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Δέν εἶναι ἀνέκδοτο! 

Το ΚραΤος Καλει Τους πολιΤες να αποΚΤηςουν  
(ΦορολογιΚη) ςυνειΔηςη!

Τό Κράτος γιά νά ἀντιμετωπίσει τήν κρίση στήν ὁποία ἔχει περιέλθει, λόγῳ 
τῆς κακῆς λειτουργίας του ὅλα αὐτά τά χρόνια, τῆς κατασπατάλησης  

τοῦ δημοσίου χρήματος καί τοῦ εὐρύτερου δημοσίου τομέα, ἔχει ἐπιδοθεῖ σέ 
ἕναν ἀνώφελο ἀγῶνα εὐαισθητοποίησης τῶν πολιτῶν καί καλλιέργειας τῆς 
«φορολογικῆς συνείδησης».

Ἕνα ἀσυνείδητο καί σπάταλο Κράτος, τό ὁποῖο δέν μπορεῖ νά διαχειριστεῖ 
μέ σύνεση τίς ὑπηρεσίες του καί τά διαθέσιμά του, ἕνα Κράτος πού δέν γνω
ρίζει διαφανεῖς καί ἀδιάβλητες διαδικασίες, ἕνα Κράτος πού δέν κάνει ποτέ 
ἀπολογισμό τῶν πεπραγμένων του ἀλλά μόνο προϋπολογισμούς ἐξωφρενικούς, 
προκαλῶντας τήν κοινή γνώμη μέ τόν τρόπο πού διαθέτει τά κονδύλια του, αὐτό 
τό Κράτος ἔχει τό θράσος νά μιλᾶ στούς πολῖτες γιά φορολογική συνείδηση!

Γιατί νά ἔχει ὁ πολίτης φορολογική συνείδηση κ. Πρωθυπουργέ; Ποιά εἶναι 
τά ἀνταποδοτικά ὀφέλη πού ἔχει ὁ πολίτης ἀπό τό Κράτος κ. Ὑπουργοί; Ποιό 
εἶναι τό παράδειγμα πού δίνετε στό λαό κ. Βουλευτές;

Μέ τό νά διορίζετε οἱ μέν τούς δέ; Μέ τό νά τοποθετοῦνται σέ θέσεις «κλει
διά» ἄνθρωποι, χωρίς διοικητικά προσόντα ἀλλά μόνο ἐπειδή εἶναι ὁπαδοί τῶν 
μεγάλων κομμάτων καί ὕστερα, μέ τήν ἀλλαγή τῶν κυβερνήσεων νά ἀλλάζουν 
θέσεις καί νά ἐξακολουθοῦν νά ἀμείβονται ὅλοι καί οἱ εἰσερχόμενοι καί οἱ ἀποχω
ροῦντες; Μέ τό νά διορίζονται στά Πανεπιστήμια τῆς χώρας καί στά Ὑπουργεῖα 
ἄνθρωποι μέ διαπλεκόμενα συμφέροντα, χωρίς ἶχνος ντροπῆς γι’ αὐτά πού 
κάνουν; 

Μέ ὅλη αὐτή τή δράση τοῦ Κράτους, πῶς τολμᾶτε νά ζητᾶτε ἀπό τόν πο
λίτη νά ἔχει φορολογική συνείδηση; Γιατί νά εἶναι εἰλικρινής ὁ πολίτης σέ ἕνα 
ἀναξιόπιστο σύστημα; Γιατί νά δηλώνει τά εἰσοδήματά του; Γιατί νά ἀποδίδει 
φόρους στό Κράτος; Τί τοῦ παρέχει τό Κράτος; 

• Παρέχει Δωρεάν Παιδεία; Μά ποιά παιδεία παρέχεται στά παιδιά μας; Πό
σες μέρες τό χρόνο παρακολουθοῦν μαθήματα, ἄν ἀφαιρέσουμε τίς ἀπεργίες, 
τίς ἐκλογές τους, τίς συναντήσεις μέ τούς συμβούλους; Σέ τί κατάσταση βρί
σκονται τά κτιριακά συγκροτήματα τῆς  χώρας;  Τί διδάσκονται στά σχολεῖα; 
Ὑπάρχει μαθητής πού εἰσάγεται σέ Πανεπιστήμιο χωρίς νά καταφύγει πρῶτα σέ 
φροντιστήρια;

• Παρέχει Δωρεάν ‘Υγεία; Σέ τί κατάσταση βρίσκονται τά νοσοκομεῖα τῆς 
χώρας; Πιό πολλούς ἀλλοδαπούς περιθάλπουν, κάτω ἀπό ἀθλιότατες συνθῆκες, 
παρά Ἕλληνες φορολογούμενους. Ποιός ἀξιοπρεπής Ἕλληνας πολίτης κατα
φεύγει σέ δημόσιο νοσοκομεῖο γιά νά βρεῖ τήν ὑγεία του; 

• Ἔχει ὑγιεῖς Ἀσφαλιστικούς Ὀργανισμούς; Ποιό ἀσφαλιστικό ταμεῖο εἶναι 
ὑγιές σήμερα καί εὔρωστο; Οἱ μισθωτοί πληρώνουμε σχεδόν τό 16 μέ 18% τοῦ 
μισθοῦ μας γιά νά ἔχουμε σύνταξη καί περίθαλψη ἀλλά δέν θά προλάβουμε νά 
τή δοῦμε αὐτή τήν σύνταξη. Μέχρι νά φθάσουμε στήν ἡλικία συνταξιοδότησης, 
θά ἔχουν χρεοκοπήσει οἱ Ἀσφαλιστικοί Ὀργανισμοί. 

• Παρέχει Ἐθνική Ἂμυνα καί Προστασία στούς Πολῖτες; Πόσα σπίτια καί 
καταστήματα δέν καταληστεύονται κάθε μέρα, χωρίς ἡ ἀστυνομία νά μπορεῖ νά 
κάνει τίποτε γιά νά συλληφθοῦν οἱ δρᾶστες; Ἀκόμα κι ἄν συλληφθοῦν, ἀφήνο
νται ἀμέσως ἐλεύθεροι γιατί δέν ὑπάρχουν φυλακές γιά νά τούς κρατήσουν. 

• Παρέχει Δικαιοσύνη; Πόσος χρόνος χρειάζεται γιά νά ἐκδικαστεῖ μία 
ἁπλή ὑπόθεση; Τουλάχιστον δύο χρόνια! 

Ποιός τομέας τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ λειτουργεῖ, ἔστω ὑποτυπωδῶς, 
ὥστε νά δικαιολογεῖται τό Κράτος νά ζητᾶ ἀπό τούς πολῖτες νά συμπράξουν 
μαζί του; Μέ τί θράσος κ. Ὑπουργοί ἀτενίζετε τόν ἑλληνικό λαό καί ζητᾶτε 
εἰλικρίνεια; 

Γιά νά μήν ἐπεκταθοῦμε στίς μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις, τίς ὁποῖες ἀφοῦ 
τίς ἀναγκάζει νά δραστηριοποιοῦνται σέ πολύ ἀντίξοες οἰκονομικές συνθῆκες, 
τίς ὠθεῖ οὐσιαστικά στήν ἀνειλικρίνεια καί ἔρχεται μετά μέ τήν «περαίωση» 

«Ξημερώνει νέο ἔτος» ὅπως λένε τά παραδοσια
κά κάλαντα ἑνός ξεχασμένου ἀπό τό  Ἑλληνικό κρά
τος νησιοῦ τῶν Δωδεκανήσων, τῆς Καλύμνου. 

Ξημερώνει νέο ἔτος αλλά μπροστά μας παρα
μένει ἡ τραγωδία πού ἀφήνει πίσω του τό ἔτος πού 
φεύγει. Ἡ Πατρίδα μας ὁλοκληρωτικά ξεπουλημένη 
ἀπό τούς δοσίλογους πολιτικούς της, ἀναμένει πότε 
θά ξημερώσει ἐπιτέλους Νέο Ἔτος! 

Ξεχάστηκαν ἤ μᾶλλον ἐγκαταλείφθηκαν τά νη
σιά τοῦ Αἰγαίου, ἔμειναν ἀνεξέλεγκτα καί ἀφύλακτα 
τά βόρεια σύνορά μας, οἱ πολιτικοί μας ἀγνοοῦν 
τήν ὕπαρξη τῶν νησιῶν τοῦ Ἰονίου, ἐνῶ παράτησαν 
ἐντελῶς τήν Κρήτη. Ὁ Θεσσαλικός κάμπος εἶναι 
ἔρημος, ἡ Στερεά Ἑλλάδα ἕρμαιο ἑνός κατεστραμ
μένου ὁδικοῦ δικτύου πού βρίθει παρανόμων δι

οδίων καί πού δέν ἔχει ἄλλο σκοπό ἀπό τό νά τήν 
ἀποκλείσει ἀπό τήν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, ἐνῶ ἡ Πελο
πόννησος παλεύει ἀκόμα νά ἀναπνεύσει μέσα ἀπό τίς 
στάχτες της.

Μέσα σέ ὅλα αὐτά, μᾶς προσέθεσαν νέο χρέ
ος, ἀκρίβεια καί περιέκοψαν τούς μισθούς τῶν 
ἀσθενέστερων κοινωνικῶν στρωμάτων. Ὅλα αὐτά 
ἔρχονται νά συνθέσουν τήν ἐξαχρειωμένη εἰκόνα τῆς 
Ἑλλάδας ὅπως τήν ὁραματίστηκαν οἱ «Ἐθνάρχες» της 
καί οἱ ἀπόγονοί τους!

Ἡ Παράταξή μας ἀντί τῶν τυπικῶν εὐχῶν γιά 
τό νέο ἔτος ἀπευθύνει ἀγωνιστική πρόκληση/πρό
σκληση στόν πολιτικό χῶρο: Νά σταθεῖ ἔστω καί τήν 
ὕστατη ὥρα ὡς  Ἕλληνας καί ὄχι ὑπάλληλος ξένων 
συμφερόντων. 

Ἀπευθύνει υἱική παράκληση πρός τήν πνευμα
τική ἡγεσία τοῦ τόπου, μέ τήν εὐχή νά σταματήσει 
νά διαπλέκεται καί νά ἐξυπηρετεῖ τά συμφέροντα 
ἀνθρώπων πού βλάπτουν καί ζημιώνουν τό Κράτος 
μας. 

Τέλος, ἀπευθυνόμαστε στόν Ἑλληνικό λαό καί 
τοῦ ζητοῦμε νά κλείσει τήν τηλεόραση καί νά ἀνοίξει 
τό μυαλό του! Νά δεῖ καί νά κρίνει ποιός ἀγωνίζεται 
γιά τά συμφέροντα τοῦ τόπου καί ποιός γιά τά προ
σωπικά του. 

Ἀδέλφια, δέν ἔχουμε χρόνο!

Εἶναι ἡ Πατρίδα μας καί εἶναι ἡ τελευταία μας 
εὐκαιρία νά τήν πάρουμε πίσω!

πρωτοχρονιάτικο μήνυμα τοῦ προέδρου τῆς παρατάξεώς μας

 ] Η  Παράταξή μας σJς εmχεται 

 Εkλογημένο, Ε1ρηνικό καί

 Δημιουργικό τό Νέο { Ετος.

(Συνέχεια στήν σελ. �)
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h ελευςη Του ιωαννη kαποΔιςΤρια ςΤην ελλαΔα

Τόν Ἰανουάριο τοῦ 
1828 ὁ Ἰ. Καποδί

στριας ἀνέλαβε τήν δια
κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος 
κατόπιν ἐπίμονων προ

σκλήσεων τῶν συμπατριωτῶν μας. 
Τό κείμενο τοῦ ψηφίσματος τῆς Τρίτης Ἐθνο

συνέλευσης πού τόν ἀνακήρυξε Κυβερνήτη,  εἶχε 
ὡς ἑξής:

«Ἡ Ἐθνική Τρίτη τῶν Ἑλλήνων Συνέλευση: 
Θεωροῦσα, ὅτι ἡ ὑψηλή ἐπιστήμη τοῦ κυβερνᾷν 

τήν Πολιτείαν, καί φέρειν πρός εὐδαιμονίαν τά Ἔθνη, 
ἡ ἐξωτερική καί ἐσωτερική πολιτική, ἀπαιτεῖ πολ
λήν πεῖραν καί πολλά φῶτα, τά ὁποῖα ὁ βάρβαρος 
Ὀθωμανός δέν ἐπέτρεψε ποτέ εἰς τούς Ἕλληνας· 

Θεωροῦσα, ὅτι ἀπαιτεῖται ἐπί κεφαλῆς τῆς 
Ἑλληνικῆς Πολιτείας ὁ κατά πρᾶξιν καί θεωρίαν 
Πολιτικός Ἕλλην, διά νά τήν κυβερνήσῃ κατά τόν 
σκοπόν τῆς πολιτικῆς κοινωνίας·

Ψηφίζει
Α. Ὁ Κόμης Ἰωάννης Καποδίστριας ἐκλέγεται 

παρά τῆς Συνελεύσεως ταύτης ἐν ὀνόματι τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος, καί 
ἐμπιστεύεται τήν Νομοτελεστικήν αὐτῆς δύναμιν. 
[...]

Ἐν Τροιζῆνι τήν 3 Ἀπριλίου 1827.
Ὁ Πρόεδρος Γεώργιος Σισίνης»

Γιά τό διάστημα πού μεσολαβεῖ μέχρι νά φθά
σει ὁ Καποδίστριας στήν  Ἑλλάδα διορίστηκε 
Ἀντικυβερνητική Ἐπιτροπή ἡ ὁποία ἀνέλαβε τήν 
διακυβέρνηση.

Καί αὐτή μέ τή σειρά της διακήρυξε:

«Ἡ Ἀντικυβερνητική Ἐπιτροπή Διακηρύττει 
Πρός τό Πανελλήνιον.

Ἡ πεῖρα ἀπέδειξεν ὅτι διά νά διοικηθῶμεν 
καλῶς, ἔπρεπε νά ἔμβῃ ἐπί κεφαλῆς τῶν πραγμά
των ἄνθρωπος ἔμπειρος τῆς τέχνης τοῦ διοικεῖν. 
Τοῦτο ἐκπληροῦται σήμερον.

Ὁ Κόμης κ. Ἰωάννης Καποδίστριας, διορισμέ
νος διά τοῦ ὑπ’ἀριθ. ΣΤ’ ψηφίσματος Κυβερνήτης, 
ἔφθασεν εὐτυχῶς εἰς τήν Πατρίδα μας.

Σπεύδομεν λοιπόν ν’ ἀναγγείλωμεν τοῦτο πρός 
τό Πανελλήνιον, καί νά συγχαρῶμεν τό Ἔθνος, δι
ότι ἀπολαμβάνει εἰς τούς κόλπους του ἄνδρα, τοῦ 
ὁποίου τά φῶτα, ὁ πατριωτισμός καί ἡ εἰς τά πράγ
ματα ἐμπειρία, ὑπόσχονται βεβαίως ὅτι δέν θέλο
μεν ψευσθῆ εἰς τάς ἐλπίδας μας. Χαρῆτε λοιπόν, 
Ἕλληνες χαρῆτε, καί ἀποδώσατε εὐχαριστίας πρός 
τόν Ὕψιστον, ὅτι ἐπεσκέψατο ἡμᾶς καί ἀπέστειλε 
τῶν ἐπιθυμιῶν ἡμῶν τήν ἐκπλήρωσιν.

Ἐν Αἰγίνῃ τῇ 10 Ἰανουαρίου 1828
Ἡ Ἀντικυβερνητική Ἐπιτροπή

Γεώργιος Μαυρομιχάλης, Ἰω. Μ. Μιλαήτης, 
Ἰωαννούλης Νάκος

Ὁ ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν καί τῆς Ἀστυνομίας
Γραμματεύς τῆς Ἐπικρατείας

Ἀναστάσιος Λόντος»

Καί ἀλλοῦ ἡ Ἀντικυβερνητική Ἐπιτροπή 
ἀναφέρει:

«... Χαίρομεν ὅτι παραδίδομεν τάς ἡνίας τῆς 
Κυβερνήσεως εἰς χεῖρας ἀνδρός, Σεβαστοῦ διά τήν 
ἀρετήν του καί τά προτερήματά του, ἐμπείρου εἰς τά 
πράγματα, καί ἐν ἐνί λόγῳ τοιούτου, ὁποῖος μόνον 
ἐμπορεῖ νά φέρῃ τό Ἔθνος εἰς τήν ἀπόλαυσιν τῶν 
ἀγαθῶν τῆς διά τοσούτων αἱμάτων ἀποκτηθείσης 
ἐλευθερίας του.

Ἕλληνες! Δέν εἶναι περιττόν νά Σᾶς ὑπενθυ
μίσωμεν ὅτι, ἄν ἄλλοτε ἦτον ἀναγκαία ἡ πρός 
τούς νόμους καί τήν Κυβέρνησιν εὐπείθεια, ἤδη 
ἀποκαθίσταται ἀναγκαιοτέρα. Ὀφείλομεν νά δι
πλασιάσωμεν καί τήν προθυμίαν, καί τόν ζῆλόν 
μας, ὥστε ὁδηγούμενοι ἀπό τοιοῦτον συνετόν καί 
ἔμπειρον ἄνδρα νά δυνηθῶμεν τέλος πάντων νά 
ἀπολαύσωμεν τούς καρπούς τῶν ἑπταετῶν ἀγώνων 
μας.

Ἐν Αἰγίνῃ τῇ 12 Ἰανουαρίου 1828
Ἡ Ἀντικυβερνητική Ἐπιτροπή

Γεώργιος Μαυρομιχάλης, Ἰω. Μ. Μιλαήτης, 
Ἰωαννούλης Νάκος

Ὁ Ἐπί τῶν Ἐσωτερικῶν καί τῆς Ἀστυνομίας
Γραμματεύς τῆς Ἐπικρατείας

Ἀναστάσιος Λόντος»

Τελικά στίς 11 Ἰανουάριου 1828 τό Γουόρσπα
ϊτ (τό πλοῖο πού μετέφερε ἀπό τήν Ἀγκόνα τόν 
Κυβερνήτη) κατέπλευσε στήν Αἴγινα. Ὁ Κυβερνή
της ἔφθασε στήν Μητρόπολη, Ναός ἀφιερωμένος 
στήν Κοίμηση τῆς Παναγίας, ὅπου καί θά ψαλ
λόταν ἡ ἐπίσημη δοξολογία. Ἡ ἀντικυβερνητική 
ἐπιτροπή τόν ὁδήγησε σέ ὑπερυψωμένο θρόνο πού 
εἶχαν φτιάξει εἰδικά γι’ αὐτόν. Ἐκεῖνος ἀρνήθηκε 
καί «ἔμεινεν εἰς τό ἔδαφος ὄρθιος καί ἀσκεπής». 
Ἡ εὐσέβεια καί ἡ κατάνυξη μέ τήν ὁποία παρα
κολούθησε τή Λειτουργία ἐντυπωσίασε τόν κό
σμο. Περίμεναν νά δοῦν ἕναν ἄνθρωπο ὑπερόπτη 
καί ἀριστοκράτη καί ἀντίκρισαν ἕναν σεμνό καί 
ἀσκητικό κυβερνήτη.

«Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος
Διακηρύττει πρός τούς Ἕλληνας
«Ἐάν ὁ Θεός μεθ’ἡμῶν, οὐδείς καθ’ἡμῶν»
Τέλος πάντων εἶμαι ἐν μέσῳ ὑμῶν, καί διά τοῦτο 
ἀποδίδω χάριτας πρός τόν Ὕψιστον.

Ἡ διάχυσις τῆς ψυχῆς, μέ τήν ὁποίαν μέ 
ὑπεδέχθητε, καί τά δείγματα τῆς ἐμπιστοσύνης, μέ 
τά ὁποῖα εὐαρεστεῖσθε νά μέ περιστοιχῆτε, νύττουν 
βαθέως τήν καρδίαν μου. Καί δέν βλέπω τήν στιγ
μήν νά Σᾶς δώσω ὅλον ὁλόκληρον τό μέτρον τῆς 
ἀφοσιώσεως καί τῆς εὐγνωμοσύνης μου.

Θέλετε τό λάβει, ἐλπίζω, εὐθύς, ἀφοῦ οἱ 
Ἀντιπρόσωποί Σας, νομίμως κατασταθέντες εἰς 
Ἐθνικήν Συνέλευσιν, θέλουν γνωρίσει τάς διακοι
νώσεις, τάς ὁποίας ὀφείλω νά κάμω πρός αὐτούς.

Τότε θέλετ’ ἐμπορέσει νά βεβαιωθῆτε, ὅτι θέλετ’ ἐμπορέσει νά βεβαιωθῆτε, ὅτιθέλετ’ ἐμπορέσει νά βεβαιωθῆτε, ὅτι’ ἐμπορέσει νά βεβαιωθῆτε, ὅτιἐμπορέσει νά βεβαιωθῆτε, ὅτι νά βεβαιωθῆτε, ὅτινά βεβαιωθῆτε, ὅτι βεβαιωθῆτε, ὅτιβεβαιωθῆτε, ὅτι, ὅτιὅτι 
τά ταξίδιά μου, �ς καί αἱ προσπάθειαί μου ἀπό ταξίδιά μου, �ς καί αἱ προσπάθειαί μου ἀπόταξίδιά μου, �ς καί αἱ προσπάθειαί μου ἀπό μου, �ς καί αἱ προσπάθειαί μου ἀπόμου, �ς καί αἱ προσπάθειαί μου ἀπό, �ς καί αἱ προσπάθειαί μου ἀπό�ς καί αἱ προσπάθειαί μου ἀπό καί αἱ προσπάθειαί μου ἀπόκαί αἱ προσπάθειαί μου ἀπό αἱ προσπάθειαί μου ἀπόαἱ προσπάθειαί μου ἀπό προσπάθειαί μου ἀπόπροσπάθειαί μου ἀπό μου ἀπόμου ἀπό ἀπόἀπό 
τόν Μά�ον μῆνα, εἶχον μόνο καί ἐξαίρετον σκο Μά�ον μῆνα, εἶχον μόνο καί ἐξαίρετον σκοΜά�ον μῆνα, εἶχον μόνο καί ἐξαίρετον σκο μῆνα, εἶχον μόνο καί ἐξαίρετον σκομῆνα, εἶχον μόνο καί ἐξαίρετον σκο, εἶχον μόνο καί ἐξαίρετον σκοεἶχον μόνο καί ἐξαίρετον σκο μόνο καί ἐξαίρετον σκομόνο καί ἐξαίρετον σκο καί ἐξαίρετον σκοκαί ἐξαίρετον σκο ἐξαίρετον σκοἐξαίρετον σκο σκοσκο
πόν, νά ἐξάξουν τήν ἀγαπητήν μας Πατρίδα ἀπό, νά ἐξάξουν τήν ἀγαπητήν μας Πατρίδα ἀπόνά ἐξάξουν τήν ἀγαπητήν μας Πατρίδα ἀπό ἐξάξουν τήν ἀγαπητήν μας Πατρίδα ἀπόἐξάξουν τήν ἀγαπητήν μας Πατρίδα ἀπό τήν ἀγαπητήν μας Πατρίδα ἀπότήν ἀγαπητήν μας Πατρίδα ἀπό ἀγαπητήν μας Πατρίδα ἀπόἀγαπητήν μας Πατρίδα ἀπό μας Πατρίδα ἀπόμας Πατρίδα ἀπό Πατρίδα ἀπόΠατρίδα ἀπό ἀπόἀπό 
τήν ὀλεθρίαν μονήρη θέσιν, εἰς τήν ὁποίαν εἰσέτι ὀλεθρίαν μονήρη θέσιν, εἰς τήν ὁποίαν εἰσέτιὀλεθρίαν μονήρη θέσιν, εἰς τήν ὁποίαν εἰσέτι μονήρη θέσιν, εἰς τήν ὁποίαν εἰσέτιμονήρη θέσιν, εἰς τήν ὁποίαν εἰσέτι θέσιν, εἰς τήν ὁποίαν εἰσέτιθέσιν, εἰς τήν ὁποίαν εἰσέτι, εἰς τήν ὁποίαν εἰσέτιεἰς τήν ὁποίαν εἰσέτι τήν ὁποίαν εἰσέτιτήν ὁποίαν εἰσέτι ὁποίαν εἰσέτιὁποίαν εἰσέτι εἰσέτιεἰσέτι 
εὐρίσκεται, νά τήν καταστήσουν, ὥστε ν’ ἀπολαύῃ, νά τήν καταστήσουν, ὥστε ν’ ἀπολαύῃνά τήν καταστήσουν, ὥστε ν’ ἀπολαύῃ τήν καταστήσουν, ὥστε ν’ ἀπολαύῃτήν καταστήσουν, ὥστε ν’ ἀπολαύῃ καταστήσουν, ὥστε ν’ ἀπολαύῃκαταστήσουν, ὥστε ν’ ἀπολαύῃ, ὥστε ν’ ἀπολαύῃὥστε ν’ ἀπολαύῃ ν’ ἀπολαύῃν’ ἀπολαύῃ’ ἀπολαύῃἀπολαύῃ 
χωρίς ἀργοπορίαν τ’ ἀγαθά, ὅσα τήν ὑπόσχεται ἡ ἀργοπορίαν τ’ ἀγαθά, ὅσα τήν ὑπόσχεται ἡἀργοπορίαν τ’ ἀγαθά, ὅσα τήν ὑπόσχεται ἡ τ’ ἀγαθά, ὅσα τήν ὑπόσχεται ἡτ’ ἀγαθά, ὅσα τήν ὑπόσχεται ἡ’ ἀγαθά, ὅσα τήν ὑπόσχεται ἡἀγαθά, ὅσα τήν ὑπόσχεται ἡ, ὅσα τήν ὑπόσχεται ἡὅσα τήν ὑπόσχεται ἡ τήν ὑπόσχεται ἡτήν ὑπόσχεται ἡ ὑπόσχεται ἡὑπόσχεται ἡ ἡἡ 
πρῶτος παράγραφος τοῦ προσθέτου ἄρθρου τῆς ἐν παράγραφος τοῦ προσθέτου ἄρθρου τῆς ἐνπαράγραφος τοῦ προσθέτου ἄρθρου τῆς ἐν τοῦ προσθέτου ἄρθρου τῆς ἐντοῦ προσθέτου ἄρθρου τῆς ἐν προσθέτου ἄρθρου τῆς ἐνπροσθέτου ἄρθρου τῆς ἐν ἄρθρου τῆς ἐνἄρθρου τῆς ἐν τῆς ἐντῆς ἐν ἐνἐν 
Λονδίνῳ συνθήκης τῶν �� Ἰουλίου τοῦ παρελθόντος συνθήκης τῶν �� Ἰουλίου τοῦ παρελθόντοςσυνθήκης τῶν �� Ἰουλίου τοῦ παρελθόντος τῶν �� Ἰουλίου τοῦ παρελθόντοςτῶν �� Ἰουλίου τοῦ παρελθόντος �� Ἰουλίου τοῦ παρελθόντοςἸουλίου τοῦ παρελθόντος τοῦ παρελθόντοςτοῦ παρελθόντος παρελθόντοςπαρελθόντος 
ἔτους, καί νά τήν προμηθεύσουν ἀκόμη χρηματικά, καί νά τήν προμηθεύσουν ἀκόμη χρηματικάκαί νά τήν προμηθεύσουν ἀκόμη χρηματικά νά τήν προμηθεύσουν ἀκόμη χρηματικάνά τήν προμηθεύσουν ἀκόμη χρηματικά τήν προμηθεύσουν ἀκόμη χρηματικάτήν προμηθεύσουν ἀκόμη χρηματικά προμηθεύσουν ἀκόμη χρηματικάπρομηθεύσουν ἀκόμη χρηματικά ἀκόμη χρηματικάἀκόμη χρηματικά χρηματικάχρηματικά 
τινα μέσα ἐκ μέρους ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Δυνά μέσα ἐκ μέρους ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Δυνάμέσα ἐκ μέρους ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Δυνά ἐκ μέρους ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Δυνάἐκ μέρους ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Δυνά μέρους ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Δυνάμέρους ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Δυνά ὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Δυνάὅλων ἀνεξαιρέτως τῶν Δυνά ἀνεξαιρέτως τῶν Δυνάἀνεξαιρέτως τῶν Δυνά τῶν Δυνάτῶν Δυνά ΔυνάΔυνά

μεων, α�τινες ὑπέγραψαν τήν συνθήκην αὐτήν., α�τινες ὑπέγραψαν τήν συνθήκην αὐτήν.α�τινες ὑπέγραψαν τήν συνθήκην αὐτήν. ὑπέγραψαν τήν συνθήκην αὐτήν.ὑπέγραψαν τήν συνθήκην αὐτήν. τήν συνθήκην αὐτήν.τήν συνθήκην αὐτήν. συνθήκην αὐτήν.συνθήκην αὐτήν. αὐτήν.αὐτήν..
Αἱ τιμαί τῆς 12�2��� τοῦ παρόντος μηνός, τιμαί τῆς 12�2��� τοῦ παρόντος μηνός,τιμαί τῆς 12�2��� τοῦ παρόντος μηνός, τῆς 12�2��� τοῦ παρόντος μηνός,τῆς 12�2��� τοῦ παρόντος μηνός, 12�2��� τοῦ παρόντος μηνός,τοῦ παρόντος μηνός, παρόντος μηνός,παρόντος μηνός, μηνός,μηνός,, 

ἔχουσαι ἀντικείμενον τήν σημαίαν Σας, καί τήν ἀντικείμενον τήν σημαίαν Σας, καί τήνἀντικείμενον τήν σημαίαν Σας, καί τήν τήν σημαίαν Σας, καί τήντήν σημαίαν Σας, καί τήν σημαίαν Σας, καί τήνσημαίαν Σας, καί τήν Σας, καί τήνΣας, καί τήν, καί τήνκαί τήν τήντήν 
καθιέρωσιν τῆς νέας Κυβερνήσεώς Σας, θέλουν τῆς νέας Κυβερνήσεώς Σας, θέλουντῆς νέας Κυβερνήσεώς Σας, θέλουν νέας Κυβερνήσεώς Σας, θέλουννέας Κυβερνήσεώς Σας, θέλουν Κυβερνήσεώς Σας, θέλουνΚυβερνήσεώς Σας, θέλουν Σας, θέλουνΣας, θέλουν, θέλουνθέλουν 
Σᾶς ἐνθαρρύνει νά πιστεύσετε μετ’ ἐμοῦ, ὅτι, ἐάν ἐνθαρρύνει νά πιστεύσετε μετ’ ἐμοῦ, ὅτι, ἐάνἐνθαρρύνει νά πιστεύσετε μετ’ ἐμοῦ, ὅτι, ἐάν νά πιστεύσετε μετ’ ἐμοῦ, ὅτι, ἐάννά πιστεύσετε μετ’ ἐμοῦ, ὅτι, ἐάν πιστεύσετε μετ’ ἐμοῦ, ὅτι, ἐάνπιστεύσετε μετ’ ἐμοῦ, ὅτι, ἐάν μετ’ ἐμοῦ, ὅτι, ἐάνμετ’ ἐμοῦ, ὅτι, ἐάν’ ἐμοῦ, ὅτι, ἐάνἐμοῦ, ὅτι, ἐάν, ὅτι, ἐάνὅτι, ἐάν, ἐάνἐάν 
ὁ ἀνωτέρω σκοπός δέν κατορθώθη ἀκόμη, θέλει ἀνωτέρω σκοπός δέν κατορθώθη ἀκόμη, θέλειἀνωτέρω σκοπός δέν κατορθώθη ἀκόμη, θέλει σκοπός δέν κατορθώθη ἀκόμη, θέλεισκοπός δέν κατορθώθη ἀκόμη, θέλει δέν κατορθώθη ἀκόμη, θέλειδέν κατορθώθη ἀκόμη, θέλει κατορθώθη ἀκόμη, θέλεικατορθώθη ἀκόμη, θέλει ἀκόμη, θέλειἀκόμη, θέλει, θέλειθέλει 
κατορθωθῆ τήν στιγμήν, καθ’ ἤν ἐσωτερική Διοίκη τήν στιγμήν, καθ’ ἤν ἐσωτερική Διοίκητήν στιγμήν, καθ’ ἤν ἐσωτερική Διοίκη στιγμήν, καθ’ ἤν ἐσωτερική Διοίκηστιγμήν, καθ’ ἤν ἐσωτερική Διοίκη, καθ’ ἤν ἐσωτερική Διοίκηκαθ’ ἤν ἐσωτερική Διοίκη’ ἤν ἐσωτερική Διοίκηἤν ἐσωτερική Διοίκη ἐσωτερική Διοίκηἐσωτερική Διοίκη ΔιοίκηΔιοίκη
σις, ἰσχύουσα μόνον διά τῶν Νόμων, θέλει δυνηθῆ, ἰσχύουσα μόνον διά τῶν Νόμων, θέλει δυνηθῆἰσχύουσα μόνον διά τῶν Νόμων, θέλει δυνηθῆ μόνον διά τῶν Νόμων, θέλει δυνηθῆμόνον διά τῶν Νόμων, θέλει δυνηθῆ διά τῶν Νόμων, θέλει δυνηθῆδιά τῶν Νόμων, θέλει δυνηθῆ τῶν Νόμων, θέλει δυνηθῆτῶν Νόμων, θέλει δυνηθῆ Νόμων, θέλει δυνηθῆΝόμων, θέλει δυνηθῆ, θέλει δυνηθῆθέλει δυνηθῆ δυνηθῆδυνηθῆ 
νά Σᾶς διασώσῃ ἀπό την φρικτήν ἀναρχίαν, και Σᾶς διασώσῃ ἀπό την φρικτήν ἀναρχίαν, καιΣᾶς διασώσῃ ἀπό την φρικτήν ἀναρχίαν, και διασώσῃ ἀπό την φρικτήν ἀναρχίαν, καιδιασώσῃ ἀπό την φρικτήν ἀναρχίαν, και ἀπό την φρικτήν ἀναρχίαν, καιἀπό την φρικτήν ἀναρχίαν, και την φρικτήν ἀναρχίαν, καιτην φρικτήν ἀναρχίαν, και φρικτήν ἀναρχίαν, καιφρικτήν ἀναρχίαν, και ἀναρχίαν, καιἀναρχίαν, και, καικαι 
οὕτω βαθμηδόν νά Σᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τήν πρόοδον βαθμηδόν νά Σᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τήν πρόοδονβαθμηδόν νά Σᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τήν πρόοδον νά Σᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τήν πρόοδοννά Σᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τήν πρόοδον Σᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τήν πρόοδονΣᾶς ὁδηγήσῃ εἰς τήν πρόοδον ὁδηγήσῃ εἰς τήν πρόοδονὁδηγήσῃ εἰς τήν πρόοδον εἰς τήν πρόοδονεἰς τήν πρόοδον τήν πρόοδοντήν πρόοδον πρόοδονπρόοδον 
τῆς ἐθνικῆς καί πολιτικῆς ἀναγεννήσεώς Σας. ἐθνικῆς καί πολιτικῆς ἀναγεννήσεώς Σας.ἐθνικῆς καί πολιτικῆς ἀναγεννήσεώς Σας. καί πολιτικῆς ἀναγεννήσεώς Σας.καί πολιτικῆς ἀναγεννήσεώς Σας. πολιτικῆς ἀναγεννήσεώς Σας.πολιτικῆς ἀναγεννήσεώς Σας. ἀναγεννήσεώς Σας.ἀναγεννήσεώς Σας. Σας.Σας..

Τότε μόνον θέλετε δυνηθῆ νά ἀποδώσετε μόνον θέλετε δυνηθῆ νά ἀποδώσετεμόνον θέλετε δυνηθῆ νά ἀποδώσετε θέλετε δυνηθῆ νά ἀποδώσετεθέλετε δυνηθῆ νά ἀποδώσετε δυνηθῆ νά ἀποδώσετεδυνηθῆ νά ἀποδώσετε νά ἀποδώσετενά ἀποδώσετε ἀποδώσετεἀποδώσετε 
εἰς τούς συμμάχους Μονάρχας τά δί’ αὐτούς τούς συμμάχους Μονάρχας τά δί’ αὐτούςτούς συμμάχους Μονάρχας τά δί’ αὐτούς συμμάχους Μονάρχας τά δί’ αὐτούςσυμμάχους Μονάρχας τά δί’ αὐτούς Μονάρχας τά δί’ αὐτούςΜονάρχας τά δί’ αὐτούς τά δί’ αὐτούςτά δί’ αὐτούς δί’ αὐτούςδί’ αὐτούς αὐτούςαὐτούς 
ἀπαραίτητα ἐνέχυρα, ὥστε νά μήν ἀμφιβάλλουν ἐνέχυρα, ὥστε νά μήν ἀμφιβάλλουνἐνέχυρα, ὥστε νά μήν ἀμφιβάλλουν, ὥστε νά μήν ἀμφιβάλλουνὥστε νά μήν ἀμφιβάλλουν νά μήν ἀμφιβάλλουννά μήν ἀμφιβάλλουν μήν ἀμφιβάλλουνμήν ἀμφιβάλλουν ἀμφιβάλλουνἀμφιβάλλουν 
πλέον περί τῆς ὁδοῦ τήν ὁποία θέλετε γνωρίσει καί περί τῆς ὁδοῦ τήν ὁποία θέλετε γνωρίσει καίπερί τῆς ὁδοῦ τήν ὁποία θέλετε γνωρίσει καί τῆς ὁδοῦ τήν ὁποία θέλετε γνωρίσει καίτῆς ὁδοῦ τήν ὁποία θέλετε γνωρίσει καί ὁδοῦ τήν ὁποία θέλετε γνωρίσει καίὁδοῦ τήν ὁποία θέλετε γνωρίσει καί τήν ὁποία θέλετε γνωρίσει καίτήν ὁποία θέλετε γνωρίσει καί ὁποία θέλετε γνωρίσει καίὁποία θέλετε γνωρίσει καί θέλετε γνωρίσει καίθέλετε γνωρίσει καί γνωρίσει καίγνωρίσει καί καίκαί 
δυνηθῆ νά ὁδεύσετε, πρός ἐκπλήρωσιν τῶν σωτη νά ὁδεύσετε, πρός ἐκπλήρωσιν τῶν σωτηνά ὁδεύσετε, πρός ἐκπλήρωσιν τῶν σωτη ὁδεύσετε, πρός ἐκπλήρωσιν τῶν σωτηὁδεύσετε, πρός ἐκπλήρωσιν τῶν σωτη, πρός ἐκπλήρωσιν τῶν σωτηπρός ἐκπλήρωσιν τῶν σωτη ἐκπλήρωσιν τῶν σωτηἐκπλήρωσιν τῶν σωτη τῶν σωτητῶν σωτη σωτησωτη
ρίων σκοπῶν ο�τινες ἐγέννησαν τήν πράξιν τῆς �� σκοπῶν ο�τινες ἐγέννησαν τήν πράξιν τῆς ��σκοπῶν ο�τινες ἐγέννησαν τήν πράξιν τῆς �� ο�τινες ἐγέννησαν τήν πράξιν τῆς ��ο�τινες ἐγέννησαν τήν πράξιν τῆς �� ἐγέννησαν τήν πράξιν τῆς ��ἐγέννησαν τήν πράξιν τῆς �� τήν πράξιν τῆς ��τήν πράξιν τῆς �� πράξιν τῆς ��πράξιν τῆς �� τῆς ��τῆς �� �� 
Ἰουλίου καί τήν εἰς αἰῶνα ἀξιομνημόνευτον ἡμέραν καί τήν εἰς αἰῶνα ἀξιομνημόνευτον ἡμέρανκαί τήν εἰς αἰῶνα ἀξιομνημόνευτον ἡμέραν τήν εἰς αἰῶνα ἀξιομνημόνευτον ἡμέραντήν εἰς αἰῶνα ἀξιομνημόνευτον ἡμέραν εἰς αἰῶνα ἀξιομνημόνευτον ἡμέρανεἰς αἰῶνα ἀξιομνημόνευτον ἡμέραν αἰῶνα ἀξιομνημόνευτον ἡμέραναἰῶνα ἀξιομνημόνευτον ἡμέραν ἀξιομνημόνευτον ἡμέρανἀξιομνημόνευτον ἡμέραν ἡμέρανἡμέραν 
τῆς 8 �20�� Ὀκτωβρίου. 8 �20�� Ὀκτωβρίου.Ὀκτωβρίου..

Πρίν τούτου δέν ἔχετε τό δίκαιον νά ἐλπίσετε τούτου δέν ἔχετε τό δίκαιον νά ἐλπίσετετούτου δέν ἔχετε τό δίκαιον νά ἐλπίσετε δέν ἔχετε τό δίκαιον νά ἐλπίσετεδέν ἔχετε τό δίκαιον νά ἐλπίσετε ἔχετε τό δίκαιον νά ἐλπίσετεἔχετε τό δίκαιον νά ἐλπίσετε τό δίκαιον νά ἐλπίσετετό δίκαιον νά ἐλπίσετε δίκαιον νά ἐλπίσετεδίκαιον νά ἐλπίσετε νά ἐλπίσετενά ἐλπίσετε ἐλπίσετεἐλπίσετε 
τάς ὁποίας ὑπέρ ὑμῶν ἐπεκαλέσθην βοηθείας, ὁποίας ὑπέρ ὑμῶν ἐπεκαλέσθην βοηθείας,ὁποίας ὑπέρ ὑμῶν ἐπεκαλέσθην βοηθείας, ὑπέρ ὑμῶν ἐπεκαλέσθην βοηθείας,ὑπέρ ὑμῶν ἐπεκαλέσθην βοηθείας, ὑμῶν ἐπεκαλέσθην βοηθείας,ὑμῶν ἐπεκαλέσθην βοηθείας, ἐπεκαλέσθην βοηθείας,ἐπεκαλέσθην βοηθείας, βοηθείας,βοηθείας,, 
οὔτε καμμίαν ἄλλην συνδρομήν, διά νά δυνηθῆτε καμμίαν ἄλλην συνδρομήν, διά νά δυνηθῆτεκαμμίαν ἄλλην συνδρομήν, διά νά δυνηθῆτε ἄλλην συνδρομήν, διά νά δυνηθῆτεἄλλην συνδρομήν, διά νά δυνηθῆτε συνδρομήν, διά νά δυνηθῆτεσυνδρομήν, διά νά δυνηθῆτε, διά νά δυνηθῆτεδιά νά δυνηθῆτε νά δυνηθῆτενά δυνηθῆτε δυνηθῆτεδυνηθῆτε 
νά εὕρετε τά μέσα νά εἰσάξετε τήν ἐσωτερικήν εὕρετε τά μέσα νά εἰσάξετε τήν ἐσωτερικήνεὕρετε τά μέσα νά εἰσάξετε τήν ἐσωτερικήν τά μέσα νά εἰσάξετε τήν ἐσωτερικήντά μέσα νά εἰσάξετε τήν ἐσωτερικήν μέσα νά εἰσάξετε τήν ἐσωτερικήνμέσα νά εἰσάξετε τήν ἐσωτερικήν νά εἰσάξετε τήν ἐσωτερικήννά εἰσάξετε τήν ἐσωτερικήν εἰσάξετε τήν ἐσωτερικήνεἰσάξετε τήν ἐσωτερικήν τήν ἐσωτερικήντήν ἐσωτερικήν ἐσωτερικήνἐσωτερικήν 
εὐταξίαν, καί νά φυλάξετε τήν ὑπόληψίν Σας εἰς, καί νά φυλάξετε τήν ὑπόληψίν Σας εἰςκαί νά φυλάξετε τήν ὑπόληψίν Σας εἰς νά φυλάξετε τήν ὑπόληψίν Σας εἰςνά φυλάξετε τήν ὑπόληψίν Σας εἰς φυλάξετε τήν ὑπόληψίν Σας εἰςφυλάξετε τήν ὑπόληψίν Σας εἰς τήν ὑπόληψίν Σας εἰςτήν ὑπόληψίν Σας εἰς ὑπόληψίν Σας εἰςὑπόληψίν Σας εἰς Σας εἰςΣας εἰς εἰςεἰς 
τόν ἔξω κόσμον... ἔξω κόσμον...ἔξω κόσμον... κόσμον...κόσμον......

Ἐν Αἰγίνῃ τῇ 20 Ἰανουαρίου 1828
Ὁ Κυβερνήτης

Ἰ. Ἀ. Καποδίστριας»

Μετά τούς ἀπελευθερωτικούς ἀγῶνες 
ἐναντίον τῶν Τούρκων πού ἔδωσαν οἱ  Ἕλληνες, 
κάλεσαν τόν Καποδίστρια, ἄνδρα ἀναγνωρισμένης 
ἀξίας καί ἤθους ὥστε νά βγάλει τή χώρα ἀπό 
τό ἀδιέξοδο καί τήν δεινή κατάσταση πού εἶχε 
περιέλθει. 

Ὁ Καποδίστριας μπροστά στό δύσκολο ἔργο 
πού ἀνέλαβε, πρῶτα ἀπό ὅλα διακήρυξε «Ἐάν ὁ 
Θεός μεθ’ἡμῶν, οὐδείς καθ’ἡμῶν». Μέ αὐτό τό 
Πιστεύω ἀγωνίσθηκε καί προσπέρασε ὅλες τίς δυ
σκολίες. Ἔθεσε τίς βάσεις ἑνός σύγχρονου κράτους 
καί ξεκίνησε τίς διαδικασίες γιά τήν ἐπίλυση μακρο
χρόνιων προβλημάτων πού ταλαιπωροῦσαν τήν 
πατρίδα μας καί πού, δυστυχῶς, τήν ταλαιπωροῦν 
ἀκόμα καί σήμερα.  Πάνω ἀπ’ ὅλα ὅμως ἔβαζε 
τήν πίστη του στό Θεό καί τήν ἀγάπη του γιά τήν 
Ἑλλάδα. 

Δυστυχῶς, στίς δύσκολες μέρες πού ἡ πατρίδα 
μας διέρχεται σήμερα, δέν ὑπάρχουν ἄνδρες σάν 
τόν Καποδίστρια, οἱ ὁποῖοι θά πάρουν στούς ὤμους 
τους τό φορτίο τῆς χώρας μας. Δέν ὑπάρχουν πο
λιτικοί ἄνδρες πού νά βάζουν τήν πίστη τους στό 
Θεό πάνω ἀπό ὅλα. Ἐξορίσαμε τό Θεό ἀπό τήν ζωή 
μας καί μοιραῖα ἀπό τήν πολιτική μας. 

Οἱ ἄνθρωποι πού δημιούργησαν καί 
συντηροῦν τά προβλήματα ὅλα αὐτά τά χρόνια, 
οἱ ὁποῖοι ἔφεραν τή χώρα ἐσκεμμένα σέ αὐτή τήν 
κατάσταση, ἔρχονται καί πάλι νά μᾶς ποῦν ὅτι θά 
μᾶς βγάλουν ἀπό τήν κρίση καί θά μᾶς σώσουν. 
Καί τό κακό διαιωνίζεται καθώς ὑπάρχουν ἀκόμα 
Ἕλληνες πού ἐξακολουθοῦν νά τούς πιστεύουν 
καί νά τούς ψηφίζουν, ἐπιβεβαιώνοντας τό ρητό: 
«κατά τό λαό καί οἱ ἄρχοντες».

Νικόλαος Καρζῆς
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νά τούς δώσει καί τό συγχωροχάρτι! Ποιό τό κίνητρο λοιπόν νά εἶναι κάποιος 
ἐπιχειρηματίας εἰλικρινής; Ἀφοῦ κάποια στιγμή, με μία περαίωση θά καθαρίσει! 
Ἀλλίμονο στόν εἰλικρινῆ! Ἀυτόν θά τόν «ξετινάξει» ὁ παράλογος ἐλεγκτικός 
μηχανισμός!

 Ἡ κυβέρνηση πῆρε κάποια μέτρα γιά νά ἀντιμετωπιστεῖ ἡ κρίση τῆς χώρας 
μας. Ἀντί νά «λεπτύνει» τόν Δημόσιο Τομέα, ἀντί νά ὑποχρεώσει τούς δημοσί
ους ὑπαλλήλους νά δουλέψουν πραγματικά, ἔκοψε ἀδιακρίτως συντάξεις καί 
μισθούς. Ἀντί νά ἐξεταστοῦν μία πρός μία οἱ Ὑπηρεσίες τοῦ Δημοσίου καί νά 
ἀπογραφοῦν οἱ πραγματικά ἐργαζόμενοι, κόπηκαν ἀπό ὅλους ἀνεξαιρέτως οἱ 
ἀποδοχές.

Δέν ὑπάρχουν συστήματα ἀξιολόγησης καί ἀξιοκρατίας; Δέν ὑπάρχει 
μάνατζμεντ σέ καμμία δημόσια ὑπηρεσία; 

Στόν ἰδιωτικό τομέα καί ἡ μικρότερη ἐπιχείρηση μέ πέντε ἤ δέκα ὑπαλλή
λους δουλεύει «ρολόι»! Γιατί στόν δημόσιο δέν μπορεῖ νά δουλέψει τίποτα; Δέν 
ὑπάρχουν Διευθυντές καί Γενικοί Δ/ντές; Μόνο μισθολογικά διαχωρίζονται;

Ἡ μόνη λύση πού βρῆκε τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο τῆς κυβέρνησης ἦταν νά 
κόψει ἀδιακρίτως μισθούς ἀπό ὅλους τούς δημοσίους ὑπαλλήλους; Καί ἀπό 
τούς ἐνσυνείδητους (ἔστω καί ἐλάχιστους) πού δούλευαν, ἀκόμα καί πέραν τοῦ 
ὡραρίου τους καί ἀπό τούς χιλιάδες «δηλωμένους» δημοσίους ὑπαλλήλους, οἱ 
ὁποῖοι κάθονταν σπίτι τους καί τούς πλήρωνε τό Δημόσιο! 

Ἀποφάσισε ἔπειτα, νά κόψει ἀπό 
τούς συνταξιούχους, γιατί κατά τήν Κυ
βέρνηση οἱ συνταξιοῦχοι δέν προσφέ
ρουν στό Κράτος! Τόσα χρόνια πού κο
πίαζαν δέν ὑπολογίζονται. Δούλευαν 
ὅλη τους τή ζωή γιά νά φθάσουν στά 
65 τους χρόνια νά αἰσθάνονται ζητιᾶνοι 
στήν πατρίδα τους! Τόσα χρόνια πού 
εἰσέπραττε τό Δημόσιο τίς εἰσφορές 
τους διά τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων, 
ἦταν καλοί καί χρήσιμοι. Τώρα πού ἦρθε 
ἡ ὥρα νά ἀνταποδώσει τό Κράτος, τούς 
δίνει 500 και 600€ γιά νά ζήσουν. Ζεῖ ὁ κ. Πρωθυπουργός μέ 600€ τό μήνα; Ζοῦν 
οἱ κ. βουλευτές ἀκόμα καί μέ 1000€ τό μήνα; Ἄραγε πόσοι βουλευτές γνωρίζουν 
πόσο κοστίζει ἕνα κιλό ψωμί; Πόσο κοστίζει ἕνα λίτρο φρέσκο γάλα; 

Ἔφθασαν νά ἐξετάζουν νά κόψουν ἀκόμα καί ἀπό τούς πολυτέκνους τά πε
νιχρά βοηθήματα πού παρέχουν, τῶν 210€ τό μήνα! Ἀπό ἐκεῖ θά ἐξασφαλίσουν 
τά κονδύλια! Ἀντί νά στηρίξουν μέ κάθε τρόπο τήν ἑλληνική οἰκογένεια, προ
καλοῦν τήν κοινή γνώμη λέγοντας ὅτι ἐνδέχεται νά κόψουν ἀπό τούς πολυτέ
κνους τήν «μεγάλη» παροχή!

Τό ὡραῖο εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει ἴχνος ντροπῆς στούς κυβερνῶντες ἀλλά δέν 
ὑπάρχει οὔτε καί λογική στούς πολῖτες, οἱ ὁποῖοι τήν μία μέρα δίνουν ψῆφο ἐμπι
στοσύνης σέ αὐτά τά πρόσωπα καί τήν ἄλλη ἡμέρα καταστρέφουν τή χώρα μέ 
τίς ἀπεργιακές τους κινητοποιήσεις!

Πιό ἐπίκαιροι ἀπό ποτέ οἱ στίχοι τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ:
Δυστυχής παρηγορία 
μόνη σοῦ ’μεινε νά  λές
Περασμένα μεγαλεῖα 
Καί διηγῶντας τα νά κλαῖς.

Μαρίνα Διαμαντῆ

Ἄλλο ἕνα νέο ἔτος ἀνατέλλει βρίσκοντας τήν Ἑλλάδα ἐπιφυλακτική, μου
διασμένη καί φοβισμένη γιά τό τί θά ἐπακολουθήσει. Ἀντί τῆς χαρᾶς καί 

τῆς ἐλπίδας ἀνατέλλει ἡ ἀπογοήτευση, ὁ φόβος γιά τό ἀβέβαιο μέλλον μας 
καί ἡ ἀγανάκτηση γιατί αὐτός ὁ τόπος δέν κάνει οὔτε μισό βῆμα μπροστά, 
ἐδῶ καί ἀρκετά χρόνια.

Ἄν κάνουμε ἕναν ἀπολογισμό τοῦ ἔτους πού πέρασε, θά δοῦμε ὅτι οἱ 
πιό πολλές ἀναμνήσεις μας ἀπό τήν πολιτική ζωή τῆς χώρας εἶναι ὀδυνηρές. 
Οἱ πολιτικοί πού κυβερνοῦν, ἐξυπηρέτησαν καί ἐξυπηρετοῦν τά συμφέροντα 
ὅλων τῶν ἄλλων κρατῶν, ἐκτός τῆς Ἑλλάδας καί ἔχουν φέρει τούς ἁπλούς 
πολῖτες στό ὅριο τῆς ἀναξιοπρεποῦς διαβίωσης.

Ὁ ἑλληνικός λαός ἀπέδειξε γιά ἄλλη μιά φορά ὅτι πάσχει ἀπό ἕνα εἶδος 
σχιζοφρένειας, ὅπου τή μιά στιγμή ἐκλέγει τούς ἴδιους πολιτικούς πού τόν 
καταστρέφουν καί τόν ὑπόλοιπο καιρό ἀναλώνεται σέ ἀπεργίες καί διαμαρ
τυρίες, δυσχεραίνοντας τήν ζωή ὅλων τῶν πολιτῶν.

Μεγάλες πνευματικές προσωπικότητες ἔφυγαν ἀπό τήν ζωή ἀφήνοντάς 
μας φτωχότερους, καί τελικά στεκόμαστε μπρός στό ἀβέβαιο μέλλον μας 
ἀναλογιζόμενοι πόσο χειρότερα μποροῦν νά ἐξελιχθοῦν τά πράγματα στήν 
νέα χρονιά.

Μέ τήν πολιτική παράταξη ΚΟΙΝΩΝΙΑ, δώσαμε στούς  Ἕλληνες ψηφο
φόρους τήν δυνατότητα νά μιλήσουν, νά ἀντισταθοῦν στό κατρακύλισμα 
τοῦ τόπου μας, δώσαμε νόημα καί νέο ὅραμα στή ζωή μας, θέσαμε ἕνα σκο
πό στή ζωή μας: νά γίνουμε καλύτεροι ἄνθρωποι, πρῶτα γιά μᾶς τούς ἴδιους 
καί ἔπειτα γιά τήν Ἑλλάδα. Προτείναμε λύσεις, καλέσαμε καί καλοῦμε τόν 
ὁποιοδήποτε νά συνδράμει μαζί μας πρός τό συμφέρον ὅλων, ἀλλά αὐτό πού 
διαπιστώσαμε εἶναι ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν εἶναι ἐλεύθερη. Δέν μπορεῖ ὁ λαός νά 
ἀποφασίσει τίποτε μόνος του γιατί ἄλλοι ὁρίζουν τήν ζωή του. Κάποιοι ἔχουν 
δέσει χειροπόδαρα τήν πατρίδα μας καί ἔχουν καταλάβει κάθε νευραλγικό 
πόστο τῆς κοινωνίας μας, καταδικάζοντας μέ τίς ἀποφάσεις τους ὅλους τούς 
Ἕλληνες.

Οἱ τελευταῖες δημοτικές ἐκλογές ἀπέδειξαν ὅτι ὁποιεσδήποτε ἐκλογές 
καί νά γίνουν στήν Ἑλλάδα, θά ἔχουν κομματικό χαρακτῆρα. Δέν μπορεῖ νά 
ξεφύγει τό ἔθνος μας ἀπό αὐτήν τήν κατάρα τῶν δύο μεγάλων κομμάτων πού 
καταστρέφουν τήν πατρίδα μας, ἐξυπηρετῶντας τά προσωπικά τους συμφέ
ροντα καί ὅλων τῶν μικρῶν κομμάτων πού συστήθηκαν ἀπό ἀποτυχημένα 
πολιτικά πρόσωπα, τά ὁποῖα δέν μπόρεσαν νά ἐπιβιώσουν στά μεγάλα κόμ
ματα καί ἀποκόπηκαν δημιουργῶντας νέα, προσπαθῶντας νά μᾶς πείσουν 
ὅτι ἄλλαξαν! Ἄν ἄλλαζαν, θά ἔπρεπε νά ἀποσυρθοῦν ἀπό τήν δημόσια ζωή 
καί νά ζήσουν τήν ὑπόλοιπη ζωή τους παρέχοντας ἐθελοντικά κοινωνικό 
ἔργο στήν ὑπηρεσία τῶν πολιτῶν πού ἀδίκησαν καί ἐξαθλίωσαν. 

Τά μεγάλα πνευματικά ἀναστήματα πού μᾶς ἔδιναν δύναμη, ὤθηση καί 
κουράγιο νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες τῆς ζωῆς μας φεύγουν σιγά
σιγά ἀπό αὐτόν τόν κόσμο, ἀφήνοντάς μας ὀρφανούς. 

Αὐτήν τήν ὕστατη ὥρα θεωροῦμε ὅτι πρέπει καί μπορεῖ ἡ Διοίκηση 
τῆς Ἐκκλησίας νά δώσει τό καλό παράδειγμα διακυβέρνησης. Νά δώσει ἡ 
Ἐκκλησία στόν Ἑλληνικό λαό τήν ἔμπρακτη ἀπόδειξη ὅτι μπορεῖ ἡ Ἑλλάδα 
νά ἐλευθερωθεῖ. Ὃταν δείξει ὅτι ὑπάρχει ὑγιής τρόπος διακυβέρνησης τῶν 
ὑπηρεσιῶν Της καί τῶν ὀργανισμῶν Της, τότε καί ὁ ἑλληνικός λαός θά μπορεῖ 
νά πιστέψει ὅτι ὑπάρχει ἐλπίδα νά ἀλλάξει καί ἡ πολιτική ζωή τοῦ τόπου. 

Ὅλοι στρέφουμε τά βλέματα πρός τά ἐκεῖ, ἀναζητῶντας μέ ἀγωνία μιά 
ἀκτίνα ἐλπίδας, ἀναζητῶντας κληρικούς καί λαϊκούς πού δέν ἀναλώνονται σέ 
παραπλανητικούς πολέμους δυσειδαιμονικούς προσπαθῶντας νά ξορκίσουν 
τό κακό μήν τύχει καί βρεῖ τούς πολῖτες στόν ὕπνο, ἀναζητῶντας ἀναστήματα 
πνευματικά πού δείχνουν τόν δρόμο τῆς ἀφύπνισης καί τῆς λογικῆς. 

Δέν ὑπάρχουν δυστυχῶς οὔτε ἐκκλησιαστικά ἔντυπα πού νά καταγρά
φουν μέ τήν δημοσιογραφική πένα τους τήν πραγματική κατάσταση τῆς  πα
τρίδας μας καί νά δείχνουν μέσα ἀπό τήν Ὀρθοδοξία ἕνα δρόμο σωτηρίας. 

Τό κακό μᾶς ἔχει ἤδη καταλάβει, ὅσο κι ἄν τό ξορκίζουμε κυνηγῶντας 
κάρτες καί ἀριθμούς. Κυνηγᾶμε τούς ἀριθμούς καί δέν βλέπουμε αὐτούς 
οἱ ὁποῖοι μᾶς ἀποπροσανατολίζουν μέ αὐτόν τόν τρόπο ἀπό τά πραγματι
κά προβλήματα καί μᾶς ὑποτάσσουν σ’ αὐτούς τούς ἀριθμούς, ἐνῶ οἱ ἴδιοι 
βασιλεύουν! 

Ἄς εἶναι τό νέο ἔτος μιά νέα ἀρχή ὡριμότητος καί περισυλλογῆς γιά 
ὅλους. Ἄς προσπαθήσουμε νά ὁραματιστοῦμε τό μέλλον τῆς πατρίδος μας 
ὅπως τό θέλουμε ἐμεῖς νά γίνει κι ὄχι ὅπως μᾶς λένε ὅτι θά εἶναι. Ἄς προσπα
θήσουμε ὅλοι νά ξαναβροῦμε τήν χαμένη λογική μας καί ὕστερα τήν χαμένη 
μας Πατρίδα!

Ἡ Σύνταξη τῆς ἐφημερίδας μας σᾶς εὔχεται 
Καλή καί Εὐλογημένη Χρονιά, Δημιουργική καί Καρποφόρα

Ἀπό αὐτό τό τεῦχος
Ἀλλάζει ἡ Σύνταξη τῆς Ἐφημερίδας μας. Μέ ἀφορμή λοιπόν 
τή νέα μας συνεργασία, σᾶς καλοῦμε σέ ἀνοιχτό διάλογο, 
στήν ἠλεκτρονική διεύθυνση m.diamandi@koinwnia.com, 
ἀναμένοντας τίς παρατηρήσεις σας, τά σχόλιά σας καί τίς προ-
τάσεις σας, ὥστε ὅλοι μαζί νά δράσουμε καί νά ἐκφράσουμε τήν 
ἀντίθεσή μας στήν πολιτική σκηνή τοῦ τόπου μας, παραθέτοντας 
τίς ξεκάθαρες καί οὐσιαστικές προτάσεις τῆς Παράταξής μας.

Γιατί λύσεις ὑπάρχουν!
Μέ φιλικούς χαιρετισμούς,

Ἡ Διευθύντρια Σύνταξης
Μαρίνα Διαμαντῆ

Το ΚραΤος Καλει Τους πολιΤες να 
αποΚΤηςουν (ΦορολογιΚη) ςυνειΔηςη!

εἰς αὐτό τό νέο Ἔτος...
(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)

Ἕνα ἀσυνείδητο καί σπά-
ταλο Κράτος, τό ὁποῖο 

δέν γνωρίζει διαφανεῖς καί 
ἀδιάβλητες διαδικασίες, οὔτε 
κάνει ποτέ ἀπολογισμό τῶν 
πεπραγμένων του, ἔχει τό 
θράσος νά μιλᾶ στούς πολῖτες 
γιά φορολογική συνείδηση!
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Ἡ Παράταξή μας τίμησε μέ τήν παρουσία της τόν μεγάλο Ἱεράρχη καί ἀγωνιστή τοῦ  Ἔθνους μας, 
ἀοίδιμο Μητροπολίτη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κυρό Σεβαστιανό, στό μνημόσυνο γιά 
τά 16 χρόνια ἀπό τήν ἐκδημία του, πού τελέσθηκε στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν, τήν 
Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010. Ὁ πρόεδρος κ. Ἐμμανουήλ B. Βολουδάκης, ἀναφερόμενος στόν μακαριστό 
Ἱεράρχη, εἶπε:

«Ἡ Παράταξή μας τιμᾶ τούς πραγματικούς Πατέρες καί ἀγωνιστές τῆς Πατρίδος μας. Δήλωσε παρού-
σα στό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κυροῦ 
Σεβαστιανοῦ, ἀναγνωρίζοντας στό πρόσωπό του τόν πραγματικό  Ἱεράρχη, τόν ἀληθινό Ποιμένα, τόν αὐθεντικό 
Ἀγωνιστή καί κυρίως τόν Ἄνθρωπο τῆς θυσίας καί τῆς οὐσίας.

 Ἡ εὐχή καί τό παράδειγμά του θά εἶναι πάντοτε πηγή τῆς ἔμπνευσής μας, ἐνῶ ἡ ἐγκληματικά ἀδιάφορη 
στάση τῆς Ἑλληνικῆς πολιτείας ἀπέναντι στούς ἀγῶνες του, ἀποτελοῦν γιά μᾶς παράδειγμα πρός ἀποφυγή».

Δέν ξέρω γιατί, ἀλλά οἱ κυβερνήσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ 
φαίνεται ὅτι ἀντιπαθοῦν ἰδιαίτερα τίς πολύτε

κνες οἰκογένειες! Εἶναι δύσκολο νά θεωρήσει κανείς 
ὅτι διαβλέπουν πώς ὁ κίνδυνος τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ 
εἶναι τόσο ὁρατός γιά τό λαό μας ὅσο π.χ... γιά τόν 
κινεζικό λαό καί θέλουν νά ἐλέγξουν τίς γεννήσεις!... 
Ἄρα, πῶς νά ἐξηγήσει κανείς τόν ἀστεῖο συντη
ρητικά ἰσχυρισμό ὅτι ἡ οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος θά 
σωθεῖ ἄν κοποῦν τά ἐπιδόματα τῶν πολύτεκνων 
οἰκογενειῶν σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα.

Στή δεκαετία τοῦ ἑβδομῆντα, οἱ πολύτεκνοι 
γονεῖς στή Γαλλία δέν χρειαζόταν κἄν νά ἐργάζονται, 
γιατί ζοῦσαν ἀπό τά κρατικά ἐπιδόματα. Ἔτσι 
ἀντιμετωπίζουν τά δημογραφικά τους προβλήματα 
οἱ λαοί πού θέλουν νά ἔχουν μέλλον στήν ἱστορία 
τοῦ κόσμου.

Ὁ δικός μας λαός, ἀντιμετωπίζει σοβαρό δημο
γραφικό πρόβλημα, καί περιστοιχίζεται ἀπό λαούς 
μέ καθόλου φιλικά αἰσθήματα. Τί κάνουν, λοιπόν, οἱ 
κυβερνήσεις μας γιά να ἐξασφαλίσουν τήν ἐπιβίωση 
τῆς φυλῆς; Προσφέρουν ἕνα ἐξευτελιστικό ἐπίδομα 
γιά κάθε τρίτο παιδί καί ἄνω, πού δέν φτάνει οὔτε γιά 
πᾶνες καί προσφέρει μία ἀκόμα πιό ἐξευτελιστική 
σύνταξη (200€ τό δίμηνο) στίς πολύτεκνες μητέρες, 
μετά τήν ἐνηλικίωση τῶν παιδιῶν τους!

Καί τώρα σκέφτονται νά τά κόψουν κι αὐτά! 

Γιά νά λύσουν ἀπ’αὐτά τά χρήματα τό οἰκονομικό 
πρόβλημα τῆς Ἑλλάδας! Καί πολύ λογικά. Ἄν μία 
χώρα δέν ἔχει πολῖτες, δέν ἔχει καί κανένα πρόβλη
μα!!! Κατά τήν λογική τοῦ «πονάει κεφάλι, κόβει 
κεφάλι»!

Πρίν κάποια χρόνια, ὅταν ὁ κ. Πάγκαλος 
μονομαχοῦσε μέ τόν κ. Ἀβραμόπουλο γιά τή θέση 
τοῦ Δημάρχου στήν Ἀθήνα, ἔστειλε σε ὅλες τίς πο
λύτεκνες μητέρες μία ἐπιστολή, γιά νά ζητήσει τήν 
ψῆφο τους. Αὐτή ἡ ἐπιστολή ἦταν ἡ μεγαλύτερη προ
σβολή πού μποροῦσε νά τούς κάνει κάποιος, ἀφοῦ, 
οὔτε λίγο οὔτε πολύ, τίς ἀντιμετώπιζε σάν προβλη
ματικούς, ἄθλιους ἀνθρώπους καί πολῖτες ὄχι δευτέ
ρας, ἀλλά τρίτης κατηγορίας! Ἀρκεῖ νά σᾶς θυμίσω 
ὅτι τούς ὑποσχόταν δωρεάν ψυχίατρο καί γι’ αὐτές 
καί γιά τά παιδιά τους!

Σήμερα, τόσα χρόνια μετά, τό κράτος ἐξακο
λουθεῖ νά χωρίζει τούς πολῖτες σέ κατηγορίες, καί 
ἐξακολουθεῖ νά ἔχει τούς πολυτέκνους στήν Τρίτη 
Κατηγορία. Πρωτοκλασσάτοι πολῖτες εἶναι οἱ δια
πλεκόμενοι «πού τά τρῶνε μαζί». Δεύτεροι ἔρχονται 
οἱ μετανᾶστες νόμιμοι ἤ μή καί οἱ κάθε εἶδους πα
ραβατικοί, τῶν ὁποίων τά δικαιώματα πασχίζει νά 
ἐξασφαλίσει ἡ πολιτεία. Τρίτοι εἶναι οἱ πολύτεκνοι, 
ἡ «προβληματική» αὐτή μερίδα πολιτῶν οἱ ὁποῖοι 
πεισματικά ἀρνοῦνται νά ἐξαφανιστοῦν ἀπό τά 

ἑλληνικά χώματα, παρά τό διωγμό πού ἐξαπολύουν 
ἐναντίον τους οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις.

Τά πολυτεκνικά ἐπιδόματα καί τίς ἄθλιες ὁμο
λογουμένως συντάξεις τά θέσπισε ἡ Χούντα, ἐνῶ οἱ 
«δημοκρατικές» κυβερνήσεις τοῦ λαοῦ δέν ντρέπο
νται νά προσπαθοῦν κατά καιρούς νά τά μειώσουν 
καί νά τά ἐξαφανίσουν.

Καί τώρα, σκέφτονται νά σώσουν τήν ἄθλια 
οἰκονομία, καταργῶντας τά 200€ τό δίμηνο(!!!) πού 
παίρνουν σάν σύνταξη οἱ μητέρες πού παραμέρισαν 
τήν καριέρα καί τήν καλοπέραση τους γιά νά δώ
σουν ἀνθρώπους στόν κόσμο!

Μήν ἀνησυχεῖτε, οἱ ἀξιοπρεπεῖς  Ἕλληνες πολύ
τεκνοι πολῖτες, ἐπιστρέφουν μέ εὐχαρίστηση πίσω 
στήν πολιτεία τό τεράστιο ποσό μέ τό ὁποῖο ἐκτιμᾶ 
τήν προσφορά τους στό κοινωνικό σύνολο! Μόνο 
καί μόνο γιά νά κλείσουν τό στόμα τοῦ κ. Πάγκα
λου, νά μήν μπορεῖ νά λέει ὅτι τά φάγανε μαζί! Τοῦ 
χαρίζουν ἐπίσης καί τόν δωρεάν ψυχίατρο πού κά
ποτε τούς πρόσφερε μέ τή γνωστή στό πανελλήνιο 
«εὐαισθησία» του. Τόν χρειάζεται ὁ ἴδιος ἄμεσα, 
ὅπως τόν χρειάζεται καί σύσσωμος ὁ πολιτικός κό
σμος! Ἐδῶ καί χρόνια!!!...

O ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ

Ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΑ κατά τό τρίμηνο πού πέρασε

αποΤιμηςη Των ΔημοΤιΚων εΚλογων

Μετά τίς αὐτοδιοικητικές ἐκλογές τοῦ Νοεμ
βρίου, γίναμε καί πάλι μάρτυρες τῆς αὐθαίρε

της ἑρμηνείας τῶν ἀποτελεσμάτων ἀπό τούς πολι
τικάντηδες τοῦ τόπου. Ὅλοι εἶναι κερδισμένοι γιά 
ἄλλη μία φορά, μετά τίς κατά τό δοκούν ἑρμηνεῖες 
καί ἁπλουστεύσεις.

Ὁ πρωθυπουργός πρίν τίς ἐκλογές ἔθεσε στόν 
ἑλληνικό λαό ἐκβιαστικά διλήμματα. Κατόπιν ἑρμή
νευσε τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα σάν ψῆφο τουλάχι
στον ἀνοχῆς ἀπέναντι στήν ὑπαγορευμένη ἀπό τήν 
τρόικα πολιτική πού ἑφαρμόζει.

Μία εἰλικρινής καί ἔντιμη ἀνάγνωση τῶν ἀπο
τελεσμάτων ὅμως δείχνει τήν πλήρη ἀπόρριψη τοῦ 
πολιτικοῦ σκηνικοῦ τῆς πατρίδας μας ἀπό τούς ἀγα
νακτισμένους καί ἀπογοητευμένους πολῖτες. Οἱ Ἕλ
ληνες ἀντιλαμβάνονται πλέον ὅτι τά μύρια κακά 
πού τούς ἔχουν βρεῖ τά τελευταῖα χρόνια ἀλλά καί 
τό «μνημόνιο», εἶναι ἡ συνεισφορά τοῦ φαύλου καί 
διεφθαρμένου πολιτικοῦ συστήματος στή χώρα 
μας.

Εἶναι αὐτό τό πολιτικό σύστημα καί οἱ πολι
τικοί του, πού κατάντησαν τή χώρα μας ξέφραγο 
ἀμπέλι καί περίγελως τῶν κακόβουλων γειτόνων 
της. Εἶναι αὐτοί οἱ πολιτικοί πού ἔφτιαξαν τό σπά
ταλο γραφειοκρατικό καί ἀντιπαραγωγικό κράτος 
τῆς «ἰσχυρῆς Ἑλλάδας». Εἶναι αὐτοί πού ἔμαθαν 
τόν κόσμο στό ρουσφέτι, τήν ἁρπαχτή καί τό βόλε
μα, διδάσκοντας οἱ ἴδιοι τήν ἀνηθικότητα καί τή 

διαφθορά. Εἶναι αὐτοί πού ἔφτιαξαν «ἐθνικούς 
ἐργολάβους» καί «ἐθνικούς προμηθευτές», εἶναι αὐ
τοί πού ἐρήμωσαν τήν ὕπαιθρο καί διέλυσαν τήν 
ἀγροτική παραγωγή, ἐνῶ ἀπό τό 1981 μέχρι σήμερα 
«πατάσσουν ἀνηλεῶς» τούς μεσάζοντες καί ἔτσι ἡ 
τιμή τῶν προϊόντων μας στό ράφι εἶναι τουλάχιστον 
ἕξι μέ ἑφτά φορές ἐπάνω ἀπό αὐτήν πού εἰσπράττει 
ὁ παραγωγός. Εἶναι αὐτοί πού δίδαξαν τήν εὐζωία 
μέ δανεικά, εἶναι αὐτοί πού δημιούργησαν τό σκάν
δαλο τοῦ χρηματιστηρίου. Εἶναι αὐτοί πού μετά ὅλα 
τά προαναφερθέντα δηλώνουν ἀναιδῶς ὅτι «μαζί τά 
φάγαμε». Εἶναι αὐτό τό πολιτικό σύστημα τό ὁποῖο 
ἀπέρριψε μέ τήν ἀποχή του ὁ Ἑλληνικός λαός.

Ἔτσι, ἡ ἀποχή σέ μεγάλες πόλεις, ὅπου κυριαρχεῖ 
ἡ ἀνωνυμία, ἔφτασε τό 55%, ἐνῶ στήν Ἀθήνα καί 
στόν Πειραιᾶ σχεδόν τό 65%. Ἀναλογιστεῖτε ἁπλά 
ὅτι οἱ νέοι δήμαρχοι Ἀθηναίων, Πειραιᾶ καί Θεσσα
λονίκης ἐξελέγησαν στόν β’ γύρο μέ ποσοστά περί
που 15,8%, 16,5% και 20% ἀντίστοιχα, ἐπί τῶν 
ἐγγεγραμμένων ψηφοφόρων στούς ἐκλογικούς κα
ταλόγους. Δηλαδή, στούς τρεῖς μεγαλύτερους δή
μους τῆς χώρας, ἐξελέγησαν δήμαρχοι ἰσχνότατης 
μειοψηφίας καί ὡς ἐκ τούτου θά πρέπει νά εἶναι 
ἰδιαιτέρως προσεκτικοί στίς ἀποφάσεις πού ἀφοροῦν 
ὅλους τούς δημότες τους.

Εἶναι ἀνάγκη νά σαλπίσουμε urbi et orbi ὅτι ὁ 
Ἑλληνικός λαός πρέπει νά συμμετέχει στίς ἐκλογές. 
Διαφορετικά θά ἐξακολουθεῖ νά ἐφαρμόζεται τό 

πρόγραμμα διάλυσης τῆς πατρίδας μας, ἀκόμα καί 
μέ τήν ἐλάχιστη συμμετοχή τοῦ λαοῦ, τήν ὁποία οἱ 
κρατοῦντες καλλιεργοῦν γιά νά μποροῦν νά ἔχουν 
τόν ἔλεγχο, παρά τίς περί τοῦ ἀντιθέτου διακηρύ
ξεις τους.

Ὅμως ὑπάρχει ἐλπίδα καί αὐτό φάνηκε στίς δη
μοτικές ἐκλογές, ὅπου ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗ-
ΝΩΝ» εἶχε μία ἀξιοπρεπῆ παρουσία στόν δῆμο τῆς 
Ἀθήνας, συγκεντρώνοντας περίπου 1,7%, δίνοντας 
τήν ἐκλογική μάχη μέ λιανοντούφεκα ἐναντίον 
τῶν �πυρηνικῶν�� ὅπλων τῆς χειραγώγησης καί�πυρηνικῶν�� ὅπλων τῆς χειραγώγησης καί ὅπλων τῆς χειραγώγησης καί 
παραπληροφόρησης τοῦ λαοῦ, μέ ἰσχυρότερο τήν 
τηλεόραση. 

Ἀρκεῖ ὁ λαός μας νά ἐνημερωθεῖ καί νά συμ-
μετέχει στίς ἐκλογικές ἀναμετρήσεις, ἐπιλέγοντας 
γιά νά διακονήσουν τήν πατρίδα μας ἀνθρώπους 
μέ ἦθος καί ἀξιοπρέπεια, μέ ἀρχές καί ἀξίες, ἔξω 
ἀπό τό κομματικό κατεστημένο.

Μιχάλης Ἠλιάδης

οι πολυΤεΚνες οιΚογενειες αποΤελουν Το νεο ςΤοχο Της Κυβερνηςης


