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Ἡ χώρα μας διανύει σήμερα μιά ἀπό τίς πιό κρίσιμες περιόδους τῆς ἱστορίας της. Καί δέν 
ἀναφερόμαστε στήν οἰκονομική κρίση. Ἀναφερόμαστε στήν πνευματική κρίση ἡ ὁποία ἔχει 

ὁδηγήσει τήν πατρίδα μας καί σέ παντελή ἔλλειψη ἡγετῶν! Δέν ὑπάρχουν σήμερα στήν ἐνεργό 
πολιτική σκηνή ἡγετικές μορφές. Οἱ ἄρχοντες πού μᾶς κυβερνοῦν ἐκλέγονται ὄχι μέ βάση τίς 
ἱκανότητές τους στό νά διοικοῦν, ἀλλά μέ  κριτήρια τόν πλοῦτο τους,  τό ἐπώνυμό τους καί τήν 
καταγωγή τους ἀπό πολιτικές οἰκογένειες. Οἱ «γνωστοί» ἀπό τούς προγόνους τους πολιτικοί, 
καί οἱ «γνωστοί» τῶν γνωστῶν πολιτικῶν ἀναρριχῶνται στά ὕπατα ἀξιώματα καί κυβερνοῦν τήν 
Ἑλλάδα. Καί νά σκεφτεῖ κανείς ὅτι ἡ κληρονομική διαδοχή ἀπετέλεσε μία ἀπό τίς αἰτίες ὥστε νά 
ἐκδιωχθοῦν οἱ βασιλεῖς! Μετά τήν ἐπανέφερε ἡ Δημοκρατία!!

Ποῦ βρίσκονται λοιπόν οἱ ἡγετικές φυσιογνωμίες; Ποῦ ἔχουν κρυφτεῖ οἱ χαρισματικοί Ἕλληνες; 
Γιατί δέν ἀσχολοῦνται μέ τήν διακυβέρνηση τοῦ Κράτους ἄνθρωποι μέ προσόντα, ἀλλά ἔχουμε 
ὅλοι παραδώσει τήν Ἑλλάδα στούς ὀλίγους πού ἐξυπηρετοῦν ἄλλα συμφέροντα; 

Ἡ Παράταξή μας διακηρύσσει ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού συστήθηκε ὅτι ἡ κρίση τῆς Πα
τρίδος μας εἶναι πνευματική. ἔχει ὑποβαθμιστεῖ τό πνευματικό ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ μας. Τό βλέ
πουμε παντοῦ αὐτό. Ἀπό τό κατάντημα τῆς ἑλληνικῆς Παιδείας, ἀπό τόν ἀνομολόγητο πόλεμο 
ἐναντίον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῆς ἑλληνικῆς Παραδόσεως, ἀπό τήν ὑποβάθμιση τοῦ 
ἐπιπέδου τῶν ΜΜΕ, ἀπό τήν ἀντικατάσταση τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν μέ κάθε εἴδους διαστροφή, εἰς τό 
ὄνομα τῆς προστασίας τῆς ἀξιοπρέπειας τοῦ ἀτόμου καί τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης... 

Ὁ ἑλληνικός λαός, ὁ ὁποῖος διαφώτισε κάποτε ὅλη τήν Εὐρώπη, ἔχει καταντήσει σήμερα 
περίγελως τῆς Εὐρώπης.  Ἡ Εὐρώπη κοιτάζει τήν Ἑλλάδα ἀφ’ὑψηλοῦ καί σκέφτεται μέ ποιά 
ἀνταλλάγματα θά τήν «ἐλεήσει» δίνοντάς της μερικά δίς γιά νά τήν ἔχει «στό τσεπάκι» της! Τό
σες δεκαετίες ἡ Ἑλλάδα δανείζεται. Μιά ζωή χρωστάει καί πρέπει νά πληρώνει! Πότε ἐπιτέλους 
θά ξεχρεωθεῖ; 

Ποῦ εἶναι ἡ λεβεντιά καί ἡ εὐγένεια τοῦ λαοῦ μας; Ποῦ εἶναι ὁ πολιτισμός μας; Ποῦ εἶναι οἱ 
ἐπιστήμονές μας; Ἔχουν πάρει τούς δρόμους τῆς ξενιτιᾶς καί ἔχουν διαπρέψει σέ κάθε γωνιά τῆς 
γῆς, ἐκτός τῆς πατρίδας τους. Ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει πόρους λέει, γιά νά σταθεῖ στά παιδιά της. Δέν 
ἔχει τά μέσα. Γιατί;

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καλεῖ ὅλους τούς Ἕλληνες νά ἀγωνιστοῦμε μαζί, νά ξαναβροῦμε τό χαμένο 
μας «πρόσωπο». Ἄς ὁμοψυχήσουμε, παιδιά, γιά μιά φορά στήν ἱστορία μας. Ἄς προσανατολιστοῦμε 
σέ ἕναν κοινό σκοπό: τήν ἀνοικοδόμηση τῆς Ἑλλάδος! Ἄς ἀφήσουμε τά προσωπικά μας συμφέ
ροντα καί ἄς ὁραματιστοῦμε τό μέλλον μας καί τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας.

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δέν ἱδρύθηκε γιά νά προβάλει ἄλλη μία ἰδεολογία μέσα σέ ὅλες τίς ἰδεολογίες 
πού ἔχουν ἀποτύχει μέσα στήν ἱστορία. Δέν ἱδρύθηκε γιά νά προβάλει τίς ἰδέες τῶν μελῶν της. 
Ἦρθε γιά νά ὑπενθυμίσει στούς Ἕλληνες ὅτι ἡ λύση στά ἀδιέξοδά τους βρίσκονται μέσα στήν 
ἱστορία τους! Δέν προσθέτει δικές της ἀπόψεις. Δέν σχεδιάζει δική της θεωρία. Προσπαθεῖ νά 
πείσει τούς Ἕλληνες ὅτι ἡ πολιτική τοῦ Ἰ. Καποδίστρια  εἶναι ἡ μόνη ἐνδεδειγμένη λύση γιά τήν 
ἀνοικοδόμηση τῆς κατεστραμμένης πιά Ἑλλάδος. Καί λέμε ὅτι εἶναι ἡ μόνη, γιατί εἶναι ἡ μόνη 

πού δέν ἔχει ἐφαρμοστεῖ, μετά τό θάνατο τοῦ Κυβερνήτου. Δέν τόν ἀφήσαμε νά τήν ὑλοποιήσει. 
Στόν λίγο χρόνο ὅμως πού ἐφαρμόστηκε, ὅσο ἦταν Κυβερνήτης ὁ Ἰ. Καποδίστριας μπήκαν τά 
θεμέλια τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους, τά ὁποῖα βαστοῦν ἀκόμα. Φαντάζεστε τί κράτος θά εἴχαμε σή
μερα ἄν δέν τόν εἴχαμε δολοφονήσει κι ἄν τόν εἴχαμε ἀφήσει νά ὑλοποιήσει τό ὅραμά του; Αὐτό 
τό κράτος θέλουμε νά δημιουργήσουμε! Ποιός Ἕλληνας δέν τό θέλει;  

Μᾶς κατηγοροῦν πολλοί ὅτι ἔχουμε σκοπιμότητες καί συμφέροντα! Εἶναι νά ἀπορεῖ κανείς ποι
ές εἶναι αὐτές οἱ σκοπιμότητες καί τά συμφέροντα πού μπορεῖ νά ἐπιδιώκει κανείς ἐμπλεκόμενος 
σήμερα στήν διακυβέρνηση τοῦ τόπου χωρίς καμμιά ὑποστήριξη ἀπό τά κέντρα πού κατευθύνουν 
τήν ἐγχώρια καί παγκόσμια πολιτική; Σέ τί μπορεῖ νά προσβλέπει; Στήν ἀνάλωση τῆς προσωπι
κότητάς του καί τῶν λιγοστῶν χρημάτων τῆς οἰκογένειάς του; Στήν θυσία τῆς οἰκογενειακῆς του 
γαλήνης; Στήν σπατάλη τοῦ ἐλάχιστου ἐλεύθερου χρόνου του; Στήν προσθήκη εὐθυνῶν; 

 Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀποτελεῖται ἀπό ἀνθρώπους ἐργαζομένους, οἰκογενειάρχες, χωρίς περιου
σίες, πού ἀγωνίζονται νά διατηρήσουν ἕνα πνευματικό ἐπίπεδο στήν ζωή τους. Τί θεωροῦν ὅτι 
μπορεῖ νά τούς προσφέρει ἡ πολιτική σ’ αὐτό; Τί μπορεῖ νά τούς προσθέσει; 

Δέν περιμένουν νά πάρουν ἀπό τήν πολιτική ἀλλά νά δώσουν στήν πολιτική αὐτό πού οἱ 
ἴδιοι ἔχουν πετύχει στήν προσωπική τους ζωή. Ἕνας ἐπιτυχημένος ἐπαγγελματίας, πού ξέρει 
πώς θά κερδοφορεῖ ἡ ἐπιχείρησή του, εἶναι πιό  ἁρμόδιος νά πεῖ πῶς ἐπιτυγχάνεται τό κέρδος καί 
σέ ἐπίπεδο κράτους, ἀπό τούς σημερινούς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι μέ τίς δηλώσεις τους κάθε μέρα 
ἀποδεικνύουν ὅτι δέν έπικοινωνοῦν μέ τήν πραγματικότητα! Ἕνας ἄνθρωπος πού ἐνδιαφέρεται 
νά διατηρήσει ἕνα πνευματικό ἐπίπεδο καί νά παραμείνει ἀξιοπρεπής ἄνθρωπος, μέ προσωπι
κότητα, εἶναι πιό κατάλληλος νά διαμορφώσει μιά κοινωνία ἀπό ὅλους ὅσοι μᾶς κυβερνοῦν καί 
μᾶς ἔχουν ἀπογυμνώσει ἀπό κάθε ἠθική καί πνευματική ἀξία. Ἕνας ἄνθρωπος πού, ἄν μή τί ἄλλο, 
σέβεται τόν ἑαυτό του, θά σεβαστεῖ καί τούς συμπολίτες του.

Ἀλλά φαίνεται ὅτι οἱ Ἕλληνες σήμερα ἔχουμε ξεχάσει τήν λέξη ἀνιδιοτέλεια. Ἔχουμε ξεχάσει 
τή λέξη θυσία. Ἔχουμε ξεχάσει τί σημαίνει νά προσφέρεις χωρίς νά προσβλέπεις σέ ἀνταποδοτικά 
ὀφέλη. Ἔχουμε μάθει στό «ἀλισβερίσι»: «τί θά μοῦ δώσεις γιά νά σοῦ δώσω»! «Τί θά κερδίσω ἄν 
κάνω κάτι». Αὐτά μᾶς ἀπασχολοῦν καί γι’ αὐτό δέν πιστεύουμε ὅτι κάποιος μπορεῖ νά προσφέρει 
χωρίς νά περιμένει ἀντάλλαγμα. Δέν πιστεύουμε ὅτι ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἀγωνίζονται γιά 
τό κοινό συμφέρον, χωρίς νά προσβλέπουν σέ ἴδιον ὄφελος! Κι ὅμως!! Αὐτή ἡ προσφορά καί ἡ 
αὐτοθυσία, κάποτε χαρακτήριζαν τό ἔθνος μας!

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἱδρύθηκε γιά νά βροῦμε οἱ Ἕλληνες αὐτά πού χάσαμε! Γιά νά λαχταρήσου
με αὐτά πού εἴχαμε καί τά σπαταλήσαμε, ὅπως τά δίς τῆς Εὐρώπης. Ὑπάρχουν λύσεις! Χωρίς 
ἀνταλλάγματα! Ἀρκεῖ ὁ καθένας νά θελήσει νά προσφέρει λίγο ἀπό τόν προσωπικό του χρόνο, 
λίγη ἀπό τήν ἐμπειρία του, λίγη ἀπό τήν τέχνη του, λίγη ἀπό τήν ἱκανότητά του. Ἄς δώσουμε ὁ 
καθένας ἀπό τό περίσσευμα τῆς καρδιᾶς μας γιά νά μπορέσουμε νά δοῦμε πάλι τήν «λευτεριά». 
Δέν ἔχουμε ἀνάγκη καμιά Εὐρώπη. Δέν ἔχουμε ἀνάγκη καμιά χρηματοδότηση. Ἔχουμε ἀνάγκη 
νά ὁμοψυχήσουμε ἐπιτέλους! 

Μαρίνα Διαμαντῆ
‘Υπεύθυνη Σύνταξης

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»: Πολιτική παράταξη Ἑλλήνων γιά τούς πολῖτες τῆς Ἑλλάδος

Ἡ ἐκποίηση τῆς δημόσιας περιουσίας
Φθάνοντας στό χείλος τῆς χρεωκοπίας καί ὑπό τήν πίεση τῆς τρόϊκας, ἡ ἑλληνική κυβέρνηση 

ἀποφασίζει νά «ξεπουλήσει» ὅ,τι μπορεῖ νά πουληθεῖ ἀπό τήν περιουσία τῆς πατρίδας μας 
πού ἐπί δεκαετίες μέ κόπους καί θυσίες δημιούργησε ὁ ἑλληνικός λαός.

Πολλοί, ἐπιπόλαια σκεπτόμενοι, ἴσως ποῦν ὅτι ἐδῶ πού φθάσαμε δέν μᾶς μένει τίποτε ἄλλο 
ἀπό τό νά πουλήσουμε τήν περιουσία τοῦ κράτους γιά νά σωθοῦμε. Ἄς πάρουμε αὐτά τά 50 (θεω
ρητικά) δισεκατομμύρια εὐρώ, πού μᾶς λένε ὅτι μποροῦμε νά εἰσπράξουμε πουλώντας, γιά νά 
σταθοῦμε στά πόδια μας καί μετά βλέπουμε.

Εἶναι ὅμως ἔτσι τά πράγματα; Ἀρκετοί εἶναι αὐτοί (μεταξύ τῶν ὁποίων καί πολλοί ξένοι 
εἰδικοί), οἱ ὁποῖοι λένε ὅτι εἶναι ἀδύνατον νά εἰσπράξουμε αὐτά τά 50 δις εὐρώ, γιά τόν ἁπλό 
λόγο ὅτι κανείς ἐπενδυτής δέν εἶναι διατεθειμένος νά ἐπενδύσει σέ ἐπιχειρήσεις πού λειτουργοῦν 
σέ ἕνα δυσμενές οἰκονομικό περιβάλλον καί νά ἀναγκαστεῖ νά συνεργάζεται μέ ἕνα δυσκίνητο 
καί γραφειοκρατικό κράτος, πού ἔχει προβλήματα διαφθορᾶς, ἐνῶ θά πρέπει νά διαχειριστεῖ τό 
προσωπικό αὐτῶν τῶν ἐπιχειρήσεων πού ἔχει προσληφθεῖ ὡς ἐπί τό πλεῖστον μέ ρουσφετολο
γικό τρόπο καί ἔχει μάθει νά ἐργάζεται μέ τήν κακή νοοτροπία τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου. Ἐκτός 
αὐτοῦ, οἱ περισσότερες ΔΕΚΟ εἶναι χρεωμένες καί κάποιος πρέπει νά ἀναλάβει τό βάρος τῆς 
ἀποπληρωμῆς τῶν χρεῶν. Εὔκολα θά πωληθοῦν πολύ λίγες ΔΕΚΟ πού εἶναι κερδοφόρες καί 
ἐμφανίζουν καλές προοπτικές, ὅπως οἱ ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΟΛΠ, ΟΛΘ, Ἀεροδρόμιο Ἐλ. Βενιζέ
λος. Ἀκόμη καί αὐτό τό «φιλέτο» τῶν ἐπιχειρήσεων, κάτω ἀπό τήν ἀσφυκτική πίεση τοῦ χρόνου, 

Ἡ Παράταξή μας ἤδη ἀποτύπωσε τήν πολιτική της ἰδιοπροσωπία 
σέ κείμενο τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, τό ὁποῖο ἀναρτήθηκε 

στήν ἀνανεωμένη ἰστοσελίδα μας. Ἡ πολιτική ἰδιοπροσωπία τῆς 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔρχεται σέ ρήξη μέ τό γνωστό πολιτικό σκηνικό τῆς 
τελευταίας 70ετίας, δεδομένου ὅτι ἡ πολιτική πού ἀσκεῖται ἐδῶ καί 
70 χρόνια μόνο ἐθνική πολιτική δέν ἦταν, ἀλλά πολιτική ἐξαρτήσεως 
καί ὑποτέλειας. Παράλληλα μέ τήν ἰδιοπροσωπία τῆς Παρατάξεως, 

πού ἔχει σάν βάση καί ἀφετηρία της τόν δυναμισμό καί τίς Παρα
δόσεις τοῦ Γένους μας, ἐκθέτουμε τίς θέσεις–ἀμείληκτα ἐρωτήματα 
πρός τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ἀπό τήν ἀπάντηση τῶν ὁποίων θά κριθεῖ 
ἐάν θά παραμείνουμε στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἤ ὄχι. 

Καλοῦμε τούς Ἕλληνες πολίτες σέ ἐπαναστατική εἰρηνική συ-
στράτευση μέ ἀγωνιστικό φρόνημα, ἀντάξιο τῆς ψυχῆς πού γέννη-
σε ὁ Ἑλληνισμός καί ἔθρεψε καί μεγάλυνε ἡ Ρωμηοσύνη. 

eΠαναστατικh Πολιτικh τησ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  
μe noμιμα καi εiρηνικa μeσα!
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Τό νά ἀσχοληθεῖ κάποιος μέ τό θέμα τῆς Παιδεί
ας δέν εἶναι εὔκολο πρᾶγμα. Μοιάζει μέ κάποιον 

πού χρησιμοποιῶντας ἕνα ραγισμένο κύπελο προσπαθεῖ νά 
ἀδειάσει μιά τεράστια θάλασσα. Ἐπειδή ὅμως ἡ σπουδαιότητα 
τοῦ θέματος εἶναι μεγάλη δέν μποροῦμε νά σιωπήσουμε ἀλλά 
πρέπει νά ἑνώσουμε ὅλοι  τίς δυνάμεις μας ὥστε, δείχνοντας 
τό ἐνδιαφέρον μας, νά συμβάλλουμε στήν συζήτησή του. Πρό
κειται για ένα θέμα πού δέν προβάλλεται οὔτε συζητεῖται ἀλλά 
ἀποσιωπεῖται σκόπιμα ἀπό τά Μ.Μ.Ε. Ἡ Παιδεία στήν πατρίδα 
μας συζητεῖται μόνο ὅταν πρέπει νά γραφτοῦν τά σχολικά βι
βλία, τά ὁποῖα γράφονται μέ λάθος τρόπο, μέ κριτήρια σκοπι
μότητας καί χωρίς πραγματική γνώση τοῦ ἀντικειμένου.

Ἡ Παιδεία εἶναι μιά λέξη πού κρύβει πολλά νοήματα. Στό 
συνέδριο γιά τήν Παιδεία πού διοργάνωσε ἡ ἐνορία τοῦ ἁγίου 
Νικολάου Πευκακίων στήν αἴθουσα «ΟΛΥΜΠΙΑ» τῆς Ἐθνικῆς 
Λυρικῆς Σκηνῆς, τήν Κυριακή 31 Ἰανουαρίου 2010, μέ γενικό 
θέμα : «Πειράματα στήν ἐκπαίδευση μέ ἀπουσία τῆς Παιδεί-
ας», ἐθίγησαν πάρα πολύ σπουδαῖα ζητήματα πού πρέπει νά 
συζητηθοῦν εὐρέως καί νά τονισθοῦν. Κάποια ἀπό αὐτά θά πα
ραθέσω καί στό ἄρθρο μου αυτό.

Παιδεία σημαίνει ἄνθρωπος. Γι’ αὐτό ἡ προτροπή «γίνε 
ἄνθρωπος» εἶναι ὁ πόθος γιά τήν Παιδεία.

Ὁ Ντοστογιέφσκυ, ὁ μεγάλος αὐτός συγγραφέας καί 
ἀνατόμος τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς ἔγραφε στόν ἀδελφό του: «Ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι μυστήριο. Ἄν προσπαθήσεις νά τό ἑρμηνεύσεις 
στή διάρκεια ὅλης τῆς ζωῆς σου, μήν πεῖς ὅτι ἔχασες τόν καιρό 
σου. Ἐγώ ἀσχολοῦμαι μέ τό μυστήριο αὐτό γιατί θέλω νά εἶμαι 
ἄνθρωπος»! Αὐτός εἶναι ὁ πόθος γιά τήν Παιδεία! Αὐτή εἶναι 
ἡ δίψα γιά τήν Γνώση! Αὐτός ὁ πόθος δημιουργεῖ ἀνθρώπους 
μέ ἔφεση, ἀνθρώπους δημιουργικούς, ἀνθρώπους μέ ὁρίζοντες 
καί προοπτική.

Ἀπό τό ποιούς ἀνθρώπους θέλουμε νά φτιάξουμε φαίνεται 
καί τό ποιόν τῆς παιδείας μας. Ποιός θέλουμε νά εἶναι ὁ χαρα

κτήρας καί τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων μας; Τί εἴδους ἀνθρώπους 
θέλουμε νά βγάλουμε; Ποιός εἶναι τό πρότυπό μας ἤ μᾶλλον 
ποιός ἄνθρωπος θέλουμε νά γίνει Παιδεία μας;

Ὁ ἄνθρωπος πού δέν πιστεύει στόν Θεό κάνει συγκεκριμέ
να βήματα πέρα ἀπό τά ὁποῖα δέν μπορεῖ νά προχωρήσει. Ὁ 
ἄνθρωπος πού μιμεῖται τόν τρόπο πού ἔζησε ὁ Χριστός στήν γῆ 
αὐτός μόνο θά καταλάβει τήν πραγματική ἔννοια ἄνθρωπος. 
Γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος ἀληθινός γίνεται μόνο μέ ἕναν τρόπο, 
γιατί ἡ Ἀλήθεια τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μία. Ὁ ἄνθρωπος γίνεται 
ἀληθινός μέ τό νά ἀποκτήσει τό ἦθος Αὐτοῦ πού τόν ἔπλασε, 
τό ἦθος τοῦ Χριστοῦ, τοῦ μόνου Τελείου Θεοῦ καί Τελείου 
ἀνθρώπου.

Δυστυχῶς αὐτή ἠ Παιδεία εἶναι πού λείπει στίς ἡμέρες μας. 
Τό μοντέλο ἀνθρώπου πού πασχίζουν νά  μᾶς ἐπιβάλλουν σή
μερα πολιτικοί καί ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες εἶναι ἕνα μοντέλο 
ξεπερασμένο, τό μοντέλο τοῦ εὐρωπαίου ἀνθρώπου πού ἔχει 
βγάλει τόν Θεό ἀπό τήν ζωή του καί ἔχει τήν ψευδαίσθηση ὅτι 
ὑπηρετεῖ τόν ἄνθρωπο. Τά ἀδιέξοδα αὐτοῦ τοῦ μοντέλου τά ζεῖ 
ἡ Εὐρώπη καθημερινά καί εἶναι πάρα πολύ ἐμφανή καί στήν 
πατρίδα μας. Ὅμως ἡ ψυχή τοῦ λαοῦ μας δέν ἀναπαύεται σέ 
αὐτά τά ψεύτικα εἴδωλα ἀλλά ἀπό τήν ἀρχαιότητα ὡς σήμερα ὁ 
πόθος γιά τήν ἀληθινή Παιδεία καί ἡ δίψα γιά τήν Ἀλήθεια καί 
τήν ἀληθινή γνώση ὑπάρχει. Γι’ αὐτό ἡ πατρίδα μας πρέπει νά 
ξαναγίνει κέντρο καί πηγή παιδείας ἀπό τήν ὁποία ὁλόκληρος 
ὁ κόσμος θά ποτίζεται καί θά ξεδιψάει.

Αὐτήν τήν Παιδεία μᾶς ἔδειξαν ἔμπρακτα καί καθαρά ὅλοι 
οἱ σύγχρονοι καί οἱ παλαιότεροι Πατέρες μας καί μᾶς ἄφησαν 
παρακαταθήκη ὄχι μόνο μέ τήν διδασκαλία τους ἀλλά μέ 
ὁλόκληρη τήν ζωή τους, ζωή ἀνθρώπων πού τράνταξαν καί 
στήριξαν τήν γῆ μόνο μέ τήν παρουσία καί τόν λόγο τους!

Ἡ Παιδεία πρέπει νά ξεκινᾶ ἀπό τό σπίτι, ἀπό τήν οἰκογένεια 
καί κατόπιν νά ἐπεκτείνεται καί στό σχολεῖο καί στήν ὅλη δομή 
τῆς κοινωνίας ἀφοῦ τό ἐπαινετό παράδειγμα εἶναι ἐκεῖνο πού 

κυρίως συντελεῖ στό νά καρποφορεῖ ἡ ἀγωγή. Ἔχουμε ἀνάγκη  
ἀπό ἀνθρώπους διότι ὅλοι εἴμαστε ἄνθρωποι καί τά προβλή
ματά μας εἶναι κοινά, οἱ ἀνάγκες μας εἶναι κοινές σε ὅλους καί 
ὅλοι εὐχαριστιόμαστε καί χαιρόμαστε μέ τόν ἴδιο τρόπο.

Ἔτσι λοιπόν τό πρόβλημα τῆς Παιδείας δέν λύνεται μέ συμ
βούλια καί ἐγκυκλίους, οὔτε μέ βαρύγδουπες διατυπώσεις σέ 
περίπλοκη γλῶσσα οὔτε ἀκόμη περισσότερο μέ παρασκηνια
κές συνεννοήσεις καί συμφωνίες. Λύνεται μέ ἀνθρώπους πού 
γνωρίζουν τήν ἀποστολή τους, πού ἐνδιαφέρονται γιά τόν 
ἄνθρωπο, πού πονοῦν τόν ἄνθρωπο, τόν αἰσθάνονται καί τόν 
καταλαβαίνουν.

Μιά Παιδεία χωρίς Θεό δέν αἰσθάνεται πραγματι
κά τόν ἄνθρωπο, τόν κομματιάζει, τόν περιορίζει, δέν τόν 
καταλαβαίνει.

Αὐτήν τήν Παιδεία, μέ ἀρχές, ἔχει ἀνάγκη ὁ τόπος μας, 
αὐτήν τήν Παιδεία πρέπει νά ἐπιδιώξει μέ κάθε μέσο νά βρεῖ, 
αὐτή ἡ Παιδεία θά δημιουργήσει ἀνθρώπους πού μέ τήν σειρά 
τους θά σχετιστοῦν μέ ἀνθρώπους καί θά δημιουργήσουν μιά 
ἀνθρώπινη κοινωνία. Γιατί αὐτό πού ξεχωρίζει τόν ἄνθρωπο 
καί τόν κάνει μοναδικό καί ξεχωριστό εἶναι ἡ σχέση του μέ τόν 
Δημιουργό του, μιά σχέση πού ἑνώνει τόν ἴδιο μέ ὅλους τούς 
ἀνθρώπους, γιατί τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐλευθερώνει καί ἑνώνει 
τούς ἀνθρώπους. Αὐτό τό Πνεῦμα φέρνει τήν εἰρήνη, τήν χαρά 
καί τήν ἑνότητα.

Γι’ αὐτό ἡ πατρίδα μας ἔχει ἀνάγκη ἀπό κυβερνῆτες πού θά 
ἐνστερνίζονται αὐτές τίς ἀρχές, ὅπως ἦταν ὁ Καποδίστριας, πού 
ἔβαλε τις βάσεις ἀλλά τό μίσος τῶν ἐχθρῶν μας δέν ἐπέτρεψε 
νά καρποφορήσει, γιατί μόνο τέτοιοι κυβερνῆτες θά γίνουν 
ἀρχή καί ὑπηρέτες ἑνός λαμπροῦ καί ἔνδοξου μέλλοντος γιά 
τήν πολύπαθη καί πολύτιμη Πατρίδα μας. 

Δημήτρης Βολουδάκης

α.ο.Ζ.: εὐκαιρία ἐθνικῆς ἀνάκαμψης σέ καιρούς «μνημονίου»

η ΠατριΔα μασ ΠηΓη ΠαιΔειασ ολοΥ τοΥ κοσμοΥ

Τό θέμα τῆς ΑΟΖ (Ἀποκλειστική Οἰκονομική Ζώνη) 
άπασχολεῖ καί πάλι τήν περίοδο αὐτή, τήν κοινή γνώ

μη τῆς πατρίδας μας. Πρόσφατα στήν ἑλληνική Βουλή ὅλα τά 
κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης ζήτησαν ἀπό τήν κυβέρνηση νά 
ἀνακηρύξει τήν ἑλληνική ΑΟΖ. Ὅπως εἶναι γνωστό ἡ ἔννοια τῆς 
ΑΟΖ θεσπίστηκε στήν σύμβαση τοῦ ΟΗΕ γιά τό δίκαιο τῆς θά
λασσας, ἡ ὁποία ὑπεγράφη τό 1982 καί τέθηκε σέ ἰσχύ τό 1994, 
ἐνῶ ἔχει ἐπικυρωθεῖ ἀπό περίπου 140 χῶρες μεταξύ τῶν ὁποίων 
καί οἱ ΗΠΑ. Ἡ ΑΟΖ – τήν ὁποία σημειωτέων δικαιοῦνται καί 
τά νησιά – εἶναι μιά περιοχή πλάτους ἕως 200 ν.μ., ἐντός τῆς 
ὁποίας τό παράκτιο κράτος ἀσκεῖ κυριαρχικά δικαιώματα, σχε
τικά μέ τήν ἐξερεύνηση καί ἐκμετάλλευση φυσικῶν πηγῶν, ζώ
ντων ἤ μή, τοῦ βυθοῦ καί ὑπεδάφους τῆς θάλασσας, ἀκόμα καί 
τῶν ρευμάτων τῶν ὑπερκείμενων τῆς θαλάσσης ἀνέμων. Τό 
καθεστώς τῆς ΑΟΖ καλύπτει δηλαδή ὅλους τούς φυσικούς πό
ρους, ζωντανούς καί μή, ἐνῶ ἡ «γνωστή» μας ὑφαλοκρηπίδα 
μόνο τούς μή ζωντανούς πόρους. Ἐάν δέ, ὑπάρχει σέ κοντινό
τερη ἀπόσταση ἀκτή ἄλλου κράτους, τότε χρησιμοποιεῖται ἡ 
μέθοδος «μέσης χάραξης» γιά τόν προσδιορισμό τῆς ΑΟΖ, μέ 
κάποιες ἰδιαιτερότητες.

Ἡ σύμβαση τοῦ 1982 οὐσιαστικά «καταργεῖ» τήν γεωλογική 
ἔννοια τῆς ὑφαλοκρηπίδας καί ἀκυρώνει τήν ἐπιχειρηματολογία 
τῆς Τουρκίας ὅτι δῆθεν τά ἑλληνικά νησιά (καί εἰδικότερα τό 
Καστελόριζο – Μεγίστη) «κάθονται» στήν ὑφαλοκρηπίδα 
τῆς Ἀνατολίας μιᾶς καί καθορίζει τήν ΑΟΖ τῶν νησιῶν ὅπως 
ἀκριβῶς καθορίζεται καί γιά τίς ἠπειρωτικές περιοχές. Κάθε πα
ράκτιο κράτος γιά νά ἔχει ΑΟΖ, πρέπει νά ἐνεργοποιήσει αὐτό 
τό δικαίωμα του. Στή συνέχεια συνάπτει συμφωνίες ὁριοθέτησης 
μέ τά γειτονικά κράτη καί ὅπου αὐτό δέν εἶναι δυνατόν, οἱ δια
φορές λύνονται στό διεθνές δικαστήριο.

Τί ὅμως ἔχει συμβεῖ ὡς τώρα στή περιοχή μας; Ἡ Κύπρος μέ 
πρόεδρο τόν ἀείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο ἀνακήρυξε ΑΟΖ 
τό 2004 καί ἔχει συνάψει συμφωνία ὁριοθέτησης μέ τό Ἰσραήλ, 
τήν Αἴγυπτο καί τόν Λίβανο. Ἄν ἡ Ἑλλάδα ἀνακηρύξει ΑΟΖ 
τότε ἡ ἑλληνική συνορεύει μέ τήν κυπριακή καί τίθεται ἔτσι ὑπό 
Ἑλληνοκυπριακή ἐκμετάλλευση, μιά τεράστια θαλάσσια περι
οχή ἐντός τῆς ὁποίας ὑπάρχουν ἐκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα 
ὑδρογονανθράκων.

Ἡ Τουρκία τό 1986 υἱοθέτησε θαλάσσια ζώνη ἐκμετάλλευσης 
στήν Μαύρη θάλασσα καί συμφώνησε ἀρχικά μέ τήν τότε Σοβι
ετική Ἕνωση καί ἀργότερα μέ τήν Βουλγαρία καί τήν Ρουμανία 
γιά τίς ἐπικαλυπτόμενες περιοχές χρησιμοποιῶντας τή μέθοδο 
τῆς «μέσης γραμμῆς». Ἡ Τουρκία δέν ἔχει ὑπογράψει τήν σύμ
βαση τοῦ ΟΗΕ καί ἀρνεῖται μέχρι σήμερα νά προσχωρήσει στήν 
νέα συνθήκη γιά τό δίκαιο τῆς θάλασσας πού περιλαμβάνει καί 
τήν ΑΟΖ, γιά εὐνόητους λόγους. Συγχρόνως, ὅμως, αἰτεῖται 
τήν εἴσοδο της στήν Ε.Ε. ἡ ὁποία ἔχει ὑπογράψει καί ἐπικυρώσει 
τήν ἀνωτέρω σύμβαση. Ὅσον ἀφορᾶ δέ τήν ΑΟΖ στό Αἰγαῖο 
ἐδῶ καί 25 χρόνια ἀρνεῖται νά συζητήσει τό θέμα. Εὐρισκόμενοι  
μεταξύ τῶν ἀντιφάσεων πού προκύπτουν ἀπό τά ἀνωτέρω, ἡ 
Τουρκία δίνει μάχες χρησιμοποιῶντας οὐσιαστικά τή στρα
τιωτική της ἰσχύ, μιᾶς καί εἶναι ἀποδυναμωμένη ἀπό νομικά 
ἐπιχειρήματα. Ὁ ὑπουργός ἐξωτερικῶν τῆς γείτονος Ἀχμέτ Ντα
βούτογλου μᾶς ἐξηγεῖ : «Ἡ βασική πηγή τοῦ προβλήματος στό 
Αἰγαῖο εἶναι ἡ ἀγεφύρωτη ἀντίφαση μεταξύ τῆς γεωλογικῆς καί 

γεωπολιτικῆς πραγματικότητας καί τοῦ ἰσχύοντος καθεστῶτος. 
Τό γεγονός ὅτι τά νησιά τοῦ Αἰγαίου εἶναι φυσική προέκταση 
τῆς γεωλογικῆς δομῆς τῆς χερσονήσου τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί 
τό ὅτι ὁ πολιτικός διαχωρισμός πού ἔχει προκύψει, σέ ἀντίθεση 
μέ τίς γεωπολιτικές ἀναγκαιότητες μέ τίς διεθνεῖς συνθῆκες, 
ἔχει προσκυρωθεῖ ὑπέρ τῆς Ἑλλάδας, παρέχουν τό κατάλλη
λο ἔδαφος γιά νά ἀναφύονται διάφορα ζητήματα…». Κατά 
τήν πρόσφατη δέ ἐπίσκεψη του στή Θράκη ἀφοῦ μᾶς «ἔκανε 
τή χάρη» νά ἀναγνωρίσει ὅτι τό Καστελόριζο εἶναι ἑλληνικό 
νησί, στή συνέχεια μᾶς εἶπε ὅτι δέν ἀνήκει στό Αἰγαῖο ἀλλά στή  
Μεσόγειο θάλασσα, ὑπονοῶντας ὅτι δέν πρόσμετρᾶται σ’ ἕνα 
«πακέτο» λύσης γιά τό Αἰγαῖο καί προφανῶς οὔτε στόν καθο
ρισμό τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ (κατά συνέπεια ἡ Τουρκία ἔχει ΑΟΖ 
ἡ ὁποία παρεμβάλλεται μεταξύ τῆς ἀνύπαρκτης πρός τό παρόν 
ἑλληνικῆς ἀφοῦ δέν ἔχει ἀνακηρυχθεῖ – καί τῆς κυπριακῆς καί 
συνορεύει μέ τήν αἰγυπτιακή). Εἶναι ἀντιληπτή ἡ ἐξαιρετική ση
μασία τοῦ Καστελόριζου γιά τήν Ἑλλάδα, μιᾶς καί ἐνοποιεῖ τίς 
ΑΟΖ Ἑλλάδας – Κύπρου μέ ὅ,τι αὐτό συνεπάγεται.

Ἡ θεωρία τῶν Τούρκων ὅμως γίνεται πράξη, στοχεύοντας 
ξεκάθαρα στήν ἀνατροπή τοῦ καθεστῶτος στό Αἰγαῖο ὅπως 
διαχρονικά, μεθοδικά καί στοχευμένα ἐπιδιώκουν οἱ γείτονες. 
Ἔτσι εἴχαμε τό σημαντικό γεγονός πού ξεκίνησε τήν 12η Μαρ
τίου, τό ὁποῖο πέρασε στά ψιλά τῶν εἰδήσεων καί ἀξίζει νά 
δοῦμε ἀναλυτικά: ἕνα ἰταλικό σκάφος τό OGSExplora εἶχε 
μισθωθεῖ ἀπό τό Ἰσραήλ μέ σκοπό τήν ἐκτέλεση ὑποθαλάσσιων 
ἐρευνῶν ἐντός τῆς ἑλληνικῆς καί κυπριακῆς ΑΟΖ πρίν τήν πό
ντιση καλωδίων ὀπτικῶν ἰνῶν πού θά συνέδεε τό Ἰσραήλ μέ 
τήν Ἰταλία. Τό πλοῖο εἶχε ζητήσει «ἄδεια» ἀπό τίς ἑλληνικές 
ἀρχές οἱ ὁποῖες ἐξέδωσαν τήν σχετική ΝΑVΤΕΧ στίς 11 Μαρ
τίου. Ὅταν τό ἰταλικό σκάφος βρισκόταν σέ ἀπόσταση 78 ν.μ. 
περίπου ἀπό τό ΝΑ ἄκρο τῆς Κρήτης (σαφῶς δηλαδή ἐντός 
τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ) ἐμφανίστηκε τουρκικό πολεμικό πλοῖο 
(ἡ κορβέτα «Bandirma») τό ὁποῖο ἀνάγκασε τό ἰταλικό σκά
φος νά διακόψει τίς μετρήσεις, μέ τήν αἰτιολογία ὅτι βρίσκεται 
παράνομα (χωρίς ἄδεια) ἐντός τῆς τουρκικῆς ΑΟΖ. Μέ τή συ
νοδεία τῶν Τούρκων τό ἰταλικό σκάφος γύρισε πίσω καί ἐντός 
τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ τό τουρκικό πολεμικό ἀπομακρύνθηκε. 
Ὅπως ἔγραψαν οἱ ἑλληνικές ἐφημερίδες οἱ Ἰταλοί (προφανῶς 
γιά νά κάνουν τή δουλειά τους) ζήτησαν καί πῆραν «ἄδεια» 
ἀπό τίς τουρκικές ἀρχές οἱ ὁποῖες ὡς «ἀφεντικά» στήν περιο
χή ἐξέδωσαν καί NAVTEX (206/11) γιά ἔρευνες τοῦ ἰταλικοῦ 
πλοίου σέ περιοχές ἐντός τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ, νοτίως τῆς Καρ
πάθου ἀπό 2224 Μαρτίου. Ἡ τουρκική ἐνέργεια προκάλεσε 
τήν ἑλληνική ἀντίδραση (διάβημα – διαμαρτυρία τοῦ Ὑπ. Ἐξ.!!) 
ἀλλά καί τήν ἰσραηλινή. 

Πρέπει νά ἐπισημάνουμε ὅτι προφανῶς τά τουρκικά πολεμι
κά πλοία περιπολοῦν βάσει σχεδίου στή περιοχή, μέ σκοπό νά 
ἀποτραπεῖ ὁποιαδήποτε παρουσία τρίτων χωρίς ἄδεια ἀπό τήν 
Ἄγκυρα. Ἐπιπλέον, παρ’ὅτι παραδόξως οἱ Τοῦρκοι ἀναφέρθηκαν 
στήν ΑΟΖ, μιᾶς καί δέν ἔχουν ὑπογράψει τήν συνθήκη τοῦ 
1982, ἔδωσαν τό στίγμα τῶν διεκδικήσεών τους καθιστῶντας 
σαφές ὅτι δέν ὑπάρχει συνέχεια μεταξύ τῶν ΑΟΖ Ἑλλάδος, 
Κύπρου καί Ἰσραήλ (ἐξαιροῦν δηλαδή τό Καστελόριζο). Ἐν κα
τακλείδει, ἔχουμε ἀναβάθμιση τῆς τουρκικῆς ἀξίωσης ἐπί τῶν 
ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων, ἔχουμε τήν προσπάθεια ἐπιβολῆς 

συνδιοίκησης στήν περιοχή νοτίως τοῦ Καστελόριζου καί τῆς 
Καρπάθου, ἔχουμε ἐπιβεβαίωση τοῦ τουρκικοῦ casus belli 
ἔναντι τῆς Ἑλλάδος. Οἱ Τοῦρκοι καθημερινά ἀποθρασύνονται 
καί ἐπιβάλλουν νέα τετελεσμένα σέ βάρος τῆς ἐθνικῆς μας κυ
ριαρχίας. Ἡ Τουρκία ἀσκεῖ πιέσεις στήν Αἴγυπτο γιά τό πάγωμα 
τῆς διμεροῦς συμφωνίας ὁριοθέτησης ΑΟΖ μέ τήν Κύπρο, ἐνῶ 
τήν πιέζει καί γιά νά ἀναγνωρίσει τόν ἰσχυρισμό ὅτι ἡ τουρκική 
ΑΟΖ προεκτείνεται μέχρι τῶν ὁρίων τῆς αἰγυπτιακῆς. Ἔντονη 
ὑπῆρξε ἐπίσης ἡ ἀντίδραση τῶν γειτόνων – ἐπίσημη διαμαρτυ
ρία πρός τόν πρέσβη τοῦ Ἰσραήλ στήν Ἄγκυρα – στήν συμφωνία 
καθορισμοῦ τῶν ὁρίων τῆς ΑΟΖ μεταξύ Κύπρου καί Ἰσραήλ πού 
ὑπογράφτηκε πρόσφατα. Ἔλαβαν βέβαια, τήν ἑξῆς ἀνεπίσημη 
ἀπάντηση ἀπό τό Τέλ Ἀβίβ :«Οἱ Τοῦρκοι ἐπιδεικνύουν ἕναν θλι
βερό κυνισμό καταγγέλοντας τήν συμφωνία μας μέ τήν Κύπρο, 
μέ ἐπιχείρημα τό γεγονός ὅτι κατέχουν τό βόρειο τμῆμα τοῦ 
νησιοῦ». Ἄς σημειωθεῖ ὅτι ἡ Κύπρος συμφώνησε μέ τό Ἰσραήλ 
γιά τήν ΑΟΖ παρά τίς ἔντονες ἀπειλές τῆς Τουρκίας!

Ἡ συμφωνία μεταξύ Κύπρου καί Ἰσραήλ προβλέπει τήν 
ταὐτόχρονη ἀπό κοινοῦ ἐκμετάλλευση κοιτάσματος τῶν πε
ρίπου 300 δις κ.μ. φυσικοῦ ἀερίου (πλήν τοῦ πετρελαίου πού 
βρίσκεται σέ μεγαλύτερα βάθη) στήν περιοχή πού χαρτογρα
φήθηκε ἀπό τήν Noble Energy Inc Operator καί βρίσκεται 
ἀκριβῶς πάνω στήν ὁριογραμμή τῶν ΑΟΖ τῶν δύο χωρῶν 
(στό «οἰκόπεδο» 12 τῆς Κύπρου, ὅπως λέγεται πλέον). Ἡ συμ
φωνία  γιά τήν ἐνοποίηση ἐκμετάλλευσης τῶν κοιτασμάτων 
(Unitiration Agreement) ἔχει ὁλοκληρωθεῖ καί πολύ σύντομα 
ἀναμένεται ἡ ὑπογραφή της, ἐνῶ ἡ πρώτη διερευνητική κοι
νή γεώτρηση –μέ ἐξασφαλισμένη ἐπιτυχία– θά γίνει μέσα στό 
2011. Τό ἐνδιαφέρον τῶν ξένων εἶναι τεράστιο γι’ αὐτό καί 
εἴδαμε ἰσχυρούς ἡγέτες στήν Κύπρο (Μεντβέντεφ, Μέρκελ). Ἡ 
αὐτονόητη, τεράστια γεωστρατηγική σημασία τῶν ἐξελίξεων 
γιά τήν Ἑλλάδα, ἐνισχύεται ἀπό τό γεγονός, ὅτι συμφωνίες σάν 
τήν ἀνωτέρω, σέ συγκεκριμένες συνθῆκες προβλέπουν συνή
θως ἀπό κοινοῦ (δηλ. ἀπό Κύπρο καί Ἰσραήλ ἐπί τῶ προκειμέ
νω) προστασία πολιτική καί στρατιωτική τῶν ἐγκαταστάσεων 
ἄντλησης. 

Ποιά εἶναι ὅμως ἡ στάση τῆς Ἑλλάδος στά θέματα τοῦ 
Αἰγαίου ἀπό τήν μεταπολίτευση μέχρι σήμερα; Δυστυχῶς ἡ 
εἰκόνα προκαλεῖ ὀργή καί θλίψη. Ἡ ἐπικρατοῦσα πολιτική εἶναι 
αὐτή τοῦ κατευνασμοῦ μέ κάθε τρόπο τῆς Τουρκίας, ἔστω κι ἄν 
συμπεριλαμβάνονται σ’ αὐτόν, ἀνεπίτρεπτες ὑποχωρήσεις, ἕως 
καί ἀπεμπόληση, τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων. Τῆς Τουρ
κίας, τῆς ὁποίας ἡ συμπεριφορά, βρίθει προκλητικῶν ἀλλά καί 
ἐπιθετικῶν ἐνεργειῶν καί σαφῶς πόρρω ἀπέχει ἀπό τόν σεβα
σμό στό διεθνές δίκαιο. Σημειώνω ἐπιγραμματικά:

α) Δέν ἔγιναν οὐσιαστικά γεωτρήσεις στό Αἰγαῖο ὅλα αὐτά 
τά χρόνια στά πλαίσια αὐτῆς τῆς πολιτικῆς. 

β) Ὁ κ. Ν. Ρολάνδης, πρώην ὑπουργός τῆς Κύπρου, σέ τηλε
οπτική ἐκπομπή στό ΡΙΚ1 ἀποκάλυψε πρόσφατα, ὅτι τό 2003 τό 
ἑλληνικό ΥΠ.ΕΞ., ἐπικεφαλής τοῦ ὁποίου ἦταν τότε ὁ σημερινός 
πρωθυπουργός, ζήτησε ἀπό τήν Κύπρο νά ἀλλάξει τήν συμφω
νία πού εἶχε συνάψει μέ τήν Αἴγυπτο – λίγο πρίν αὐτή ὑπογραφεῖ 
– σχετικά μέ τόν καθορισμό τῆς ΑΟΖ. Ἡ συμφωνία προέβλεπε 
ὅτι ἡ διαχωριστική γραμμή, ἐκτεινόταν ἀκριβῶς μέχρι τό σημεῖο 

(Συνέχεια στήν σελ. �)
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καΠοΔiστρiασ και ΓεωρΓiα

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» κατά τό τρίμηνο πού πέρασε
Παράλληλα μέ τήν ἐνημέρωση τοῦ λαοῦ πού γίνεται ἀπό τά στελέχη μας, 

ἀσχοληθήκαμε καί μέ τήν διαμόρφωση τῶν ὀργανωτικῶν δομῶν τῆς Παράταξης, προ
κειμένου κατά τούς καλοκαιρινούς μῆνες να εἶναι ἕτοιμη γιά δυναμική παρουσία σέ ὅλη 
τήν Ἑλλάδα. 

Ἀκόμη πραγματοποιήθηκε ἀναβάθμιση καί ριζική ἀνανέωση τῆς ἰστοσελίδας μας, 
στήν ὁποία ἔχει συμπεριληφθεῖ τό καταστατικό τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», καθώς καί τό ὅραμά 
μας καί οἱ θέσεις τῆς Παράταξης ἀνά τομέα. 

Καλοῦμε ὄλους σας νά μᾶς ἐπισκεφθεῖτε στήν ἠλεκτρονική δ/νση www.koinwnia.com. 
Ὅσοι μᾶς γνωρίζετε, νά ἔχετε ἀδιάκοπη ἐνημέρωση καί ἐπικοινωνία καί ὅσοι δέν μᾶς 
ἔχετε γνωρίσει, νά πληροφορηθεῖτε μέσα ἀπό τήν πλούσια ἀρθρογραφία μας τό τί πρεσ
βεύουμε, ὥστε νά γίνουμε ὅλοι μαζί κοινωνοί τοῦ κοινοῦ μας ὁράματος καί τῆς κοινῆς 
μας ἐπιδίωξης: ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΛΟΥΜΕ ΠΙΣΩ!! 

Ὁ Καποδίστριας ἀπό τήν πρώτη στιγμή τῆς ἄφιξής του στήν 
Ἑλλάδα ἔδωσε μεγάλη σημασία στήν ἀνάπτυξη τῆς γε

ωργίας καί στήν ἐνίσχυση τῶν γεωργῶν. Ὁ ἴδιος ἔγραφε: «...νά 
βοηθήσωμεν κατά προτίμησιν τούς πολίτας ἐκείνους οἴτινες πο
ρίζονται τά πρός τό ζῆν ἐντίμως διά τῆς καλλιεργείας τῆς γῆς, 
καί εὐρίσκονται ἤδη ἐστερημένοι καλύβης, βοσκημάτων καί 
ἐργαλείων».

Παρ’ ὅτι ἡ Βιομηχανική Ἐπανάσταση εἶχε ξεσπάσει στήν 
Εὐρώπη καί οἱ μηχανές ἔκαναν τήν ἐμφάνιση τους, ἐκτοπίζοντας πολλούς ἀνθρώπους ἀπό τήν 
ἐργασία τους, ὁ Καποδίστριας ἔδωσε προτεραιότητα στή ἀνάπτυξη τῆς γεωργίας. Δέν θαμπώ
θηκε ἀπό τά τεχνολογικά ἐπιτεύγματα τῆς Εὐρώπης, ἀλλά τά χρησιμοποίησε καί τά ἀξιοποίησε 
γιά νά πετύχει αὐτό πού ὁραματιζόταν. Πίστεψε στήν ἀξία τοῦ Ἕλληνα ἀγρότη, στήν ἀξία τῆς 
Ἑλληνικῆς ὑπαίθρου. Ἔβλεπε ὅτι δέν ἔπρεπε ἐπ’ οὐδενί λόγω νά τήν ἀφήσει παραμελημένη καί 
ἐγκαταλελλειμένη. Καί ἤξερε πώς ὁ ἀποτελεσματικότερος δρόμος ἀρχίζει ἀπό τήν ἐκπαίδευση. 
Μέ συστηματικές καί ἄμεσες ἐνέργειες προχώρησε στήν ἵδρυση Γεωπονικῆς Σχολῆς στήν Τίρυνθα 
πού σκοπό εἶχε τήν ἐπαγγελματική μόρφωση τῶν γεωργῶν. Ἐκεῖ δημιουργήθηκαν ὑποδειγματικές 
καλλιέργειες μέ παράλληλη ἀνάπτυξη τῆς σηροτροφίας, οἰνοποιΐας, γαλακτοτροφίας, τυροκο
μίας κ.ἄ. Ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς στήν ὁποία φοιτούσαν παιδιά φτωχῶν γεωργῶν, ἀνατέθηκε 
στόν Γρηγόριο Παλαιολόγο, γεωπόνο πού εἶχε σπουδάσει στό Παρίσι. Γιά τήν ἐπιπλέον ἐνίσχυση 
τῶν γεωργῶν ἀπεστάλησαν γεωπόνοι στήν ὕπαιθρο. Δυστυχῶς ἡ Σχολή ἔπαυσε τή λειτουργία 
της τό 1873. Ἡ ἀνικανότητα τῶν Βαυαρῶν νά καταλάβουν τίς ἀνάγκες αὐτοῦ τοῦ τόπου, πού εἶχε 
ὡς συνέπεια τήν κακοδιαχείριση καί τήν κατασπατάληση τῶν πόρων στέρησαν τήν δυνατότητα 
στή Σχολή νά ἀποτελέσει ἕνα πρότυπο ὑψηλοῦ ἐπαγγελματικοῦ ἐπιπέδου.

Ὁ Καποδίστριας φρόντισε ὡστόσο, νά ἀπαλλαγοῦν οἱ γεωργοί ἀπό πολλά φορολογικά βάρη. 
Στούς ἀκτήμονες γεωργούς  παραχώρησε τήν κυριότητα τῶν καλύβων πού κατοικούσαν, χωρίς 
ἀντάλλαγμα, καί ἐπιπλέον ἔδωσε κίνητρα σέ ὅσους ἐπιθυμούσαν νά ἐπαναπατριστοῦν καί νά 
ἐγκατασταθοῦν σέ γεωργικές περιοχές. Ὁ Κυβερνήτης φρόντισε ἐπίσης γιά τήν καλλιέργεια τῶν 
ἐθνικῶν κτημάτων καί τά παραχώρησε σέ ἰδιῶτες, μέσω πολυετῶν ἐνοικιάσεων, μέτρο προσο
δοφόρο τόσο γιά τούς πολίτες, ὅσο καί γιά τό δημόσιο ταμεῖο. Καί στούς κτηνοτρόφους, ὅμως, 
χαρίστηκαν οἱ φόροι τῶν βοσκημάτων, σέ ἀναγνώριση τῆς προσφορᾶς τους γιά τή διατροφή τῶν 
πολεμιστῶν κατά τά χρόνια τοῦ πολέμου καί ἐπιπλέον τούς δόθηκε ἡ δυνατότητα ἐλεύθερης καί 
ἀσφαλοῦς διακίνησης τῶν κοπαδιῶν.

Ὁ Καποδίστριας φρόντισε νά διευρύνει τούς ὁρίζοντες τῆς γεωργικῆς ἐργασίας, μέ τήν εἰσα
γωγή νέων καλλιεργειῶν καί τή διάδοση νέων γεωργικῶν προϊόντων, ὅπως τῆς πατάτας.

Ἐπιθυμοῦσε ἀκόμη καί τήν ἐφαρμογή νέων καλλιεργητικῶν μεθόδων μέ τή χρήση βελτιωμέ
νων ἐργαλείων: «Ἤθελα ἐν τοσούτω νά συστήσω ἐν ἐργαστήριον ἴνα δώσω εἰς τούς Ἕλληνας τό 
Βελγικόν ἄροτρον πρός ὅ χρειάζονται ἐργάται, ἄροτρον εἰς παράδειγμα, καί ἄνθρωπος ἔμπειρος 
τῆς αὐτοῦ χρήσεως.» 

Παρά τά προβλήματα καί τίς δυσχέρειες φρόντισε νά φυτευτοῦν χιλιάδες δένδρα ἀνά τήν ἐπι
κράτεια: «Καίτοι καταπονούμενος ὑπό πολλῶν καί δεινῶν ἀσχολημάτων, κατώρθωσα νά φροντί
σω ἰδιαιτέρως καί περί δενδροφυτείας, πράγματος παντάπασι λείποντος κατά τε τήν Πελοπόν
νησον καί τάς νήσους, διότι οἱ Τοῦρκοι κατελίμπανον τά δένδρα εἰς διαφθοράν καί οἱ Ἕλληνες 
χειρότερα ἔπραξαν, ἐκριζώνοντες καί τά περιλειπόμενα. Ἔφερα λοιπόν ἐκ Κρήτης ἑκατομμύρια 
καστανεῶν καί ἄλλα δένδρα καί μένει νά ἴδομεν ἄν ἡ προμήθεια καλῶς ἐγένετο πρὀς εὐόδωσιν 
τῆς φυτείας, ἦτος ἐπιχειρηθήσεται τό φθινόπωρον...»

Παρατηροῦμε στίς μέρες μας,  μετά ἀπό 180 περίπου χρόνια, τήν πλήρη δικαίωση τοῦ Ἰ. Κα
ποδίστρια.  Ἡ Ἑλλάδα ὅλο αὐτό τό διάστημα ὄχι μόνο δέν ἐκμεταλλεύτηκε τήν Βιομηχανική 
Ἐπανάσταση ὥστε νά γίνει μιά πρότυπη βιομηχανική χώρα, ὅπως ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες, ἀλλά 
κατέστρεψε καί τήν ἀγροτική της παραγωγή. Ἐάν μπορούσαμε νά δοῦμε αὐτό πού εἶχε δεῖ ὁ Ἰ. 
Καποδίστριας θά εἴχαμε φροντίσει νά κάνουμε τήν Ἑλλάδα μιά πλούσια χώρα σέ ἀγροτικά προϊ
όντα καί ὄχι νά προσπαθοῦμε ὅλα αὐτά τά χρόνια νά πιάσουμε τό τραῖνο τῆς βιομηχανοποίησης, 
τό ὁποῖο τελικά τό χάσαμε ἀνεπιστρεπτί. 

Ἐάν μπορούσαμε νά δοῦμε αὐτό πού εἶχε δει ὁ Ἰ. Καποδίστριας θά βλέπαμε ὅτι στή χώρα 
μας τό ἔδαφος καί οἱ κλιματολογικές συνθῆκες εἶναι ἰδανικές γιά τήν παραγωγή ἐξαιρετικῶν 
ἀγροτικῶν προϊόντων. Δέν θά παραλογιζόμαστε ἐνισχύοντας τήν εἰσαγωγή ξένων προϊόντων, μέ 
ταὐτόχρονη καταστροφή τῶν δικών μας στίς χωματερές. Θά ἐνισχύαμε τήν ἀγροτική μας παρα
γωγή πρός τήν σωστή κατεύθυνση ἀντί νά ἐπιδοτοῦμε τήν καταστροφή ντόπιων καλλιεργειῶν 
γιά λίγα εὐρώ. 

 Τοὐλάχιστον, τήν ὕστατη αὐτή ὥρα, ἄς καταλάβουν οἱ πολιτικοί μας ὅτι τό μέλλον τῆς Ἑλλάδος 
δέν βρίσκεται μόνο στόν τουρισμό ἀλλά καί στήν ἀγροτική καλλιέργεια. Ἄς ἐνισχυθοῦν οἱ το
πικές κοινωνίες καί νέοι παραγωγοί στή δημιουργία πρότυπων παραδοσιακῶν καί βιολογικῶν 
καλλιεργειῶν καί ἡ χώρα μας θά πρωταγωνιστήσει καί πάλι στήν ἐγχώρια ἀλλά καί παγκόσμια 
ἀγορά.

Νικόλαος Καρζῆς

στα σΧολεια να ΔιΔασκεται 
 η Διοικηση κρατοΥσ!

Σ υζητῶντας μέ ἕνα γιατρό τοῦ Ι.Κ.Α ἀναφορικά μέ  τίς τελευταῖες ἐξελίξεις στήν Παράταξη 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ», μοῦ εἶπε χαρακτηριστικά: Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνα καράβι χωρίς καπετάνιο. 

Ψάχνουμε γιά τόν καπετάνιο. 
Τί κακό εἶναι αὐτό πού πάθαμε στήν Ἑλλάδα; Μήπως εἶναι κολλητικό καί θέλει ἐμβόλιο; Ναί, 

εἶναι μεταδοτική ἡ νόσος. Καλέστε δεινούς χειρουργούς, ξεκινᾶμε μέ νυστέρια: τομές βάθους 
ἀνυπολόγιστου –ἡ καρδιά δείχνει ἐξασθενημένη ἀλλά πάλλεται– συνεχίζουμε μέ ἀφαίμαξη καί 
μετάγγιση  αἵματος. Ὅλα τά νοσοκομεῖα σέ συναγερμό νά δώσουν τά αἵματα τῶν ἐθελοντῶν νά 
βάλουμε νέο αἷμα στήν Ἑλλάδα. Θά φτάσει ἆραγε;

Ὡς πολίτης τῆς χώρας μας ἄργησα νά συνειδητοποιήσω ὅτι ἀπό τήν πολιτική πού θά ἀσκήσει 
ἕνας ἐκλεγμένος ἀπό τό λαό ἡγέτης, θά ἐξαρτηθεῖ καί ἡ ποιότητα ζωῆς τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς. 
Μήν ἀμφισβητήσετε ἀγαπητοί ἀναγνῶστες ὅτι ἤμασταν λίγοι ἐμεῖς πού θεωρούσαμε τήν πολιτι
κή ζωή σάν κάτι προαιρετικό, ἴσως καί ἀνούσιο. Τώρα ἦρθε ἡ περίοδος τῶν πληρωμῶν, ὄχι τόσο 
τῶν χρεῶν μας ἀλλά τῶν λαθῶν. Ἕνας ἐκλογικός ἀντιπρόσωπος σέ προηγούμενες ἐκλογές εἶπε 
ὅτι ὅλοι οἱ πολῖτες πρέπει νά μετέχουν στήν πολιτική ζωή τοῦ τόπου τους. Καί εἶχε δίκιο. Ὅλοι 
πρέπει νά μετέχουμε στά κοινά διότι ὅλους μᾶς ἀφοροῦν.

Σέ πνευματικούς χώρους συζητεῖται τό θέμα, ἄν καί κατά πόσον εἶναι ἀναγκαῖο νά διδάσκο
νται οἱ μαθητές, ἀπό μία ἡλικία καί ἄνω, πῶς διακυβερνᾶται μία χώρα.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἀπό τή δολοφονία τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια καί μετά, ὁ τόπος μας δέν ἀνέ
δειξε κανέναν ἄνδρα πού νά εἶχε κύριο μέλημά του τό συμφέρον τῆς πατρίδος μας. Ὄχι νά φθάσει 
νά θυσιάσει τήν ζωή του γι’ αὐτήν ἀλλά, ἔστω, νά ἔχει σάν στόχο τό συμφέρον τῆς Ἑλλάδας. Σή
μερα δέν μιλοῦμε γιά ἀκαταλληλότητα καί ἀνικανότητα τῶν πολιτικῶν ἀνθρώπων. Μιλᾶμε γιά 
ἀνθρώπους πού δουλεύουν γιά ἄλλους ἐργοδότες... 

Ἡ διδασκαλία διακυβέρνησης κράτους δέν θά δημιουργοῦσε μόνο τίς προϋποθέσεις γιά νά 
ἐκπαιδευτοῦν οἱ ἐν δυνάμει κυβερνῆτες μας. Θά λειτουργοῦσε καί σάν ἀφυπνιστικό μάθημα γιά 
τό ὑπνηλόν τῆς ψυχῆς τοῦ Ἔθνους μας. Τά παιδιά θά ἄρχιζαν νά σκέφτονται, νά προβληματίζο
νται, νά ὑποψιάζονται. 

Δύσκολο μάθημα θά εἶναι ἡ διακυβέρνηση κράτους γιατί δύσκολοι εἴμαστε καί ἐμεῖς οἱ 
Ἕλληνες. Ὅλη ἡ προσωπικότητα τοῦ ἀνθρώπου φαίνεται ὅταν ἀσκεῖ τήν ἐξουσία. Μαγνητική 
τομογραφία θά πρέπει νά κάνουν οἱ ὑποψήφιοι κυβερνῆτες. Οἱ διδάσκαλοι θά εἶναι καί ἰατροί 
ταὐτόχρονα, νά διαγνώνουν «παθήσεις» καί νά χορηγοῦν «θεραπεῖες». Οἱ ἄνθρωποι πού θά δι
δάσκονται θά εἶναι σέ νεαρή ἡλικία, καί αὐτό δίνει περισσότερες πιθανότητες νά προλάβουν τίς 
«ἀσθένειες» πού θά διεκώλυαν τό κυβερνητικό τους ἔργο, μέ κορυφαῖα αὐτήν τῆς προδοσίας. Ἡ 
ἀσθένεια προδοσία δέν φαίνεται διά γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ πάντοτε. Δέν φαίνεται καί ἀπό τήν ἀρχή 
πάντοτε. Μπορεῖ ἕνας κυβερνήτης νά εἶναι κάτι σάν τόν Δόκτωρ Τζέκυλ καί Μίστερ Χάϋντ, στήν 
ἀρχή νά μᾶς δείξει ἕνα καλό πρόσωπο καί ἀργότερα ἕνα κακό. Κάτι ὄμως θά μποροῦσε νά δεῖ τό 
«μικροσκόπιο» ἑνός ἔμπειρου δασκάλου, νά προλάβουμε ἄλλες τέτοιες καταστάσεις. 

Οἱ νέοι  χρειάζονται βοήθεια στό θέμα πού ἀκούει στό ὄνομα ΕΥΘΥΝΗ.  Ἡ εὐθυνοφοβία ἀλλά 
καί ἀνευθυνότητα πού διακατέχει μικρούς καί μεγάλους στίς μέρες μας, εἶναι ἀλλεργικῆς μορ
φῆς, καί ἄν κάνεις καί ἀναδρομή προς τά πίσω βρίσκεις τήν ἀδιαφορία καί τήν ἀπάθεια. Ἆραγε 
αὐτά τά στοιχεῖα, πού δέν ὑπάρχουν ὡς φυσικές καταβολές σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, μποροῦν 
νά διδαχθοῦν; Ἕως ἕνα βαθμό ναί. Τό ὑπόλοιπο ὅμως θά τό δώσει ὁ μαθητευόμενος ἄν θέλει 
αὐτός καί ὅσο θέλει. Ὅταν μιλᾶς γιά ἀρετές δέν μπορεῖς νά τίς «φυτέψεις» στόν ἄνθρωπο καί 
νά ἐγγυηθεῖς ὅτι θά τίς ἐξασκήσει. Ὁ ψυχικός κόσμος τῶν παιδιῶν εἶναι ὄντως εὔφορο ἔδαφος 
γιά «φύτεμα» ἀρετῶν καί δεξιοτήτων μέ ἄγρυπνη ὅμως τήν μέριμνα ἐκ μέρους τῶν διδασκάλων 
τους. Δέν εἶναι εὔκολο τό νά ἐνεργεῖ ἕνας ἄνθρωπος διπλωματικά. Ἐξαιρετικά δύσκολο εἶναι 
ἕνας κυβερνήτης νά παίρνει τίς εὐθῦνες τοῦ πολιτικοῦ του προγράμματος, ἀκόμα καί αὐτές τῶν 
συνεργατῶν του, ὅταν γίνονται λάθη. Ἡ ἀνάληψη εὐθύνης συνδυάζεται καί μέ τήν ἀνάληψη ρί
σκου κάποιες φορές. Ὅταν ὁ ἄρχοντας θά κληθεῖ νά παίξει τό τελευταῖο του χαρτί γιά νά κερδίσει 
ἤ χάσει μία ὑπόθεση. Ἄλλο νά πάρει ἕνα ρίσκο ἀναγκαστικά καί ἄλλο νά εἶναι ριψοκίνδυνος ἐκ 
πεποιθήσεως.

Δέν πρέπει νά ξεχάσουν οἱ δάσκαλοι νά ποῦν στούς νέους ὅτι τό τέλος τοῦ προδότη εἶναι τό 
αὐτό σέ κάθε γωνιά τῆς γῆς. Σέ κάποιες περιπτώσεις, ὅπου ὑπάρχει ἀνοχή ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ, 
τό τέλος καθυστερεῖ. Σέ ἄλλες, ὅταν ὁ λαός εἶναι σέ ἐγρήγορση, τό τέλος ἐπέρχεται ταχέως. Νά 
νοιώσουν οἱ μαθητές τί σημαίνει νά προδίδει ὁ κυβερνήτης τήν πατρίδα του. Νά δοθοῦν ὅρια καί 
σημεῖα ἀπό πού φαίνεται ὅτι κάποιος, πού ὁρκίστηκε νά ὑπηρετήσει τήν πατρίδα του, βάζει νερό 
στό κρασί του.  

Ἀκοῦμε τόν τελευταῖο καιρό σέ τηλεοπτικά κανάλια καταξιωμένους δημοσιογράφους καί 
ἀνθρώπους τῶν τεχνῶν καί τῶν γραμμάτων νά κάνουν ἔκκληση νά βρεθεῖ ἄνθρωπος νά κυβερ
νήσει τόν τόπο μας. Ἀκόμα καί ἄν εἶναι αὐτός ἐκτός κομματικῶν χώρων εἶπαν. Αὐτή ή κατάσταση 
θά ἐπιδεινωθεῖ. Σέ λίγο θά τό δοῦμε σέ ἀγγελία στή Χρυσή Εὐκαιρία: Ζητεῖται ἄνδρας νά κυβερ-
νήσει τήν Ἑλλάδα. Παρακαλῶ ἀποστείλλατε τά βιογραφικά σας!

Θά κλείσω τό ἄρθρο αὐτό θέτοντας ἕνα θέμα πού ἀπασχολεῖ τόν σκεπτόμενο κόσμο διεθνῶς: 
Διακυβέρνηση καί προσωπική ζωή σχετίζονται μεταξύ τους; Θά ἐπιδράσει δηλαδή στήν πολι
τική του πορεία ἄν ἕνας κυβερνήτης πού φαίνεται ὅτι κάνει καλά τή δουλειά του, ἔχει ἀγάπη 
στό τζόγο, δέν θεωρεῖ πρόβλημα τίς ἐξωσυζυγικές σχέσεις ἤ πιστεύει ὅτι ἡ ὁμοφυλοφυλία εἶναι 
μία φυσιολογική κατάσταση; Ἄν θελήσει νά νομιμοποήσει τή χρήση ναρκωτικῶν οὐσιῶν ἀπό 
τούς πολίτες αὐτό θά αὐξήσει τούς ναρκομανεῖς; Γιά πόσο καιρό θά κρατήσει τή ζωή του κρυ
φή; Ἄν τοῦ ἀρέσει νά πηγαίνει μέ κοινές γυναῖκες αὐτό θά αὐξήσει τήν πορνεία; Ἕνας ξένος 
δημοσιογράφος ἔθεσε τό θέμα σέ διεθνές εἰδησεογραφικό περιοδικό: ἡ προκλητική προσωπική 
ζωή κυβερνητικοῦ προσώπου τῆς πατρίδος του τόν προβληματίζει πολύ καί μαζί καί πολλούς 
συμπατριῶτες του. Σέ ἑλληνικό περιοδικό ἀλλοδαποί πολίτες πού ζοῦν στήν Ἑλλάδα, εἶπαν ὅτι 
τά Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης στήν χώρα τους, κυρίως ἡ τηλεόραση, «χρωματίσθηκαν» ἀπό τήν 
προσωπικότητα καί ζωή τοῦ ἡγεμόνος τους καί ντρέπονται γι’ αὐτό. Καί σέ ἄλλα κράτη συμβαί
νει, τά ἐνδιαφέροντα ἀλλάζουν μόνο: γιά παράδειγμα ἄν ἕνα ἤ περισσότερα κυβερνητικά πρό
σωπα ξοδεύουν ἀνεξέλεγκτα στήν προσωπική τους ζωή, αὐτό δέν θά βγεῖ καί δημοσίως; Ἐκτός 
τοῦ γεγονότος ὅτι δέν θά τούς φτάνουν τά δικά τους χρήματα καί ἐνδέχεται νά «βάλουν χέρι» 
στό δημόσιο ταμεῖο, δέν θά ἐπιδράσει ἡ σπατάλη στήν πολιτική τους;  Συμπέρασμα: ἡ προσω
πική ζωή τοῦ ἄρχοντα ἐπηρεάζει τήν διακυβέρνηση τοῦ κράτους του. Τώρα ἄν ὁ λαός «κάνει τά 
στραβά μάτια» σέ αὐτήν την πραγματικότητα, ἰσχυριζόμενος ὅτι ἀφοῦ κάνει καλά ὅλα τ’ ἄλλα ὁ 
ἄρχοντας  καί ἔχει καί τίς τσέπες μας γεμᾶτες, ἄς παραβλέψουμε  τά προσωπικά του, ἔχει καί αὐτό 
τήν ἐξήγησή του: «κατά τούς ἄρχοντες καί οἱ ἀρχόμενοι».

Καταλαβαίνετε τώρα συμπολίτες μου ἀπό πού πρέπει ν’ ἀρχίσει ὁ δάσκαλος τή δουλειά του...
Μαρία Μπουρνάζου
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πού ἀρχίζει ἡ ἑλληνική ΑΟΖ, ἄν ὑπολογιστεῖ σέ αὐτή τό Κα
στελόριζο. Ἡ Ἑλλάδα παρενέβη ζητώντας μετατόπιση τῆς οριο
γραμμής 15 χμ. ἀνατολικά γιά νά μήν δημιουργηθοῦν ἐπιπλοκές 
μέ τίς γειτονικές χῶρες!! (Δηλαδή μόνοι μας ἐξαιρέσαμε τήν 
ἐπίμαχη σήμερα περιοχή γιά τήν ὁποία, τότε ἡ Αἴγυπτος εἶχε 
συμφωνήσει ὅτι ἀνήκει στήν ἑλληνική ΑΟΖ!!). 

γ) Ἡ Ἑλλάδα μέ πρωθυπουργό τόν κ. Καραμανλή δέν 
ἀνταποκρίθηκε στό αἴτημα τῆς Κύπρου γιά τήν σύναψη συμ
φωνίας ὁριοθέτησης ΑΟΖ. 

Τά φοβικά σύνδρομα ἔναντι τῆς Τουρκίας, ἡ ἀνικανότητα ἤ 
μήπως οἱ ἔξωθεν ἐντολές ἐπικράτησαν σέ αὐτές τίς τραγικές γιά 
τά ἑλληνικά συμφέροντα ἀποφάσεις; Τό προαναφερθέν περι
στατικό μέ τό ἰταλικό πλοῖο, οἱ συνεχεῖς παραβιάσεις ἑλληνικοῦ 
χώρου, οἱ ὑπερπτήσεις τουρκικῶν μαχητικῶν ἐπάνω ἀπό κατοι
κημένα ἑλληνικά νησιά καί πλεῖστα ἄλλα, εἶναι οἱ πικροί καρποί 
πού δρέπουμε λόγω τῆς πολιτικῆς μας. 

Φτάσαμε στό σήμερα ὅπου οἱ ἐξελίξεις στίς γειτονικές 
ἀραβικές χῶρες, ἡ ρήξη στίς σχέσεις Τουρκίας – Ἰσραήλ, τά 
τεράστια –σύμφωνα μέ τίς ἀρχικές ἐκτιμήσεις– κοιτάσματα 
ὑδρογονανθράκων καθώς καί τά προαναφερθέντα, κάνουν 
προφανές ὅτι ἀναμένονται ραγδαῖες ἐξελίξεις στήν περιοχή 
μιᾶς καί οἱ γεωστρατηγικές ἰσορροπίες μεταβάλλονται. Σήμε
ρα ἐπιβάλλεται νά σταματήσουμε τήν προαναφερθεῖσα πολι
τική τῆς συνεχοῦς ὑποχωρητικότητας ἔναντι τῆς Τουρκίας, ἡ 
ὁποία συνοδεύεται ἀπό συνεχεῖς διαπραγματεύσεις καί τίποτα 
οὐσιώδες δέν ἔχει ἀποδώσει (μετά ἀπό 50 καί πλέον ἐπαφές 
μεταξύ τῶν πρέσβεων τῶν δύο χωρῶν). Ἡ Τουρκία συνεχῶς 
ἀποθρασύνεται βλέποντας τή δική μας ὑποχωρητικότητα, 
ἐγείρει νέες διεκδικήσεις καί τίς προωθεῖ μέ ὅλους τους τρό
πους, ὥστε νά ἐμποδίσει τήν Ἑλλάδα νά ἀσκήσει τά δικαιώματά 
της, τά ὁποῖα ἀπορρέουν ἀπό τό διεθνές δίκαιο, ἀνατρέποντας 
οὐσιαστικά τό καθεστώς στό Αἰγαῖο. 

Εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι ἡ Ἑλλάδα πρέπει ἄμεσα νά προ
χωρήσει στήν ἀνακήρυξη τῆς ΑΟΖ. Ὁ καθορισμός της, ἔχει τε
ράστια σημασία ὄχι μόνο οἰκονομική ἀλλά καί γεωπολιτική γιά 
τήν χώρα μας. Τά ἀκριτικά μας νησιά, ὅλα ἀνεξαιρέτως μποροῦν 
νά γίνουν πόλοι ἕλξης μέσα στήν εὐρύτατη ἑλληνική ΑΟΖ  καί 
νά μᾶς δώσουν συγκριτικό γεωστρατηγικό πλεονέκτημα στήν 
περιοχή. Ἡ ἀποφασιστική αὐτή ἐνέργεια θά στείλει σαφές μή
νυμα πρός ὅλους, συμπεριλαμβανομένων τῶν δανειστῶν τῆς 
χώρας καί τοῦ διεθνοῦς κερδοσκοπικοῦ κεφαλαίου, ὅτι ἡ χώρα 
ἔχει δυνατότητες, ὅτι εἴμαστε ἕτοιμοι νά διεκδικήσουμε τά δικαι
ώματά μας καί νά ἐκμεταλλευτοῦμε τόν ὀρυκτό πλοῦτο τῆς χώ
ρας μας. Συνάμα, σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς, μέ τόν τρόπο αὐτό 
ξεπερνοῦμε τὅσο τό ζήτημα ὁριοθέτησης τῆς ὑφαλοκρηπίδας, 
ὅσο καί τοῦ cassus belli πού θέτει ἡ Τουρκία σέ ἐνδεχόμενη 
ἐπέκταση τῶν χωρικῶν ὑδάτων στά 12 μίλια. Στή συνέχεια, 
μετά τήν ἀνακήρυξη, μιᾶς καί τό θέμα δέν εἶναι ἀποκλειστικά 
διμερές, ἡ Ἑλλάδα ἔχει τή  δυνατότητα νά διαπραγματευθεῖ μέ 
τίς γειτονικές χῶρες, ἐπιτυγχάνοντας συμφωνίες. Ἀργότερα 
καί βάσει τῶν ἀποτελεσμάτων μπορεῖ νά διαπραγματευθεῖ 

μέ τήν Τουρκία. Οἱ χειρισμοί αὐτοί ἐντάσσονται στό πλαίσιο 
μιᾶς ἄλλης ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, τῆς πολιτικῆς ἑνός κυρίαρ
χου κράτους πού συμπεριλαμβάνει ἐνημέρωση τῶν συμμάχων, 
νέες συμμαχίες μέ γνώμονα τό ὄφελος τῆς χώρας ἀλλά καί 
ἀποτρεπτική στρατηγική. Ἡ πολιτική ὅμως αὐτή ἀπαιτεῖ μελε
τημένες κινήσεις, θάρρος καί ἀποφασιστικότητα –ὄχι παλικα
ρισμούς– ἀπό πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται πρώτιστα 
γιά τά συμφέροντα τῆς χώρας τους. Οἱ πολιτικοί τῆς ἐθνικῆς 
ὑποτέλειας, τοῦ ἀμοραλισμοῦ, οἱ φοβισμένοι ἐντολοδόχοι τούς 
ὁποίους κατά κόρον παράγει καί προάγει τό σαθρό καί διαβρω
μένο ἀπό ποικίλα σκάνδαλα καί συμφέροντα πολιτικό μας σύ
στημα, προφανῶς δέν ἔχουν τέτοια ἀποστολή. 

Τρανή ἀπόδειξη ὅσα συνέβησαν πρόσφατα στό ΥΠ.ΕΞ. Στίς 
14/07/10 ἐκπρόσωπος τοῦ ἑλληνικοῦ ΥΠ.ΕΞ δήλωσε ὅτι ὁ καθο
ρισμός ΑΟΖ ἀποτελεῖ προτεραιότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς 
πολιτικῆς (οἱ Τοῦρκοι τότε ἔστειλαν δύο ὠκεανογραφικά 
πλοῖα ἐρευνῶν στό Αἰγαῖο ἐντός τῆς ἑλληνικῆς –ἐννοεῖται– 
ὑφαλοκρηπίδας). Πρόσφατα ὁ ὑπ. ἐξωτερικῶν κ. Δρούτσας 
παραδέχτηκε ὅτι δέν ἄσκησε τό διεθνές δικαίωμα τῆς χώρας 
(ἦταν ἆραγε τσιφλίκι του;) ὄχι μόνο διότι θεώρησε ὅτι δέν 
εἶναι ἡ κατάλληλη στιγμή, ἀλλά διότι κάτι τέτοιο θά ἐνοχλήσει 
τήν Τουρκία, ἐνῶ χαρακτήρισε τό θέμα τῆς ΑΟΖ ὡς «μόδα». 
«Ἡ ὑποτίμηση δημοσίως τῆς ΑΟΖ ὡς «μόδα» σημαίνει βαθιά 
ὑποτίμηση τοῦ θεμελίου τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς 
πού εἶναι τό διεθνές δίκαιο», ἐπισημαίνουν σοβαροί ἀναλυτές. 
Ἡ παραίτησή μας ἀπό τά κυριαρχικά μας δικαιώματα εἶναι αὐτό 
ἀκριβῶς πού ἐπιδιώκουν οἱ Τοῦρκοι. Ἐντάσσεται ἄραγε κι αὐτή 
στό πλαίσιο τῶν ἀπαράδεκτων δηλώσεων τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς 
κυβέρνησης «ὅποιος ἔχει χρέη δέν μπορεῖ νά διαπραγματευτεῖ»; 
Περιγραφή τῆς τραγικῆς, γιά τά ἑλληνικά συμφέροντα, κατά
στασης πού ἐπικρατεῖ στήν ἐξωτερική μας πολιτική ἔκανε στίς 
14/05/2011 ἕνας καθ’ ὕλην ἀρμόδιος. Ἕνας πρέσβης, ὁ πρόεδρος 
τῆς ἕνωσης διπλωματικῶν ὑπαλλήλων σέ ἐπιστολή – καταπέλ
τη, ἀφοῦ κατηγορεῖ τήν ἡγεσία τοῦ ΥΠ.ΕΞ καί τόν πρωθυπουρ
γό ὅτι «ἐπέλεξε τήν ὁδό τῶν ἀνομολόγητων χειρισμῶν σέ καί
ρια ἐθνικά θέματα ἀπό παραθεσμικούς μηχανισμούς, προφανῶς 
ὄχι μέ τό ἀζημίωτο», ἐπισημαίνει ὅτι ὡς ἀποτέλεσμα «ἡ χώρα 
βιώνει ἄμεσα τίς ὀδυνηρές καί καταστροφικές συνέπειες τῆς δι
πλωματικῆς καί οἰκονομικῆς διαπραγματευτικῆς ἀνικανότητας 
τῶν κυβερνώντων» καί συνεχίζει «κατά παραγγελίαν ἀπόντες 
ἀπό τίς ἐξελίξεις, μέ ἀπαξιωμένη τή θεσμική ὑποχρέωση λόγου 
καί πρότασης, οἱ Ἕλληνες διπλωμάτες δέν ἀξιοποιούμαστε οὔτε 
ὡς ἐναργεῖς φορεῖς ἐθνικῶν ἀντιλόγων στή διεθνή διαπόμπευ
ση τῆς χώρας…»

Ὡς πότε ἄραγε θά ἐκλέγει καί θά ἀνέχεται ὁ ἑλληνικός λαός 
τέτοιους πολιτικούς; Θά παραμείνει ἡ πατρίδα μας δειλός, 
μοιραῖος καί ἄβουλος θεατής τῶν ἐξελίξεων ἤ θά ἀξιοποιήσει 
τήν εὐκαιρία πού τῆς δίνεται, γιά νά ἀνακάμψει ἐθνικά, ἄρα καί 
οἰκονομικά σέ καιρούς «Μνημονίου»;

Μιχάλης Ἠλιάδης
Μέλος τῆς Κ.Ε.

θά πωληθεῖ σέ τιμές πολύ κάτω τῆς πραγματικῆς του ἀξίας.
Πῶς λοιπόν θά συγκεντρωθοῦν τά 50 δις πού πιεστικά 

ἀπαιτοῦν οἱ δανειστές μας; Μοιραία θά ἀρχίσει ἡ ἐκποίηση. Θά 
βγοῦν στό σφυρί δρόμοι, λιμάνια, κεντρικά κτίρια καί οἰκόπεδα 
στήν πρωτεύουσα καί ἄλλες μεγάλες πόλεις, παραλίες, νησιά 
κ.λ.π. μέχρι νά νοιώσουν ἀσφαλεῖς οἱ εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας.

Ἐνδεικτική τῶν προθέσεων τῶν εὐρωπαίων εἶναι ἡ πρόταση 
πού ἔγινε, νά δημιουργηθεῖ ἀνεξάρτητη ὑπηρεσία ἐκποιήσεων 
τῆς περιουσίας τῆς πατρίδας μας, πού θά παίρνει ἐντολές 
ὄχι ἀπό τήν ἑλληνική κυβέρνηση ἀλλά ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή 
Ἐπιτροπή! Αὐτό σημαίνει πλήρη παράδοση τῆς Ἑλλάδος στά 
χέρια τῶν δανειστῶν μας.

Ἄς φανταστοῦμε ὅμως τήν ἑπόμενη ἡμέρα αὐτοῦ τοῦ ξεπου
λήματος. Ὅλες οἱ μεγάλες ἐπιχειρήσεις καί οἱ ὑποδομές θά πε
ράσουν στά χέρια ξένων, διότι κανείς Ἕλληνας ἐπιχειρηματίας 
δέν ἔχει σήμερα τήν οἰκονομική ἐπιφάνεια πού ἀπαιτεῖται. 
Οἱ τηλεπικοινωνίες, ἡ ἐνέργεια, οἱ δρόμοι καί τά λιμάνια, τά 
ἀεροδρόμια καί μεγάλες βιομηχανίες, τά δίκτυα ὕδρευσης καί 
φυσικοῦ ἀερίου, μεγάλα τουριστικά ἀκίνητα καί ἐπιχειρήσεις. 
Αὐτά ὅλα σέ συνδυασμό μέ τήν κατάρρευση τῶν μικρομεσαί
ων ἐπιχειρήσεων καί τοῦ λιανικοῦ ἐμπορίου καί τήν κάλυψη 
τοῦ κενοῦ ἀπό τίς πολυεθνικές ἁλυσίδες, θά μᾶς ὁδηγήσουν 
σέ μιά καθημερινότητα ὅπου θά αἰσθανόμαστε ὑπόδουλοι, ὄχι 
πιά στόν ἀλλόθρησκο κατακτητή ἀλλά στούς «πολιτισμένους» 
Εὐρωπαίους καί ἄλλους δυτικούς.

Δυσκολεύεται κανείς νά πιστέψει ὅτι ἕλληνες πολιτικοί, στά 
χέρια τῶν ὁποίων ἐμπιστεύτηκε ὁ λαός τήν διαχείριση τῶν δη
μοσίων πραγμάτων, πολιτεύτηκαν μέ τόση ἀφροσύνη, ὥστε νά 
μᾶς φέρουν σήμερα σέ αὐτή τήν τραγική κατάσταση! Ἡ μεγάλη 
πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, πού εἶναι ἔξω ἀπό τά κέντρα 
ἀποφάσεων καί διαπλοκῆς, προσπαθοῦν μέσα σέ ἀτμόσφαιρα 
σύγχυσης πού σκοπίμως καλλιεργεῖται, νά καταλάβουν τί 
ἔφταιξε.

Οἱ ἑρμηνεῖες πολλές ἀπό εἰδικούς καί μή. Καθημερινά δημο
σιεύονται τεχνικές καί πολιτικές ἀναλύσεις, ἡ πορεία τοῦ χρέ
ους καί τοῦ ἐλλείμματος τά τελευταῖα 30 χρόνια. Ἕνα εἶναι βέ
βαιο. Τίποτε δέν ἦταν τυχαῖο.

H πλειονότητα τῶν πολιτικῶν πού κυβέρνησαν ἀπό τήν μετα
πολίτευση μέχρι σήμερα μέ τήν ἔλλειψη ἡθικῶν καί πατριωτικῶν 
ἐρεισμάτων πού τούς χαρακτηρίζει, πορεύτηκαν μέ γνώμονα τό 
προσωπικό τους συμφέρον, τό συμφέρον τῶν κυκλωμάτων πού 
τούς ἀνέδειξαν καί τούς συντήρησαν στήν ἐξουσία ἀλλά καί τό 
συμφέρον τῶν ξένων (κυρίως Εὐρωπαίων καί Ἀμερικανῶν) πού 
πασχίζουν πολλά χρόνια τώρα νά ὑποτάξουν τήν Ἑλλάδα τῶν 
μεγάλων ἀξιῶν, τῶν ἁγίων καί τῶν ἡρώων. 

Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι λίγους μῆνες νωρίτερα, πολύ πρίν τεθεῖ 
τό θέμα τῶν 50 δις εὐρώ ἀπό τήν τρόϊκα, ὁ πρωθυπουργός 
σέ ὁμιλία του στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, εἶχε ὑπαινιχθεῖ ὅτι 
σάν ἀσφαλιστική δικλείδα γιά τήν οἰκονομία μας ἔχουμε τήν 
ἐθνική περιουσία, πού στήν ἀνάγκη θά μπορούσαμε νά τήν 
«ἀξιοποιήσουμε». Ἦταν λοιπόν ὅλα προσχεδιασμένα. Ὑπῆρχε 
σενάριο ὁλοκληρωμένο, μόνο πού δέν μᾶς τό διάβασαν ὅλο 
μαζί. Μᾶς διαβάζουν μία – μία τίς σκηνές γιά νά τό χωνεύουμε 
καλύτερα.

Ἔστω καί τήν ὕστατη στιγμή ὁ λαός πρέπει νά ἀντιδράσει 
δυναμικά. Νά θυμηθεῖ ὅτι ἀπέναντι στούς μεγάλους κινδύνους 
οἱ Ἕλληνες ἑνωμένοι μεγαλούργησαν. Ἀσφαλῶς οἱ συνθῆκες 
εἶναι σήμερα διαφορετικές γιατί ἡ ἀλλοτρίωση τῶν ἠθῶν ἔχει 
προχωρήσει. Ὑπάρχει ὅμως ἡ ἐλπίδα γιά τήν ἀναγέννηση. Οἱ 
νέοι ἀδιάφθοροι πολιτικοί μέ ζωή καί λόγο καθαρό, τίμιο καί 
ἠθικό, πού μποροῦν νά ξεσηκώσουν τήν μεγάλη πλειοψηφία. 
Ἄς ἐλπίσουμε ὅτι δέν εἶναι πολύ ἀργά.

Νικόλαος Ζῶτος

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)
Ἡ ἐκποίηση τῆς δημόσιας περιουσίαςα.ο.Ζ.: εὐκαιρία ἐθνικῆς ἀνάκαμψης σέ καιρούς «μνημονίου»

Εἶναι παλιά ἡ τακτική τῶν ἐφοριῶν νά συμφωνοῦν μέ με
γαλοοφειλέτες τοῦ Δημοσίου, διακανονισμό τῆς ὀφειλῆς τους, 
συνήθως μέ σημαντικό ὄφελος τοῦ ὀφειλέτη εἴτε λόγω μεγάλης 
καθυστέρησης τῆς ἐξόφλησης (πολλές δόσεις) εἴτε μέ ἔκπτωση 
ἔπί τῆς ὀφειλῆς εἴτε καί μέ τά δύο. Πάντοτε, λοιπόν, ὑπῆρχε τό 
«παράπονο» τῶν συνεπῶν ἐπαγγελματιῶν καί ἐπιχειρηματιῶν 
γιά τήν ἄνιση μεταχείριση τοῦ κράτους ὑπέρ τῶν ἀσυνεπῶν. 
Τά τελευταία δύο χρόνια, ὑπό τήν πίεση τοῦ οἰκονομικοῦ 
ἀδιεξόδου τοῦ Δημοσίου, ἡ νοοτροπία αὐτή ἔχει γίνει κυρίαρχη. 
Ἄς πάρουμε μία – μία τίς ἀποφάσεις.

Ἡμιυπαίθριοι: Ἐπί πολλά χρόνια γίνονταν πολεοδομι
κές παραβάσεις σέ αὐτό τό θέμα, μέ πρωτεργάτες βέβαια 
τούς κατασκευαστές πολυκατοικιῶν, οἱ ὁποῖοι ἔκλειναν τούς 
ἡμιυπαίθριους χώρους καί τούς πωλοῡσαν στήν ἴδια τιμή 
τετραγωνικοῦ μαζί μέ τό ὑπόλοιπο διαμέρισμα, μέ τήν σύμφω
νη γνώμη βέβαια τοῦ ἀγοραστή. Ἔρχεται τό κράτος ἀπό τό 2009 
καί τό 2010 καί ἀποφασίζει «τακτοποίηση» τῶν ἡμιυπαιθρίων. 
Δηλαδή πληρώνουν οἱ ἰδιοκτῆτες –οἱ κατασκευαστές οὔτε 
γάτα οὔτε ζημιά– καί εἶναι «τακτοποιημένοι» γιά κάποια χρό
νια. Τί θά γίνει μέ τήν παρανομία; Ξεχάστε την. Μέ αὐτά θά 
ἀσχολούμαστε τώρα; Τό θέμα μας εἶναι νά εἰσπράξουμε ἄμεσα.

Περαίωση: Σκέφτεται τό κράτος: «ἀφοῦ δέν ἔχω τόν μη
χανισμό νά ἐλέγξω τά εἰσοδήματα τῶν ἐπαγγελματιῶν ἀλλά 
ἀκόμα καί ἄν τά ἀνακαλύψω, μέ ἕνα δωράκι στόν ἐφοριακό 
ἐξαφανίζονται πάλι, γιατί νά μήν εἰσπράξω κάτι μέ εὔκολο 
καί γρήγορο τρόπο;» Καί ἔτσι γεννήθηκε ἡ μεγαλοφυής ἰδέα 
τῆς περαίωσης! Τίμιοι, νομοταγεῖς, φοροφυγάδες, κλέφτες, 
ὅλοι στόν ἴδιο κουβά. Πληρώνουν ὅλοι ἕνα ποσό καί «καθαρί
ζουν». Ἔτσι εἶναι ὅλοι εὐχαριστημένοι καί τό κράτος κάνει τήν 
εἴσπραξή του. Μά πιὀ πολύ εἶναι εὐχαριστημένοι οἱ μόνιμοι φο
ροφυγάδες, πού εἶναι πιά ὑπερήφανοι γιά τό ἑλληνικό κράτος, 
πού ἐπιβεβαιώνει γιά μιά ἀκόμη φορά τήν ἐφευρετικότητά του 
στό νά ἀμείβει τούς ἀπατεῶνες.

Αὐθαίρετα: Ἐπί σειρά δεκαετιῶν κάθε ὑπουργός «Χωρο
ταξίας» (μᾶλλον χωροαταξίας) τίς παραμονές τῶν ἐκλογῶν 

νομιμοποιοῦσε τά αὐθαίρετα πολλῶν περιοχῶν ἐντάσσοντας 
τά στό σχέδιο πόλης. Μἐ αὐτόν τόν τρόπο κέρδιζε αὐτός καί 
τό κόμμα του ἀρκετές ψήφους καί οἱ πολίτες πού παρανόμησαν 
κέρδιζαν τήν ἡσυχία τους καί αἰσθάνονταν δικαιωμένοι. Αὐτή 
τήν ἐποχή, πού λαμβάνονται ὅλες οἱ «ἱστορικές» ἀποφάσεις, θά 
γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ἔφθασε ἡ ὥρα, ὅλοι οἱ  Ἕλληνες 
πολίτες, πού ἔγραψαν στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων τους, 
τούς νόμους τοῦ κράτους, νά ἀπολαύσουν τήν δικαίωση. Μέ 
ἕνα σχετικά μικρό ποσό, θά τούς ἀφήσουν ἀνενόχλητους γιά 
40 ὁλόκληρα χρόνια! Τί σημασία ἔχει ἄν ἡ πλειοψηφία τῶν 
νομοταγῶν πολιτῶν ἔχτισε τό σπίτι του μέ νόμιμο τρόπο, πλή
ρωσε τούς φόρους του, τό ΙΚΑ κλπ; Νά πού τό ἑλληνικό κρά
τος, τό ὁποῖο ἐξασφαλίζει ἰσότητα ἀπέναντι στό νόμο σέ ὅλους 
τούς  Ἕλληνες (!!!), κάνει πάλι τό θαῦμα του! 

 «Ποινές» δημοσίων ὑπαλλήλων: Ὑπάρχουν δυστυχῶς 
ἐπίορκοι δημόσιοι ὑπάλληλοι, πού ἐμπλέκονται σέ ὑποθέσεις 
διαφθορᾶς (κατάχρηση, πλαστογραφία, χρηματισμός κλπ). Μέ
χρι σήμερα οἱ ποινές πού ἐπιβάλλονται, ἄν τούς ἀνακαλύψουν, 
εἶναι ἀπό πολύ μικρές ἕως ἀστεῖες (π.χ. ἐπίπληξη, διαθεσι
μότητα δύο μηνῶν). Τώρα ὅμως ἡ πολιτεία θά γίνει πολύ 
αὐστηρή! Μπορεῖ νά τούς στερήσει τήν ἐξέλιξη ἤ νά μήν τούς 
δώσει τό πρίμ παραγωγικότητας! Γνωρίζουμε ὅλοι ὅτι ἄν ἕνας 
ἰδιωτικός ὑπάλληλος καταχραστεῖ χρήματα ἤ ἐμπορεύματα 
στήν ἐπιχείρηση πού ἐργάζεται ἤ κάνει παράνομες συμφωνί
ες πού βλάπτουν τά συμφέροντα τῆς ἑταιρείας αὐτῆς, τότε θά 
ἀπολυθεῖ ἀμέσως καί χωρίς ἀποζημίωση καί θά ἀσκηθεῖ δίωξη 
ἐναντίον του. Πρός τί αὐτή ἡ ὑπερβολική ἐπιείκεια γιά τούς δη
μοσίους ὑπαλλήλους;

Συμπέρασμα: ὅποιος πολίτης τῆς Ἑλλάδας, δέν ἔχει ἠθικούς 
φραγμούς καί δέν πιστεύει στόν Θεό, μπορεῖ ἀπρόσκοπτα νά 
παραβαίνει τούς νόμους, νά κλέβει, νά αὐθαιρετεῖ εἰς βάρος τῶν 
ὑπολοίπων καί τό πιθανότερο εἶναι ὄχι μόνο νά μήν τιμωρηθεῖ 
ἀλλά νά ἀμειφθεῖ γιά τό θάρρος καί τήν πρωτοβουλία του ἀπό 
τό δίκαιο ἑλληνικό κράτος!

Νικόλαος Ζῶτος

ο παράνομος στήν ελλάδα δικαιώνεται!


