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Πολλοί ἀποκαλοῦν εἰρωνικά τήν Πολιτική Παράταξη ΚΟΙΝΩΝΙΑ «σύλλογο 
Χριστιανῶν» ἤ «θρησκευτικό σύλλογο» ἐπειδή ἡ εἰδοποιός διαφορά τῆς Πα

ράταξης αὐτῆς εἶναι ὅτι ἀπαρτίζεται ἀπό ἀνθρώπους πού πιστεύουν στό Θεό καί 
ἀγωνίζονται νά διατηροῦν τήν καθημερινή τους ζωή σέ ἕνα πνευματικό ἐπίπεδο, ὅπως 
διδάσκονται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί τήν Παράδοση τοῦ Γένους μας.

 Τό γεγονός ὅτι ἡ Παράταξη ἀπαρτίζεται ἀπό ἀνθρώπους, ἄν μή τι ἄλλο ἠθικούς 
καί τίμιους, θά ἔπρεπε νά ἀποτελοῦσε μιά ἐγγύηση χρηστῆς διακυβέρνησης γιά τούς 
Ἕλληνες πολῖτες, πού τόσα χρόνια βλέπουν ὡς ἀπαθεῖς θεατές τούς πολιτικούς τῆς 
Ἑλλάδος νά καταληστεύουν καί νά ἰσοπεδώνουν τήν πατρίδα μας, χωρίς καμμία 
ἀναστολή καί μάλιστα σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε νά φθάνουμε νά παραδεχόμαστε ὅτι 
ἄνθρωποι τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου θά ἔβλαπταν λιγώτερο τήν Ἑλλάδα ἀπ’ ὅσο 
τήν ἔχουν βλάψει οἱ πολιτικοί τῶν τελευταίων τριάντα ἐτῶν!

Ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΑ πλαισιώνεται ἀπό ἀνθρώπους Χριστιανούς ἀλλά δέν εἶπε ποτέ ὅτι 
θά ὑποχρεώσει ὅλους τούς πολῖτες νά γίνουν Χριστιανοί. Αὐτό ἄλλωστε ἔρχεται σέ 
ἀντίθεση καί μέ τό πιστεύω τοῦ Χριστιανισμοῦ. Δέν θά ἐπιτρέψει ὅμως νά ἐπιβληθεῖ ἡ 
ἀθεΐα ὡς ἐπίσημη ἔκφραση τοῦ Κράτους στήν ἁγιομαρτυρική Πατρίδα μας, υἱοθετῶντας 
τήν πονηρή ἑρμηνεία τῆς ἀνεξιθρησκείας, ὡς ἀπαγόρευσης τῆς θρησκείας. 

Ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ὁραματίζεται ἕνα Κράτος στό ὁποῖο ὁ κάθε πολίτης θά εἶναι 
ἐλεύθερος νά ζήσει σύμφωνα μέ τά πιστεύματά του, χωρίς ὅμως νά ἀφαιρεῖται αὐτό 
τό δικαίωμα ἀπό τούς ὑπόλοιπους πολῖτες. Σήμερα, ἐν ὀνόματι τοῦ «σεβασμοῦ» 
τῶν ἀτομικῶν δικαιωμάτων ὁρισμένων –συνήθως μειονοτήτων– στεροῦνται οἱ 
ὑπόλοιποι τήν δική τους ἐλευθερία. Ἐπειδή, γιά παράδειγμα, ὁρισμένοι δέν θέλουν 

νά ἀποκαλύπτουν τό θρήσκευμά τους, στερεῖται σήμερα ὅλος ὁ ἑλληνικός λαός τό 
δικαίωμα νά ἀναγράφει τό θρήσκευμά του στήν ταυτότητά του. Μά ποιός δέν θέλει 
νά φανερώσει τό τί πιστεύει; Αὐτός πού ἔχει κάτι νά κρύψει. Ἀλλιῶς γιατί νά μήν τό 
δηλώνει δημόσια; 

Τά δημόσια σχολεῖα ἔχουν μετατραπεῖ ἀπό «ἑλληνικά σχολεῖα» σέ πολυπολιτισμικά 
σχολεῖα, στεροῦνται τά ἑλληνόπουλα τήν Ἑλληνική παιδεία καί δέν διδάσκονται τήν 
Ὀρθόδοξη Πίστη καί τίς Ἑλληνικές παραδόσεις γιά νά μήν θίγονται οἱ μαθητές πού 
προῆλθαν ἀπό ἄλλες χῶρες! Αὐτή εἶναι ἡ λογική τῶν σημερινῶν πολιτικῶν. 

Αὐτήν τήν ὑποκριτική πολιτική ἔρχεται ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΑ νά ἀνατρέψει προτείνοντας 
ξεκάθαρες λύσεις: Θά ὑπάρχουν σχολεῖα γιά ὅλες τίς κατηγορίες τῶν παιδιῶν: σχολεῖα 
γιά Ὀρθοδόξους, σχολεῖα γιά ἀθέους, σχολεῖα γιά μουσουλμάνους, σχολεῖα γιά κάθε  
περίπτωση. Αὐτό σημαίνει ἀνεξιθρησκεία! Δέν εἶναι ἀνεξιθρησκεία νά στερεῖται ὁ 
Χριστιανός τό δικαίωμα νά μιλάει ἐπειδή θίγεται ὁ μουσουλμᾶνος. Οὔτε νά στερεῖται 
ὁ μουσουλμᾶνος τό δικαίωμα νά ἐκφράζεται ἐπειδή θά θιγοῦν οἱ ἀλλόθρησκοι. Ὅλοι 
θά ἀποκαλύπτουν δημόσια τό τί πιστεύουν. Δέν ὑπάρχει κανένας λόγος νά κρύβονται. 
Ἰδίως τά πρόσωπα πού κατέχουν ἀξιώματα στό δημόσιο βίο, δικαστικοί, πολιτικοί, 
στρατιωτικοί, καθηγητές ὀφείλουν νά ὁμολογοῦν στό λαό τό τί πρεσβεύουν. 

Θά πρέπει νά ἐφαρμοστεῖ στήν πράξη αὐτό πού ἔλεγε κάποτε ὁ Βολταῖρος: «Δέ 
συμφωνῶ οὔτε μέ μία λέξη ἀπό ὅλα ὅσα λές, ἀλλά θά ὑπερασπίζω –ἀκόμα καί μέ τό 
τίμημα τῆς ζωῆς μου– τό δικαίωμά σου ἐλεύθερα νά λές αὐτά πού πρεσβεύεις». Αὐτό 
σημαίνει ἀνεξιθρησκεία. 

Ἡ Διοικοῦσα Πενταμελής Ἐπιτροπή

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Ἀπόλυτη κατοχύρωση καί ἐξασφάλιση τῆς ἐθνικῆς 
μας κυριαρχίας. Καμμιά οἰκονομική ἐπιχορήγηση 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης δέν πρέπει νά συνδυασθεῖ 
μέ ἀπώλεια –ἔστω καί σπιθαμῆς– τῆς ἐθνικῆς μας 
κυριαρχίας.

2. Καμμία ἐκχώρηση ἐθνικῶν καί κρατικῶν προσό
δων δέν μπορεῖ νά δίδεται ὡς ἀντάλλαγμα τῶν 
εὐρωπαϊκῶν ἐπιχορηγήσεων.

3. Ζητοῦμε ἄμεση πληροφόρηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ 
γιά τό πῶς δημιουργήθηκε τό χρέος τῆς πατρίδος 
μας καί γιατί παίχτηκαν στόν τζόγο τά χρήματα 
τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων μέσω τοῦ ἀεριτζίδικου 
παιχνιδιοῦ τῶν ὁμολόγων.

4. Ἄμεση ἀποσύνδεση τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό τραπε
ζικό της σύστημα καί τίς οἰκονομικές εὐθῦνες τῶν 
Τραπεζῶν ἔναντι τῆς Εὐρώπης.

5. Σύσταση μιᾶς πράγματι Ἐθνικῆς Τράπεζας καί κα
τάργηση τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία δέν 
ὑπηρετεῖ τά ἐθνικά συμφέροντα ἀλλά ἀποτελεῖ πα
ράρτημα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας.

6. Πρέπει νά καταλάβει ὁ Ἑλληνικός λαός ὅτι τό 
οἰκονομικό πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος εἶναι κατασκευα
σμένο καί τό μοναδικό ὑπαρκτό πρόβλημα τό ἔχουν 
οἱ Ἑλληνικές καί Εὐρωπαϊκές τράπεζες.

7. Τό πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος ἄρχισε νά δημιουργεῖται 
μέ τήν διασπάθιση τῶν χρημάτων τῶν Ἀσφαλιστικῶν 
Ταμείων ἀπό τόν Ἀνδρέα Παπανδρέου γιά νά συντα
ξιοδοτήσει τούς ψηφοφόρους τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἐπαναπα
τρίζοντας φυγάδες καί φυγόδικους ἀπό τά πέρατα 
τῆς γῆς.

8. Δέν εἶναι δυνατόν ἡ Ἑλλάδα νά ἐκλιπαρεῖ γιά κοπή 
εὐρώ, ὑποκύπτουσα στούς συνεχεῖς Εὐρωπαϊκούς 
ἐκβιασμούς γιατί ὁ λαός της δέν ἀντέχει κανένα 
ἐπιπλέον μέτρο ὅπως ἀπαιτεῖ ἐκβιαστικά ἡ Ε.Ε.

9. Πρέπει νά διασαλπισθεῖ σέ ὅλους τούς τόνους πρός 
τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ὅτι ἔπαιξαν μέ τήν Ἑλλάδα 
στό τζόγο τῶν Τραπεζῶν τους καί ἔχασαν! Ὁ λαός 
δέν τζογάρισε τά χρήματά του γιά νά χάσει.

10. Εἶναι ἀδιανόητη ἡ στάση πληρωμῶν γιατί ὁ λαός 
περιμένει νά κάνει τίς συναλλαγές του. Ἦρθε ἡ 
ὥρα νά ἀπαιτήσει ἡ Ἑλλάδα ἀπό τήν Ε.Ε καί ὄχι 
νά παρακαλεῖ. Οἱ πολιτικοί πού δέν ἔχουν τό μέτω
πό τους καθαρό γιά νά ἀπαιτήσουν, εἶναι οἱ ἔνοχοι. 
Τό συμφέρον τους καί τό συμφέρον μας εἶναι νά 
ἐγκαταλείψουν τήν ἐξουσία ἀλλά ὄχι τήν Πατρίδα 
μας γιατί θά δικασθοῦν γιά τήν κατάχρηση ἐξουσίας 
πού ἔκαναν τά τελευταῖα 30 χρόνια ἀλλά καί γιά νά 
δημευθοῦν οἱ περιουσίες ὅσων καταδικασθοῦν.

11. Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ὡς Παράταξη ὑποστηρίζει τήν 
ἐπιστροφή στή δραχμή ὡς τήν μόνη λύση γιά νά 
μήν ὑπάρξει στάση πληρωμῶν στό δημόσιο καί 
τόν ἰδιωτικό τομέα. Ἀσφαλῶς κανείς Ἕλληνας 
δέν συμφωνεῖ νά ὑποκύψουμε στόν ἐκβιασμό τῶν 
Εὐρωπαίων θυσιάζοντας τήν ἐθνική μας κυριαρχία 
γιά νά μᾶς δώσουν εὐρώ!

12. Ἐπειδή ἀσκεῖται τρομοκρατία στό λαό ὅτι ἡ 
ἐπιστροφή στή δραχμή σημαίνει καταστροφή καί 
ὅτι τά χρήματα τοῦ  Ἑλληνικοῦ λαοῦ θά μειωθοῦν 
50% , ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀπαντᾶ ὅτι αὐτό μπορεῖ νά 
γίνει μόνο ὅταν ἡ κυβέρνηση στέκεται στό πλευρό 
τῶν Τραπεζῶν ὅπως γίνεται μέχρι σήμερα. Ὅταν 
στό παρελθόν κυβερνήσεις χάρισαν τά ἀγροτικά 

χρέη – κάτι που γινόταν ἀπό τήν ἀρχαιότητα π.χ. ἡ 
Σεισάχθεια – ἡ ἐθνική οἰκονομία δέν ὑπέστη καμμία 
ζημία. Ἡ ζημιά πού συνεχῶς διασαλπίζεται εἶναι μόνο 
στούς Τραπεζικούς Ὀργανισμούς, οἱ ὁποῖοι μέ χαρτί 
καί μολύβι, εἰκονικά, παρουσιάζουν τήν οἰκονομική 
κατάσταση, ὅπως ἐξυπηρετεῖ τά συμφέροντά τους. Ἡ 
Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θά ἐπαναφέρει τή δραχμή 
στήν ἰσοτιμία πού εἶχε κατά τήν ἔναρξη ἰσχύος τοῦ 
εὐρώ. Δηλαδή, 1 εὐρώ=340,75 δραχμές. Οἱ μισθοί θά 
μετατραποῦν ἀντιστοίχως, καθώς ἐπίσης καί ὅλα τά 
χρέη τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν πρός τό δημόσιο καί τίς 
τράπεζες θά πληρώνονται μέ ἀντίστοιχες δραχμές. 
Βεβαίως στήν εὐχέρεια τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως 
εἶναι τό πῶς θά ἀντιστοιχίσει τήν δραχμή ἀλλά αὐτό 
ἐνδιαφέρει πολύ λίγους καί ὄχι τόν Ἑλληνικό λαό στό 
σύνολό του καί, κυρίως ἀφήνει ἄθικτη τήν Ἐθνική 
μας κυριαρχία καί ἀξιοπρέπεια. Τό χρέος τῆς Ἑλλάδος 
πρός τήν Ε.Ε., ὁμοίως, θά ἐξοφληθεῖ σέ ἀντίστοιχες 
δραχμές μέ ἰσοτιμία 1 πρός 340,75

13. Ἡ Παράταξή μας ἐρωτᾶ: Ζήτησε κανένα κόμμα τῆς 
Βουλῆς ἀπό τόν κ. Πρωθυπουργό νά ἐπιστρέψει τήν 
προμήθεια δισεκατομμυρίων πού ἔλαβε ἀπό τό ΔΝΤ 
γιά νά βάλει τή χώρα μας σ’ αὐτή τήν δεινή περιπέ
τεια, γιατί τά ξένα δημοσιογραφικά πρακτορεῖα καί 
τά διεθνῆ μπλόγκς βοοῦν γιά τήν ἐξαιρετικά μεγάλη 
προμήθεια πού δίνει τό ΔΝΤ στίς χῶρες πού πέφτουν 
στά νύχια του;

14. ΕΛΛΗΝΕΣ, ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ
ΓΩΓΗ ΜΑΣ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ. 
ΝΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΕΠΙΔΟΞΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ ΜΑΣ: «ΜΟ
ΛΩΝ ΛΑΒΕ»!

ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ!
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»: Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ!

ΟΤΑΝ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 
ΣΕ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ!

Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ:
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Εἶναι ἀπαραίτητο νά ἐξελιχθεῖ ἡ κατάσταση σέ Ἑλληνική τραγωδία;
Ἡ γνωστή συγγραφέας τοῦ βιβλίου Τό Νησί, ἡ ὁποία ἀγαπάει τόν τόπο μας ἰδιαίτερα καί ἔχει 

σπίτι στήν ἀνατολική Κρήτη, ἔστειλε ἕνα ἄρθρο στή γνωστή ἐφημερίδα The Times, μέ τίτλο «Must 
this be a Greek tragedy?» πού δημοσιεύτηκε τήν Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου. Εἶναι ἡ θεώρηση 
τῆς Ἑλλάδας καί τῶν Ἑλλήνων ἀπό ἕναν ἄνθρωπο ξένο καί καλοπροαίρετο, πού ἀγαπάει καί τόν 
τόπο καί τούς ἀνθρώπους. Καί πάλι, μᾶς κάνει νά ντρεπόμαστε. Σκεφτεῖτε νά μή μᾶς συμπαθεῖ 
κάποιος καί νά θέλει νά μᾶς κάνει κακοπροαίρετη κριτική, τό τί θά ἔχει νά πεῖ!...

Ἐπειδή συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μέ τόν τρόπο πού βλέπει τά πράγματα καί νομίζουμε ὅτι μᾶς 
ὠφελεῖ πολύ νά διαβάσουν τό ἄρθρο ὅσοι περισσότεροι Ἕλληνες γίνεται ὥστε νά προβληματι
στοῦν. Ἀναδημοσιεύουμε κάποια ἀποσπάσματα σέ πιστή μετάφραση.

«Πέρασα τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ προηγούμενου χρόνου στά γυρίσματα τῆς προσαρμογῆς 
γιά τήν τηλεόραση, τοῦ πρώτου μου βιβλίου Τό Νησί.

... Ὁ σκηνογράφος κι ἡ ομάδα του δούλευαν ὅλο τό εἰκοσιτετράωρο γιά νά δημιουργήσουν αὐ
θεντικούς παλιούς δρόμους καί νά μελετήσουν πηγές πού θά τούς βοηθοῦσαν νά δημιουργήσουν 
ὅλη τήν ἀτμόσφαιρα τῆς δεκαετίας τοῦ 40. Ἔπρεπε νά γυριστοῦν πολεμικές σκηνές τῆς ἀντίστασης, 
μέ ὅπλα καί ἐκρηκτικά, ὑποβρύχιες σκηνές, σκηνές πάνω σέ πλοῖο, σκηνές μέ ἑκατοντάδες χωρικῶν 
σέ γάμους καί βαφτίσια. 200 ἠθοποιοί καί 2000 κομπάρσοι γιά νά βγοῦν στόν ἀέρα 26 ἐπεισόδια 
τῆς μιᾶς ὥρας πού αἰχμαλώτισαν τούς θεατές, πῆραν τίς καλύτερες κριτικές καί πουλήθηκαν σέ 
τηλεοπτικούς σταθμούς σ’ ὅλο τόν κόσμο.

...  Ἡ Ἑλλάδα, δέν εἶναι μιά χώρα πού φέρνει στό νοῦ σκληρή δουλειά, ἤ ὑψηλῶν προδιαγραφῶν 
δουλειά, ἤ... δουλειά, τελοσπάντων... Ἡ εἰκόνα πού ἔχουμε στίς ἐφημερίδες μας εἶναι εἰκόνα ἀν
θρώπων μέ πανώ καί ξύλα σέ διαδηλώσεις, ἤ τή θεωροῦμε ἕνα μέρος ὅπου οἱ ἄνθρωποι κάθονται 
ὅλη μέρα στά καφενεία μήν κάνοντας ἄλλη δουλειά ἀπό τό νά κατεβάζουν καφέδες καί ρακί.  
Ἔχουμε ἀκόμη τήν εἰκόνα μιᾶς χώρας σπαρμένης μέ μισοτελειωμένα σπίτια, λές κι οἱ ἐργάτες διέ
κοψαν γιά τό μεσημεριανό τους καί δέν ἔκαναν τόν κόπο νά ξαναγυρίσουν. Γενικά, σκεφτόμαστε 
τήν Ἑλλάδα σάν μιά χώρα σέ γενική ἀπεργία, μιά χώρα πού δανείστηκε τόσα πολλά χρήματα 
ὥστε δέν μπορεῖ νά τά ἐπιστρέψει, μιά χώρα τῆς ὁποίας οἱ πολῖτες ἀποφεύγουν νά πληρώσουν 
τούς φόρους τους, γεγονός πού συνέβαλε στή σημερινή χρεωκοπία. 

Ἀλλοίμονο, τίποτα ἀπ’ ὅλ’ αὐτά δέν εἶναι ἐντελῶς ψέμμα.
...  Ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι μιά χώρα μέ ἐκπληκτική ὁμορφιά, δέν σηκώνει συζήτηση. Δέν νομίζω 

ὅμως ὅτι οἱ ἴδιοι οἱ Ἕλληνες τῆς δίνουν καί πολλή σημασία.
Αὐτόν τόν τόπο τόν ἀγάπησα ἀπό τό 1977 πού τόν ἐπισκέφθηκα γιά πρώτη φορά, κι ὅμως, 

κάποια στοιχεῖα του, μοῦ φέρνουν ἀπελπισία. Γιά νά εἶμαι ἀκριβής, κάποιες φορές μέ κάνουν 
πραγματικά ἔξαλλη.

Πάρα πολλοί Ἕλληνες ὁδηγοῦν σάν ἠλίθιοι, κάνοντας ἐπίδειξη μέ τά αὐτοκίνητά τους, λές καί 
παίζουν σέ ταινία καταδίωξης τοῦ 1970. Μιά τέτοια συμπεριφορά εἶναι τόσο πρωτόγονη, ὥστε 
ἡ μόνη ἀπάντηση εἶναι νά κατεβάσεις τό τζάμι καί νά τούς βρίσεις Ἑλληνικά, π καί μ, 
λέξεις πού ἔχουν ἐνταχθεῖ πιά γιά τά καλά στό λεξιλόγιό μου.

Ὅταν ὁδηγοῦν μηχανάκια, κάποιοι Ἕλληνες δείχνουν ἀκόμη μεγαλύτερη ἀδιαφορία γιά τή ζωή 
τους ἀπό τούς ὁδηγούς αὐτοκινήτων. Τό περασμένο σαββατοκύριακο χάζευα γιά μιά ὥρα σ’ ἕνα 
καφέ στήν κεντρική πλατεῖα τοῦ Ἁγ. Νικολάου στήν Κρήτη κι ἔκανα μιά πρόχειρη στατιστική 
στούς ἀνθρώπους πού ἦταν πάνω σέ κάθε εἴδους μηχανή, ἀπό παπάκι μέχρι χιλιάρα Honda. Δέκα 
ἀπ’ αὐτούς εἶχαν τό κράνος τους κρεμασμένο στόν ἀγκώνα, εἴκοσι δέν εἶχαν καθόλου κράνος, 
εἴκοσι εἶχαν καί ἐπιβάτη (καί κανείς τους δέν φοροῦσε κράνος) κι ἄλλη μιά ντουζίνα περίπου 
φοροῦσαν κράνος, ἀλλά μέ τό λουρί του νά κρέμεται χαλαρό. Τρεῖς ἰσορροποῦσαν ἀπό ἕνα μικρό 
παιδί μπροστά τους, ἕξι μετέφεραν τή σύζυγο πίσω, κι ἀρκετοί κουβαλοῦσαν ἀπό ἕναδυό παιδιά, 
ὅλοι χωρίς νά φοροῦν τίποτα στό κεφάλι τους. Αὐτό εἶναι ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνο, ἀκόμη καί σέ 
δρόμους ὅπου οἱ ὁδηγοί λεωφορείων καί αὐτοκινήτων δέν εἶναι στήν πλειοψηφία τους μανιακοί 
(ὅπως εἶναι οἱ Ἕλληνες ὁδηγοί). 

Τό ποσοστό τῶν θανάτων στούς δρόμους τῆς Κρήτης, τόν προηγούμενο χρόνο, ἦταν 400% 
ὑψηλότερο ἀπό τῆς Βρετανίας. Αὐτό δέ σηκώνει ἄλλη ἀνάλυση. Ὅλοι ἐπαναλαμβάνουμε τό κλισέ 
ὅτι ἡ ζωή στήν Ἰνδία εἶναι φτηνή, ἀλλά καί στήν Ἑλλάδα δέν διαφέρουν καί πολύ τά πράγματα.

Παρομοίως, τό κάπνισμα ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἕνα ἀγαπητό ἐθνικό «σπόρ» καί ὁ σχεδιασμός 
τῶν «ἡμιυπαίθριων» ἐστιατορίων τό εὐνοοῦν. Ἀκόμα κι ὅπου ὑπάρχουν τρεῖς τοῖχοι καί παράθυ

ρα, αὐτά εἶναι συνήθως κατασκευές ἀπό ξύλο καί πλαστικό, κι ἔτσι ἐπιτρέπεται στούς πελάτες νά 
ἀνάβουν τσιγάρο ἀκόμη καί στό τραπέζι τους. Δέν εἶναι βέβαια παράνομο μέ τήν ἀκριβή ἔννοια, 
ἀλλά δέν διευκολύνει βέβαια καί τούς καπνιστές στό νά τό κόψουν, ἰδίως τώρα πού τό διαρκές 
στρές τῆς ζωῆς τους, τούς δημιουργεῖ μεγαλύτερη ἐξάρτηση.

Αυτή ἡ αὐτοκαταστροφική τάση, ὅμως, μοιάζει νά ἔχει βαθύτερες ρίζες. Στήν καρδιά τῆς φετινῆς 
τουριστικῆς σαιζόν οἱ ὁδηγοί ταξί κατέβηκαν σέ ἀπεργία, ἀφήνοντας ὅσους ξεκίνησαν γιά τίς διακο
πές τους ξέμπαρκους στά ἀεροδρόμια, μή μπορῶντας νά φτάσουν στούς προορισμούς τους. Ἀκόμη 
κι ἄν, τελικά, κάποιοι κατάφεραν νά φτάσουν στά ξενοδοχεῖα τους, δέν μποροῦσαν νά μετακινηθοῦν 
οὔτε γιά νά βγοῦν γιά φαγητό, οὔτε γιά νά ἐπισκεφθοῦν τούς τόπους πού ἤθελαν.

Οἱ ὁδηγοί ταξί διαμαρτύρονταν γιά τά σχέδια τῆς κυβέρνησης νά ἀνοίξει τό ἐπάγγελμά τους. 
Κάποια θέρετρα ἀχρηστεύτηκαν ἀπ’ αὐτή τήν ἀπεργία, ξενοδοχεῖα καί ἐστιατόρια ἔπαθαν μεγάλες 
ζημιές, κι οἱ τουρίστες τοῦ χρόνου θά διαλέξουν ἄλλους προορισμούς. Ἦταν ἕνα τυπικό παράδειγμα 
αὐτοκαταστροφικῆς πράξης. Κανείς δέν κέρδισε τίποτα. Οἱ πάντες ἔχασαν πολλά.

Ἡ οἰκονομική κρίση ἀπασχολεῖ ὅλο τόν κόσμο, ἀλλά, κατά τή διάρκεια τοῦ Αὐγούστου, δέν 
ἔμοιαζε νά ἔχει ἐπιπτώσεις στό lifestyle κανενός. Στά θέρετρα, τά ἐστιατόρια καί τά μπάρ ξεχείλι
ζαν ὄχι μόνον ἀπό τουρίστες, ἀλλά καί ἀπό Ἕλληνες. Ὑποψιάζομαι ὅτι τό φθινόπωρο θά φέρει μιά 
τελείως διαφορετική ἀτμόσφαιρα στίς πόλεις, καθώς οἱ ἄνθρωποι θά ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν τά 
νέα μέτρα λιτότητας. Θά ἀκολουθήσουν νέες διαμαρτυρίες καί μιά γενική ἀποδοκιμασία γιά ὅ,τι κι 
ἄν κάνει ἡ κυβέρνηση καί θά ὑπάρχει τό γενικό αἴσθημα πώς, ὅλη αὐτή ἡ κατάσταση εἶναι κάπως 
«ἄδικη». Οἱ περισσότεροι Ἕλληνες πού γνωρίζω μιλοῦν γιά τούς πολιτικούς τους λές καί δέν ἔχουν 
καμμιά σχέση μέ τούς ἴδιους καί λές καί δουλεύουν ἐναντίον τοῦ ἴδιου τοῦ λαοῦ τους.

Κάθε φορά πού μιλάω μέ κάποιον πού ἔχει μιά ἐπιχείρηση, καταλαβαίνω ἀπόλυτα τό γιατί. Πρίν 
ἀπό λίγους μῆνες ἡ κυβέρνηση ξαφνικά ἀπαίτησε ἕνα ἐφάπαξ ποσό ἀπ’ ὅλες τίς ἑταιρεῖες, πρόσθε
σε ἐπιπλέον φόρο σέ κάθε εἰσόδημα καί ἀπαίτησε κι ἕνα πρόσθετο ποσοστό ἀπό τά κέρδη κάθε 
ἑταιρείας (πού ἰσχύει ἀναδρομικά ἀπό τό προηγούμενο οἰκονομικό ἔτος). Γιά πολλές ἐπιχειρήσεις 
αὐτή ἦταν ἡ σταγόνα πού ξεχείλισε τό ποτήρι κι ἔτσι, τώρα, ντουζίνες μαγαζιά μένουν κλειστά 
καί ἄδεια, νεκρωμένα ἀπ’ τήν κρίση καί τίς παράλογες ἀπαιτήσεις στίς ὁποῖες ἀδυνατοῦσαν νά 
ἀνταποκριθοῦν.

Γιά ἄλλη μιά φορά βλέπεις ἕνα στοιχεῖο αὐτοκαταστροφικότητας. Ἀκούγονται ἀμέτρητες 
ἱστορίες διαφθορᾶς τῶν πολιτικῶν καί τῶν Ἐφοριακῶν –περισσότερες ἱστορίες ἀπ’ τίς ἐλιές πού 
φυτρώνουν παντού– κι οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι πιστεύουν ὅτι ἡ ρίζα ὅλων τῶν σημερινῶν 
προβλημάτων εἶναι ἡ ἀπληστία αὐτῶν πού κατέχουν ψηλές θέσεις.

Ἡ ἀνεργία ἀνεβαίνει καλπάζοντας, ἰδίως ἀνάμεσα στούς νέους καί μορφωμένους ἀνθρώπους. 
Ἀκόμη κι οἱ λίγοι πού ἔχουν δουλειά, εἶναι ἀπογοητευμένοι. Τήν προηγούμενη ἑβδομάδα συνά
ντησα μιά εἰκοσιεπτάχρονη γυναίκα πού ἔκανε μεταπτυχιακό στίς ΗΠΑ καί τώρα ἐργάζεται σέ 
μιά Τράπεζα μέ μισθό 1000 εὐρώ τό μήνα –ἕνας μέσος μισθός– ἀπό τόν ὁποῖο τά 300 εὐρώ τά 
πληρώνει κάθε μήνα σέ διόδια, προκειμένου νά φτάσει στό γραφεῖο της. Ξενοίκιασε τό διαμέρισμά 
της καί γύρισε στό πατρικό της νά μείνει μαζί μέ τή μητέρα της. «Καί θεωροῦμαι καί τυχερή,» μοῦ 
εἶπε. «Ὅλοι οἱ ἄλλοι φίλοι μου εἶναι ἄνεργοι.»

Φυσικά, ψάχνει γιά δουλειά στό ἐξωτερικό καί, μέ τήν ὀμορφιά της, τήν ἐξυπνάδα της καί τίς 
τρεῖς γλῶσσες πού μιλάει ἄπταιστα, εἶναι βέβαιο ὅτι θά τή βρεῖ. Τό ἴδιο κάνουν κι ἕνα σωρό ἄλλοι 
νεαροί  Ἕλληνες, κι αὐτοί πού δέν θέλουν νά φύγουν καί θά μείνουν, θά χρειαστοῦν ἀτσάλινα νεῦρα. 
Ἡ μετανάστευση μπορεῖ νά φαίνεται μιά δελεαστική λύση, ἀλλά ἔτσι θά μείνουν ἀκόμη λιγώτεροι 
ἔξυπνοι καί ἱκανοί ἄνθρωποι νά καταπιαστοῦν μέ τό νά καλυτερέψουν αὐτόν τόν τόπο.

Εἶναι πράγματι ἀπελπιστικό τό νά βλέπεις νέους ἀνθρώπους νά μήν ἔχουν τίποτα κοινό μέ τούς 
πολιτικούς πού, ὑποτίθεται, τούς ἐκπροσωποῦν. Παρατηρῶ τόν κ. Παπανδρέου στήν τηλεόραση 
καί τίς περισσότερες φορές δείχνει ἕνας χλωμός κι ἐξαντλημένος ἄνθρωπος πού κάνει μιά ἄχαρη 
δουλειά. Προσπαθεῖ νά παίρνει ἀτέλειωτα μέτρα γιά νά σώσει τή χώρα καί τό μόνο ἀποτέλεσμα 
εἶναι νά τόν βρίζουν οἱ πάντες. Καί τίποτα ὅμως νά μήν ἔκανε καί πάλι κακός θά γινόταν. Τό 
ἐκπληκτικό εἶναι ὅτι δέν ἔχω συναντήσει κανέναν πού νά παραδέχεται πώς τόν ψήφισε.

... Ἐγώ ἀγαπάω τούς Ἕλληνες, ἀλλά θά ἤθελα νά ἀγαποῦσαν οἱ ἴδιοι λίγο περισσότερο τόν 
ἑαυτό τους!

Victoria Hislop, συγγραφέας

Ἕνα κοινό μυστικό, τό ὁποῖο οἱ περισσότεροι ἔφηβοι αὐθόρμητα ὁμολογοῦν 
στίς κατ’ ἰδίαν συζητήσεις, εἶναι τό γεγονός ὅτι οἱ καταλήψεις τῶν Γυμνασί

ων–Λυκείων τῆς χώρας γίνονται «γιά πλάκα», «γιά νά χάσουμε μάθημα», «γιατί 
περνᾶμε καλά στήν κατάληψη». Κάποιες φορές ὑποκινοῦνται καί ἀπό συγκεκρι
μένες μειοψηφίες τοῦ ἀριστεροῦ χώρου, κάποιες ἄλλες δέ, οἱ ἴδιοι χῶροι ἐπιστρα
τεύουν καθηγητές γιά τήν δουλειά αὐτή, διακριτικά πάντοτε.

Τά ἐπίσημα αἰτήματα βεβαίως εἶναι διάφορα, ἄλλα ἀφοροῦν τά συγκεκριμένα 
σχολεῖα, ἐνῶ ἄλλα ἀντιγράφονται ἀπό τό διαδίκτυο. Κάποια προκαλοῦν θυμηδία, 
ὅπως κάνουμε κατάληψη γιατί δέν μᾶς πῆγαν ἐκδρομή, γιατί ἀπαγόρευσαν τό 
κάπνισμα στίς τουαλέτες (πρᾶγμα σπάνιο βέβαια) κ.ἄ. Αὐτή ἡ παγκόσμια πρωτο
τυπία συμβαίνει στήν τάλαινα πατρίδα μας ἐδῶ καί χρόνια καί ἀποτελεῖ μιά ἀπό 
τίς πολλές παθογένειες τῆς παιδείας μας.

Ὅμως ἡ κατάληψη ἑνός σχολείου εἶναι κατάληψη δημοσίου κτηρίου καί αὐτό 
εἶναι ποινικό ἀδίκημα. Τό ὅτι δέν ἐπεμβαίνει ὁ εἰσαγγελέας ὀφείλεται συνήθως 
στήν ἀπουσία τοῦ ὑπευθύνου νά τόν καλέσει (!) ἤ στήν χλιαρή ἀντιμετώπιση τοῦ 
θέματος –μιᾶς καί πρόκειται γιά ἀνήλικους μαθητές ὅπως λέγεται– πρᾶγμα πού 
βεβαίως ἐκμεταλλεύονται οἱ τελευταῖοι καί κυρίως οἱ προαναφερθεῖσες μειοψη
φίες.

Πρέπει νά ἔχουμε ἐκτεταμένες καταστροφές –πρᾶγμα ὄχι σπάνιο– γιά νά 
ἐπέμβουν οἱ ἀρχές, πάντοτε κατόπιν ἑορτῆς καί τά σπασμένα πληρώνει ὁ φορο
λογούμενος πολίτης!

Ὅμως τό σχολεῖο εἶναι θεσμός. Τό σχολεῖο προάγει τή γνώση, τή μόρφωση 
καί τήν καλλιέργεια τῶν νέων – θεωρητικά τοὐλάχιστον. Ὁ σεβασμός στό δημό
σιο σχολεῖο ἀπαιτεῖ αὐτό νά λειτουργεῖ ὑπό ὁποιεσδήποτε συνθῆκες. Ἀκόμα καί 
στήν περίπτωση πού οἱ μαθητές ἔχουν εὔλογα καί δίκαια αἰτήματα τά ὁποῖα δέν 

εἰσακούονται, ὅπως τώρα γιά παράδειγμα πού δέν ἔχουν βιβλία ἤ σέ περίπτωση 
πού ξυλιάζουν στίς παγωμένες τάξεις ἐλλείψει θέρμανσης, φαινόμενο πού φοβᾶμαι 
πώς θά δοῦμε πολλές φορές τόν φετινό χειμῶνα.

Στίς περιπτώσεις αὐτές, μιά ὑπεύθυνη συμπεριφορά θά ἦταν γιά παράδειγμα ἡ 
συγκέντρωσή τους κάθε πρωΐ γιά λίγη ὥρα μπροστά σέ διοικητικά κτίρια γιά δια
μαρτυρία μαζί μέ τούς καθηγητές τους (γιατί ὄχι;) καί ἀμέσως μετά ἡ προσέλευση 
τους στό σχολεῖο γιά μάθημα. Τό σχολεῖο πρέπει νά λειτουργεῖ.  Ἔτσι οἱ μαθητές 
θά εἶχαν ὅλους τούς Ἕλληνες μέ τό μέρος τους, γιατί ἔμπρακτα θά ἔδειχναν ὅτι 
σέβονται τό σχολεῖο, ὅτι ἐπιθυμοῦν τή γνώση, ὅτι δέν προβαίνουν σέ ἀξιόποινες 
πράξεις, καί συνάμα θά κατεδείκνυαν τούς ὑπευθύνους γιά τά σοβαρά προβλή
ματα πού δημιουργοῦνται.

Κυρίως, ὅμως, πρέπει νά συνειδητοποιήσουν ὅλοι –μικροί καί μεγάλοι– ὅτι 
ἡ κατάληψη σχολείων εἶναι πράξη ἀντιδημοκρατική. Εἶναι πράξη τραμπουκί
στικη καί φασιστική γιατί μέ τήν κατάληψη δέν διασφαλίζεται τό δικαίωμα τῶν 
ἀντιφρονούντων, ἐκείνων πού δέν συμμερίζονται τίς ἀπόψεις καί τίς ἐκτιμήσεις 
τῶν ἄλλων, ἐκείνων πού δέν θέλουν νά χάσουν τά μαθήματά τους. Αὐτούς τούς 
μαθητές δέν πρέπει νά τούς προστατεύσει κανείς; Δέν πρέπει νά τούς προστα
τεύσει τό Κράτος; 

Γι’ αὐτό, ἄς σκεφτοῦν προσεκτικά οἱ νέοι μας τίς προεκτάσεις, τίς παραμέτρους 
καί τίς ἐπιπτώσεις πού ἔχουν εἰς βάρος τῶν ἄλλων οἱ ἀγῶνες τους γιά νά εἶναι σέ 
θέση νά ἐπιλέξουν τό εἶδος  τοῦ ἀγῶνα πού τούς ἁρμόζει καί ἄς μήν συντελοῦν 
μέ ἀνεύθυνες καί ἀξιόποινες πράξεις στήν περαιτέρω ἀπαξίωση τῆς δημόσιας 
παιδείας, τῆς δημοκρατίας, καί τῆς ἴδιας, ἐν τέλει, τῆς πατρίδας μας. 

Ἀνοῖξτε τά Σχολειά!

Μιχάλης Ἡλιάδης
Μέλος τῆς Κ.Ε. 
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«Μιά Κυριακή ξημέρωσε, νά μή εἶχε ξημερώσει 
ὁ Κυβερνήτης κίνησε νά πάει στήν Ἐκκλησία, 

στήν πόρτα ὅπου ἐπάτησε, σκύβει νά προσκυνήσει, 
ὁ Γιώργης καί ὁ Κωνσταντῆς δυό μπέηδες τῆς Μάνης, 

μιά μπιστολιά τοῦ ρίξανε, φαρμακερό μαχαῖρι.»

Τήν ἡμέρα τῆς δολοφονίας τοῦ πρώτου Κυβερνήτου τῆς Ἑλλάδος 
δολοφονήθηκε ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα. Ἀπό τότε μέχρι σήμερα 

δέν ἔχει ἐμφανιστεῖ στήν πολιτική σκηνή τῆς πατρίδος μας ἄλλη 
μορφή σάν τήν δική του.

Ἕνας μεγάλος νοῦς, μία σπουδαία προσωπικότητα, μέ ἦθος 
καί ταπείνωση, ἀρετές σπάνιες σήμερα σέ πολιτικό ἡγέτη, μᾶς παιδαγωγεῖ ἀκόμα, μετά ἀπό 180 
χρόνια, μέσα ἀπό τίς ἐπιστολές του, τίς ὁποῖες κατέγραψε καί διέσωσε ὡς πολύτιμη κληρονομιά, 
ἕνας ἀπό τούς γραμματεῖς του.Παραθέτουμε, μέσα ἀπό τήν πολυάριθμη συλλογή τῶν επιστολῶν 
αὐτῶν, δύο ἐπίκαιρα κείμενα, χαρακτηριστικά τοῦ ἤθους μέ τό ὁποῖο κυβερνοῦσε τήν Ἑλλάδα:

Πρὸς τὸ Πανελλήνιον.
Αἰγίνῃ, 2 Ἀπριλίου 1828.

Ἐπειδή ἔνθεν μὲν οἱ δημόσιοι πόροι μακρὰν εἰσέτι ἀπέχουσι τοῦ δύνασθαι ἐπαρκεῖν εἴς τε τὰς δριμείας 
τοῦ στρατιωτικοῦ χρείας καὶ εἰς τήν δικαίαν ἀντιμισθίαν τῶν κοινοεργατῶν (employes publics), ἔνθεν δὲ, 
πρὸς τῇ δικαιοσύνῃ, καὶ ὁλικοῦ συμφέροντος ἔργον εἶναι τὸ νὰ ὁρισθῇ ἀπὸ τοῦ νῦν ὁ πολιτικὸς καταλογισμὸς 
(liste civile), μηδὲ νὰ μένωσιν ἄνευ τινὸς ἀντιδόσεως ὅσοι τῶν ὑπηρετούντων ἀπαραίτητον ἔχουσι τὴν χρεί-
αν, διὰ ταῦτα προβάλλω εἰς τὸ Πανελληνίον νὰ σκεφθῇ καὶ προσδιορίσῃ τήν ἀντιμισθίαν τῶν μελῶν, τῶν 
γραμματέων, καὶ τῶν κλητόρων αὐτοῦ, τὴν τῶν προσωρινῶν διοικητῶν μετὰ τῶν ὑπ’ αὐτοὺς, τοῦ δικαστικοῦ 
συστήματος, τῆς γραμματείας τῆς ἐπικρατείας, καὶ ὅλως πάσης δημοσίου ὑπηρεσίας, λαμβάνον ὡς βάσιν 
τὰς ἑπομένας ἀρχάς.

α’. Πᾶς κοινοεργάτης ἀνεξαιρέτως ἀξιοῦται ἀντιμισθίας ἀναλόγου 
πρός τε τὴν παροῦσαν κατάστασιν τῶν πόρων τῆς πολιτείας καὶ πρὸς 
ἣν αὐτὸς λογίζεται ὅτι θυσιάζει ἰδίαν ἐνασχόλησιν καὶ ἐργασίαν, ἵνα 
ἐξυπηρετῇ τὸ δημόσιον.

β’. Ὁ νόμος ἀπονέμων αὐτῷ τὴν ἀντιμισθίαν ταύτην, τὸν ἀφίνει 
ἐλεύθερον νὰ τὴν ὑποπαραιτήσῃ, ἂν θέλη, εἴτε εἰς τὸ δημόσιον, εἴτε 
εἰς τὰ ἐγχώρια πτωχοκομεῖα, παιδαγωγεῖα, καὶ ὀρφανοτροφεῖα. 
Τὸν ἀφίνει ἐν δευτέρῳ ἐλεύθερον νὰ βάλῃ τὸν μισθόν του εἰς τὴν 
τράπεζαν, ἢ νὰ τὸν λάβῃ παρὰ τοῦ ταμείου μετὰ ἓξ μῆνας, ἢ μετὰ 
ἓν, δύω, ἢ τρία ἔτη. Ὁ νόμος τέλος, ὀλιγοστοῦ ὄντος τοῦ μεταλλικοῦ 
χρήματος ἐν τῷ ταμείῳ, ἐπιτρέπει μὲν τὴν ἄμεσον πλήρωσιν τῶν 
κοινοεργατῶν, ἀλλ’ ἐφ’ ᾧ νὰ λαμβάνωσι μόνον τὸ ἥμισυ, ἢ, τὸ πολὺ, 
τὰ δύω τρίτα τοῦ μισθοῦ εἰς νόμισμα, τὸ δὲ λοιπὸν εἰς ὁμολογίας 
πληρωτέας ἐντὸς δύω ἢ τριῶν μηνῶν.

γ’. Τούτου δέ παραδεδεγμένου, ἡ οἰκονομικὴ ἐπιτροπὴ θέλει 

φροντίσῃ ἄνευ ἀναβολῆς νά ὑποτυπώσῃ ψήφισμα περί ἐκδόσεως τῶν ἀναγκαίων ὁμολογιῶν τοῦ ταμείου, 
εἰς μόνην τὴν προκειμένων χρῆσιν τεταγμένων.

Περιμένω δὲ, μετὰ τελείας τῆς πίστεως εἰς τὴν σύνεσιν καὶ φιλοπατρίαν τοῦ Πανελληνίου, τὸν καρπὸν 
τῆς μελέτης αὐτοῦ.

Ὁ Κυβερνήτης
Ἰωάννης Καποδίστριας

Τῷ Κ. Νικητοπούλῳ, 
Διευθυντῇ τοῦ ἀλληλοδιδακτικοῦ σχολείου Ναυπλίου.

Ναυπλίῳ, 17 ἀπριλίου 1828.
Εὐφράνθην χθὲς εὑρεθεὶς ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν σας καὶ ἰδὼν τὰς μελέτας αὐτῶν, καὶ σᾶς εὐχαριστεῖ 

ἡ κυβέρνησις διὰ τὸν ζῆλον καθ’ ὃν διδάσκετε καὶ εἰς ἐπίδοσιν προάγετε 250 παιδία, μὴ χλιαινόμενος τὴν 
προαίρεσιν, μηδὲ καταργῶν τὴν φιλόπατριν ὑμῶν ἔνστασιν ὑπὸ τῆς παντελοῦς στερήσεως τῶν ἀναγκαίων.

Καὶ λυποῦμαι μὲν ὅτι τὸ γε νῦν ἔχον ἀδυνατῶ νά δώσω εἴς τε τὸ σπουδαστήριον καὶ εἰς ὑμᾶς τὴν ἐνδέουσαν 
ἀντίληψιν πρὸς πλείονα καρποφορίαν τῶν κόπων σας, ἀλλὰ καὶ εὔελπις εἶμαι ὅτι ἐντὸς ὀλίγου καὶ τόπον 
προσφυέστερον θέλει δυνηθῆ νὰ χορήγησῃ ἡ κυβέρνησις εἰς τὸ σχολεῖον σας, καὶ πάντα τὰ χρειώδη εἰς τοὺς 
μαθητὰς βοηθήματα.

Παρέχει δὲ ἐν τοσούτῳ διὰ τοῦ συναπτομένου διατάγματος 500 γρόσια εἰς τὸν κ. Κ. Δελιγιάννην, ταμίαν 
τῆς φιλανθρωπικῆς ἑταιρίας, ἵνα προμηθεύσῃ ἀμέσως τινὰ ἐκ τῶν ἀναγκαιοτάτων, ὡς χαρτίον, κονδύλια, 
κτλ. καὶ σᾶς δώσῃ 200 γρόσια δι’ ἄλλα ἔξοδα τῶν τῆς ὑπηρεσίας τοῦ σχολείου.

Ὁ Κυβερνήτης
Ἰωάννης Καποδίστριας

Ἡ ὁμοιότητα τῶν προβλημάτων τῆς Πατρίδος μας τότε καί τώρα εἶναι ἐμφανής. Ἡ σύγκριση 
τῆς διακυβέρνησης τοῦ Κράτους ὅμως εἶναι ἀδύνατη. Μόνο φέρνει στό νοῦ τούς στίχους τοῦ 
μεγάλου ἐθνικοῦ μας ποιητή Δ. Σολωμοῦ: 

Δυστυχής! Παρηγορία
μόνη σοῦ ἔμενε νά λές
περασμένα μεγαλεῖα
καί διηγῶντας τα νά κλαῖς. 

Mνημόσυνο γιά τήν ἐπέτειο τῆς 
δολοφονίας τοῦ Κυβερνήτη μας 

Ἰωάννου Καποδίστρια

Τήν Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου ἐτελέσθη στόν Ι.Ν. Ἁγίου Νι
κολάου Πευκακίων ἐπιμνημόσυνη δέηση γιά τήν ἐπέτειο τοῦ θα
νάτου τοῦ μαρτυρικοῦ πρώτου Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου 
Καποδίστρια. Ὁ Ἑλληνικός λαός πρέπει νά μελετήσει τή ζωή καί 
τό ἔργο τοῦ σπουδαίου αὐτοῦ ἀνθρώπου καί πολιτικοῦ καί νά 
συνειδητοποιήσουμε ὅλοι ὅτι οἱ λύσεις στά προβλήματα τῆς Πα
τρίδος μας βρίσκονται στό ἦθος καί στήν πολιτική πού ἐφάρμοσε, 
τά ἀποτελέσματα τῆς ὁποίας ἔκαναν τήν Ἑλλάδα Κρᾶτος. 

Τήν 6η δόση τοῦ δανείου πού χορηγεῖ στήν Ἑλλάδα τό ΔΝΤ προσπαθεῖ νά ἐξασφαλίσει ἡ 
Κυβέρνηση καί, ὅπως συνέβη καί μέ τίς προηγούμενες ἐκταμιεύσεις δόσεων, συνοδεύεται 

καί αὐτή ἀπό ἕνα νέο τέλος! Εἰσφορά ἐπί τῶν ἀκινήτων. Κί ἄλλη ἐπιβάρυνση στά ἀκίνητα. 
Κρίθηκε ἀναγκαῖο νά ἐπιβληθεῖ σύμφωνα μέ τόν κ. ὑπουργό Οἰκονομικῶν ἐπειδή ἡ ἐπένδυση 
πού ἔχουν κάνει οἱ Ἕλληνες στά ἀκίνητα ξεπερνάει τό ἕνα τρις καί γι’αὐτό θά πρέπει νά κα
ταβάλει κάθε ιδιοκτήτης ἕνα «ἀσφάλιστρο κινδύνου»! Μετά τό ΦΑΠ λοιπόν ἧρθε καί τό 
«τέλος» ἀκινήτων, καί μάλιστα μέσω τοῦ λογαριασμοῦ τῆς Δ.Ε.Η, παρά τίς διαβεβαιώσεις τοῦ 
κ. Βενιζέλου, τρεῖς μῆνες πρίν, ὅτι δέν ὑπάρχει περίπτωση ἡ Κυβέρνηση νά χρησιμοποιήσει 
ὡς φοροεισπρακτικό μηχανισμό τούς λογαριασμούς τῆς Δ.Ε.Η. καθώς τό ρεῦμα εἶναι ἕνα 
δημόσιο ἀγαθό καί δέν πρέπει νά συνδέεται μέ τήν ἐκπλήρωση ἄλλων ὑποχρεώσεων πέραν 
τῶν δημοτικῶν τελῶν. Μέχρι σήμερα συνηθίζαμε νά λέμε ὅτι οἱ πολιτικοί χρησιμοποιοῦν 
δύο γλῶσσες: μία μεταξύ τους καί μία πρός τό λαό. Τώρα ἔχουν ἀναπτύξει μία μεταξύ τους 
καί δύο πρός τό λαό.

Κάθε δόση καί ἕνα τέλος ἐπιβάλλεται στήν ἑλληνική κοινωνία, ἡ ὁποία σκύβει τό κεφάλι 
καί μοιρολατρικά πηγαίνει νά πληρώσει γιά ἄλλη μία φορά «τά σπασμένα» τῶν κυβερνώντων 
τόσες δεκαετίες! Πότε ὅμως θά δοθεῖ τό ὁριστικό ΤΕΛΟΣ;

Ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι κάθε μέρα ὅλο καί περισσότεροι Ἕλληνες ἀποχαιρετοῦν τήν 
Ἑλλάδα καί ἀναχωροῦν γιά τό ἐξωτερικό. Μαζεύουν τά ὑπάρχοντά τους, παίρνουν τίς οἰκογέ
νειές τους καί φεύγουν γιά ἄγνωστους προορισμούς, μέ τήν ἐλπίδα νά ἀποκατασταθοῦν σέ 
κάποια ἄλλη Εὐρωπαϊκή ἤ μή χώρα, μέ πιό ἀνθρώπινες συνθῆκες. Ἀντί δηλαδή νά διώξουμε, 
ἐδώ καί τώρα, ὅλους τούς ἀποτυχημένους πολιτικούς πού μᾶς «κυβερνοῦν» καί πού μᾶς ἔχουν 
ὁδηγήσει στήν καταστροφή καί στήν ἅλωση τῆς Ἑλλάδος, φεύγουμε ἐμεῖς γιά νά σωθοῦμε!

Πρέπει ἐπιτέλους νά μπεῖ ἕνα ΤΕΛΟΣ! Δέν πρέπει νά ἀφήσουμε τήν Ἑλλάδα νά καταντήσει 
ὅπως κατήντησαν οἱ «ἐπιτήδειοι» καί τίς ἄλλες Βαλκανικές Χῶρες.

Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ἀντισταθεῖ σέ αὐτήν τήν προσπάθεια ἅλωσης καί ἐξαθλίωσης, πού 
τόσα χρόνια μᾶς παρουσιάζεται μέ τό προσωπεῖο τῆς παγκοσμιοποίησης!

Γι’ αὐτό το λόγο συστήθηκε ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΑ καί καλεῖ ὅλους τούς Ἕλληνες νά συνειδη
τοποιήσουν, ἔστω καί αὐτήν τήν ὕστατη ὥρα, ὅτι ἡ λύση δέν εἶναι ἡ φυγή. Ἡ λύση εἶναι 
νά ἐκδιωχθοῦν ὅλοι ὅσοι ἐπένδυσαν τό μέλλον τῶν παιδιῶν μας γιά νά περάσουν οἱ ἴδιοι 
πλουσιοπάροχη ζωή. Νά πληρώσουν ὅλοι ὅσοι τόσα χρόνια δέν κοίταζαν τό συμφέρον τῆς 
Πατρίδος μας ἀλλά τήν ἀτομική τους ἐξασφάλιση καί τήν ἐξυπηρέτηση τῶν Κέντρων ἀπό 
τά ὁποῖα ἔπαιρναν τίς ἐντολές.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός ἔχει ἐκμεταλλευθεῖ τήν «ἀναρχία» πού ἐπικρατοῦσε 
τόσα χρόνια στόν Δημόσιο τομέα καί τήν ἀνικανότητα τῶν κρατούντων νά ἐλέγξουν, εἴτε 
σέ ἐπίπεδο τοπικῆς αὐτοδιοίκησης εἴτε σέ ἐπίπεδο Ὑπουργείων καί Δημοσίων Ὀργανισμῶν. 
Εἶναι, ἐπίσης, ἀλήθεια ὅτι ὁ λαός μας ἐκμεταλλεύθηκε τήν ἔλλειψη ἐλέγχων ἀπό μέρους τοῦ 
Κράτους καί δέν υπῆρξε παραγωγικός στήν ἐργασία του, ὅπως ὤφειλε. Ἀντίθετα, διαμόρ
φωσε νοοτροπία γενεῶν τοῦ ἀραλικιοῦ, τῆς ἁρπαχτῆς, τῆς κομπίνας, τῆς ἀπάτης. Αὐτό δέν 
τό ἀμφισβητεῖ κανείς. Ἔχει ἀμαυρωθεῖ ἡ φήμη τοῦ Ἕλληνα σέ ὅλον τόν κόσμο καί τό ὄνομά 
μας ἔχει γίνει συνώνυμο τῆς κομπίνας καί τῆς ἀπάτης.

Ποιός ὅμως εὐθύνεται γιά τό ἐπίπεδο τοῦ λαοῦ; Ἄν τό Κράτος ἔκανε τήν δουλειά του ὅπως 
πρέπει, θά τολμοῦσε κανείς νά αὐθαιρετήσει; Ἄν τό Κράτος εἶχε ὑπό τόν πλήρη ἔλεγχό του 

τήν Δημόσια Διοίκηση, τήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση, τό στρατό, τά νοσοκομεῖα, τά σχολεῖα, θά 
εἶχαν ὁδηγηθεῖ τά πράγματα στήν διάλυση; Ὅταν ὅμως ἀπό τούς ὑπουργούς καί ὑφυπουργούς 
ξεκινάει ἡ διαφθορά καί ἡ κομπίνα, πῶς περιμένουμε νά μήν ἐπεκταθεῖ σέ ὅλες τίς λοιπές 
βαθμίδες μέχρι τόν ἁπλό πολίτη; Ποῦ εἶναι τό Κράτος  Κυβερνήτης;

Ἀφήσαμε τήν Ἑλλάδα στά χέρια τῶν ἐπιτηδείων, πού μᾶς ἔταζαν χρήματα χωρίς κόπο, πού 
μᾶς κρατοῦσαν κοιμισμένους καί μᾶς διαβεβαίωναν ὅτι αὐτοί θά τά φροντίσουν ὅλα καί δέν 
ζητήσαμε ποτέ ἀπολογισμό τῶν πεπραγμένων. Ἀνεβάζαμε τόν ἕνα, κατεβάζαμε τόν ἄλλο καί 
δέν ἀναρωτηθήκαμε ποτέ ποιά ἦταν τελικά ἡ διαφορά; Τί προσέφερε οὐσιαστικά ὁ καθένας, 
ἐκτός ἀπό ὁρισμένες σκόρπιες ὑπηρεσίες γιά νά μᾶς κρατοῦν εὐχαριστημένους;

Τώρα πού κατέρρευσαν ὅλα, ξυπνήσαμε καί τά μαζεύουμε νά φύγουμε! Οὔτε αὐτήν τήν ὥρα 
δέν μποροῦμε νά ὁμοψυχήσουμε καί νά συσπειρωθοῦμε ὅλοι μαζί νά ἀναδείξουμε ἀνθρώπους 
τίμιους καί ἀποφασισμένους νά ἐργαστοῦν γιά τό συμφέρον τῆς Πατρίδος μας καί ὄχι τῆς 
τσέπης τους.

Ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΑ εἶναι ἡ μόνη διαφανής πολιτική παράταξη πού ἔχει σάν σκοπό νά ἑνώσει 
τίς ὑγιεῖς δυνάμεις, πού ὑπάρχουν ἀκόμη –εὐτυχώς στήν Ἑλλάδα καί νά ἀποδείξει ὅτι εἴμαστε 
ἄξιοι τῶν ἡρωικῶν μας προγόνων, νά τούς διαβεβαιώσουμε ὅτι δέν θυσίασαν τήν ζωή τους 
ἄδικα γιά μᾶς καί ὅτι μᾶς ἀξίζει νά ζοῦμε ἐλεύθερα.

Εἶναι λυπηρό νά βλέπει κανείς χαμένες εὐκαιρίες! Νά βλέπει ἀνεκμετάλλευτες λύσεις. Ἀκόμα 
καί κληρικοί, ἀντί νά προτρέψουν τά πνευματικά τους παιδιά νά ἑνωθοῦν μέ ἄλλα ἀδέλφια 
πού ἀγωνίζονται μέ αὐτό τό φρόνημα, προτιμοῦν νά ἱδρύουν ἄλλους φορεῖς καί ὀργανισμούς 
συγχύζοντας τό λαό, «τυρβάζοντας περί πολλῶν ἄλλων» πλήν τῆς οὐσίας!

Καί γιά νά ἐπιστρέψουμε στό φλέγον θέμαπρόβλημα τῆς πληρωμῆς τῶν φόρων καί τῶν 
τελῶν: Εἶναι ἀπορίας ἄξιο πῶς γίνεται νά νομοθετεῖ μέ τέτοια προχειρότητα ἡ Κυβέρνηση, 
κάνοντας οὐσιαστικά πειράματα μέ τούς οἰκονομικούς δεῖκτες, δοκιμάζοντας τήν ἀντοχή 
καί ἀνοχή τῶν πολιτῶν.

Ἐπεβλήθη μέ τόση προχειρότητα ἡ ἔκτακτη εἰσφορά ἀλληλεγγύης, ἡ ὁποία βαρύνει ὅλους 
τούς φορολογουμένους, ἀλλά πλήττει κυρίως τούς εἰλικρινεῖς φορολογουμένους! Καί θά 
ἐξηγήσουμε γιατί: Ἡ εἰσφορά ὑπολογίζεται ἐπί ὅλων τῶν εἰσοδημάτων πλήν ἐλαχίστων 
ἐξαιρέσεων πού ἀπέκτησαν κατά τό προηγούμενο ἔτος καί δήλωσαν οἱ εἰλικρινεῖς, ἀνυπο
ψίαστοι, φορολογούμενοι. Σέ αὐτά συμπεριελήφθησαν καί τά ἀφορολόγητα εἰσοδήματα ἤ 
τά αὐτοτελῶς φορολογηθέντα ποσά, μέ ἐξάντληση τῆς φορολογικῆς τους ὑποχρέωσης. Αὐτό 
σημαίνει ὅτι, γιά παράδειγμα, ἐάν ἕνας φορολογούμενος συμπεριέλαβε στήν δήλωσή του τά 
πολυτεκνικά ἐπιδόματα πού εἰσέπραξε ἡ οἰκογένειά του καί τά ὁποῖα εἶναι ἀφορολόγητα, θά 
κληθεῖ νά καταβάλει τήν εἰσφορά ἀλληλεγγύης ἐπ’αὐτῶν, ἐνῶ ἄλλος πού δέν τά συμπερι
έλαβε διότι εἶναι προαιρετική ἡ αναγραφή ἐφόσον εἶναι ἀφορολόγητα, (ἀναγράφονται στά 
πληροφοριακά στοιχεῖα) δέν θά καταβάλλει εἰσφορά ἐπ’αὐτῶν!

Αὐτή εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τῆς φορολογικῆς δικαιοσύνης! Καί ὕστερα κάνει ἔκκληση ὁ κ. 
Βενιζέλος στούς φορολογούμενους νά βοηθήσουν στήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς!

Δῶστε μας κ. Βενιζέλε ἕνα λόγο γιά νά εἴμαστε φορολογικά εἰλικρινεῖς. Ὅπως βλέπετε 
στήν Ἑλλάδα ὁ εἰλικρινής τιμωρεῖται καί ὁ παράνομος δικαιώνεται!

Μαρίνα Διαμαντῆ
Δ/ντρια Σύνταξης

Τέλη χωρίς τελειωμό;
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«Κοινωνική Οἰκονομία καί 
Κοινωνική Ἐπιχειρηματικότητα» 
Σχόλιο ἐπί τοῦ νέου Νόμου 4019/2011

Ψηφίσθηκε στίς 30 Σεπτεμβρίου, ὁ νέος νόμος 4019/2011 γιά 
τήν Κοινωνική Οἰκονομία καί Κοινωνική Ἐπιχειρηματικό

τητα ὅπως ἐπιγράφεται.
Ὁ νόμος αὐτός προβλέπει τήν ἵδρυση νέου τύπου ἑταιρειῶν, 

τῶν Κοινωνικῶν Συνεταιριστικῶν Ἐπιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) μέ 
κοινωνικό σκοπό ἀλλά καί ἐμπορική δραστηριότητα, μέ κύριο 
στόχο των ἔνταξη κοινωνικά εὐαίσθητων ὁμάδων στήν ἐργασία, 
τήν ὑποστήριξη συγκεκριμένων ὁμάδων πληθυσμοῦ πού ἔχουν 
ἀνάγκη καί τήν παροχή ποιοτικῶν προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν 
μέ χαμηλό κόστος, στά πλαίσια δημοκρατικῆς διοίκησης καί 
δίκαιης κατανομῆς τοῦ μικροῦ κέρδους πού ἐνδεχομένως θά 
παράγουν.

Κατ’ ἀρχήν ἡ πρωτοβουλία δέν εἶναι τῆς κυβέρνησης ἀλλά τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης πού προωθεῖ τήν ἰδέα καί ἔχει ἤδη ἐφαρμο
στεῖ σέ ἄλλες χῶρες. 

Ἡ διαφορά μέ τίς ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες πού ἐφαρμόζεται, 
εἶναι ὅτι ἐκεῖ ἔχει ἀπό χρόνια καλλιεργηθεῖ ἡ ποιοτική ὑπηρεσία 
καί ἡ ἀλληλεγγύη μεταξύ μεγάλων στρωμάτων τῶν κοινωνιῶν, 
σέ ἀντίθεση μέ τήν ἑλληνική κοινωνία ὅπου ἐπικρατεῖ ὁ ἀτομι
σμός καί τό προσωπικό συμφέρον.

Βεβαίως εἶναι θετικό γιά μία κυβέρνηση νά ὀργανώνει καί νά 
ὑποστηρίζει προσπάθειες τῶν πολιτῶν γιά μιά πιό ἀνθρώπινη 
συμπεριφορά τόσο πρός εὐαίσθητες κοινωνικές ὁμάδες ὅσο καί 
πρός τήν κατεύθυνση τῆς μείωσης τοῦ σκληροῦ καπιταλισμοῦ.

Ποιός ὅμως ἐμπιστεύεται σήμερα τίς «καλές προθέσεις» τῶν 
πολιτικῶν; Αὐτῶν τῶν πολιτικῶν πού ἔχουν συστηματικά κάνει 
ἀφαίμαξη τῶν πόρων τῆς Ἑλλάδας γιά ἴδιον ὄφελος; Αὐτῶν τῶν 
πολιτικῶν πού δίνουν ἀναπηρικές συντάξεις σέ ὑγιέστατους, 
ὑπέρογκους μισθούς σέ ὁρισμένες κατηγορίες δημοσίων ὑπαλ
λήλων, εὐνοοῦν τήν κάθε αὐθαιρεσία, δέν ἐλέγχουν τήν φορο
διαφυγή κλπ, κλπ, κλπ.

Ἀπό τήν ἄλλη ὁ κρατικός μηχανισμός εἶναι διαλυμένος. Δέν 
μπορεῖ οὔτε κἄν νά εἰσπράξει ὀφειλές ΕΤΑΚ ἀπό τό 2009. Θά 
μπορέσει νά ἐλέγξει τήν σωστή λειτουργία αὐτῶν τῶν ἐπιχει
ρήσεων;

Αὐτό τό ἐπισημαίνουμε διότι ἔχουμε γίνει πολύ καχύποπτοι 
μέ ὅσα ἔχουμε δεῖ τίς τελευταῖες δεκαετίες. Δυστυχῶς πολλοί 
Ἕλληνες, μόλις ἐμφανίζεται ἕνας νόμος παρόμοιος μέ αὐτόν πού 
σχολιάζουμε, ἀμέσως ἀρχίζουν νά σχεδιάζουν τό πῶς μποροῦν 
νά τόν ἐκμεταλλευτοῦν γιά νά ἀποκτήσουν γρήγορο καί εὔκολο 
κέρδος. Εἴτε νά ὑφαρπάξουν ἐπιδοτήσεις καί εὐνοϊκή φορολόγηση 
εἴτε νά καλύψουν ἄλλες παράνομες δραστηριότητες.

Γεγονός εἶναι ὅτι πολλοί ὑγιῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες, πού 
ἔχουν τήν ψυχική ὡριμότητα καί τήν διάθεση προσφορᾶς, ἤδη 
ἔχουν δημιουργήσει σωματεῖα καί ὀργανώσεις (πολλές στά πλαί
σια τῆς Ἐκκλησίας) πού προσφέρουν κοινωνικό ἔργο καί λει
τουργοῦν ἐπιχειρήσεις ὅπου τά κοινωνικά δίκαια κριτήρια κατέ
χουν πρωτεύουσα θέση. Ἡ ἀλλαγή τῆς ἠθικῆς εἶναι πού θά φέρει 
οὐσιαστικά ἀποτελέσματα στήν λεγόμενη «κοινωνική οἰκονομία» 
καί ὄχι οἱ νέοι γραφειοκρατικοί νόμοι.

Πολύ φοβόμαστε ὅτι οἱ ἐπιχειρήσεις τοῦ τύπου πού περιγρά
φονται στό νόμο, ὄχι μόνο δέν θά βοηθήσουν τήν ἀπασχόληση 
καί τήν προσφορά ποιοτικῶν προϊόντων καί ὑπηρεσιῶν ἀλλά θά 
ἀποτελέσουν μία ἀκόμη στρέβλωση καί πηγή σκανδάλων στήν 
καταρρέουσα ἑλληνική οἰκονομία.

Νικόλαος Ζῶτος

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στό KONTRA CHANNEL

Ἡ παράταξή μας ἀνταποκρίθηκε θετικά στήν 
πρόσκληση τοῦ τηλεοπτικοῦ καναλιοῦ 

KONTRA CHANNEL, νά συμμετάσχει στήν 
ἐκπομπή «Στήν Πόλη τῶν παραισθήσεων» τό Σάβ
βατο 24 Σεπτεμβίου καί ἐκπροσωπήθηκε ἀπό τήν 
κα Μαρίνα Διαμαντῆ, Ὑπεύθυνη Ἐπικοινωνίας & 
Δημοσίων Σχέσεων τῆς ΚΟΙΝΩΝΙΑ, καί Δ/νρια 
Σύνταξης τῆς ἐφημερίδας. 

Παρότι ὁ ὠφέλιμος χρόνος παρουσίασης τῶν 
θέσεων τῆς Παράταξής μας δέν ἦταν ἀρκετός, 
ἐν τούτοις ἐπετεύχθη ἡ προβολή της καί βρῆκε 

ἀνταπόκριση ἀπό τούς τηλεθεατές. Εὐχαριστοῦμε τό τηλεοπτικό κανάλι γιά τήν φιλοξενία 
καί εὐχόμαστε νά ἐφαρμοστεῖ ἐπιτέλους στήν Ἑλλάδα ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου, οὔτως ὥστε νά 
ἔχουν ὅλες οἱ φωνές τῆς κοινωνίας δικαίωμα στήν δημόσια ἔκφρασή τους, μέ ἴσες εὐκαιρίες 
προβολῆς.

Ὁ νόμος ὑποχρεώνει τά ΜΜΕ νά προσφέρουν τηλεοπτικό χρόνο 5’ σέ ὅλες τίς παρατάξεις, 
κατά τίς προεκλογικές περιόδους, τόν ὁποῖο ὄμως προσφέρουν τά τηλεοπτικά κανάλια σέ 
ὧρες πού ἡ ἀκροαματικότητα εἶναι πολύ χαμηλή ἔως ἀνύπαρκτη. Τόν ὑπόλοιπο καιρό, ἀγνοοῦν 
πλήρως τίς ἐξωκοινοβουλευτικές παρατάξεις, ἐνώ προβάλλουν τά ἴδια καί τά ἴδια κόμματα, 
μέ τίς ἴδιες καί τίς ἴδιες ἀποτυχημένες πολιτικές. Κατά τά ἄλλα ἔχουμε Δημοκρατία!

Ἀφορμή γιά τό θέμα τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ μοῦ ἔδωσαν δύο πρα
γματικότητες πού ζοῦμε στήν πατρίδα μας ἐδῶ καί ἀρκετά 

ἔτη: ἡ πρώτη ἔχει νά κάνει μέ τήν ἀπάρνηση τῶν χειρωνακτικῶν 
ἐπαγγελμάτων ἀπό τούς Ἕλληνες (ἀγρότες, οἰκοδόμοι, τεχνίτες, 
καθαριστές, φροντίδα ἀτόμων μέ διάφορες ἀνάγκες κατ’οἶκον 
ὅπως: ἡλικιωμένοι, ἀσθενεῖς, κατάκοιτοι, φύλαξη παιδιῶν) καί 
ἄλλες ἐργασίες οἱ ὁποῖες σταδιακά καί κλιμακωτά ἔλαβαν ἔννοια 
ταπεινωτική γιά τούς Ἕλληνες. Ἡ δεύτερη πραγματικότητα εἶναι 
ἡ παράδοση ὅλων αὐτῶν τῶν ἐργασιῶν σέ μετανάστες.

Οἱ  Ἕλληνες ἀφ’ ἑνός ντρεπόμαστε νά κάνουμε ὅλες τίς δου
λειές καί ἀφ’ ἑτέρου θέλουμε φθηνό ἐργατικό προσωπικό καί 
πολύ κέρδος γιά τόν ἑαυτό μας. Τί ἐντύπωση δημιουργεῖται 
στούς μετανάστες γιά ἐμᾶς ὅταν μία μικρή χώρα παραδίδει τόσες 
ἐργασίες σέ ξένους; Μᾶλλον θά μᾶς θεωροῦν λίγο ξιπασμένους, 
κομπλεξικούς καί ἀφελεῖς. Ἀφελεῖς γιατί ὅταν δίνεις τόσες δου
λειές σέ ξένους, τούς δίνεις καί ἄλλα τόσα δικαιώματα καί πατή
ματα γιά μελλοντικές διεκδικήσεις. Μήν ξεχνᾶμε ὅτι κάποιες ἀπό 
τίς ἐθνικότητες πού βρίσκονται αὐτή τή στιγμή στή χώρα μας, 
ἔστρεψαν τά ὅπλα ἐναντίον μας στό παρελθόν. Ἐπίσης οἱ μετα
νάστες ἀντιλαμβάνονται ὅτι ἐμεῖς τούς θεωροῦμε ὑποδεέστερους 
ἐπειδή κάνουν αὐτές τίς δουλειές καί αὐτό δημιουργεῖ καί μία 
περαιτέρω ἀνισότητα ὅταν τούς συναναστρεφόμαστε. Ἡ ἀταξία 
ἡ δική μας, τοῦ δικοῦ μας λαοῦ, ἐπιδρᾶ σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους 
πού βρίσκονται στήν Ἑλλάδα καί ὁδηγεῖ σέ μία ἀλλοπρόσαλη 
καί ἐπικίνδυνη κοινωνία.

Ἐλάχιστοι ἀπό τούς νέους Ἕλληνες δουλεύουν στή συγκομιδή 
τῶν καρπῶν, στήν κτηνοτροφία, στήν ἁλιεία, μελισσοκομία κ.ἄ. 
Ἀποκοπήκαμε σχεδόν ὁλοκληρωτικά ἀπό ὅλες τίς ἀγροτικές 
ἐργασίες καί συσσωρευτήκαμε, ἡ μεγαλύτερη μᾶζα τῶν πολιτῶν, 
στά ἀπάνθρωπα ἀστικά κέντρα. Ζοῦμε στήν ὀμορφότερη χώρα 
τοῦ κόσμου καί καταντήσαμε νά βλέπουμε τίς ὀμορφιές μία φορά 
τό χρόνο καί ὄχι πάντα. Μά θά ἦταν παράλογος ὁ Θεός ἄν τόσες 
μαγευτικές περιοχές τῆς χώρας μας, μᾶς τίς χάρισε μόνο γιά τίς 
καλοκαιρινές μας διακοπές. Δέν ἔχει λογική. Προορισθήκαμε νά 
κατοικήσουμε ἀριθμητικῶς ὁμοιόμορφα καί ἀνάλογα καί μέ τά 
πιό ἀπαιτητικά γοῦστα: κάποιοι γεννήθηκαν νησιῶτες, ἄλλοι 
βουνήσιοι καί ἄλλοι κάπου ἐνδιάμεσα.

Στά νησιά μας καί στά θέρετρα ἀνά τήν Ἑλλάδα, δέν βλέπουμε 
πιά τούς ντόπιους νά δουλεύουν στό χῶρο τῶν καταλυμμάτων, 
τῆς ἑστίασης, τῆς οἰκοδομῆς καί ἀγροτικῆς ἐργασίας. Καμαριέ
ρες, καθαρίστριες, λαντζιέρες, μαγείρισσες, χτίστες, ἀχθοφόροι 
εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον μετανάστες.

Στήν ἐφημερίδα Καθημερινή, σέ ἕνα ὁδοιπορικό γιά τήν 
Ἀράχωβα, διάβασα πρίν καιρό κάτι πού μέ πόνεσε: ἀναφέρονταν 
στά διάφορα χαρακτηριστικά τῆς περιοχῆς ὅπως ἡ ἔκτασή της, 
οἱ πλουτοπαραγωγικές πηγές, τά τοπικά ἔθιμα καί ἡ παραγωγή 
τῶν προϊόντων της. Μᾶς ἐνημέρωνε ἐπίσης καί γιά τόν πληθυ
σμό τῆς Ἀράχωβας : 4,000 κάτοικοι ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 2,000 εἶναι 
Ἀλβανοί. Αὐτό τό φαινόμενο συμπολῖτες μου δέν ἰσχύει μόνο γιά 
τήν Ἀράχωβα ἀλλά γιά πάρα πολλά μέρη τῆς χώρας μας. 

Δέν ξέρω ἐσεῖς, φίλοι ἀναγνῶστες, ἀλλά ἐγώ, ὅταν πάω σέ 
ἕνα νησί ἤ χωριό, θέλω τούς ντόπιους νά μέ ἐξυπηρετήσουν. Νά 
μιλήσω μαζί τους, νά μάθω κάτι ἀπό τήν ἱστορία τοῦ τόπου πού 
ἐπισκέπτομαι. Νά γνωρίσω τά ἔθιμα καί τά ἤθη τους καθώς καί 
τά προβλήματα τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν.  Ὅταν δέν βρίσκονται 
στίς θέσεις τους οἱ ντόπιοι ἄνθρωποι, οἱ τόποι αὐτοί χάνουν 
σταδιακά μέρος ἀπό τήν παράδοση, τό χρῶμα καί τόν πολιτι
σμό τους. Εἶναι τελείως διαφορετικό τό νά πάρεις σάν ἐνίσχυση 
ἕνα μικρό ποσοστό μεταναστῶν (μικρό διότι καί ἐμεῖς εἴμαστε 

μικρός πληθυσμός) ἐφ’ὅσον ἔχεις ἐξασφαλίσει τά παιδιά τῆς 
δικῆς σου χώρας, δίνοντάς τους τό σωστό μισθό, καί ἄλλο τό 
νά παίρνεις ἐξ’ ὁλοκλήρου μετανᾶστες, ἀδιαφορῶντας γιά 
τήν ἀλλοίωση πού θά ἐπέλθει στόν τόπο καί ἐν συνεχεία τήν 
πτώχευση. Πτώχευση γιατί «αὐτός πού θέλει τά πολλά θά χάσει 
καί τά λίγα». Δέν ἔχει ἡ Ἑλλάδα τούς μεγάλους πληθυσμούς 
πού ἔχουν ἡ Ἀγγλία, ἡ Γερμανία ἤ ὁ Καναδάς, ὥστε νά δέχεται 
πολλούς μετανάστες. 

Εἶναι βέβαιο ὅτι τά χειρωνακτικά ἐπαγγέλματα στήν Ἑλλάδα 
θά μποροῦσαν νά εἶναι πιό ἀναβαθμισμένα, μέ κίνητρα καί εὐ
καιρίες ὥστε νά ὠθοῦν τούς νέους νά τά ἀσκοῦν. Ἐπίσης νά δί
δονται μεγαλύτεροι μισθοί ὥστε νά δουλεύουν τά ἑλληνόπαιδα. 
Ὅταν ὁ μισθός εἶναι χαμηλός διώχνεις τόν ντόπιο ἐργάτη. Καί 
ἀδικεῖς καί τόν ξένο, διότι τόν ὑποπληρώνεις. Τό ἕνα κακό μετά 
τό ἄλλο. Νά ὑπάρξει ἐκσυγχρονισμός καί ἐξοπλισμοί καί μέθοδοι, 
ἀνάλογα καί μέ τίς εἰδικότητες, ὥστε οἱ νέοι μας νά νιώθουν καί 
οἱ ἴδιοι ὅτι ἀναβαθμίζονται. Νά μήν ὑπάρχει ἐργασία πού νά πα
ραμερίζεται. Γιά ὅλες νά ὑπάρχει πρῶτα ἐκπαίδευση, γιατί αὐτό 
βοηθᾶ τούς νέους νά γίνονται ὑπεύθυνοι καί ἐπαγγελματίες στό 
εἶδος τους. Ὁ πολύς ἐρασιτεχνισμός «σκοτώνει» τούς διάφορους 
κλάδους ἐργασίας. 

Γιά παράδειγμα οἱ ἄνθρωποι πού θά ἀσχολοῦνται μέ τήν κα
θαριότητα τῶν δημοσίων χώρων: πεζοδρόμια, δρόμους, πλα
τεῖες, θά πρέπει νά ἐκπαιδευτοῦν ὥστε νά γίνει ἡ δουλειά τους 
ἐπιστήμη καί ὄχι ἀγγαρεία. Θά φοροῦν εἰδικές στολές πού θά 
τούς προστατεύουν ἀπό μολύνσεις. Θά χρησιμοποιοῦν ὑλικά 
πού θά κάνουν τή δουλειά τους ἀποτελεσματική καί εὐχάριστη 
συνάμα. Σεμινάρια καί συμβούλια θά τούς ἐξειδικεύουν καί φυ
σικά θά δίδονται καί ἔξτρα ἀνταμοιβές σέ αὐτούς πού τιμοῦν τή 
δουλειά τους. Οἱ ἁρμόδιοι φορεῖς πού θά τούς προσλαμβάνουν, 
θά τούς κάνουν νά νιώθουν ὅτι ἡ δουλειά αὐτή εἶναι ζωτικῆς 
σημασίας. Τά ἐπαγγέλματα εἶναι σάν μία ἁλυσίδα, ἕνας κρίκος 
νά φύγει ἀπό τή θέση του καί γίνεται ἡ κοινωνία ἄνωκάτω. Ἄν 
γιά παράδειγμα σταματήσουν νά δουλεύουν γιά ἕνα διάστημα, 
οἱ ὁδοκαθαριστές καί οἱ συλλέκτες ἀπορριμάτων, αὐτό ἐπιδρᾶ 
σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς καί δυστυχοῦμε. Εἶναι πολύτιμες 
ὅλες οἱ ὑπηρεσίες τῶν ἀνθρώπων.

Μία ἄλλη ἐργασία τήν ὁποία θεωροῦμε ἄκρως ταπεινωτική 
εἶναι ὁ καθαρισμός τῶν πολλῶν πολυκατοικιῶν τῆς Ἀθήνας. 
Ἄν συνειδητοποιήσει κανείς πόσοι καθαριστές χρειάζονται γιά 
νά συντηρηθοῦν ὅλα αὐτά τά κτίρια, αὐτόματα βλέπει καί πό
σες θέσεις ἐργασίας δημιουργοῦνται.  Τώρα θά τό κάνουμε ἀπό 
ἀνάγκη γιατί δέν θά ὑπάρχουν οἱ «ἀνώτερες δουλειές». Ποῦ βρί
σκονται σήμερα οἱ νέοι; Στά θρανία, στά βιβλία, στίς ἐξετάσεις 
καί μετά στήν ἀνεργία ἤ στίς καφετέρειες. Ρωτᾶς τί θέλει νά γίνει 
ὁ καθένας καί σοῦ λένε μαθηματικός, φιλόλογος, ψυχολόγος, 
κοινωνιολόγος, νομικός καί τά γνωστά.  Ἔτσι μοῦ ἔρχεται μερι
κές φορές νά τούς φωνάξω: Παιδιά διευρύνετε τήν γκάμα τῶν 
ἐπιλογῶν σας. Μήν ἀδικεῖτε τούς ἑαυτούς σας. Ἡ πραγματική 
εὐτυχία στά ἐπαγγέλματα ξεκινᾶ ἀπό τή δουλειά τῶν χεριῶν καί 
ἐπεκτείνεται στή δουλειά τοῦ πνεύματος. Τοὐλάχιστον κάντε 
σπουδές ἀλλά συνάμα ἤ μετά ἀπό αὐτές, δουλέψτε καί χειρω
νακτικά. Θά ἰσορροπήσετε καί σάν ἄνθρωποι ἔτσι.  

Ἕλληνες συμπολῖτες μου μήν διώχνουμε τά παιδιά μας ἀπό 
τήν πατρίδα. Νά τά προλάβουμε!  Ἔχουμε ἀκόμη λίγο χρόνο. 

Δέν εἶναι λύση τόσο τό νά ἀνοίξουν νέα ἐπαγγέλματα, ὅσο τό 
νά ἀνακτηθοῦν τά παλιά. 

Μαρία Μπουρνάζου

Τά Ἑλληνικά ἐπαγγέλματα στούς μετανάστες!

ΒιΒλιοπαρουσiαση

Ἐκυκλοφορήθη τό βιβλίο τοῦ Πρωτ. Βασι
λείου Βολουδάκη με τίτλο «Ἡ Πολιτική εἶναι 
Ποιμαντική», ἀφιερωμένο στήν Παράταξή μας. 
Τό βιβλίο αὐτό ἀποτελεῖ ἐγερτήριο σάλπισμα 
πρός ὅλους τούς  Ἕλληνες καί μᾶς προτρέπει 
νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι ἡ Πολιτική δέν εἶναι μιά 
ἀνεξάρτητη καί αὐθαίρετη δραστηριότητα τῶν 
ὀλίγων, ἀλλά ἀφορᾶ ὅλον τόν λαό. Μᾶς καλεῖ 
νά ἀγωνισθοῦμε γιά τή γῆ τῶν Πατέρων μας. 

Ἐκτενής ἀναφορά στήν ἐπίσημη παρουσίαση 
τοῦ βιβλίου στό ἑπόμενο φύλλο τῆς ἐφημερίδος 
μας.


