουν, 
δέν κάνω τίποτε» ἐάν τό κράτος παρεῖχε ὅλα ὅσα 
ὀφείλει νά παρέχει: παιδεία, ὑγεία, δικαιοσύνη, 
κοινωνική πρόνοια, ποιός πολίτης θά σκεφτόταν 
νά κοροϊδέψει τό κράτος καί νά κλέψει αὐτά πού 
ὀφείλει νά δίνει ὡς ἀνταπόδοση; Ἡ φορολογία 
κάθε κράτους ὑπάρχει ὡς ἀνταποδοτικό ὄφελος 
αὐτῶν πού λαμβάνει ὁ κάθε πολίτης, γιά νά ἔχει 
τό κράτος ἕνα ἔσοδο ὥστε νά καλύπτει τό πολύ-
πλευρο ἔργο του. Ἄν μή τί ἄλλο, ἔτσι λειτουργοῦν 
τά περισσότερα εὐρωπαϊκά κράτη. Γί΄ αὐτό οἱ 
πολῖτες τῶν κρατῶν αὐτῶν πού ἀπολαμβάνουν 
τίς παροχές τοῦ κράτους τους, δέν διανοοῦνται 
νά κρύψουν εἰσοδήματα ἤ νά μήν πληρώσουν τίς 
ὑποχρεώσεις τους. Διότι γνωρίζουν πολύ καλά 
ὅτι κλέβοντας τό κράτος, κλέβουν ἀπό τούς ἑαυ-
τούς τους καί ἀπό τό μέλλον τῶν παιδιῶν τους. 
Μοῦ ἔλεγε χαρακτηριστικά μιά γυναίκα ἀπό τήν 
Ἀλβανία, ἡ ὁποία εἶχε δουλέψει κάποιο διάστημα 
στήν Ἑλλάδα καί μετά πῆγε νά ἀναζητήσει δου-
λειά στήν Ἀγγλία, ὅτι πῆγε στό Λονδίνο, σέ ἕναν 
δικηγόρο πού ἀσχολεῖτο νά βρίσκει ἐργασία σέ 
πολῖτες, τοῦ ἔδωσε τό βιογραφικό της καί τοῦ 
εἶπε: «Βρές μου μιά δουλειά κι ἐγώ θά σέ πλη-
ρώσω ὅσα χρήματα μοῦ πεῖς». Ὁ δικηγόρος τήν 
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Φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τίς σημαντικότερες δράσεις μας κατά τό δίμηνο Ἰανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017

Τά μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Παρατάξεως. Ἡ κατάμεστη αἴθουσα.Ἡ αἴθουσα ἦταν κατάμεστη ἀπό μέλη καί φίλους.

Ὁ πρωτ. Βασίλειος Βολουδάκης ἀνέγνωσε χαρακτηριστικά ἀπο-
σπάσματα ἀπό ἐπιστολές τοῦ Ἰ. Καποδίστρια, στίς ὁποῖες περιγρά-
φει τήν τραγική κατάσταση τῆς Ἑλλάδος, τονίζοντας ὅτι οἱ  Ἕλλη-
νες παρέμειναν  Ἔθνος μόνο λόγῳ τῆς Πίστεώς τους στόν Θεό.

Τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος 
κ.κ. Ἱερώνυμον Β΄,ἐκπροσώπησε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμαν-
δρίτης ΝικόλαοςΚλάδης, προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίου Νικολάου 
Καλλιθέας.

Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης ΝικόλαοςΚλάδης κόβει 
τήν Ἁγιοβασιλόπιττα.

Στιγμιότυπο ἀπό τήν εὐλογία τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας.

Στιγμιότυπο ἀπό τήν εὐλογία τῆς Ἁγιοβασιλόπιττας. 

Ἡ Ἁγιοβασιλόπιττα ἦταν διακοσμημένη με το ἔμβλημα τῆς Παράταξής μας.

Κοπή Αγιοβασιλόπιττας (Πέμπτη, 19 Ἰανουαρίου 2017)

Στήν αἴθουσα «Ἀργοναῦτες-Κομνηνοί» τοῦ Συλλόγου τῶν Ποντίων, 
στήν Καλλιθέα, ἔκοψε καί φέτος τήν Ἁγιοβασιλόπιττα ἡ Παράταξή 

μας. Πλῆθος φίλων καἰ μελῶν τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔδωσαν γιά ἄλλη μία 
φορά τό «παρών» καί σέ αὐτήν τήν ἐκδήλωση, δηλώνοντας ἔμπρακτα 
τήν συμπαράσταση καί τήν ὑποστήριξή τους στόν δύσκολο ἀγῶνα τῆς 

Παρατάξεώς μας.
Ἡ ἐκδήλωση μαγνητοσκοπήθηκε καί υπάρχει στην ιστοσελίδα της 

Παρατάξεως, στον σύνδεσμο https://goo.gl/aJdoWJ. Οἱ ομιλίες τῶν Δοιη-
κητῶν τῆς Παρατάξεως υπάρχουν στον σύνδεσμο https://goo.gl/DQq3mr. 
Παρακάτω παραθέτουμε μερικά στιγμιότυπα ἀπό τήν ἐκδήλωση.

Τά τρία φλουριά τῆς ἁγιοβασι-
λόπιττας, τά ὁποῖα ἦταν τρία ἐπι-
χρυσωμένα ἀσημένια κοσμήματα, 
συνοδεύονταν ἀπό τό βιβλίο τοῦ 
ἐμπνευστοῦ γιά τήν δημιουργία τῆς 
Παρατάξεως, «Ἡ Πολιτική εἶναι Ποι-
μαντική» ὑπογεγραμμένο ἀπό τόν 
συγγραφέα,  πού ἀποτελεῖ πολύτιμο 
θησαυρό καί πυξίδα γιά τήν Παρά-
ταξή μας. 

Οἱ τυχεροί τῆς χρονιᾶς παρέλαβαν τά δῶρα τους ἀπό τούς τρεῖς Διοικητές τῆς Παρατάξεως.
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 Ἁγιασμός καί ἔναρξη λειτουργίας τοῦ νέου Γραφείου τῆς Παρατάξεώς μας,  
στήν Πλάκα Ἀθηνῶν (περιοχή Ἀκροπόλεως)
Ἐπί τῆς ὁδοῦ Κυδαθηναίων 3 & Φιλελλήνων στόν 4ο ὄροφο

Φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τίς σημαντικότερες δράσεις μας κατά τό δίμηνο Ἰανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017

Οἱ τρεῖς Διοικητές τῆς Παρατάξεως στό βῆμα ὅπως ἔλαβαν τόν λόγο: Κομνηνός Καμάμης, Μιχάλης Ἠλιάδης, Μανώλης Β. Βολουδάκης

Τόν Ἁγιασμό τέλεσε ὁ πρωτ. Βασίλειος Βολου-
δάκης, μέ τήν ἄδεια τοῦ Προϊσταμένου τῆς 
τοπικῆς Ἐνορίας.

Στόν Ἁγιασμό παρευρέθησαν πολλά μέλη τῆς Κε-
ντρικῆς Ἐπιτροπῆς ἀλλά καί ἀρκετοί φίλοι τῆς 
Παρατάξεως.

Ὁ Συνδιοικητής κ. Κομνηνός Καμάμης ἀπευ-
θύνει εὐχαριστήριο λόγο πρός τόν ὑπεύθυνο 
τοῦ νέου γραφείου, τόν Δικηγόρο κ. Σινόπουλο.
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Στίς 21 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκαν 104 χρόνια ἀπό τήν ἀπελευθέ-
ρωση τῶν Ἰωαννίνων ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό. 483 χρόνια σκλαβιᾶς 

ἤτανε πολλά. Ἡ Ἑλλάδα στίς 5 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912 κήρυξε τόν πόλεμο 
κατά τῆς Τουρκίας. Ἔπειτα ἀπό πολιορκία τεσσάρων μηνῶν καί πολύνε-
κρες μάχες, τό πρωΐ τῆς 21ης Φεβρουαρίου 1913 ὁ Ἑλληνικός στρατός 
ἀπελευθέρωσε τά Γιάννενα ἀπό τόν Τουρκικό ζυγό.

 Ἡ νίκη (κλειδί) τῆς ἀπελευθέρωσης, ὄχι μόνο τῶν Ἰωαννίνων ἀλλά 
καί ὁλόκληρης τῆς Ἠπείρου, ἦταν ἡ τετραήμερη μάχη τοῦ Μπιζανίου. Ἡ 
διοίκηση τῆς στρατιᾶς Ἠπείρου στά μέσα Ἰανουαρίου τοῦ 1913, ἔθεσε σέ 
ἐφαρμογή τό σχέδιο παραπλάνησης μέ βολές πυροβολικοῦ καί ἐπιθέ-
σεις μονάδων πεζικοῦ. Ἐξαἰτίας τῆς φυσικῆς ἰδιαιτερότητας τῆς περιοχῆς 
Μπιζανίου, ὁ Ἑλληνικός στρατός μέ ἕναν κυκλωτικό ἑλιγμό κατάφερε νά 
κυκλώσει τά Τουρκικά στρατεύματα αἰφνιδιάζοντας τόν ἀντίπαλο καί 
ἀναγκάζοντας τόν Ἐσάτ Πασά, ἀρχηγό τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ, σέ ἄμεση 
παράδοση τῆς περιοχῆς.

Τό πρωΐ τῆς 21ης Φεβρουαρίου τοῦ 1913 ὁ Ἑλληνικός στρατός μέ ἐπικε-
φαλῆς τό διάδοχο Κωνσταντῖνο εἰσέρχεται νικητής καί τροπαιοφόρος στά 
Γιάννενα. Οἱ κάτοικοι τῆς πόλης ξεχύνονται στούς δρόμους ὅπου μέ χο-
ρούς, τραγούδια ἀλλά καί μέ δάκρυα στά μάτια ἐκδηλώνουν τή χαρά τους.

ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΦΕΝΤΗΣ

Ἦταν ὁ ἄνθρωπος πού συνέβαλε ἀποφασιστικά στήν ἐκπόρθηση τῶν 
ὀχυρῶν του Μπιζανίου ἀπό τόν Ἑλληνικό στρατό. Πέρα ἀπό τήν 

στρατιωτική ἡγεσία, πού ὀργάνωσε ὅλο τό σχέδιο τῆς ἐπίθεσης, ἀλλά καί 
τήν ἀκατάλυτη ψυχή τοῦ Ἕλληνα στρατιώτη, πού κατέληξε στό θρίαμβο 
τῆς ἀπελευθέρωσης τῶν Ἰωαννίνων, σπουδαῖο ρόλο ἔπαιξε καί ἡ βοήθεια 
ἁπλῶν Ἑλλήνων, πού μέ τίς πληροφορίες πού ἔδιναν μέσα ἀπό τά κέντρα 
ἀποφάσεων τῶν Τούρκων διευκόλυναν τά μέγιστα τά σχέδια τοῦ Ἑλληνικοῦ 
στρατοῦ ὥστε νά φτάσει στήν περιφανῆ νίκη. Ἕνας ἀπ’ αὐτούς ἦταν καί ὁ 
Νικολάκη Ἐφέντης. Δυστυχῶς λίγοι Ἕλληνες γνωρίζουν γιά τήν τεράστια 
Ἐθνική προσφορά του.

Ὁ Νικολάκη Ἐφέντης, τοῦ ὁποίου τό πραγματικό ὄνομα, κατά πάσα πι-
θανότητα, ἦταν Νικόλαος Μιζανιόγλου, ἀνῆκε στούς πολλούς Ρωμαίϊκης 
καταγωγῆς ἀξιωματικούς τοῦ Τουρκικοῦ στρατοῦ στά Γιάννενα καί ὑπη-
ρετοῦσε ὡς λοχαγός τοῦ Μηχανικοῦ. Ἦταν συνεργάτης τοῦ Γκόλτς Πασᾶ 
κατά τήν κατασκευή τῶν ὀχυρῶν τοῦ Μπιζανίου καί μετά τοῦ ἀνατέθηκε 
ἡ συντήρησή του. Ὅταν στά τέλη Ἰανουαρίου τοῦ 1913 ὁ  Ἑλληνικός στρα-
τός ἀποφάσισε τήν ὁριστική γενική ἐπίθεση γιά τήν πτώση τοῦ Μπιζα-
νίου εἶχε ἕνα μεγάλο πρόβλημα σχετικά μέ τά ἀπόρθητα ὀχυρά. Ἔπρεπε, 
λοιπόν, οἱ Ἑλληνικές μυστικές ὑπηρεσίες νά πληροφορηθοῦν τήν ἀκριβῆ 
θέση, τήν κατασκευή καί ἐπάνδρωση τῶν ὀχυρῶν γιά νά μπορέσουν νά 
πετύχουν τήν κατάληψη. Ἔτσι ἔγινε μία μυστική σύσκεψη στή Μητρόπολη 
τῶν Ἰωαννίνων μεταξύ τοῦ Μητροπολίτη Γερβάσιου καί τῶν Γιαννιωτῶν 
Νικολάου Χαντέλη καί τοῦ Ἀθανασίου Τσεκούρα. Ὁ Τσεκούρας ἀνέλαβε 
νά ἐντοπίσει τόν Νικολάκη Ἐφέντη. Ἐκεῖνος δέχτηκε ὑπακούοντας στή 
φωνή τῆς πατρογονικῆς Ρωμαίϊκης καταγωγῆς του, ἀλλά καί στή σαφῆ 

ἐντολή τοῦ Μητροπολίτου Γερβασίου καί μέσα στό σπίτι τοῦ Ἰωάννη Λάπ-
πα παρέδωσε τά σχέδια τῶν ὀχυρῶν.

Ἡ μεγάλη σημασία τῆς ἡρωϊκῆς αὐτῆς πράξης τοῦ Νικολάκη Ἐφέντη 
εἶναι ἀνυπολόγιστη. Ὅταν συνελήφθη ὡς αἰχμάλωτος ἀπό τόν Ἑλληνικό 
στρατό καί τόν παρουσίασαν στόν ἀρχιστράτηγο διάδοχο, αὐτός τόν ρώ-
τησε τί θέλει ὡς ἀντάλλαγμα γιά τή μεγάλη του προσφορά. Ἐκεῖνος τοῦ 
ἀπάντησε «ἀπολύτως τίποτα» παρά μόνο νά μείνει ἀπολύτως μυστική ἡ 
ἡρωϊκή πράξη του καί «διά τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν αἰχμαλώτων» νά ἐπιστρέ-
ψει στή Σμύρνη, ὅπου κατοικοῦσε ἡ οἰκογένειά του. Δυστυχῶς τό τέλος 
τοῦ Νικολάκη Ἐφέντη ἦταν τραγικό. Ἕνας δημοσιογράφος ἀποκάλυψε 
στήν ἐφημερίδα του τή δράση του καί τή βοήθεια πού προσέφερε στόν 
Ἑλληνικό στρατό. Οἱ Τοῦρκοι τό πληροφορήθηκαν καί μόλις ἀποβιβάστη-
κε στή Σμύρνη τόν συνέλαβαν καί ὕστερα ἀπό φρικτά βασανιστήρια, τόν 
ἐκτέλεσαν. Ἴδια τύχη εἶχαν καί ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογενείας του, τά ὁποῖα 
ἐπίσης θανατώθηκαν… Ὁ Θεός νά ἀναπαύσει τίς ψυχές τους.

«Τά πήραμε, λοιπόν, τά Γιάννενα, μάτια πολλά τό λένε ὅπου γελοῦν καί 
κλαῖνε…». Τότε ἀπό χαρά καί συγκίνηση, σήμερα ἀπό ἀναισθησία καί μι-
ζέρια. 104 χρόνια μετά, ἐδῶ στά Γιάννενα καί ὅσα χρόνια μετά στίς λοιπές 
περιοχές τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, πόσο ἐλεύθεροι εἴμαστε; Πῶς ἀξιο-
ποιήσαμε τήν ἐλευθερία μας καί τί θά παραδώσουμε στίς ἑπόμενες γενιές; 
Γραικυλιστᾶν, ψευτορωμαίϊκο ἤ Ρωμηοσύνη; Στό χέρι σου εἶναι νά σκύψεις 
τό σβέρκο καί νά ἀρθρώσεις γιά ἄλλη μιά φορά Yes man ἤ νά ὑπακούσεις 
στή φωνή τῆς πατρογονικῆς Ρωμαίϊκης καταγωγῆς σου καί νά ἀποτινά-
ξεις τόν φράγκικο σήμερα «ζυγό» μαζί μέ τούς κοτζαμπάσηδές του καί νά 
ἀνταμώσεις πάλι τή «Δόξα τή παλιά τή Μεγάλη».

Ἀθανάσιος Ι. Μαργαρίτης
Ὑποψήφιος μέ τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στόν Νομό Ἰωαννίνων

Ἀπό τήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἰωαννίνων 
Ἡ συμβολή τοῦ Νικολάκη Ἐφέντη

104  
ΧΡΟΝΙΑ



Ἰανουάριος - Φεβρουάριος 2017
www.koinwnia.com 9

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΘΗΚΕ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

«ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ»

Κυκλοφορήθηκε ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Πολιτικῆς Παρατάξεως 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» τό νέο βιβλίο τοῦ Οἰκονομολόγου κ. Νίκου 

Τσιρώνη μέ τίτλο «Ἀντιγόνη», σέ μιά πολύ κρίσιμη περίοδο γιά τό 
μέλλον τῆς Πατρίδας μας. Ἡ μελέτη αὐτή τοῦ ἀκάματου ἀγωνιστή 
καί φίλου τῆς Παρατάξεώς μας ἀνατέμνει εἰς βάθος τό ἠθικό νόημα 
ἀλλά καί τήν διαχρονική οὐσία τῆς τραγωδίας τοῦ Σοφοκλέους 
καί παρουσιάζει μέ σαφήνεια τά πνευματικά μηνύματα πού πρέπει 
νά φθάνουν στούς σύγχρονους ἀνθρώπους. Ἡ Ἀντιγόνη ἱεραρ-
χεῖ καί ἀξιολογεῖ τήν σημασία τῶν κινήτρων της καί προστρέχει 
νά θάψει τόν ἀδελφό της. Ἡ πράξη της ὑπαγορεύεται ἀπό τούς 
ἄγραφους ἠθικούς νόμους καί ἐπιτάσσεται ἀπό τά δικαιώματα τῶν 
«θεῶν» τοῦ Κάτω κόσμου, σύμφωνα μέ τά πιστεύματα καί θέσμια 
τῆς ἀρχαιότητος. Μάλιστα ἡ Ἀντιγόνη ἔχει πλήρη συναίσθηση ὅτι 
ἡ πράξη τῆς διακονεῖ τήν «θεία βούληση» καί τήν χαρακτηρίζει 
ὁσίαν. Ἡ κεντρική ἡρωΐδα ἐκφράζει τήν εἰλημμένη ἀπόφασή της 
νά ἀντιταχθεῖ –μέ ἑδραία ἐπίγνωση καί πλήρη συναίσθηση– στήν 
ἄρνηση τῆς κρατούσης ἐξουσίας νά ἐπιτελέσει τό ὑψηλό καί ἱερο-
πρεπές καθῆκον της. 

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εὐχαριστεῖ τόν ἀκαταπόνητο ἀγωνιστή κ. 
Νίκο Τσιρώνη, ὄχι μόνο γιά τό παρόν πόνημα, ἀλλά καί γιά τήν 
συνολική του προσφορά πρός τήν Παράταξή μας. Εὐχόμαστε τά 
ἱεροπρεπῆ κίνητρα τῆς Ἀντιγόνης, νά ἐμπνέουν τούς φίλους καί 
τά μέλη μας, ἰδιαίτερα σέ μιά συγκυρία κατά τήν ὁποία κυριαρχεῖ 
ὁ γενικευμένος ἀμοραλισμός, ἡ ἀνυπαρξία πνευματικῶν ἀξιῶν 
καθώς καί ὁ ἐθνομηδενισμός τῶν κρατούντων. Δέν εἶναι τυχαῖος 
μάλιστα ὁ σκοπούμενος σχεδιασμός τοῦ ὑπουργείου Παιδείας γιά 
τόν ἐξοβελισμό τοῦ μαθήματος τῆς τραγωδίας τοῦ Σοφοκλέους 
«Ἀντιγόνη» ἀπό τήν διδακτική ὕλη. Στούς ἐπίδοξους «Κρέοντες» 
τῆς κρατούσης ἐξουσίας τό βιβλίο αὐτό ἀποτελεῖ τήν καλύτερη 
ἀπάντηση.

τις προσωπικές μας ανάγκες σε άλλα επίπεδα 
και άλλο να αποδεχθούμε την υπάρχουσα κοι-
νωνική και πολιτική κατάσταση. Μπορούμε να 
αποδεχθούμε την προδοσία του Ελληνικού λαού; 
Μπορούμε να αποδεχθούμε την απελπιστική κα-
τάσταση στην οποία βρίσκεται η Υγεία, η Πρόνοια 
και η Εκπαίδευση; Μπορούμε να αποδεχθούμε ότι 
οι γεννήσεις στην Ελλάδα από τις 120.000 του 
2008 έπεσαν στις 90.000 το 2015, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, δείγμα της ανομολόγητης 
κοινωνικής καταστροφής που έχει επέλθει. Για 
την ανεργία δίνουν στοιχεία ότι μειώθηκε από το 
28% στο 23% του πληθυσμού. Η αλήθεια είναι ότι 
μειώθηκε γιατί 600.000 άνθρωποι μετανάστευσαν 
στο εξωτερικό. Γιατί 125.000 άνθρωποι με απο-
δοχές 100€ το μήνα θεωρούνται εργαζόμενοι, 
σύμφωνα με την υπουργό εργασίας. Ας σημει-
ωθεί ότι από το 1.200.000 ανέργους, οι 125.000 
μόνο παίρνουν επίδομα ανεργίας. Μπορούμε να 
αποδεχθούμε την μετανάστευση μισού εκ. νέων 
επιστημόνων μας, που σε συνδυασμό με την υπο-
γεννητικότητα, μετατρέπουν την Ελλάδα σε χώρα 
γερόντων; Μπορούμε να αποδεχθούμε την τε-
ράστια ανεργία, τις αυτοκτονίες, τη φτώχια και 
την εξαθλίωση των Ελλήνων; Ας αναρωτηθούμε 
τι κάνουμε εμείς γι’ αυτά. 

Αυτό που ζούμε σήμερα είναι τα επακόλουθα 
της «σωτηρίας» μας, όπως αποκαλεί το πολιτικό 
σύστημα το γεγονός της παραμονής μας στην 
Ευρωζώνη και του απαραίτητου κατ’ αυτούς δα-
νεισμού μας. Καμία βελτίωση δεν πρόκειται να 

υπάρξει, παρά τα ψέματα των πολιτικών που από 
το 2011 περιμένουν δήθεν την ανάπτυξη. Θα συ-
νεχιστεί η νεοφιλελεύθερη σκληρή λιτότητα είτε 
με τον ΣΥΡΙΖΑ, είτε με την ΝΔ, είτε από κοινού. 
Ο προϋπολογισμός προβλέπει νέους φόρους από 
το 2017 που ήδη τους αισθανόμαστε στην καθη-
μερινότητά μας. Σίγουρη είναι η προβλεπόμενη 
νέα μείωση όλων των συντάξεων έως το 2019 
κατά 8.2 δις €, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο 
του κράτους, έκθεση αρ. 141/16-2016. 

Η ανθρώπινη ιστορία έχει από την εποχή του 
Σόλωνα αποδείξει ότι όταν η δύναμη της δημι-
ουργίας του χρήματος και της πίστωσης εναπο-
τίθεται σε ιδιωτικά χέρια έρχεται η κατάρρευση 
της κοινωνίας. Σήμερα η χώρα μας δεν παράγει 
το χρήμα, τα Ευρώ, ενώ τα Ευρώ σε κυκλοφορία 
μειώνονται συνεχώς μέσω των μέτρων λιτότητας 
(φορολογία) και των οφειλών των δανείων που 
βγαίνουν εκτός συνόρων. Οι πολιτικοί μας συνε-
χίζουν να επιμένουν στο πάση θυσία στο Ευρώ, 
δηλαδή στη διακυβέρνηση με δανεικό χρήμα και 
επιβάλουν φόρους και εκποιούν περιουσιακά 
στοιχεία του κράτους για να εξοφλήσουν τους 
τόκους των δανείων. Έτσι η ύφεση βαθαίνει ενώ 
αυτοί προσπαθούν να μας πείσουν ότι η ανάπτυ-
ξη έρχεται.

Το δόγμα του Νεοφιλελευθερισμού, που επιδι-
ώκει τη μεγιστοποίηση του ιδιωτικού οφέλους ξε-
διπλώθηκε όπως είδαμε με τον τρόπο λειτουργίας 
των ιδιωτικών τραπεζών, τις κολοσσιαίες ζημιές 
των οποίων μεταβίβασαν οι πολιτικοί μας στις 
πλάτες του Ελληνικού λαού. Σήμερα η λειτουργία 

τους συνεχίζεται με τους πλειστηριασμούς των 
κόκκινων δανείων και τις κατασχέσεις.

Ο πνευματικός αποπροσανατολισμός και η 
παραπληροφόρηση οδήγησαν στο να χάσει ο 
λαός τα αντανακλαστικά του και να μην αντιδρά 
αποτελεσματικά. Η αίσθηση του φόβου τον πα-
ραλύει και τον κάνει αιχμάλωτο της μοίρας του. 
Πείσθηκε να παραιτηθεί από την ελευθερία του 
από την εθνική του ανεξαρτησία και να επιλέγει 
την Ευρωπαϊκή προοπτική και το Ευρώ.

Εμείς θεωρούμε ότι η επιστροφή στο εθνικό 
νόμισμα αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για να 
απαλλαγεί η χώρα από τα μέτρα των μνημονίων 
και τον θανάσιμο εναγκαλισμό της Ευρωζώνης. 
Η μετάβαση δεν θα είναι εύκολή όμως υπάρχει 
τρόπος και τον ξέρουμε. Η ανάκτηση της ελευ-
θερίας μας και της εθνικής μας κυριαρχίας θέλει 
αρετή και τόλμη, απαιτεί θυσίες, αλλά θα οδη-
γήσει στην ανασύσταση της παραπαίουσας τώρα 
οικονομίας, μέσω της δικής μας νομισματικής και 
δημοσιονομικής πολιτικής. 

Ο Ελληνικός λαός σήμερα προδομένος από το 
πολιτικό του σύστημα, αλλά και τους Δυτικούς 
δήθεν συμμάχους του οδηγείται στην εξαθλίωση 
και στην μετανάστευση.

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» είναι παρούσα για να αξιο-
ποιήσει την επιθυμία των πολιτών για άφθαρτες 
πολιτικές δυνάμεις, για ένα εθνικό όραμα ανα-
γέννησης με βάση τον Ελληνικό πολιτισμό και 
βέβαια το εθνικό νόμισμα.

Μιχάλης Ἠλιάδης
Συνδιοικητής Πολιτικῆς Παρατάξεως 

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ὁ θλιβερός ἀπολογισμός τοῦ 2016 καί οἱ προοπτικές τοῦ 2017
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 2)
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πολιτικῆς. Ἡ πολιτική τους ἐπιρροή περιορίζεται 
σέ σχετικά ἀσήμαντα οἰκονομικῆς φύσεως ἔργα.

Ἄρα, ἀναποτελεσματική εἶναι ἡ παραμονή τῆς 
Ἑλλάδας στήν Εὐρωζώνη, ὅπου ἡ στασιμότη-
τα τῆς ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητας καί ὁ 
οἰκονομικός μαρασμός ἤδη πλήττουν τή χώρα. 
Ἡ δημόσια περιουσία θά ἐκποιηθεῖ (8) γιά νά πλη-
ρωθοῦν οἱ τόκοι τῶν δανείων καί νά ἀνακεφαλαι-
οποιηθοῦν οἱ τράπεζες πού ἔχουν ἄδεια λειτουρ-
γίας ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος! Οἱ φόροι θά 
αὐξηθοῦν περεταίρῳ γιά νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ 
ἀπαιτήσεις τῶν δανειστῶν καί ἡ φυγή στά ξένα 
τῶν νέων ἐπιστημόνων θά γιγαντωθεῖ. Καί ὅλα 
αὐτά εἰς βάρος τοῦ πολύπαθου Ἑλληνικοῦ λαοῦ 
καί τῶν παραδόσεών 
του.

Εἶναι φυσιολογικό 
οἱ οἰκονομολόγοι τοῦ 
ΣΕΒ νά δίνουν ὅρκο 
πίστης στό νομικό κα-
τασκεύασμα τοῦ εὐρώ, 
ὅταν αὐτό συνετέλεσε 
τά μέγιστα στήν κα-
ταστροφή μιᾶς ὁλό-
κληρης οἰκονομίας καί 
ὁδήγησε τήν κοινωνία 
στήν ἀπόγνωση καί τήν 
ἀπελπισία; Εἶναι φυσι-
ολογικό τό συγκλονι-
στικό γεγονός οἱ ἐπι-
χειρήσεις νά κλείνουν 
ἡ μία μετά τήν ἄλλη, ἡ 
ἀνεργία νά παραμένει 
σέ ἀνεπίτρεπτα ἐπίπεδα, ἡ φτώχεια νά διευρύνε-
ται καί ἡ μετανάστευση σέ στύλ 1960 νά γιγα-
ντώνεται· κι ὅσοι χάσανε τήν ἐλπίδα μέσα στό 
οἰκονομικό ἀδιέξοδο νά ὁδηγοῦνται σέ ἀκραῖες 
λύσεις δίνοντας τέλος στή ζωή τους;

Ὅλη αὐτή ἡ συμφορά θά μείνει ἀνεξίτηλη στή 
μνήμη αὐτῶν πού τή βιώνουν καί γιά τούς νεω-
τέρους πού θά τή διδαχθοῦν, γίνεται, ὄχι γιά νά 
σωθεῖ ἡ Ἑλλάδα καί νά τεθεῖ σέ τροχιά ἀνάπτυξης, 
ἀλλά γιά νά σωθεῖ τό εἴδωλο τοῦ εὐρώ καί μαζί, 
οἱ τράπεζες. Ἰδίως, ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Μία 
ἀνώνυμη ἐταιρία πού ἡ συντριπτική πλειοψηφία 
τοῦ μετοχικοῦ της κεφαλαίου παραμένει ἄγνω-
στη στό λαό. Ἀτυχῶς, ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος 
ἐπιτέλεσε πλημμελῆ ἐποπτεία τοῦ τραπεζικοῦ 
συστήματος μέ συνεπακόλουθο τή σημερινή τρα-
γωδία. Γι’ αὐτό ὠρύεται ὁ διοικητής της καί μέ 
ἀπρεπῆ συμπεριφορά, ἐκφοβίζει τούς πολῖτες μέ 
ἀναφορές γιά σύνορα καί Βόρεια Κορέα. Ὅμως, ἡ 
πλειονότητα τῶν πολιτῶν ἔχει κατανοήσει ὅτι ἔχει 
ἐξαπατηθεῖ ἀπό τήν πολιτική ἡγεσία τοῦ τόπου, 
καθώς τά συντρίμμια τῶν ἀπατηλῶν ὑποσχέσεων 
τῆς «σωτηρίας» εἶναι πλέον ἐμφανῆ.

Εἶναι φανερό ὅτι ὑπάρχει σύγχυση στήν οἰκο-
νομική σκέψη τῶν συντακτῶν τῆς ἔκθεσης, διότι 
ἡ σκληρή πραγματικότητα καταδεικνύει ὅτι ἡ 
ὑπαγωγή τῆς Ἑλλάδας στίς 10 Μαΐου τοῦ 2010, 
στό Α’ Μνημόνιο τῆς ἐθνικῆς ὑποτέλειας, ὑπῆρξε 

 (8)  ΤΑΙΠΕΔ, Asset Development Plan, Ἰούλιος 30, 
2015. Περιλαμβάνει τήν ἰδιωτικοποίηση 23 δημόσιων 
περιουσιακῶν στοιχείων ἐκτιμώμενης ἀξίας € 50 δίς, με-
ταξύ τῶν ὁποίων, περιφερειακά ἀεροδρόμια, τήν Ἐγνατία 
Ὁδό, τό Ἑλληνικό, τούς Ὀργανισμούς Λιμένος Πειραιῶς 
και Θεσσαλονίκης, τον Διεθνῆ Ἀερολιμένα Ἀθηνῶν, τά 
Ἑλληνικά Ταχυδρομεῖα, Μαρίνες, τις ΔΕΣΠΑ & ΔΕΠΑ, 
ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, ΟΤΕ και πάει λέγοντας. Ἀπό τό ποσό τῶν 
€ 50 δίς τό 50% θά πάει γιά τήν ἀνακεφαλαιοποιήση τῶν 
τραπεζῶν, σύμφωνα μέ τό Eurogroup.

τό ἄλλοθι γιά νά ζωθεῖ τό Εὐρώ καί οἱ τράπεζες 
τοῦ Εὐρωσυστήματος (9), κυρίως τῆς Γαλλίας καί 
Γερμανίας, πού κατεῖχαν Ἑλληνικά χρεόγραφα 
ἀξίας ἄνω των € 140 δίς. Ἀκολούθησε τό Β’ Μνη-
μόνιο μέ τό περιβόητο PSI ἤ κοινῶς «Ἡ Μεγάλη 
«Μπλόφα» τῆς Σωτηρίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τή 
Χρεοκοπία» (10) πού συνοδεύονταν ἀπό τή δα-
νειακή σύμβαση τῶν € 130δις. Ἡ νέα δανειακή 
σύμβαση βαπτίσθηκε ὅπως καί ἡ Α’ δανειακή σύμ-
βαση τῶν € 110 δίς, ὡς «βοήθεια χρηματοδότησης 
τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας», ἐνῶ ἀπέβλεπε στή 
μετατροπή τοῦ χρέους ἀπό τό Ἑλληνικό δίκαιο 
σέ ξένο. Καί κανείς δέν διερωτήθηκε, εἶναι ὄντως 
ἔτσι τά πράγματα; Πῶς εἶναι δυνατόν νά μπαίνει 
ζεστό χρῆμα € 240 δίς στήν Ἑλληνική οἰκονομία 

καί τό ΑΕΠ τῆς χώρας ἀντί νά αὐξηθεῖ κατακρη-
μνίζεται;

Πῶς νά διανοηθεῖ ὁ κοινός νοῦς ὅτι μέ ἀπί-
στευτες μεθοδεύσεις οἱ ἁρμόδιοι τῆς Ἑλληνικῆς 
κυβέρνησης, μέ πράξεις νομοθετικοῦ περιεχο-
μένου περνοῦσαν σέ ΦΕΚ δεκάδες δίς εὐρώ ὡς 
παροχές στίς Ἑλληνικές τράπεζες μέ τήν ἐγγύ-
ηση τοῦ δημοσίου; (11) Χαρακτηριστικό δεῖγμα 

 (9)  IMF Office Memorandum, May 9, 2010. Τό Μνη-
μόνιο διέρρευσε στή δημοσιότητα μέσῳ τῆς Wall Street 
Journal, τρία χρόνια μετά τήν ὑπογραφή τῆς δανειακῆς 
σύμβασης τῶν € 110 δίς καί τῆς ἐπιβολῆς τῶν ἄκριτων 
μέτρων τῆς λιτότητας πού ἐπέφεραν τήν συντριβή τῆς 
Ἑλληνικῆς οἰκονομίας καί τόν διεθνῆ διασυρμό τοῦ Ταμεί-
ου μέ τίς ἀστοχίες τῶν προβλέψεών του καί τήν ἀπολογία 
τοῦ Chief Economist, Olivier Blanchard, μέ τούς περιβόη-
τους «πολλαπλασιαστές» ὡς αἰτία τῆς οἰκτρῆς ἀποτυχίας 
τοῦ προγράμματος. Τό «ἄκρως» ἐμπιστευτικό ἔγγραφο 
ἀναφέρει ὅτι ἡ συνεισφορά τοῦ Ταμείου ἀνήρχετο στά € 
30 δίς ἤ 32 φορές τήν ποσόστωση (quota) τῆς Ἑλλάδος, 
τό μεγαλύτερο πρόγραμμα πού ἐνέκρινε τό Ταμεῖο στήν 
ἱστορία του! Τό δέ ποσό τῶν € 80 δίς τῆς διμεροῦς χρη-
ματοδότησης θά καλύπτονταν ἀπό τήν Ε.Ε. Εἰδικά, τό 
ἔγγραφο ἀναφέρει ὅτι ἀναγνωρίστηκαν οἱ ὑψηλοί κίνδυνοι 
τῆς βιωσιμότητας τοῦ Ἑλληνικοῦ χρέους καί ἀρκετά μέλη 
(Ἀργεντινή, Βραζιλία, Ἰνδία, Ρωσία, καί Ἐλβετία) πρότει-
ναν ὅτι πρέπει πρῶτα νά γίνει ἀναδιάρθρωση τοῦ χρέους 
πρίν τήν ἐφαρμογή τοῦ προγράμματος πού θά συμμετέχει 
ὁ ἰδιωτικός τομέας (PSI), ἤτοι κούρεμα τῶν ἰδιωτῶν καί οἱ 
ἰδιῶτες δέν ἦταν ὅλοι παρά οἱ τράπεζες, τά hedge funds 
καί τά vulture funds. Ἡ πρόταση δέν ἐγκρίθηκε γιατί «ἡ 
ἀναδιάρθρωση τοῦ χρέους ἀποκλείστηκε ἀπό τίς Ἑλλη-
νικές ἀρχές.» Καί οἱ Ὀλλανδοί, Γάλλοι καί Γερμανοί ὑπέ-
δειξαν ὅτι «οἱ ἐμπορικές τους τράπεζες ἦταν ἐκτεθειμένες 
στήν Ἑλλάδα καί διατηροῦσαν τίς θέσεις τους». Τελικά, ἡ 
συμμετοχή τοῦ Ταμείου ἐγκρίθηκε λόγῳ ὑψηλοῦ διεθνοῦς 
συστημικοῦ κινδύνου (spillover effects).

 (10)  Σπύρος Λαβδιώτης, Ἡ Μεγάλη «Μπλόφα» τῆς 
Σωτηρίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τή Χρεοκοπία, Τρίτο Μάτι, 
Ἀπρίλιος 2012.

 (11)  Σπύρος Λαβδιώτης, Τό Χρονικό τῆς Ἑλληνικῆς 
Χρεοκοπίας, Τρίτο Μάτι, Δεκέμβριος 2012, Τεῦχος 206.

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 4)

Ἀλήθειες καί Μύθοι γιά τήν Ἔξοδο ἀπό τό Εὐρώ
τῆς ἀδιαφάνειας τῶν δίς 
εὐρώ παροχῶν πρός τίς 
τράπεζες μέ τήν ἐγγύηση 
τοῦ Ἑλληνικοῦ δημοσίου 
συνιστᾶ ἡ ἐγγραφή τους σέ 
ἄσχετα ΦΕΚ, πού ἄλλα ἀφο-
ροῦσαν πλοῖα καί λιμάνια, ἄλλα φορολογικές 
τροποποιήσεις κι ἄλλα βοσκοτόπια. Ἡ διεθνής 
ἐπιβεβαίωση θά ἔρθει λίγα χρόνια ἀργότερα. Σέ 
τεκμηριωμένη ἀνάλυση μέ τίτλο «Ποῦ Πῆγαν τά 
Χρήματα Διάσωσης τῆς Ἑλλάδος;» (12), ἡ μελέτη 
παρουσιάζει τή ροή τῶν κεφαλαίων τῶν δανει-
ακῶν συμβάσεων τοῦ Α’ καί Β’ Μνημονίου, συνο-
λικοῦ ποσοῦ € 240 δίς. Τό κύριο συμπέρασμα εἶναι 
ὅτι μόνο € 9.7 δίς ἤ λιγότερο ἀπό 5% ἀπό τό σύνο-

λο τῶν € 215.9 δίς, πού 
ἐκταμιεύτηκαν ἀπό τίς 
δύο δανειακές συμβά-
σεις χρησιμοποιήθηκαν 
γιά τήν ἐπανεκκίνηση 
τῆς οἰκονομίας. Τό 
ὑπόλοιπο 95.5% πῆγε 
γιά πληρωμές σχετιζό-
μενες μέ τό χρέος καί 
τίς ἀνακεφαλαιοποιή-
σεις τῶν τραπεζῶν! (13)

Ὡς ἐπακόλουθο, τό 
ἀέναο χρέος πού ἐπω-
μίστηκαν νά κουβα-
λοῦν στήν πλάτη τους 
οἱ ἐν ζωή Ἕλληνες 
πολῖτες καί οἱ μέλλου-
σες γενεές εἶναι ἀθέμι-
το, ἐπαχθές καί ἐπονεί-

διστο καί πρέπει νά διαγραφεῖ. Καί θά διαγραφεῖ, 
διότι ὑπάρχει διεθνής στήριξη καί διεθνής κατα-
κραυγή γιά τά δεινά πού ἀδίκως ἔχει ὑποστεῖ ἡ 
Ἑλληνική κοινωνία. Παρά ταῦτα οἱ τράπεζες τοῦ 
Εὐρωσυστήματος ἔμειναν ἀτιμώρητες. Καί ὅπως 
εἴδαμε, παραβιάζοντας τά συναλλακτικά ἤθη ἡ 
Ε.Ε., συνήνεσε μέ τήν Ἑλληνική πολιτική ἡγεσία 
οἱ τεράστιες ζημιές τῶν κερδοσκοπικῶν παραγώ-
γων καί «τοξικῶν» ἐπενδύσεων τῶν τραπεζῶν νά 

 (12)  Rocholl J., and Stahmer Α., Where did the Greek 
bailout money go? ESMT White Paper, European School 
of Management and Technology, Berlin, February 16, 
2016. Ο J. Rocholl εἶναι πρόεδρος τοῦ ESMT και μέλος 
τῆς οἰκονομικῆς συμβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Ὑπουρ-
γείου Οἰκονομικῶν τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Γερμανίας, και ὁ 
A. Stahmer εἶναι Albert Einstein ἐπιστήμων τοῦ Διδα-
κτορικοῦ Προγράμματος τοῦ ESMT τοῦ Βερολίνου.

 (13)  Τά € 139.2 δίς ἤ 64.5% τῶν κεφαλαίων πού ἐκτα-
μιεύτηκαν χρησιμοποιήθηκαν γιά τήν ἀποπληρωμή τοῦ 
ὑπάρχοντος χρέους, ἐκ τῶν ὁποίων € 86.9 δίς γιά χρεο-
λύσια καί € 52.3 δίς γιά τόκους. Τά € 37.3 ἀφοροῦσαν τήν 
ἀνακεφαλαιοποιήση τῶν Ἑλληνικῶν τραπεζῶν. (Ἀξίζει 
νά σημειωθεῖ ὅτι πρίν τήν ὑπαγωγή τῆς Ἑλλάδας στό κα-
θεστώς τῶν Μνημονίων, μέ τόν Ν. 3723, 9 Δεκεμβρίου 
2008, ΦΕΚ 250, χορηγήθηκε τό ποσό τῶν € 28 δίς γιά τή 
στήριξη τοῦ Ἑλληνικοῦ χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος). 
Τά € 29.7 δίς χρησιμοποιήθηκαν γιά τό PSI, καί τό πενι-
χρό € 9.7 γιά τήν ρημαγμένη Ἑλληνική οἰκονομία καί τά 
νοικοκυριά τῆς χρεοκοπημένης χώρας.
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μεταβιβαστοῦν ἀποκλειστικά στήν Ἑλλάδα. Οἱ 
ζημίες, ὅμως, ἀφοροῦν ὅλες τίς ἐμπορικές τρά-
πεζες τῶν κρατῶν–μελῶν τῆς Εὐρωζώνης καί 
συνεπῶς ἔπρεπε νά ἐπιμεριστοῦν. Ἀντιθέτως, τίς 
ἐπωμίστηκε ἡ ἀδύναμη Ἑλλάδα, μιά οἰκονομία 
πού ἀποτελεῖ τό 1.3% τοῦ ΑΕΠ τῆς Εὐρωζώνης, 
γιατί δέν ὑπάρχει τραπεζική ἕνωση.

Ὡς ἐκ τούτου, μέ τί ἐπιστημονικό καί ἠθικό 
ἔρεισμα οἱ οἰκονομολόγοι τοῦ ΣΕΒ ἰσχυρίζονται 
ὅτι «τό Ἑλληνικό χρέος εἶναι ἀπαιτητό καί… δέν 
ὑπάρχει κανείς πού θά ἀναλάβει τά χρέη μας καί 
κανείς δέν θά μᾶς διευκολύνει νά ζοῦμε σέ βά-
ρος ἄλλων». Ἡ πλάνη τοῦ ἰσχυρισμοῦ ἀπορρέει 
ἀπό τό ἀναμφισβήτητο γεγονός ὅτι τό χρέος δέν 
εἶναι Ἑλληνικό ἀλλά εὐρωπαϊκό καί συνεπῶς δέν 
ζοῦμε σέ βάρος τῶν ἄλλων. Οἱ ἄλλοι, οἱ εὐρω-
παῖοι ἑταῖροι, ζοῦν εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων, μέ 
τήν τοκογλυφία τῶν δανείων, πού χωρίς αἰδῶ, τήν 
μετονόμασαν σέ ἀλληλεγγύη. Τό χρέος βαπτίστη-
κε Ἑλληνικό γιά νά συγκαλυφτοῦν οἱ τρομερές 
ἀτέλειες τοῦ μισοτελειωμένου σπιτιοῦ πού στε-
γάζεται τό εὐρώ. Γι’ αὐτό, ἀκόμη καί ὁ διάσημος 
Allan Greenspan, ἐπί 18 χρόνια πρόεδρος τῆς 
Ὁμοσπονδιακῆς Τράπεζας τῶν ΗΠΑ (Federal 
Reserve), δήλωσε ὅτι «ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἀναπόφευ-
κτο νά ἐξέλθει ἀπό τό εὐρώ καί δέν βλέπει πώς ἡ 
παραμονή τήν βοηθάει» (14).

Εἶναι εὐχῆς ἔργον ὅτι κοινή γνώμη μεταστρέφε-
ται ὑπέρ τοῦ ἐθνικοῦ νομίσματος, τῆς ἱστορικῆς 
δραχμῆς, ἁπλῶς καθυστέρησε, διότι μέ τό ξέσπα-
σμα τῆς κρίσης χρέους ἔχει ἀποτραπεῖ ὁ δημό-
σιος διάλογος καί τά ΜΜΕ ἔχουν ἐκφοβίσει τόν 
κόσμο. Τώρα ὅμως, γνωρίζει τό κοινό ὅτι ἔγινε 
μιά φοβερή λεηλασία τῆς Ἑλλάδας, μέ ἀθέμιτα 
μέσα, παρασκηνιακά, καί δέν ἔχει πλέον τίποτε 
νά φοβηθεῖ, παρά μόνο τόν ἴδιο τό φόβο.

Ὀφείλουν, λοιπόν, οἱ συντάκτες τῆς ἔκθεσης 
νά ἔχουν σύνεση καί περισυλλογή καί νά μήν 
παραπληροφοροῦν διαστρεβλώνοντας τά γεγο-
νότα. Τό δημόσιο χρέος ὅπως ἀποδείχθηκε δέν 
εἶναι ἀπαιτητό. Καί νά θυμηθοῦν ὅτι ὑπάρχουν 
δύο τρόποι γιά νά ὑποδουλώσεις ἕνα ἔθνος. Ὁ 
ἕνας εἶναι μέ τό ξίφος καί ὁ ἄλλος εἶναι μέ τό 
χρέος. Στή δεδομένη συγκυρία τῶν τριῶν δα-
νειακῶν συμβάσεων τῶν Μνημονίων τό κεφά-
λαιο ἀνέρχεται στό ἐξωφρενικό ποσό τῶν € 326 
δίς, ἤτοι 186% τοῦ ΑΕΠ, χωρίς τούς τόκους. Τό 
ἀνεκδιήγητο καί ὅμως ἀληθινό, ἡ πολιτική ἡγεσία 
συνέπραξε μέ τούς πιστωτές γιά νά κατακτηθεῖ 
ἡ χώρα! Ἔτσι, πληρώνει ὡς φόρο ὑποτέλειας τόν 
τόκο τῶν δανείων μέ δέλεαρ τήν ψευδαίσθηση 
τῆς ἀνάπτυξης, λόγῳ τῆς δογματικῆς ΤΙΝΑ (15) 
τῶν πολιτικῶν.

Ὁ φόρος ὑποτέλειας, τόν ὁποῖο οἱ δανειστές 
μέ ἀναισχυντία μετονόμασαν σέ «ἀλληλεγγύη», 
ἀνέρχεται ἀπό τήν ἔναρξη τῶν Μνημονίων ἕως 
τά τέλη τοῦ 2016 στά € 60 δις+. Καί τώρα, οἱ 

 (14)  BBC, Greece: Greenspan predicts exit from euro 
inevitable. Συνέντευξη στό BBC, 8 Φεβρουαρίου 2015.

 (15)  Τό ἀκρωνύμιο τῆς ἀγγλικῆς φράσης “There Is 
No Alternative” (Δέν ὑπάρχει ἐναλλακτική λύση).

«ἀλληλέγγυοι» ἑταῖροι μας μέ τήν ἀπαίτηση τῆς 
ἐκποίησης τῶν περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ δη-
μοσίου, συμπεριφέρονται ὅπως οἱ ἀδίστακτοι 
ἀργυραμοιβοί καί σάν νέοι Shylocks ζητοῦν νά 
πάρουν μιά λίβρα σάρκας δίπλα στήν καρδιά τοῦ 
Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Γι’ αὐτό, ἡ ἐπιστροφή στή δραχ-
μή δίνει τήν προοπτική.

Δυστυχῶς, τό αἴσθημα τῆς εὐρωπαϊκῆς προ-
οπτικῆς ὑπερνίκησε τήν οἰκονομική λογική τῶν 
συντακτῶν τῆς ἔκθεσης τοῦ ΣΕΒ, ὅπως εἶχε ὑπερ-
νικήσει τούς Ἕλληνες πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι μέ πε-
ρισσή ἀπερισκεψία δέν ἐκτίμησαν τίς ἐπιπτώσεις 
τῆς «ἄωρου» ἔνταξης τῆς χώρας στή ζώνη τοῦ 
εὐρώ. Ἀγνόησαν τό γεγονός ὅτι ἐπρόκειτο γιά μιά 
ἱστορική ἀπόφαση πού θά ἄλλαζε ἄρδην τή φυσι-
ογνωμία λειτουργίας τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομίας. 
Δέν ἀντιλήφθηκαν ὅτι ὁ μηχανισμός τοῦ εὐρώ 
συνιστοῦσε τήν ἐγκαθίδρυση ἑνός νέου χρυσοῦ 
κανόνα, πιό αὐστηροῦ. Διότι ἡ Ἑλλάδα μεταβίβα-
ζε τήν νομισματική της κυριαρχία στήν Ε.Ε., πού 
αὐτομάτως σήμαινε τήν ἀπώλεια τοῦ ἐκδοτικοῦ 
προνομίου τοῦ νομίσματος καί τή μετατροπή τῆς 
Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος σέ ἐπαρχιακή τράπεζα, ἡ 
ὁποία θά ἀκολουθοῦσε πλέον τίς κατευθυντήριες 
γραμμές καί ὁδηγίες τῆς ΕΚΤ.

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πώς οἱ συντάκτες τῆς ἔκθε-
σης ἀγνοοῦν τό γεγονός ὅτι ἡ κεντρική ἰδέα τῆς 
Συνθήκης τοῦ Μάαστριχτ εἶναι ὅτι τά κράτη–μέλη 
θά βαδίσουν μέ στόχο τήν Οἰκονομική καί Νομι-
σματική Ἕνωση(ΟΝΕ), ἔχοντας ὡς θεμέλιο ἕνα 
ἑνιαῖο νόμισμα –μέ τήν παγίδα τῆς ἀμετάκλητης 
ἰσοτιμίας– πού θά ἐκδίδεται ἀποκλειστικά ἀπό 
τήν ΕΚΤ ἡ ὁποία θά ἔχει πλήρη ἀνεξαρτησία στή 
χάραξη τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς. Ἀλλά περι-
έργως, ποτέ δέν καθορίστηκε ἕνα νομικό πλαίσιο 
ἐξόδου ἀπό τό εὐρώ.

Ἐπιπλέον, ἡ Συνθήκη δέν καθόρισε πώς τό 
ὑπόλοιπο τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς θά λειτουρ-
γοῦσε, ἀλλά οὔτε πρότεινε τή δημιουργία νέων 
θεσμικῶν ὀργάνων, πλήν τῆς ΕΚΤ. Οἱ ἀνάδοχοί 
της βασιζόμενοι στή θεωρία τῆς laissez-faire εἶχαν 
κάνει τήν ἡρωϊκή ὑπόθεση ὅτι τίποτε περισσό-
τερο δέν χρειάζεται. Ἡ ὑπόθεση αὐτή μπορεῖ νά 
εἶναι σωστή ἐάν οἱ σύγχρονες οἰκονομίες συ-
νιστοῦν συστήματα πού αὐτο-προσαρμόζονται 
καί αὐτο-διορθώνουν. Αὐτό πού τό δόγμα τοῦ 
νεοφιλελευθερισμοῦ πρεσβεύει καί ἡ σχολή τοῦ 
Σικάγου μέ τόν ἱεροκήρυκα τοῦ μονεταρισμοῦ 
Milton Friedman διακηρύττει. Τοὐτέστιν, μέ τά 
«αὐτόματα» τοῦ Δαίδαλου καί τούς «τρίποδες» 
τοῦ Ἥφαιστου πού ἐκτελοῦσαν αὐτόματα τίς 
ἐργασίες τους στό ἐργαστήριο τοῦ θεοῦ, κατό-
πιν διαταγῆς.

Θά πρέπει ἐπιτέλους νά ἀντιληφθοῦν οἱ συ-
ντάκτες τῆς ἔκθεσης τοῦ ΣΕΒ, πού ἀσπάζονται 
τίς ἀρχές τοῦ φιλελευθερισμοῦ, ὅτι ἡ θεωρία 
τῆς laissez-faire οἰκονομίας στήν ὁποία στηρί-
ζεται τό κακότεχνο οἰκοδόμημα τῆς Εὐρωζώνης 
εἶναι λανθασμένη. Κι αὐτό, διότι ἰσχυρίζεται ὅτι 
ὑπάρχει ἕνας ἐξισορροπητικός μηχανισμός τῶν 
ἀγορῶν πού ἀκολουθεῖ τούς νόμους τῆς φυσικῆς 
τοῦ Νεύτωνα καί ὡς ἐκ τούτου πάντοτε τείνει 
νά προσεγγίσει μιά θέση ἰσορροπίας, τό ἄχρονο 
equilibrium. Τό οἰκονομικό σύστημα ὑποθέτει 
ἡ θεωρία πού ἐκθειάζει τή μεγιστοποίηση τοῦ 
κέρδους, λειτουργεῖ ὅπως ἕνα ἐκκρεμές πού ἐνῶ 
κινεῖται μπρός καί πίσω πάντοτε τείνει σέ ἕνα 
σημεῖο ἰσορροπίας.

Ἡ ἐμπειρία καταδεικνύει ὅτι ἡ οἰκονομία δέν 
λειτουργεῖ ἀκολουθῶντας τούς νόμους τῆς φυ-
σικῆς τοῦ Νεύτωνα, οὔτε ποτέ λειτουργοῦσε, 
ἀλλά οὔτε οἱ οἰκονομίες τῶν κρατῶν εἶναι οὐρά-
νια σώματα πού περιφέρονται στίς ἐλλειπτικές 
τροχιές τους. Τό «δικαστήριο τοῦ καιροῦ» ἔχει 

ἐπανειλημμένα ἐπιβεβαιώσει ὅτι τό σύστημα τῆς 
laissez-faire κατά τακτά διαστήματα καταρρέει, 
ὅπως συνέβη στή Μεγάλη Κρίση τῆς δεκαετίας 
τοῦ 1930· καί στή σύγχρονη Μεγάλη Ὕφεση, μέ 
τίς χρεοκοπίες τῶν τραπεζῶν καί τήν κατάρρευση 
τοῦ παγκόσμιου χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος 
τό 2008.

Ὀφείλουν οἱ οἰκονομολόγοι τοῦ ΣΕΒ νά σεβα-
στοῦν τά διδάγματα τῆς ἱστορίας, καί ματαίως 
ἀναμένουν τήν ἐμφάνιση τοῦ «ἀόρατου χεριοῦ» 
τοῦ Adam Smith γιά νά ἐπαναφέρει τήν κατε-
στραμμένη Ἑλληνική οἰκονομία στό equilibrium 
τῆς αἰώνιας ἰσορροπίας. Γιατί ἡ οἰκονομία δέν 
λειτουργεῖ μέ τή μεταφυσική, κινεῖται διά μέσου 
τοῦ χρόνου καί ὄχι στό χῶρο, ὅπου μπορεῖ νά 
κινηθεῖ ὅπως τό ἐκκρεμές μπρός καί πίσω, καί νά 
προσεγγίζει τήν ἐπίτευξη ἑνός σημείου ἰσορρο-
πίας, τό περιβόητο equilibrium. Ὁ χρόνος ὅμως 
κινεῖται μόνο πρός μία κατεύθυνση, ἀπό τό παρόν 
πρός τό μέλλον.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἄποψη τῆς ἔκθεσης ὅτι ἡ ἔξο-
δος ἀπό τό εὐρώ εἶναι ἀνέφικτη, γιά μία ἀκόμη 
φορᾶ οἱ οἰκονομολόγοι τοῦ ΣΕΒ, ἀντί νά τεκμη-
ριώσουν τό πόρισμά τους μέ οἰκονομικά στοιχεῖα 
προσφεύγουν στή ψυχολογία! Καί τό «δίς ἐξα-
μαρτείν οὐκ ἀνδρός σοφοῦ», ἀναφέρει ἡ ἀρχαία 
ρήση. Γενικά καί ἀορίστως μιλοῦν γιά «ὅποια 
πολιτική δύναμη πού ἔχει «σώας τάς φρένας» 
δέν θά ἐπιχειρήσει τήν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπό τήν 
Εὐρωζώνη.» Δηλαδή, αὐτοί πού σκηνοθέτησαν, 
παραπλάνησαν καί συγκάλυψαν, ἴσως ἕνα ἀπό τά 
μεγαλύτερα σύγχρονα οἰκονομικά «ἐγκλήματα» 
ἐναντίον ἑνός λαοῦ καί ὤθησαν τήν κοινωνία 
στήν ἐξαθλίωση, τήν πείνα καί τή μετανάστευ-
ση, μέ τήν ἐπιβολή τῶν ἄκριτων καί σαδιστικῶν 
μέτρων λιτότητας ἔχουν σώας τάς φρένας; Καί 
ἐσεῖς, χωρίς συστολή, προτείνετε νά συνεχιστεῖ 
εἰς τό διηνεκές αὐτό τό μαρτύριο;

Ὀρθῶς, λοιπόν, ἔχει εἰπωθεῖ ὅτι ἡ Ἑλλάδα 
εἶναι ἕνα ἀπέραντο φρενοκομεῖο πού διοικεῖται 
ἀπό τούς ἀσθενεῖς του. Δέν ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι 
Εὐρωζώνη χωρίς πολιτική καί δημοσιονομική 
ἕνωση σύντομα θά διαλυθεῖ ὅπως διαλύθηκε ὁ 
χρυσός κανόνας;

Δέν καταλαβαίνετε ὅτι ἡ Ε.Ε. συνιστᾶ μιά ἐξα-
πάτηση (16) ἤ δέν κατανοεῖτε ὅτι ἡ λιτότητα εἶναι 
μιά ἐπικίνδυνη πολιτική ποῦ δέν λειτουργεῖ; Ὅπου 
«δέν λειτουργεῖ» σημαίνει ἡ μείωση τοῦ χρέους 
καί ἡ προώθηση τῆς ἀνάπτυξης. Ἀντιθέτως, κα-
ταδυναστεύει κοινωνίες καί τίς ὁδηγεῖ στήν ἀπό-
γνωση, χωρίς ὅραμα καί ἐλπίδες γιά ἕνα καλύτερο 
μέλλον.

Σπῦρος Λαβδιώτης 
Ἀθήνα 18 Φεβρουαρίου 2017

Τό κείμενο δημοσιεύθηκε στό προσωπικό του ἱστο-
λόγιο καί ἀναρτήθηκε καί στόν ἐπίσημο ἱστότοπο τῆς 
Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

 (16)  C. Booker & R. North, The Great Deception, Can 
the European Union survive? Continuum, 2005, 2η ἔκδ. 
2010.
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Φαίνεται πώς οἱ νεοέλληνες ἀποφάσισαν νά 
διαλύσουν ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ἀπό τά ἐρείπια 

τῆς δυστυχισμένης Πατρίδος μας. Ἐκτός ἀπό τό 
καθιερωμένο πιά καρναβάλι, πού ὅπως εἴδαμε 
μεταθέτει μέχρι καί τόν ἑορτασμό τῶν ἐθνικῶν 
ἐπετείων, ἀναβιώνουν ἔθιμα πού παραπέμπουν 
στήν παρακμή καί στίς ντροπιαστικές στιγμές 
τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, καθώς ἐπίσης καί ξενό-
φερτων τελετῶν νεκροφιλίας(!) καί παρομοίων 
διαστροφῶν.

To Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017, ἡ λατρευ-
τική(;) κοινότητα «Λάβρυς» διοργάνωσε γιά τέ-
ταρτη συνεχόμενη χρονιά, στό ἱστορικό κέντρο 
τῶν Ἀθηνῶν, τά «Φαλληφόρια-Φαλλαγώγια» 
προσκαλῶντας ὅλους τούς φίλους τοῦ Διονύ-
σου(!) νά βαδίσουν μαζί μέ τά μέλη της στήν πο-
μπή τοῦ Φαλλῆ(!).

Ἡ πομπή συγκεντρώθηκε καί ξεκίνησε ἀπό 
τόν χῶρο τῆς εἰσόδου τοῦ Ὠδείου τοῦ Ἡρώδου 
Ἀττικοῦ τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου καί συνέ-
χισε μέχρι τήν πλατεία τῆς Ἁγίας Εἰρήνης στό 

Μοναστηράκι. Σάτυροι, μαινάδες καί Βακχίδες 
παρέλασαν στό ἱστορικό κέντρο τῆς Ἀθήνας πρός 
τιμήν τοῦ προστάτη τῶν τράγων καί τῶν ὀργίων 
Διόνυσου καί πρός «δόξα» τῆς παρηκμασμένης 
Ἑλλάδος τοῦ 2017.

Τά «Φαλληφόρια» ἤ «Φαλλαγώγια» ἦταν 
ἀρχαῖα παγανιστική γιορτή πρός τιμήν τοῦ ἔκφυ-
λου Διόνυσου. Τό κύριο χαρακτηριστικό αὐτῆς 
τῆς γιορτῆς ἦταν ἡ ἐξαλλοσύνη πού χαρακτήριζε 
τούς «ἑορτάζοντες» καί τά ὄργια πού συνόδευαν 
τήν παράλογη λατρεία τῆς κραιπάλης.

Ἐπίσης, τό Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017, στό 
Σύνταγμα ξεκίνησε τό «zombie Athens walk», πού 
δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἀκόμα μία «γιορτή» 
παραφροσύνης καί διαστροφῆς, ὅπου οἱ συμμετέ-
χοντες ὑποδύονται zombies ἤ ἄλλους παρομοίως 
ἀνατριχιαστικούς καί διαστροφικούς χαρακτῆρες 
βγαλμένους ἀπό ταινίες τρόμου καί περιφέρο-
νται ἀνενόχλητοι στό κέντρο τῆς πρωτεύουσας. 

Ἀπό τό Σύνταγμα κατευθύνονται στήν Ἔρμου, 
περνοῦν ἀπό τό Θησεῖο καί τό Μοναστηράκι καί 

καταλήγουν στόν πολύπαθο Κεραμεικό γιά τήν 
τελική ... «fiesta».

Ἡ παρέλαση τῶν zombies εἶναι μιά ἰδέα πού 
ξεκίνησε ἀπό τίς ΗΠΑ στίς ἀρχές τῆς περασμένης 
δεκαετίας. Στήν Ἑλλάδα ἄρχισε νά γίνεται μόδα 
καί νά ἐξαπλώνεται κατά τήν δύσκολη περίοδο 
τῆς τελευταίας ἑπταετίας ἐπιβεβαιώνοντας τό ὄτι 
ἡ κρίση στήν Πατρίδα μας εἶναι κρίση Ἀξιῶν καί 
ἠθικῆς καί ὄχι οἰκονομική.

«Συγχαρητήρια» στούς ὀλετῆρες τοῦ Ἔθνους, 
πού ἐργάζονται πυρετωδῶς ὑπηρετῶντας τήν 
παρακμή τοῦ τόπου. Νά χαίρονται οἱ νεοέλληνες 
τήν «πρόοδο», πού τούς ὁδήγησε στίς πρό τῆς 
ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ παρηκμασμένες κοινωνίες.

http://bit.ly/2lzSyhZ

Σύγχρονη τραγωδία,  
χωρίς τόν ἀπό μηχανῆς Θεό!

Ἡ σύχρονη(;) Ἑλλάδα εἶναι πλήρως ἀσύμβατη μέ τήν στοιχειώδη νο-
ημοσύνη καί τήν κοινή λογική. Ἐάν καθίσουμε νά φιλοσοφήσουμε 

πολλά πράγματα ἀπό αὐτά πού συμβαίνουν στήν καθημερινότητά μας, 
κινδυνεύουμε νά ὁδηγήσουμε τήν λογική μας σέ ἀδιέξοδα καί σέ κατα-
στάσεις πού ὁδηγοῦν μόνο στήν ἄτακτη φυγή στά ὅρη.

Πῶς μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ τό πώς ἡ κόρη ἑνός βασιλόφρονα, πού μέχρι 
πρίν ἀπό 20 χρόνια δραστηριοποιεῖτο ὡς μοντέλο, ἐκλέγεται ὑπουργός 
σέ μία «ἀριστερή» κυβέρνηση, φοράει burqa (ἤ chadri ἤ paranja ἤ ὅπως 
ἀλλιῶς ἀποκαλοῦν τόν ὁλόσωμο μανδύα τῶν μουσουλμάνων γυναικῶν) 
καί φωτογραφίζεται χαμογελαστή στήν ἀπαστράπτουσα ἀπό χλιδή Σαου-
δαραβική αἴθουσα τελετῶν;

Ποιό εἶναι τό Ἐθνικό κύρος ποῦ ὑποτίθεται πῶς ἀντιπροσωπεύει ὁ πρό-
εδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ὅταν στέκεται σάν μαθητούδι μπροστά 
στούς σεντονοφόρους Σαουδάραβες «ἐκλιπαρώντας» γιά λίγα πετρε-
λαιοδόλαρα; Ποιός μπορεῖ νά δεῖ τήν εἰκόνα τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας 
ἐκφρασμένη στά πρόσωπα τῶν δουλοπρεπῶν ἀντιπροσώπων της καί νά 
παραμείνει ψύχραιμος χωρίς νά δακρύσει γιά τό ἐθνικό κατάντημα;

Ποιός μπορεῖ νά διαβάζει συνεντεύξεις ἀρχιερέων, πού ἄσκεφτα καί ἐπι-

πόλαια –ἄν μή τί ἄλλο– παραδέχονται δημόσια τίς τραγικές πολιτικές τους 
ἐπιλογές καί τήν παντελῶς λανθασμένη(;) κρίση τους; Πῶς εἶναι δυνατόν 
νά ἐμπιστευτεῖ ὁ λαός τέτοιους ποιμένες;

Αὐτή τήν Ἑλλάδα ὀνειρευτήκαμε; Μᾶς φαίνονταν παλιομοδίτικα τά ἱερά 
ράσα τοῦ Κλήρου πού πολέμησε γιά τήν ἐλευθερία μας καί τί κάναμε; Τά 
χλευάσαμε, τά πτύσαμε καί τελικά καταλήξαμε νά φορᾶμε τά σεντόνια 
τῶν βαρβάρων μουσουλμάνων καί νά (χαμό)γελᾶμε σάν ἠλίθιοι!

Αὐτοί εἴμαστε... Τραγικοί καί ἀδιόρθωτοι!
http://bit.ly/2kRcf5u 

Ἡ πρόοδος τῆς ... παρακμῆς τῶν Ἑλλήνων


