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Ὁ νέος Πρόεδρος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», στήν πρώτη μετά τήν ἐκλογή του συνάντηση μέ τά μέλη τῆς Παρατάξεως, πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἀθήνα τήν Παρα-
σκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, ἔδωσε τό στῖγμα και τόν παλμό τῆς Παράταξης καί περιέγραψε τίς ἑπόμενες κινήσεις πού θά γίνουν σέ ὀργανωτικό, ἐπικοινωνιακό 

καί πολιτικό ἐπίπεδο. Παραθέτουμε ὁρισμένα χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία του:
«Παραλαμβάνω τήν Προεδρία τῆς Παρατάξεως σέ μία κρίσιμη στιγμή τῆς ἱστορίας τῆς χώρας. Ἡ Πατρίδα μας, ἀφοῦ μεθοδευμένα ὁδηγήθηκε στή ἀποδόμηση 

τῆς πνευματικῆς της παρακαταθήκης, ἀφοῦ χρεωκόπησε πνευματικά, τώρα χρεωκοπεῖ καί οἰκονομικά. 
Τά ἴδια πρόσωπα καί τά ἴδια κόμματα τά ὁποῖα ἔφεραν τήν Ἑλλάδα στήν καταστροφή μέ τίς ὀλέθριες πολιτικές τους, προσπαθοῦν τώρα νά μᾶς «σώσουν»! Θά 

ἤθελα νά σταθοῦμε γιά λίγο ἐδῶ. Τί εἶναι αὐτά τά κόμματα, γιατί λειτουργοῦν ἔτσι;  Ἔχουμε ἐπανειλημμένως τονίσει ὅτι ἡ αἰτία τῆς πολιτικῆς κακοδαιμονίας στήν 
Ἑλλάδα εἶναι ἡ διαμόρφωση τῶν κομμάτων τῆς Βουλῆς ἀπό ξένα Κέντρα, γνωστά 
καί ἄγνωστα, καί ἡ χειραγώγησή τους ἀπό τά Κέντρα αὐτά ἄμεση καί συνεχής.  Ἕνα 
κοστούμι Εὐρωπαϊκό κόπηκε γιά τήν Ἑλλάδα καί τώρα λένε στόν Ἕλληνα ὅτι δέν 
εἶσαι Ἕλληνας, ἀλλά ἕνας παγκοσμιοποιημένος ἄνθρωπος. Ὅπως ὅταν ἔχτισαν τίς 
πολυκατοικίες στήν Ἀθήνα, καταστρέφοντας τίς ὑπέροχες μονοκατοικίες μέ τούς 
κήπους καί τόν ζωτικό χῶρο ὁ ὁποῖος ἐγγυᾶτο μία ποιότητα ζωῆς.  Ἔτσι καί τώρα 
ἔχουν δώσει ἕνα μοντέλο διακυβέρνησης, ἀκόμα καί στή διάταξη τῶν ὑπουργείων 
ξένο πρός τήν Ἑλληνική πραγματικότητα, ὅπως αὐτή ἔχει ἀναδειχθεῖ μέσα ἀπό 
τά πιστεύματα τοῦ λαοῦ μας. Μᾶς ἔβαλαν ἔτσι σέ ἕναν δρόμο ὁ ὁποῖος ἀπό τήν 
ἀρχή ἦταν ἀδιέξοδος, οἱ πολλοί ὅμως τό ἀντελήφθησαν, ὅταν ἔγιναν αἰσθητές οἱ 
οἰκονομικές του συνέπειες.

Ἄν ρίξουμε μιά ματιά στά ὑπάρχοντα πολιτικά κόμματα τῆς Βουλῆς, θλίψη καί 
ἀπογοήτευση θά μᾶς καταλάβουν. Μέ ἀποκλειστική εὐθύνη τῶν πολιτικῶν μας 
κατεδαφίστηκε ἡ πνευματική αὐτοσυνειδησία τῶν Ἑλλήνων. Στά σχολειά καί τά 
πανεπιστήμια ξηλώνεται ἐδῶ καί χρόνια ἡ Ἐθνική παιδεία, ἐνῶ στά σπίτια μας τό 
ἴδιο πολιτικό σύστημα σέ ἀγαστή συνεργασία μέ τούς ἰδιοκτήτες τῶν ΜΜΕ φέρ-
νει τά τηλεσκουπίδια, τά ὁποῖα ἀλλοιώνουν τό φρόνημα καί τίς Παραδόσεις τοῦ 
γένους μας. Οἱ ἴδιοι πολιτικοί δίνουν στό λαό μας τό παράδειγμα τοῦ ἀριβισμοῦ, 
τῆς ἀπάτης, τοῦ ρουσφετιοῦ, τῆς οἰκογενειοκρατίας καί τῆς συναλλαγῆς, τῆς 
ἀδιαφάνειας, τοῦ εὔκολου πλουτισμοῦ. Τό παράδειγμα τῆς ἀτομικῆς προβολῆς 
ἔναντι τῆς συλλογικῆς εὐθύνης. Τῆς σπατάλης καί κατάχρησης τοῦ δημοσίου χρή-
ματος ἀντί τῆς πολιτικῆς. Μιᾶς πολιτικῆς τῆς ὁποίας ὁ βασικός πυλῶνας ἦταν ἡ πε-
λατειακή σχέση, τήν ὁποία καλλιέργησαν γιά νά μᾶς ποῦν ἀργότερα ἀνερυθρίαστα 
ὅτι «μαζί τά φάγαμε»!  Ἔτσι ἀποδομήθηκε ἡ πνευματική αὐτοσυνειδησία καί ἡ 
ἀξιακή συγκρότηση τοῦ λαοῦ καί ὁ ὑπερκαταναλωτισμός, ἡ ἡδονοθηρία, τό προ-

Τήν Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011, ἡ Κεντρική Ἐπιτροπή τῆς Παρατάξεώς μας ἐξέλεξε τόν κ. Μιχαήλ Ἠλιάδη ὡς νέο Πρόεδρο 
τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ὕστερα ἀπό σύντομο χρονικό διάστημα πού μεσολάβησε ἀπό τήν παραίτηση τοῦ πρώτου Προέδρου τῆς Παρα-
τάξεως κ. Ἐμμανουήλ Β. Βολουδάκη. Ὁ νέος Πρόεδρος, μετά τήν ἐκλογή του, ἔκανε τήν ἀκόλουθη Δήλωση: 

«Αἰσθάνομαι βαρειά στούς ὤμους μου τήν τιμή πού μοῦ ἔγινε ἀπό τήν Κεντρική Ἐπιτροπή τῆς Παρατάξεώς μας, μέ τό νά μέ 
ἐκλέξει Πρόεδρο τήν δύσκολη αὐτή στιγμή γιά τήν Πατρίδα μας. 

Ἀποδέχομαι τήν τιμή αὐτή ὡς ἐντολή τῶν συναδέλφων μου πρός ἐμένα γιά ἐντα
τικοποίηση τοῦ δικοῦ μου ἀγώνα ἀλλά καί ὡς ἐντολή γιά τόν ἄμεσο συντονισμό ὅλων 
τῶν συνεργατῶν τῆς Παρατάξεως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καί συσπείρωση τῶν φίλων καί ψη-
φοφόρων της σέ ἕνα ἀνένδοτο ἀγώνα, χωρίς φειδώ κόπων καί προσωπικῶν θυσιῶν. 
ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ Ο ΑΓΩΝ.

Αὐτή τήν ὥρα θέλω νά ἀποτίσω φόρο τιμῆς στόν πρῶτο Πρόεδρο μας κ. Ἐμμανουήλ 
Βολουδάκη, ὁ ὁποῖος ὁργάνωσε τήν Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», τήν ὁδήγησε σέ συνέδρια, 
νικηφόρους ἀγῶνες καί ἐκλογικές ἀναμετρήσεις πού ἔκαναν αἰσθητή τήν πολιτική 
παρουσία της στήν Πατρίδα μας.

Διαδέχομαι τόν ἀπελθόντα Πρόεδρο στή δύσκολη αὐτή ἀποστολή μέ τό αἴσθημα τοῦ 
τοποτηρητοῦ τοῦ μαρτυρικοῦ Κυβερνήτη τῆς Πατρίδος μας Ἰωάννη Καποδίστρια, για
τί ἡ μοναδικότητα τοῦ ὁράματος ἀλλά καί τῶν προδιαγραφῶν τῆς Παρατάξεώς μας 
δέν μοῦ ἐπιτρέπουν νά ἐπαναπαυθῶ ἤ νά θεωρήσω τήν ὁποιαδήποτε προσφορά μου 
ἐπαρκῆ, ἀφοῦ ἡ προσδοκία καί ὁ στόχος ὅλων μας εἶναι νά ἀναδειχθεῖ  κάποια μέρα 
Πρόεδρός μας ἕνας νέος Καποδίστριας, στό πολιτικό καί ἠθικό ἀνάστημα ἐκείνου!

Ὁ ἀγώνας μας γίνεται καί πάλι γιά τήν Πίστη τοῦ Γένους μας τήν Ἁγία καί τῆς 
Πατρίδος μας τήν Ἐλευθερία, πρᾶγμα πού θά γίνει μόνο ἄν  ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τούς 
συγχρόνους τυράννους πού μᾶς κυβερνοῦν! 

ΑΥΤΗ, χωρίς αὐτούς, ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ  
ΚΑΙ ΘΑ ΑΓΩΝΙΣΘΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ!»
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σωπικό ὄφελος πάση θυσία, τό ‘‘βόλεμα’’, ἡ ‘‘ἁρπαχτή’’, ἀντικατέστησαν σέ μεγάλο βαθ-
μό τήν ἐντιμότητα, τήν ἀξιοκρατία, τή συνέπεια, τήν ἀλληλεγγύη. Στή συνέχεια οἱ ἴδιοι 
πολιτικοί ἔδωσαν στίς Τράπεζες τήν δυνατότητα νά μεγιστοποιήσουν τά κέρδη τους 
ἀνεξέλεγκτα, παρέχοντας κάθε μορφῆς δάνεια στούς Ἕλληνες (ἑορτοδάνεια, διακοπο-
δάνεια), δηλαδή εὔκολο χρῆμα, ὄχι ἀποτέλεσμα μιᾶς παραγωγικῆς διαδικασίας ἀλλά 
δανεισμοῦ.  Ἔτσι ὁδήγησαν τά Ἑλληνικά νοικοκυριά στή ἐξάρτηση ἀπό τίς Τράπεζες καί 
πέτυχαν τήν οἰκονομική τους ὑποτέλεια, ὅπως μέ τίς ἄφρονες πολιτικές τους ὁδήγησαν 
στήν οἰκονομική ὑποτέλεια καί ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα.

Τά κόμματα πού κατέστρεψαν τήν Ἑλλάδα εἶναι ἡ λύση σωτηρίας;
Τό ΠΑΣΟΚ θά καταγραφεῖ στήν ἱστορία σάν τό κόμμα τοῦ Μνημονίου καί τῆς 

ὑποδούλωσης τῆς χώρας στούς ξένους δυνάστες. Εἶναι τό κόμμα πού ἀπό τή μιά μεριά 
περιέκοψε μισθούς καί συντάξεις καί ἀπό τήν ἄλλη ἐκτόξευσε τίς δαπάνες στά ὕψη. Μά 
πῶς; Θά ἀναρωτηθεῖτε. Ἀπό τό 2009 ἵδρυσε 41 γενικές καί εἰδικές γραμματεῖες, 386 
γενικές διευθύνσεις καί 701 συμβούλια καί ἀμειβόμενες ἐπιτροπές, προφανῶς γιά νά 
βολέψει τούς ἡμετέρους.

Ἡ ὅποια ἀντίσταση τῆς Ν.Δ. στό Μνημόνιο κατέρρευσε ὅταν δόθηκαν οἱ ἐντολές ἀπό 
τό ἐξωτερικό, πρᾶγμα πού ἐπιβεβαιώνει ὅσα ἐλέχθησαν γιά 
τήν ἐξάρτηση τῶν κομμάτων ἀπό ξένα Κέντρα ἐξουσίας 
καί πλούτου. 

Τί νά περιμένει κανείς ἀπό τό κόμμα ΛΑΟΣ, τό ὁποῖο 
ψαρεύει μόνιμα σέ θολά νερά;  Ἡ πολιτική ἀπάτη εἶναι τό 
σῆμα κατατεθέν τῶν στελεχῶν του καί κυρίως τοῦ μο-
νίμως περιφερόμενου στά κανάλια ἀρχηγοῦ μέ τή θολή 
προέλευση. Τί νά πρωτοθυμηθεῖ κανείς ἀπό τίς συνεχεῖς 
παλινωδίες του, γιά τό Μνημόνιο, γιά τό Βατοπέδι, γιά τόν 
κ. Παπαδῆμο; Ἤ, μήπως πρέπει νά σταθοῦμε στή δήλωση 
τῆς Εὐρωβουλευτοῦ τοῦ κόμματος αὐτοῦ, τήν κ. Τζαβέλα, 
ἡ ὁποία εἶπε ἐπί λέξει σέ ὁμιλία της στήν Εὐρωβουλή, «ἡ 
Ἑλλάδα ἄν καεῖ νά καεῖ γιά νά ὑπάρξει μία πραγματικά 
Ἑνωμένη Εὐρώπη»; Αὐτός εἶναι ὁ πατριώτης κ. Καρατζα-
φέρης, αὐτά καί τά στελέχη του! 

Ποῦ νά κοιτάξει ὁ Ἕλληνας πολίτης σήμερα; Μήπως πρός 
τά κόμματα τῆς εύρωπαϊκῆς Ἀριστερᾶς, δηλαδή τῆς σοσια-
λοθολούρας καί τῆς κουλτούρας τοῦ Κολωνακίου; Κόμματα 
μέ μονόπλευρη εὐαισθησία καί ἐπιλεκτική ὑπεράσπιση τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων; Κόμματα πού ὑπερασπίζονται 
τά δικαιώματα τῶν λαθρομεταναστῶν, τῶν Τσάμηδων – 
πού ἦσαν ἀποδεδειγμένα συνεργάτες τῶν Γερμανῶν, τῶν 
μουσουλμάνων τῆς Θράκης, ἤ τῶν Σκοπιανῶν; Δέν εἶναι 
ἄραγε ἄνθρωποι οἱ  Ἕλληνες τῆς Βορείου Ἠπείρου ἤ οἱ Χριστιανοί στήν Τουρκία; Πότε 
ἄρθρωσαν λόγο γιά τήν ἐξόφθαλμη καταπάτηση τῶν δικαιωμάτων τους; 

Μήπως ὑπάρχει λύση στό κόμμα τῆς κυρίας πρώην ὑπουργοῦ καί σημαίνοντος στε-
λέχους γιά πολλά χρόνια τοῦ ἰδίου διεφθαρμένου πολιτικοῦ συστήματος; Εἶναι καιρός 
ἡ οἰκογενειοκρατία νά μπεῖ πλέον στό περιθώριο σέ τοῦτο τόν τόπο. Δέ θά βάλουμε νέο 
κρασί σέ παλαιούς ἀσκούς, λέει ἡ Ἁγία Γραφή, γι’ αὐτό καί ὁ λαός μας, παρά τίς στημέ-
νες δημοσκοπήσεις, τήν στέλνει νά ψυχορραγεῖ γιά τήν πολιτική της ἐπιβίωση, παρ’ ὅτι 
εἶναι μόνιμος θαμῶνας τῶν καναλιῶν. Τολμῶ νά πῶ ὅτι ἄν ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶχε στή 
διάθεσή τῆς τό 1/10 τοῦ χρόνου πού ἔχει ἡ ἐν λόγῳ κυρία στά Τηλεοπτικά Μέσα, ὥστε 
νά μπορέσει νά κάνει γνωστές τίς θέσεις της, θά εἶχε ἐξασφαλισμένη τήν ἄνετη εἴσοδό 
της στήν Ἑλληνική Βουλή. 

Ἀφήνω τελευταῖο τό ΚΚΕ τό ὁποῖο ἔχει μία σοβαρότητα καί μία ἀμετακίνητη συνέπεια 
θέσεων, εἶναι ὅμως ἐγκλωβισμένο σέ μία ἰδεολογία ἀντίθετη μέ τήν πορεία τῆς Ρωμιοσύνης 
πού ἐμεῖς ἔχουμε χαράξει, γιατί αὐτή ἦταν καί εἶναι ἡ σωτήρια πορεία τοῦ Γένους μας. 

Ποιά εἶναι ἡ σημερινή Κυβέρνηση;
Σήμερα κάποια ἀπό τά κόμματα τῆς Βουλῆς ἔχουν συγκροτήσει μία νέα Κυβέρνηση. 

Μία παράνομη καί καταχρηστική κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση πού δέν ἔχει τήν ἔγκριση 
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Μία κυβέρνηση κατ’ ἐντολή τῶν ξένων δανειστῶν, ἡ ὁποία θά 
ἐξασφαλίσει τά χρήματά τους μέ τόν καλύτερο δυνατό τρόπο. Αὐτό εἶναι τό ἔργο της. 
Θά νομοθετήσει, ὥστε ὅλα νά γίνουν ὅπως ἐκεῖνοι θέλουν, στέλνοντας στόν Καιάδα 
τά ἐργασιακά καί ἀσφαλιστικά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων ἐργαζομένων, ὅπως ἔκανε καί 
ἡ προηγούμενη κυβέρνηση τοῦ ἀποτυχημένου κατά γενική ὁμολογία «Μνημονίου». 
Τώρα ἑτοιμάζονται νά ὑπογράψουν τήν νέα δανειακή σύμβαση ἡ ὁποία δέν θά ὑπόκειται 
στό Ἑλληνικό ἀλλά στό Ἀγγλικό Δίκαιο, ὅπως καί τά νέα Ὁμόλογα πού θά προκύψουν 
μετά τήν ἀνταλλαγή τῶν Ὁμολόγων στίς ἀρχές τοῦ 2012. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Ἑλλάδα 
παραιτεῖται ἀπό ἀσυλία ἔναντι τῶν δανειστῶν γιά τά περιουσιακά της στοιχεῖα. Θαυμᾶστε 
τούς πατριῶτες! Σκεφθεῖτε τόν ἐκβιασμό πού δεχόμαστε πρίν ἀπό κάθε δόση δανείου, 
ἀναλογιστεῖτε ὅτι ἀπό τά 8 δις € τῆς τελευταίας δόσης τά 6,5 πῆγαν γιά κάλυψη τοκο-
χρεολυσίων καί μόνο 1,5 δις μπῆκε στά δημόσια ταμεῖα!... 

Δεν πρέπει να μας φοβίζει ἡ ἐπιστροφή στή δραχμή.
Εἶναι ξεκάθαρο λοιπόν γιά ποιόν ἐργάζεται αὐτή ἡ νέα κυβέρνηση, εἶναι ξεκάθα-

ρο ἐπίσης, ὅτι δέν πρέπει νά τρομοκρατεῖται ὁ λαός μας ἀπό τά ψευτοδιλήμματα περί 
χρεωκοπίας καί ἐπιστροφῆς στή δραχμή. Ἡ Ἑλλάδα θά ζήσει εἴτε μέσα εἴτε ἔξω ἀπό τήν 
Εὐρωπαϊκή  Ἕνωση, ἐνῶ ἀποδείχθηκε περίτρανα ὅτι δέν εἶναι πανάκεια τό εὐρώ ὅπως 
μᾶς τό περιέγραφαν. Τούτη τήν ὥρα ὁ λαός χειμάζεται,  τίποτα δέν κινεῖται στήν ἀγορά, 
πολλά μαγαζιά κλείνουν καί μικρές καί μεγάλες ἐπιχειρήσεις ἀπολύουν ἐργαζομένους. 
Ὅμως τά 15 δις € τοῦ ΕΣΠΑ μένουν ἀναξιοποίητα, πάνω ἀπό 6 δις € χρωστάει τό κράτος 
σέ ἰδιῶτες, ἐνῶ οἱ Τράπεζες ἔχουν κλείσει τίς στρόφιγγες δανεισμοῦ τῶν ἐπιχειρήσεων. 
Ἡ πραγματική οἰκονομία καταρρέει κάτω ἀπό τό βλέμμα τῶν πολιτικῶν.

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)
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Ὑπάρχει λύση:  Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»!

Ἄραγε ὑπάρχει λύση; Ὑπάρχει ἐλπίδα; Τί ἀπαντᾶμε; Ἐλπίδα ὑπάρχει ὅταν ὑπάρχει ἡ 
Ἀλήθεια. Ἐλπίδα ὑπάρχει ὅταν ὑπάρχει Ὅραμα. Ἐλπίδα ὑπάρχει ὅταν ὑπάρχει Θέληση νά 
ἀντισταθοῦμε. Ἐλπίδα ὑπάρχει ἄν ἀφουγκραστοῦμε τούς χτύπους πού κάνει στίς φλέβες 
μας τό Ρωμαίικο αἷμα πού κυλᾶ σ’ αὐτές. 

Αὐτή εἶναι ἡ ἐλπίδα. Αὐτή εἶναι ἡ πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Ἡ ἐπιστροφή 
στήν τροχιά τῆς Ρωμιοσύνης. Πιστεύουμε στήν Οἰκουμενικότητα τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά ὄχι 
στήν Παγκοσμιοποίηση πού εἶναι ὁ πνευματικός θάνατος τῶν ἀνθρώπων.

Ἐμεῖς στοχεύουμε στήν ἀλλαγή ὅλου τοῦ πολιτικοῦ συστήματος! Πρέπει ἡ πολιτική 
ἡγεσία καταρχάς νά ἐμπνεύσει τό λαό μας μέ τό δικό της παράδειγμα τῆς αὐτοθυσίας γιά 
τό συμφέρον τῆς Πατρίδος. Δέν ἐννοῶ τά γνωστά κούφια λόγια. Ἐμπνέει ὁ πολιτικός, 
ὅταν ὁ ἴδιος δίνει τό παράδειγμα, ἀφ’ ἑνός μέ τήν προσωπική του ζωή, ἀφ’ ἑτέρου μέ τίς 
ἀπόψεις του γιά τήν ὁργάνωση τοῦ κράτους. Ἐμεῖς θεωροῦμε ἀπαραίτητο τόν χωρισμό 
τῶν ἐξουσιῶν.

Ἡ Νομοθετική ἐξουσία, ἡ Δικαιοσύνη, τά Σώματα Ἀσφαλείας θά ἀποτελοῦν πραγ-
ματικά αὐτόνομες ἐξουσίες, δηλαδή θά ἀποσυνδεθοῦν νομοθετικά ἀπό τήν κρίση τῶν 
ἑκάστοτε κυβερνώντων ὥστε νά ἐπιτελοῦν ἀνεπηρέαστα τό ἔργο τους.  Οἱ δικαστικοί 

καί οἱ ἀξιωματικοί θά κρίνονται ἀπό τά συμβούλια κρίσεων 
τῶν κλάδων τους καί ὄχι ἀπό τούς ὑπουργούς.

Τό κράτος θά λειτουργεῖ μέ 8 μόλις ὑπουργεῖα καί οἱ 
κρατικοί ὑπάλληλοι θά λειτουργοῦν καί θά κρίνονται μέ 
βάση τόν δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. 

Πιστεύουμε στήν καθιέρωση ἑνός ἁπλοῦ σταθεροῦ μα-
κρόπνοου φορολογικοῦ συστήματος ὥστε νά εἶναι γνωστοί 
οἱ ὅροι γιά ὁποιονδήποτε ἐπενδυτή.

Στόχος μας εἶναι νά δημιουργήσουμε ἕνα σύστημα τό 
ὁποῖο δέν θά δίνει τήν δυνατότητα στά πολιτικά πρόσωπα 
νά παρεμβαίνουν. Δηλαδή ἀκόμη κι ἄν οἱ πολιτικοί δέν εἶναι 
ἀκέραιες προσωπικότητες νά μήν μποροῦν νά παρέμβουν.  
Ἔτσι θά  λειτουργεῖ τό κράτος χωρίς ρουσφέτια. Ἔτσι θά 
λειτουργεῖ χωρίς τή νοοτροπία τῶν κοτζαμπάσηδων πού 
δυστυχῶς ὑπάρχει μέχρι σήμερα. Ἔτσι θά χτυπηθεῖ ἡ γρα-
φειοκρατία. Ἔτσι θά σταματήσει νά εἶναι τό Κράτος φέουδο 
καί λάφυρο στά χέρια τοῦ κόμματος πού κυβερνᾶ.

Τό οἰκονομικό σύστημα βασίζεται σήμερα στήν χρη-
ματοπιστωτική καί ὄχι στήν πραγματική οἰκονομία. 
Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά δοῦμε τίς Τράπεζες σάν τή βάση 
τῆς οἰκονομίας. Οἱ Τράπεζες ἔχουν τόν τρόπο τους νά 
ἐκβιάζουν τούς πολιτικούς νά τίς στηρίζουν γιατί αὐτές 

χρηματοδοτοῦν τίς προεκλογικές τους ἐκστρατεῖες καί τήν ὅλη πολιτική τους ἀνέλιξη. Ὁ 
παρασιτικός τους ρόλος, ὁ ρόλος τοῦ μεσάζοντα στήν οἰκονομία πρέπει νά σταματήσει. 
Ὁφείλουν νά εἶναι ἕνα ἐργαλεῖο τῆς οἰκονομίας, ὁ μοχλός πού ἐπιτρέπει στήν πραγμα-
τική οἰκονομία νά παράγει περισσότερα ἀγαθά καί ὑπηρεσίες (εἶναι τά λόγια τῆς νέας 
προέδρου τῆς Ἀργεντινῆς Κριστίνας Κίρχνερ).

Μόνο ἔντιμοι Πολιτικοί μποροῦν να διαπραγματεύονται μέ τήν Ε.Ε.
Τήν διαπραγμάτευση μέ τήν Ε.Ε. πρέπει νά τήν κάνουν πολιτικοί χωρίς βεβαρημένο 

παρελθόν, μέ ἦθος καί ἐντιμότητα, μέ γνώσεις καί ἀξιοσύνη καί πάνω ἀπ’ ὅλα ἀγάπη 
γιά τήν πατρίδα. Τέτοιοι μόνο μποροῦν νά σταθοῦν ἀπέναντι στούς ξένους ἡγέτες καί 
νά θέσουν ὅρους. Τέτοιοι πολιτικοί θά ποῦν ὅτι: Ξέρετε κύριοι; Ἡ πολιτική δέν εἶναι μία 
λογική ἀριθμῶν. Ἡ πολιτική εἶναι Ἀρχές, εἶναι Παιδεία, εἶναι Πολιτισμός, ἐμεῖς αὐτά πι-
στεύουμε. Ἄν δέν μπορεῖτε νά  συμφωνήσετε, ἐμεῖς ἀποχωροῦμε. 

Μποροῦμε νά ζήσουμε καί χωρίς τήν Ε.Ε. ὅπως γιά χρόνια ζούσαμε, ἀρκεῖ νά ὁργανωθεῖ 
ἡ οἰκονομία τῆς χώρας μέ μέθοδο καί πρόγραμμα. Τόσο στόν πρωτογενῆ τομέα τῆς 
οἰκονομίας ὅσο στήν μεταποίηση καί στίς ὑπηρεσίες, ἀναδεικνύοντας τούς τομεῖς στούς 
ὁποίους ἡ χώρα μας διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα καί εἶναι πολλοί αὐτοί. Τά μοναδικῆς 
ποιότητας γεωργικά προϊόντα τῆς Ἑλλάδος μας, ἡ παρθένα φύση της σέ συνδυασμό μέ 
τό ὑπέροχο κλίμα τῆς χώρας εἶναι τρανά παραδείγματα. Ὀργάνωση χρειάζεται, μεράκι 
κι ἀγάπη γιά τόν τόπο.

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μιά μεγάλη χώρα. Μικρή τήν βλέπουν ὅσοι ἐξυπηρετοῦν ἀλλότρια 
συμφέροντα κι αὐτό κάνει δυστυχῶς ὁλόκληρο τό πολιτικό μας σύστημα, τό ὁποῖο 
ἐπιβιώνει μέ χρήματα τῶν πατρώνων του.

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀγωνίζεται σθεναρά μέ πενιχρά μέσα. 
 Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐν ἀντιθέσει, χρηματοδοτεῖται ἀπό τά μέλη καί τούς φίλους της μέ 

προσωπικές θυσίες, ἀλλά ἀκριβῶς γι’ αὐτό μπορεῖ νά λέει τήν ἀλήθεια στό λαό μας καί 
νά ἐργάζεται γιά τό πραγματικό καλό τοῦ τόπου.

Ἐπειδή νιώθω σάν τοποτηρητής τοῦ ἀνεπανάληπτου πρώτου Κυβερνήτη μας Ἰωάννη 
Καποδίστρια, θέλω ἀπό τή θέση αὐτή, νά στείλω τό μήνυμα τοῦ ἀδιάκοπου ἀγώνα γιά 
τήν ἀπαλλαγή τῆς Πατρίδος μας ἀπό τό πολιτικό κατεστημένο πού τήν ἔφτασε ὡς ἐδῶ, 
ἀλλά καί τήν νοοτροπία πού τό συνοδεύει. Νά στείλω τό μήνυμα ὅτι ἡ Ἑλλάδα πρέπει 
νά φύγει πρός τά ἐμπρός, στηριζόμενη στίς ἄσειστες βάσεις τῆς Θεανθρώπινης Πα-
ράδοσης κι  ὄχι σέ δεκανίκια μέ τά ὁποῖα τήν ἔμαθαν νά βαδίζει τά τελευταῖα χρόνια. 
Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά φύγει πρός τά ἐμπρός στηριζόμενη σέ αὐτά πού τήν ἔκαναν νά 
μεγαλουργεῖ ἀνά τούς αἰῶνες. Στίς Ἀρχές καί στίς ἀξίες τῶν Πατέρων μας, στίς Ἀρχές 
τῆς Ρωμιοσύνης.

Πρέπει νά καλέσουμε τόν Ἑλληνικό λαό σέ συστράτευση, πρέπει νά συντελεστεῖ μία 
πραγματική ἐθνεγερσία γιά νά πάρουμε πίσω τήν Πατρίδα μας! Ὁ Θεός καί ἡ νίκη μαζί 
μας, γιά νά ζήσει καί νά μεγαλουργήσει καί πάλι τό Γένος μας. Γιά νά γίνει ἡ Πατρίδα μας 
καί πάλι ὁ ἱδανικότερος τόπος γιά νά ζήσουμε καί νά καλλιεργήσουμε τήν πνευματική 
μας ζωή.

Ἀδέρφια, ψηλά τό κεφάλι, ψηλά στόν Οὐρανό!
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ἔνοχοι σέ βαθμό κακουργήματος ἀνώτατοι 
διοικητικοί ὑπάλληλοι καί Γενικοί Γραμματεῖς 
συνθέτουν τό σημερινό Ἑλληνικό Κράτος, 
ἐξευτελίζοντας τήν Πατρίδα μας σέ ὅλον τόν 
κόσμο. Τήν Ἑλλάδα πού ἔδωσε τά φῶτα τοῦ 
πολιτισμοῦ καί τοῦ διαφωτισμοῦ σέ ὅλη τήν 
ὑφήλιο κατόρθωσαν μερικές ἑκατοντάδες Ἕλ
ληνες νά τήν διασύρουν καί νά τήν καταντή-
σουν συνώνυμη τῆς διαφθορᾶς, τῆς κομπί-
νας, τῆς ἀπάτης καί τῆς κουτοπονηριᾶς. Καί 
ὁ Ἑλληνικός λαός ἀνέχεται ἀκόμη αὐτήν τήν 
προσβολή! Ἀνεχόμαστε νά διαλύεται ἡ Πατρί-
δα μας, ἀνεχόμαστε νά διώκεται ἡ Ὀρθοδοξία 
στό πρόσωπο κληρικῶν καί μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι 
τάχα ἐξαπάτησαν τούς ‘‘φιλοπάτριδες’’ 
ὑπουργούς καί βουλευτές καί …ζημίωσαν τό 
Ἑλληνικό Κράτος! Ἐπιτρέπουμε νά βάλουν 
φυλακή τόν Γεροντα Ἐφραίμ γιατί τό ‘‘...σα-
τανικό’’ του μυαλό κατάφερε νά ξεγελάσει 
πλῆθος Ὑπουργῶν, δικαστικῶν, ἀνωτάτων 
διοικητικῶν ὑπαλλήλων τοῦ Κράτους. Ἕνας 
μοναχός ἐναντίον ὅλων αὐτῶν καί κατόρθωσε 
νά τούς κοροϊδέψει!! Μωρέ μπράβο μυαλό!!! Οἱ 
πολιτικοί μας πού εἶναι ἀμαθεῖς σέ τέτοια θέ-
ματα, πού δέν ξέρουν ἀπό κλεψιές καί ἀπάτες, 
πῶς νά μήν τήν πατήσουν ἀπό ἕναν τέτοιο 
μοναχό;

Τόσο ἀνόητους μᾶς περνοῦν; Δέν ντρεπό-
μαστε νά μᾶς κοροϊδεύουν ἔτσι, πολιτικοί καί 
δημοσιογράφοι; Ποῦ εἶναι ὁ λαός νά βγεῖ στούς 
δρόμους καί νά ἐπαναστατήσει ἐναντίον τῆς 
ὑποκρισίας καί τοῦ ἐξόφθαλμου ἐμπαιγμοῦ 
του; Ὁ Γέρων Ἐφραίμ, ἀποδεικνύει γιά ἄλλη 
μιά φορά ὅτι ἔνοχοι εἴμαστε ὅλοι μας! Ὅλοι 
ἐμεῖς πού τούς ψηφίσαμε, τούς ὑποστηρίζουμε 
καί πού θά τούς ξαναψηφίσουμε γιατί... τάχα 
δέν ὑπάρχει ἄλλη λύση! Δέν ὑπάρχει λύση; 
Σαφῶς καί ὑπάρχει!

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» βροντοφωνάζει σέ ὅλη 
τήν Ἑλλάδα ὅτι λύση ὑπάρχει! Λαός νά τήν 
ἀναζητᾶ δέν ὑπάρχει! Ὁ λαός ἔχει βολευτεῖ 
στήν ἡλιθιότητα καί στήν ἀνοησία πού τόν 
διατηροῦν τόσα χρόνια τά κοινοβουλευτικά 
κόμματα. Ἔχουμε βολευτεῖ νά μήν σκεφτό-
μαστε καί νά μήν κουραζόμαστε γιά τίποτε. 
Στόχος μας τό εὔκολο χρῆμα, ἄθλημά μας 
ἡ κουτοπονηριά πού μᾶς γλυτώνει ἀπό τήν 
ἐργασία, ἰδανικές συνθῆκες διαβίωσή μας ἡ ρα-
θυμία καί ἡ ἀνεμελιά! Ποῦ εἶναι ὁ ἐπαναστάτης 
Ἑλληνικός λαός; Ποῦ εἶναι ὁ λαός πού κατόρ-
θωσε νά διατηρήσει ἀκέραια τήν Πίστη του καί 
τήν Ἐθνική του ταυτότητα ἐπί 400 χρόνια ἄν 
καί ἦταν σκλαβωμένος; Ποῦ εἶναι ὁ λεβέντης 
λαός πού ἐξυμνεῖ ὁ Ἐθνικός μας ποιητής μέ 
τούς στίχους:

Ταπεινότατή σου γέρνει 
ἡ τρισάθλια κεφαλή, 
σάν πτωχοῦ πού θυροδέρνει 
κι εἶναι βάρος του ἡ ζωή. 
Ναί, ἀλλά τώρα ἀντιπαλεύει 
κάθε τέκνο σου μέ ὁρμή, 
ποὺ ἀκατάπαυστα γυρεύει 
ἤ τή νίκη ἤ τή θανή.
Ἀπ’ τά κόκαλα βγαλμένη 
τῶν Ἑλλήνων τά ἱερά, 
καί σάν πρῶτα ἀνδρειωμένη, 
χαῖρε, ὦ χαῖρε, Ἐλευθεριά!

Ἀπόγονοι αὐτῶν τῶν Πατέρων οἱ σημερινοί 
Ἕλληνες παραδώσαμε ἄνευ ὅρων τήν Πατρίδα 
μας, σέ ὑποτιθέμενους «Πατριῶτες», οἱ ὁποῖοι 
δήλωναν καί ἐξακολουθοῦν ἀνερυθρίαστα νά 
δηλώνουν ὅτι εἶναι μέν Χριστιανοί ἐνῶ στήν 
πράξη φρόντισαν νά ἀλλοιώσουν τό Ἑλλη
νορθόδοξο πνεῦμα τῆς Πατρίδος μας  καί νά 

τήν καταντήσουν ὡς μιά ἀπό τίς τελευταῖες 
χῶρες τῆς Εὐρώπης, μή ἔχουσα οὔτε παρελθόν 
ἀλλά οὔτε καί μέλλον. 

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀποτελεῖ τήν τελευταία 
ἀνιδιοτελῆ καί ξεκάθαρη φωνή τοῦ Ἑλληνο
ρθόδοξου λαοῦ. Δέν ζητοῦμε οὔτε πρωτοκα-
θεδρίες, οὔτε τίτλους, οὔτε τιμές οὔτε πλούτη. 
Ζητᾶμε ἕνα κομμάτι Πατρίδος, σέ αὐτήν τήν 
γῆ, ὥστε νά μποροῦμε νά ζήσουμε εἰρηνικά 
τήν πνευματική μας ζωή. Δέν μᾶς φοβίζει ἡ 
δουλειά, δέ μᾶς πτοεῖ ὁ κόπος καί ὁ ἀγώνας. 
Εἶναι τόση ἡ ἀγωνία μας νά διατηρηθεῖ ἡ Πα-
τρίδα μας ἀνέπαφη πού θά καταβάλουμε κάθε 
προσπάθεια. Ὑπάρχει Ἑλληνικός λαός πού νά 
τό ἐπιθυμεῖ; 

Καλωσορίζουμε τήν Νέα Χρονιά μέ ἐλπίδα 
καί Πίστη ὅτι μπορεῖ κατά τό 2012 νά σταμα-
τήσει ἐπιτέλους ἡ κατρακύλα τῆς Ἑλλάδος. Νά 
σταματήσει, νά σταθεῖ στά πόδια της καί μετά 
νά κοιτάξει  τό δρόμο πρός τά πίσω, νά δεῖ τί 
ἔχασε καί σέ ποιό σημεῖο στράβωσε ἡ πορεία 
της. Νά γυρίσουμε στά χρόνια τῆς πρώτης σύ-
στασης τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καί νά μελετή-
σουμε τήν πολιτική τοῦ μεγάλου Κυβερνήτου 
Ἰωάννου Καποδίστρια. Ἐκεῖ βρίσκονται ὅλες οἱ 
λύσεις στά προβλήματα τῆς Ἑλλάδος. Πρέπει 
νά τήν ἀνασυστήσουμε στίς βάσεις πού ἔθεσε 
τότε ὁ Καποδίστριας. 

Πρέπει νά μήν ἐπιτρέψουμε νά χαθεῖ ἡ 
Ἑλληνορθόδοξη ταυτότητά μας γιατί τότε δέν 
θά ἔχει καμμία ἀξία ἡ Ἑλλάδα. 

Ξυπνῆστε Ἕλληνες!! Ἔρχονται ἐκλογές σέ 
λίγους μῆνες! Θά ἐπιτρέψετε στούς σημερινούς 
πολιτικούς νά ξαναμποῦν στήν Ἑλληνική Βου-
λή; Πρέπει νά ἐντείνουμε τόν ἀγῶνα μας αὐτό 
τό κρίσιμο ἔτος. Ἐμπρός λοιπόν! Μέ τόλμη νά 
διεκδικήσουμε τήν Πατρίδα μας πίσω! 

Μαρίνα Διαμαντῆ

Ἡ μελέτη προσφάτων δημοσκοπήσεων βοηθάει στήν κατανόηση τῶν 
τάσεων καί τῆς ψυχολογίας πού διαμορφώνεται στό ἐκλογικό σῶμα 

καί σέ ὅλο τόν Ἑλληνικό λαό κατ’ ἐπέκταση.
Πέρα ἀπό τίς αὐξομειώσεις στά ποσοστά τῶν κομμάτων καί τήν περίφημη 

«καταλληλότητα γιά πρωθυπουργός», ὑπάρχουν στοιχεῖα πού πρέπει νά 
μᾶς κάνουν νά ἀνησυχοῦμε γιά τήν ψυχική σύγχυση τῶν συμπατριωτῶν 
μας, πού μπορεῖ νά γίνει ἐπικίνδυνη.

Ἀπό τήν μιά πλευρά βλέπουμε τήν αὐξανόμενη δυσαρέσκεια γιά τά δύο 
μεγάλα «κόμματα ἐξουσίας», τά ὁποῖα πολύ λίγοι πλέον ἐμπιστεύονται, σέ 
σχέση μέ τό πρόσφατο παρελθόν. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ἡ δυσαρέσκεια 
γιά τήν κυβέρνηση καί τούς χειρισμούς της φθάνει καί ξεπερνάει τό 90%! 
Ἀντίστοιχα ὑψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας εἰσπράττει καί ἡ ἀξιωματική 
ἀντιπολίτευση. Ἐπίσης ἡ δημοτικότητα τῶν ἀρχηγῶν αὐτῶν τῶν κομμάτων 
ἔχει πέσει σέ πολύ χαμηλά ἐπίπεδα. Τέλος ἡ πρόθεση ψήφου δίνει πρωτό-
γνωρα χαμηλά ποσοστά στά δύο μεγάλα κόμματα.

Τό ἐκπληκτικό εἶναι ὅτι παρά τήν μεγάλη ἀπαξία πού αἰσθάνονται οἱ ψηφο-
φόροι γιά τούς πολιτικούς καί παρά τό ὅτι θά περίμενε κανείς νά ἐπιθυμοῦν 
τήν ἀνατροπή καί ἐξυγίανση τῆς σημερινῆς κατάστασης, τά ποσοστά τῆς 
πρόθεσης γιά ἀποχή / ἄκυρο / λευκό αὐξάνονται συνεχῶς, μέχρι τό 48,8% 
σέ τελευταῖα δημοσκόπηση!

Γεννᾶται εὔλογα τό ἐρώτημα, πῶς εἶναι δυνατόν τό ἐκλογικό σῶμα ἀπό 
τήν μία πλευρά νά ἔχει ἀηδιάσει μέ τό ὑπάρχον πολιτικό σκηνικό καί νά 
εἶναι ἐξοργισμένο γιά τήν κατάσταση πού αὐτό μᾶς ἔφερε καί ἀπό τήν ἄλλη, 
ὅταν καλοῦνται νά ἐκφράσουν μέ τό μόνο ἀποτελεσματικό τρόπο πού ἔχουν 
στήν διάθεση τους, τίς ἐκλογές, τήν βούλησή τους γιά ἀλλαγή, αὐτοί νά 
προτιμοῦν νά ἀπέχουν σέ τόσο μεγάλο ποσοστό;

Δέν καταλαβαίνουν ὅτι μέ τήν ἀποχή τους ἐνισχύουν καί πάλι τό ὑπᾶρχον 
σάπιο πολιτικό κατεστημένο;

Δέν καταλαβαίνουν ὅτι  ὅλοι οἱ κομματικοί ἐγκάθετοι, ὅλοι οἱ ποικιλο-
τρόπως εὐνοηθέντες στό παρελθόν, ὅλοι πού ἀνήκουν στόν μηχανισμό 
τῆς διαφθορᾶς θά σπεύσουν νά ψηφίσουν τούς ἐκφραστές τῶν συμφερό-

ντων τους, ὥστε νά μήν χάσουν τά προνόμιά τους καί ὅτι ἡ ἀποχή θά τούς 
εὐνοήσει;

Μέ τήν ἀποχή ἐνισχύουμε τήν ὑπάρχουσα διεφθαρμένη κατάσταση!
Εἶναι ἀπόλυτα κατανοητή ἡ ἀπογοήτευση πού ὑπάρχει στό λαό πού ἐπί 

δεκαετίες στήριζε πολιτικούς καί κόμματα πιστεύοντας ὅτι ὑπηρετοῦν τά 
συμφέροντα τῆς πατρίδας μας. Ὅταν διαπιστώνει κανείς ὅτι ὑπηρετοῦσαν 
μόνο τά συμφέροντα τῶν κυκλωμάτων πού τούς ἀνέδειξαν ἤ ἀκόμη χειρότε-
ρα, τά συμφέροντα ξένων Δυνάμεων, γεμίζει ἀπό ἀγανάκτηση καί θλίψη.

Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ μερίδα τοῦ λαοῦ πού ὠφελήθηκε ὅλα αὐτά τά χρό-
νια μέ ἄδικες προσλήψεις, μέ παράνομα ἐπιδόματα, μέ αὐθαίρετα κτίσματα 
κ.λ.π. καί τώρα πού τά προνόμια ἀναγκαστικά χάνονται ὑπάρχει ἔντονη 
ἀντίδραση.

Τά πρόσφατα γεγονότα καί ἡ τραγική κατάσταση τῆς Ἑλλάδος, πού ἔχει 
καταντήσει περίγελως τοῦ κόσμου καί ἐντελῶς ἀναξιόπιστη, εἶναι ἡ πιό 
δυνατή ἀπόδειξη γιά τό ποῦ ὁδηγοῦν οἱ ἐπιλογές τοῦ παρελθόντος.

Μόνο ἡ πλήρης ἀνατροπή τῆς πολιτικῆς κατάστασης καί ἡ ἐκδίωξη τῶν 
πολιτικῶν τῆς διαφθορᾶς μπορεῖ νά μᾶς δώσει ἐλπίδα ὅτι ἡ Ἑλλάδα θά 
ἀρχίσει σιγά - σιγά νά ἐξυγιαίνεται νά ἀλλάζει πρόσωπο, νοοτροπία, προ-
οπτική.

Μόνο οἱ νέες, ὑγιεῖς δυνάμεις τῆς πολιτικῆς μποροῦν νά φέρουν τήν 
ἠθική, τήν δημιουργικότητα καί τήν αἰσιοδοξία στόν λαό.

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔχει τό σθένος, τό ἠθικό ὑπόβαθρο, τήν ψυχική δύναμη 
καί τίς ἱκανότητες νά δώσει αὐτή τήν ἐλπίδα.

Ἄν θέλουμε εἰλικρινά νά ξεφύγουμε ἀπό τήν τραγική κατάσταση πού 
βρισκόμαστε, πρέπει στίς ἑπόμενες ἐκλογές νά καταψηφίσουμε τά παλαιά 
κόμματα καί τά διεφθαρμένα κυκλώματά τους.

Πρέπει νά ψηφίσουμε «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
Ὅσοι ἀποφασίζουν ἀποχή πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι εἶναι ἐξ ἴσου ἔνοχοι 

μέ αὐτούς πού ψηφίζουν τά κόμματα τῆς καταστροφῆς.

Νικόλαος Ζῶτος

Ἀποχή  =  Ψῆφος  στά  διεφθαρμένα  κόμματα
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Μέ αὐτά τά λόγια ἀφιέρωσε στήν Παράταξή μας ὁ συγγραφέας αἰδεσιμολ. πρωτ. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης τό νέο βι-
βλίο του, μέ τίτλο: «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ», τό ὁποῖο 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.

Τό βιβλίο αὐτό παρουσιάστηκε ἀπό τόν αἰδεσιμολ. Πρωτ. Γεώργιο Μεταλληνό, τόν οἰκονομολόγο καί κριτικό τέχνης κ. 
Νικόλαο Τσιρώνη καί τόν διδάκτορα Θεολογίας κ.Λέοντα Μπράγκ, στό Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτῶν, στήν Ἀθήνα, σέ 
πολυπληθές ἀκροατήριο, τό ὁποῖο παρακολουθοῦσε μέ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον.

Τήν ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Ἰλίου καί Πετρουπόλεως κ. Ἀθηναγόρας, μεγάλος ἀριθμός 
κληρικῶν, ὁ Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν κ. Γεώρ-
γιος Κουβέλης, Ἐκπρόσωπος τοῦ Κόμματος Δημοκρατική Ἀναγέννηση, 
ἡ Κεντρική ἐπιτροπή τῆς Πολιτικῆς Παράταξης «Κοινωνία», ὁ Πρόε-
δρος τῆς Πανελληνίου Ὀρθοδοξου Ἑνώσεως (Π.Ο.Ε.) κ. Κωνσταντῖνος 
Σαμωνᾶς, οἱ Στρατηγοί Στυλιανός Κουργιαντάκης καί Ἰωάννης Ψαρο-
γιάννης, καθηγητές τοῦ Πολυτεχνείου καί τοῦ Πανεπιστημίου κ.ἄ.

Βασικός ἄξονας τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Γ. Μεταλληνοῦ ἦταν ἡ ἱστορι-
κοθεολογική θεμελίωση τῶν κειμένων τοῦ π. Β. Βολουδάκη, ὁ ὁποῖος 
-ὅπως τόνισε ἐξ ἀρχῆς ὁ π. Γεώργιος- κινεῖται σέ ὀρθοδοξοπατερικό 

πλαίσιο. Ἀναπτύσσοντας στή συνέχεια τήν ἐκλογή τῶν Ἑπτά Διακόνων γιά τή διακονία τῶν τραπεζῶν (Πραξ. 6,1-7) ὑπογράμμισε ὅτι πρόκειται γιά μιά καθαρά πο-
λιτική ἐνέργεια μέ τήν ἀριστοτελική ἔννοια τοῦ ὅρου, τοῦ ἐνδιαφέροντος δηλαδή γιά τήν πόλη καί ἐν προκειμένῳ τῶν Ἀποστόλων γιά τήν κοινότητα τῶν πιστῶν, 
γιά τήν λύση ὅλων τῶν ἀναγκῶν τους καί τῶν ὑλικοβιωτικῶν. Αὐτή ἡ ἑρμηνεία τῆς ἀνάδειξης τῶν ἑπτά ὡς πολιτικῆς ἐνέργειας γίνεται ἀποδεκτή καί ἀπό τούς 
Ἁγίους Ἰω. Χρυσόστομο, Ἰω. Δαμασκηνό καί ἀπό τήν Πενθέκτη Οἰκουμενική Σύνοδο (692). Ἡ ὀργάνωση αὐτή τῆς Ἐκκλησίας, ἔτσι ὥστε νά θεραπεύονται ὅλες οἱ 
ἀνάγκες τῶν πιστῶν, διατηρήθηκε καί ἀναπτύχθηκε περαιτέρω στή βυζαντινή περίοδο, τήν περίοδο τῆς Ρωμηοσύνης. Τήν βίωσε τό Γένος καί ἐπί Τουρκοκρατίας 
μέ τήν ὀργάνωση ὁλόκληρης τῆς ζωῆς στό Ὀρθόδοξο μιλέτι καί τελικά ἀπωλέσθηκε μετά τό θάνατο τοῦ κυβερνήτη Ἰωάννου Καποδίστρια. Ἔτσι, σήμερα, εἶναι 
ἀπόλυτη ἀνάγκη νά τήν ἐπανακτήσουμε ἔστω καί μόνο στό χῶρο τοῦ κοινοβιακοῦ μοναστηρίου καί τῆς ἐνορίας.

Ὁ κ. Νίκος Τσιρώνης παρουσίασε τό βιβλίο τοῦ π. Βασιλείου κυρίως ἀπό δημοσιογραφικῆς πλευρᾶς. Ἐπεσήμανε γιά ὅλους μας, πού βρισκόμαστε στή σημερινή 
κρίσιμη κατάσταση, τήν ἀνάγκη ἐπίγνωσης τῆς κρίσης πού δέν εἶναι βασικά οἰκονομική ἀλλά κυρίως πνευματική καί ἐκτείνεται σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς ζωῆς. 
Ἐπίσης ὑπογράμμισε τήν ἀπόλυτη ἀνάγκη νά ἀφυπνιστοῦμε, συνειδητοποιῶντας τήν πνευματική μας ἔνδεια. Τόνισε ὅτι ἡ πρόσκληση πού λάβαμε γιά τήν ἐκδήλωση, 
εἶναι προσκλητήριο γιά συστράτευση στόν κοινό ἀγῶνα πού πρέπει κυρίως νά διεξάγεται στόν πολιτικό στίβο μέ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στά λόγια τοῦ Ἀπ. Παύλου: 
«Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντι με Χριστῷ».

Ὁ κ. Λέων Μπράνγκ ἀνέπτυξε τέσσερεις κεντρικές ἔννοιες τοῦ βιβλίου τοῦ π. Βασιλείου: 
α. Τή χριστιανική ἔννοια τῆς Θεοκρατίας ὡς ἐπικράτησης τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ σέ ὅλες τίς ἐκδηλώσεις 

τῆς ζωῆς, 
β. Τήν οὐσία τῆς παγκοσμιοποίησης ὡς ἄοκνης προσπάθειας τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν γιά τήν ὁλοσχερῆ 

ἐκδίωξη τοῦ Χριστοῦ ἀπό τίς ψυχές καί τή ζωή τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, 
γ. Τήν ἐκκλησιαστικῶς ἀδιανόητη ἐκδοχή τῶν δύο ἐξουσιῶν, ὅτι δηλαδή ἐκτός ἀπό τήν Ἐκκλησία πού 

ἵδρυσε ὁ Χριστός, ὅπου ἀσκεῖται ἡ ἐξουσία ἀπό τούς κληρικούς, δέν ὑπάρχει καί μιά ἄλλη πραγματικότητα 
πού ἵδρυσε ἡ Πολιτεία, μέ τήν ἀντίστοιχη ἐξουσία τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων, ἀφοῦ στόν Χριστό «ἐδόθη πᾶσα 
ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καί ἐπί γῆς».

δ. Τήν προβολή τῶν διακριτῶν ρόλων ἐκ μέρους τῶν πολιτικῶν, συγχέοντας σκόπιμα τόν ρόλο μέ τόν 
λόγο, μέ σκοπό τήν φίμωση τῶν κληρικῶν, τήν ἀπαγόρευση νά ἀρθρώνουν ὁποιοδήποτε λόγο γιά θέματα 
τῆς δημόσιας ζωῆς.

Ἐπηκολούθησαν δύο ἀκόμη βιβλιοπαρουσιάσεις, ἡ πρώτη τήν Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2011, στό καφέ-
βιβλιοπωλεῖο Moments (Παπασωτηρίου) στήν παραλία τῆς Ἐρέτριας, μέ ὁμιλητή τόν οἰκονομολόγο κ. Ἰωάννη Χαραλάμπη καί ἡ δεύτερη τήν Τετάρτη 23-11-2011, 
στό Κέντρο Ἐνοριακῆς Διακονίας τοῦ Ι. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν, μέ κύριο ὁμιλητή τόν Μαθηματικό κ. 
Μιχαήλ Ἠλιάδη, νῦν Πρόεδρο τῆς Παρατάξεως ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Τήν παρουσίαση χαιρέτισε ὁ Πανοσιολογι-
ώτατος Πρωτοσύγκελλος τῆς Μητροπόλεως, π. Συμεών Χατζῆς, καί προλόγισε ὁ Θεολόγος κ. Δημήτριος 
Παπαδόπουλος. Ἡ παρουσίαση βιντεοσκοπήθηκε καί προβλήθηκε  στό τηλεοπτικό Κανάλι τῶν Πατρῶν 
ΛΥΧΝΟΣ, ἔξι φορές!

Ἡ μεγάλη ἐπιτυχία τῶν βιβλιοπαρουσιάσεων αὐτῶν καί τό πλῆθος τοῦ ἀκροατηρίου πού συγκεντρώθηκε, 
ἀποδεικνύει ὅτι ὁ λαός μας δέν μπορεῖ «νά συμβιβασθεῖ μέ τήν ἰδέα ὅτι πρέπει νά ἀφήσουμε τά πράγματα 
ἀνεξέλεγκτα, χωρίς ἀντίσταση στό κακό, χωρίς ἀντίσταση στήν πνευματική μας ὑποδούλωση, ἀδιαφορῶντας γιά 
τό ὅτι μέ τή στάση μας αὐτή συντελοῦμε στό νά γίνει σχεδόν ἀδύνατη ἡ πνευματική ζωή τῶν ἀνθρώπων». 

Γι’ αὐτό, τό βιβλίο ἀποτελεῖ ἐναρκτήριο σάλπισμα ἑνός πνευματικοῦ ἀγῶνος ὥστε ἡ Πατρίδα μας νά ξανα-
γίνει ὁ τόπος πού ἐξασφαλίζει στούς ὑπηκόους της τίς ἰδανικώτερες συνθῆκες γιά νά ζήσουν τήν πνευματική 
τους ζωή καί σαφῶς προτρέπει ὅλους τούς Πιστούς στόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του νά ψηφίσουν ὁλόψυχα 
τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σάν πνευματικό τους χρέος.

«Ἀφιερώνεται στούς πνευματικούς ἀγωνιστές πού ἐπιστρατεύθηκαν στήν πρωτόγνωρη -γιά τίς 
προδιαγραφές καί τά Πιστεύω της- Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καί διακονοῦν σάν ἱερό 

τό πολιτικό τους χρέος, μέ αὐταπάρνηση, ἀνιδιοτέλεια καί μέ πολλές καί πολυποίκιλες προσωπικές 
καί οἰκογενειακές θυσίες, παίρνοντας τή σκυτάλη ἀπό τόν Μάρτυρα Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια 
καί ἐμπνεόμενοι ἀπό τίς Ἀρχές καί τά βιώματα πού ἀποταμιεύθηκαν σ’αὐτό τό βιβλίο».

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τριμηνιαία Πολιτική [ Ενημέρωση
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