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“Ἡ λεηλασία μιᾶς χώρας ἀπό τούς διεθνεῖς τοκογλύφους μπορεῖ νά προωθεῖται μέ ὠμά, 
αὐταρχικά μέσα καί παρόλα αὐτά, νά ἐξυμνεῖται ὡς δημοκρατική, ἐπειδή ἔχουν προηγηθεῖ 

ἐκλογές, ἀνεξάρτητα ἀπό τό πόσο παραβιάζονται στή συνέχεια οἱ πολιτικές ἐλευθερίες, δέν 
τηροῦνται οἱ προεκλογικές ὑποσχέσεις ἤ ἀγνοεῖται ἡ ἐκφρασμένη δημοκρατική βούληση τοῦ 
λαοῦ” (Klein).

Πλησιάζει πλέον ἡ ὥρα τῆς ἀλήθειας. Ἡ κρίσιμη ὥρα πού θά εκλέξουμε τούς πολιτικούς μας 
ἐκπροσώπους στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο.

Ποιούς θά ἐπιλέξεις  Ἕλληνα πολίτη; Ἡ ψῆφος μας, εἶναι ὅλη μας ἡ ζωή σέ μία στιγμή! Πολλές 
θά εἶναι οἱ σειρῆνες πού θά προσπαθήσουν νά σέ σαγηνεύσουν καί ὅλες θά ἀπευθύνονται στό 
συναίσθημά σου, γιατί τή λογική σου τή φοβοῦνται. 

Θά ἀκούσεις τίς σειρῆνες τῶν κομμάτων τοῦ Μνημονίου, νά σοῦ ὑπόσχονται «καλύτερα χρόνια, 
μιᾶς καί τά δύσκολα πέρασαν». Νά σοῦ ὑπόσχονται ὅτι «ὅλοι μαζί θά προχωρήσουμε γιά τή νέα 
Ἑλλάδα τῆς προόδου, τῆς ἀνάπτυξης καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς προοπτικῆς καί ὄχι αὐτή τῆς μιζέριας 
καί τῆς φτώχειας». Τά ἀνωτέρω θά τά ὑπόσχονται ὅλοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι δημιούργησαν τή τραγική 
σημερινή κατάσταση, τά ἴδια ἀποκρουστικά πρόσωπα τῆς ψευτιᾶς καί τῆς ἀπάτης!

Θά ὑπάρχουν καί ἄλλες σειρῆνες. Αὐτές οἱ δῆθεν προοδευτικές, τῶν κομμάτων τά ὁποῖα εἶχαν 
ἐκπροσώπους στό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο γιά πολλά χρόνια. Κόμματα τά ὁποῖα γνώριζαν ἐκ τῶν 
ἔσω τήν πλήρη διάλυση τοῦ κράτους, τίς κομπίνες καί τή διαφθορά, καί μιλοῦσαν ἐπιλεκτικά ἤ 
σιωποῦσαν συμμετέχοντας στό ἄνομο παιχνίδι. Οἱ δικές τους σειρῆνες ὑπόσχονται σοσιαλιστικούς 
παραδείσους, ἐνῶ διακηρύττουν τήν πολυπολιτισμικότητα τῆς κοινωνίας, ἔχοντας σάν βασική 
ἐπιδίωξη, τόν ἐθνομηδενισμό, καί τήν ἐπίσημη ἀθεΐα, μέσῳ μιᾶς κάλπικης «ἀνεξιθρησκείας» τήν 
ὁποία ἐπικαλοῦνται. Ὑπάρχουν καί οἱ σειρῆνες τῆς ἀκροδεξιᾶς, οἱ ὁποῖες θά μιλοῦν γιά ἐθνικά 
ἰδεώδη, ἐνῶ ἀναβιώνουν τή ναζιστική ἰδεολογία καί πρακτική, χωρίς τίς πνευματικές Παραδόσεις 
τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

Ἐμεῖς θά σοῦ ποῦμε μονάχα τοῦτο: Στοχάσου τίνων ἀπόγονος εἶσαι, Ἕλληνα, ποιά χώματα 
πατᾶς, ποιοί πρίν ἀπό ἐσένα στάθηκαν σέ αὐτή τή γῆ καί ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά τήν ἐλευθερία 
σου. Ἀναλογίσου ὅτι ἡ εἰδοποιός διαφορά τῶν προγόνων μας ἀπό τούς ἄλλους λαούς, ἦταν 
ἀνέκαθεν ἡ πνευματική τους αὐτοσυνειδησία. Στοχάσου τούς Ἁγίους καί τούς ἤρωες τῆς Πατρί
δος μας, αὐτούς πού οἱ  ἐθνομηδενιστές κυβερνῶντες θέλουν νά ξεχάσεις, γιατί αὐτοί εἶναι πού 
ἀγωνίστηκαν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία». Ὁ ἀγώνας 
σήμερα εἶναι ἀκριβῶς γιά τόν ἴδιο σκοπό, μόνο πού τώρα στρέφεται ἐναντίον τοῦ ντόπιου κατα
κτητή, τῶν ντόπιων ἐντολοδόχων τῶν Ξένων Δυνάμεων πού καταδυναστεύουν τό λαό μας. Τῆς 
πολιτικῆς αὐτῆς ἐλίτ –μαφιόζικης στήν πλειοψηφία της– ἡ ὁποία ἔχει καταφέρει, μέ τή σύμπραξη 
τῶν ἰσχυρῶν τοῦ χρήματος καί τῆς ἐνημέρωσης, νά ἐξαπατᾶ τόν Ἑλληνικό λαό καί νά τοῦ ἀποσπᾶ 
τήν ψῆφο, λέγοντας διαρκῶς ψέματα καί θέτοντας ψευδοδιλλήματα. Αὐτοί εἶναι,  Ἕλληνες πολίτες, 
οἱ ὑπεύθυνοι γιά τήν τραγωδία πού βιώνει ἡ Πατρίδα μας. Αὐτῶν κατόρθωμα εἶναι ἡ χρεωκοπία 
τῆς χώρας, τόσο ἡ πνευματική, ἡ ὁποία μεθοδικά συντελεῖται κυρίως μετά τήν μεταπολίτευση, 
ὅσο καί οἰκονομική ἡ ὁποία ἔχει πλέον ἐξαθλιώσει τόν λαό μας. 

Πρωταρχικός στόχος τῆς παγκόσμιας διακυβέρνησης εἶναι ὁ ἔλεγχος τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ 
συστήματος στήν Εὐρώπη μέσῳ τῆς Ε.Κ.Τ.  Ἡ ἀδηφαγία τῶν ἰσχυρῶν τοῦ χρήματος ὁδηγεῖ, 
μέσῳ τῆς ἐπίσημης τοκογλυφίας τῶν Τραπεζῶν, στήν χρεωκοπία κρατῶν καί στήν ἐξαθλίωση 
λαῶν. Ἐμεῖς ἀρνούμαστε νά ἀνεχθοῦμε τόν παρασιτικό ρόλο τῶν Τραπεζῶν στήν οἰκονομία, τόν 
ρόλο τοῦ μεσάζοντα τοκογλύφου. Σάν  Ἕλληνες πρέπει νά ἀντισταθοῦμε στή σύγχρονη αὐτή 
λαίλαπα, ὅπως ἀνέκαθεν κάναμε στή μακραίωνη ἱστορία μας. Αὐτή τήν ἀντίσταση φοβοῦνται 
καί προσπαθοῦν νά κρατήσουν τούς ἀνθρώπους σέ κατάσταση σύγχυσης, φόβου καί ἄγχους, σέ 
ἀγωνία γιά τήν ἐπιβίωση, ὥστε νά βρίσκονται ἐπικεντρωμένοι μόνο στά πρός τό ζῆν καί νά μήν 
ἀντιλαμβάνονται τό τί γίνεται γύρω τους. 

EΛΕΥΘΕΡΟΣ Ἤ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΣ;

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔδωσε δυναμικά τό παρόν καί στό συλλαλητήριο πού πραγματοποιήθηκε 
στό Σύνταγμα, στίς 12 Φεβρουαρίου 2012. Ἡ πορεία ξεκίνησε ἀπό τά γραφεῖα τῶν Ἀθηνῶν, μέ 
τούς ἱερεῖς νά προηγοῦνται καί πλῆθος κόσμου νά ἀκολουθεῖ μέ ἔντονο ἐνθουσιασμό. 

Ἔνθερμη ἦταν καί ἡ ὑποδοχή τῆς πορείας τῆς Παράταξης ἀπό πλῆθος συγκεντρωμένου κόσμου 
σέ ὅλη τήν διαδρομή πρός τό Σύνταγμα, ἐπικροτώντας ἰδιαιτέρως τήν παρουσία τῶν κληρικῶν 
καί μάλιστα στήν πρώτη γραμμή. 

Κλῆρος καί λαός ἔδωσαν ἕνα ἠχηρό μήνυμα πρός τούς κυβερνῶντες: Ὁ λαός ἐξηγέρθη! Δέν 
ἀντέχει πιά! Εἶναι πλέον ἀποφασισμένος νά ἀποτινάξει ἀπό τήν Ἑλλάδα τούς ἐπίορκους προδό
τες τῆς Βουλῆς, τόν χειρότερο 
κατακτητή πού γνώρισε ποτέ 
ἡ Πατρίδα μας! 

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔδωσε δυναμικά τό παρόν καί στό Σύνταγμα

Ψῆφος στήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»: Ψῆφος ἀποτελεσματική, ψῆφος συνείδησης
Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δέν εἶναι μικρή Παράταξη γιατί ὁ σκοπός της εἶναι μεγάλος. Ἀπλῶς μέχρι τώρα εἶχε λίγους ψηφο
φόρους γιατί λίγοι τήν γνώριζαν. Σαλπίστε, λοιπόν, παντοῦ τήν ὕπαρξή της καί τότε αὐτή θά γίνει ἡ μόνη μεγάλη 
Παράταξη! Χαμένη ψῆφος εἶναι ἡ ψῆφος στούς χαμένους ἀνθρώπους τοῦ μέχρι σήμερα πολιτικοῦ κόσμου.
Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ πού εἶναι ἀποφασισμένοι νά ἀποτινάξουν τήν πολιτική τυραννία

ΕΛΛΗΝΑ, ΣΤΟΧΑΣΟΥ ΤΙΝΩΝ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΕΙΣΑΙ!

Ἡ Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἀντιμετωπίζει μέ ἀποτροπιασμό τήν προσπάθεια πολιτικῶν σχεδιασμῶν νά παραπλανήσουν γιά ἄλλη μία φορά τόν 
Ὀρθόδοξο Ἑλληνικό Λαό ὤστε μέ δόλιο τρόπο νά ἀποσπάσουν τήν ψῆφο του, μή σεβόμενοι οὔτε αὐτή τήν κρίσιμη ὥρα τίποτε καί κανένα.

Στό ἀποτρόπαιο πολιτικό τους παιχνίδι μεταχειρίζονται ἀκόμη καί τά ἱερά καί τά ὅσια τοῦ Γένους μας, παρουσιαζόμενοι στόν Ἑλληνικό λαό μέ ἐπίπλαστη θρη
σκευτικότητα, ἐπικαλούμενοι ὑποκριτικά ἄλλοτε τό Ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί ἄλλοτε τῆς Παναγίας μας, ἐνώ στήν πράξη τά πολιτικά τους προγράμματα καί, κυρίως, 
οἱ πολιτικές πράξεις τους καταδιώκουν συστηματικά τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας καί κάθε πνευματική προσπάθεια στόν τόπο μας.

Ἡ Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», προκειμένου νά προστατεύσει τόν λαό μας ἀπό κάθε πολιτικό καιροσκόπο. Καλεῖ καί προκαλεῖ κάθε Πολιτικό Ἀρχηγό, πού παρου
σιάζεται στούς ψηφοφόρους του ὡς συνειδητό μέλος τῆς Ἐκκλησίας νά δηλώσει ἐγγράφως ὅτι ἀποκηρύσσει τήν Μασωνία καί κάθε μορφῆς Ἀποκρυφισμό καί νά 
ὑποχρεώσει καί ὅλα τά στελέχη του νά δηλώσουν τό ἴδιο, ἐφ’ ὅσον –κατά τήν Ἐκκλησία μας– ἡ Μασωνία εἶναι θρησκεία μέ Εἰδωλολατρικό τελετουργικό καί ὄχι 
ἁπλή φιλανθρωπική ὀργάνωση, ὑποσκάπτει δέ συστηματικά τήν ὑπόσταση ἀλλά καί τήν ἐδαφική καί τήν πνευματική ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδος μας !

Ἡ Παράταξή «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔχει θέσει στό Καταστατικό της ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση ἐγγραφῆς κάποιου καί ὡς ἁπλοῦ μέλους της τήν ἀνωτέρω Δήλωση.
Ὅσα Κόμματα ἀρνηθοῦν νά ἀποκηρύξουν γραπτώς τήν Μασωνία καί κάθε μορφῆς Ἀποκρυφισμό, μέ τήν ἄρνησή τους αὐτή ἤ μέ τήν κωφεύουσα σιωπή τους 

αὐτοαποκαλύπτονται ὡς ψεῦτες, ὑποκριτές καί ἱερόσυλοι, λαοπλᾶνοι καί ἐν τέλει ἐχθροί τοῦ λαοῦ καί τοῦ Ὀρθοδόξου Ἔθνους μας!
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΗΛΙΑΔΗΣ

ΚΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

(Συνέχεια στήν σελ. �)

Ἡ Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Καλεῖ καί Προκαλεῖ τούς Πολιτικούς Ἀρχηγούς.
Ἀσυμβίβαστη ἡ Εἰδωλολατρική Μασωνία μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἑλληνική Ψυχή!
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(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. �)

Φαίνεται ὅτι οἱ ἀπερχόμενες πρώην μεγάλες πολιτικές δυ
νάμεις κάνουν τήν τελευταία τους ἀπελπισμένη προσπά

θεια νά χρησιμοποιήσουν μέ δόλιο τρόπο τήν πρόθεση ψήφου 
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, δεδομένου τοῦ νέου πολιτικοῦ σκηνικοῦ, 
προκειμένου νά παραμείνουν στήν ἐξουσία χωρίς κατ’ οὐσίαν νά 
ἔχουν λαϊκή ἐντολή. Καί αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τό ἐκλογικό 
μας σύστημα.

Τό Ἑλληνικό σύστημα κατανομῆς τῶν βουλευτικῶν ἑδρῶν 
ρυθμίζεται μέ εἰδικό νόμο, τόν λεγόμενο ἐκλογικό. Βάσει αὐτοῦ, 
ἡ κατανομή τῶν βουλευτικῶν ἑδρῶν στά κόμματα, στούς συνα
σπισμούς κομμάτων καί στούς μεμονωμένους ὑποψηφίους καθο
ρίζεται μέ βάση τίς ψήφους πού ἔλαβαν στίς ἐθνικές ἐκλογές. 

Τό ἰσχύον ἐκλογικό σύστημα ἀνήκει στήν κατηγορία τῆς 
ἐνισχυμένης ἀναλογικῆς, συνδυάζοντας στοιχεῖα ἁπλῆς ἀναλο
γικῆς καί πλειοψηφικοῦ.

Δέν ἔχουμε παρά νά κάνουμε μιά σύντομη ἀναδρομή στά 
ἰσχύσαντα ἐκλογικά συστήματα, προκειμένου νά διαπιστώσου
με ὅτι τά κόμματα προσαρμόζουν καί ἐφαρμόζουν τούς νόμους 
ἀποκλειστικά καί μόνο πρός τό συμφέρον τους καί ὄχι πρός τό 
συμφέρον τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Στίς ἐκλογές τοῦ 1996, τό ἐκλογικό ὅριο γιά τήν κοινοβου
λευτική αὐτοδυναμία –σύμφωνα µέ τόν ἐκλογικό νόμο Κούβε
λα– ἦταν τό 21,6%, τό ὁποῖο αὐξήθηκε στό 41,8% µέ τόν νόμο 
Σκανδαλίδη (3231/2004 περί ἐκλογῆς βουλευτῶν) πού ἴσχυσε 
στίς ἐκλογές τοῦ 2007. 

Σύμφωνα µέ τόν νόμο Παυλόπουλου (Ν. 3636/2008), πού 
ἰσχύει ἀπό τόν Φεβρουάριο τοῦ 2008, ἀλλά θά ἐφαρμοστεῖ γιά 
πρώτη φορά στίς προσεχεῖς ἐκλογές, (Π.Δ 26/2012) τό ποσοστό 
γιά τήν ἐξασφάλιση 151 ἑδρῶν ἀπό τό πρῶτο σέ ψήφους κόμμα 
ὑποχωρεῖ στό 40,4% καί μπορεῖ νά ὑποχωρήσει πολύ περισσότερο 
ἄν συντρέξουν κι ἄλλες προϋποθέσεις, ὅπως γιά παράδειγμα ἡ 
συγκέντρωση μεγάλου ἀριθμοῦ ψήφων ἀπό κόμματα πού δέν θά 
κατορθώσουν νά συγκεντρώσουν τό ὅριο τοῦ 3% καί θά μείνουν 
ἐκτός Κοινοβουλίου.

Ὅπως ὑπολογίζουν οἱ εἰδικοί ἀναλυτές τοῦ νέου ἐκλογικοῦ 
συστήματος, τό ἀπαιτούμενο ποσοστό αὐτοδυναμίας θά ὑποχωρεῖ 
κατά 0,4% – ἀπό τό 40,4% πού θεωρεῖται ὡς ἀρχικό ὅριο – γιά 
κάθε 1% ἐπιπλέον ψήφους πού θά συγκεντρώνουν κόμματα τά 
ὁποῖα δέν θά κατορθώσουν νά µποῦν στή Βουλή. Ἔτσι, στήν 
περίπτωση πού τά ποσοστά ψήφων φτάσουν συνολικά χωρίς 

Βαρυσήμαντη καί χειμαρρώδης ἦταν ἡ συνέ
ντευξη τοῦ Προέδρου μας, κ. Μιχαήλ Ἠλιάδη 

σέ δημοσιογράφο τοῦ διαδικτύου.
Στή συνέντευξη αὐτή παρουσίασε τήν ἰδιο

μορφία καί τήν μοναδικότητα τῆς Παράταξης ὡς 
προσπάθεια συνέχισης τῆς Ρωμιοσύνης, δηλαδή 
τῆς πολιτικῆς πού δίνει τό στίγμα τῆς σωστῆς 
κατεύθυνσης καί στά ἄλλα ἔθνη καί δέν γίνεται 
οὐραγός τους.

Πρωτοποριακές καί συνάμα παραδοσιακές οἱ 
θέσεις του μέσα ἀπό τίς ὁποῖες ξεκαθάρισε ὅτι:

• Ἀποδεικτικό τῆς οὐσιαστικῆς Χριστιανικῆς 
ἰδιότητος τῶν πολιτικῶν εἶναι ἡ γραπτή ἀποκή
ρυξη τῆς Μασωνίας καί κάθε μορφῆς ἀποκρυ
φισμοῦ.

• Διευκρίνισε ὅτι στήν οἰκονομία ἡ «ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ» θά ἐξαντλήσει ὅλα τά μέσα καί τίς πιέ

σεις πρός τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ἄν αὐτό 
ἀποδειχθεῖ μάταιο θά ἐπιστρέψουμε στήν μορ
φή τῆς οἰκονομίας πού ἐγγυᾶται ὄχι μόνο τήν 
ἐπιβίωση ἀλλά καί τήν εὐημερία τοῦ λαοῦ. Ἡ 
Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος δέν θά εἶναι παράρτημα 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας καί θά γί
νει ὁ ἐλεγκτής ὅλων τῶν Ἑλληνικῶν Τραπεζῶν, 
ἀπό τίς ὁποῖες πηγάζει σήμερα τό οἰκονομικό 
πρόβλημα τῆς Πατρίδος μας. Εἶπε ἀκόμη, ὅτι δέν 
θά ἀπολυθεῖ κανείς Δημόσιος Ὑπάλληλος παρά 
μόνο ὅσοι προσλήφθηκαν μέσα στό 2012 διότι 
εἶχε συμφωνηθεῖ ὅτι δέν θά γίνουν προσλήψεις 
καθόλου, ἐκτός ἀπό ἐκεῖ πού ὑπάρχει ἀνάγκη ἤ 
ἐξαγγέλλονται νέες θέσεις ἐργασίας.

• Ἡ Ἐξωτερική πολιτική θά γίνει πρός κάθε 
κατεύθυνση καί ὄχι μόνο ἐπιλεκτικά ὅπως γί
νεται σήμερα, στήν πράξη δουλοπάροικοι τῶν 
Ἀμερικανῶν καί τῶν Εὐρωπαίων. Ἀκόμη, θά ἀξιο
ποιηθοῦν ὅλοι οἱ φυσικοί πόροι τῆς Πατρίδος 
μας πού μέ τό δεύτερο Μνημόνιο ἐκχωροῦνται 
στούς Εὐρωπαίους.

• Στό θέμα τῆς Παιδείας ξεκαθάρισε ὅτι δέν θά 
παίξει ἡ Παράταξή μας τό παιχνίδι τῆς διεθνοῦς 
ἀθεΐας, ἡ ὁποία, ἐν ὀνόματι τοῦ σεβασμοῦ τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἀπαγορεύει σέ μᾶς 
τούς Ὀρθοδόξους νά ζήσουμε ὅπως θέλουμε 
τήν πίστη. Ὁ Πρόεδρος τόνισε ἐπίσης ὅτι δέν θά 

ἐπιβάλλει ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» τήν Ὀρθόδοξη πί
στη στόν Ἑλληνικό λαό καί γι’ αὐτό θά ἰδρυθοῦν 
σχολεία γιά ἀθρήσκους, παρ’ ὅτι, ὅπως παρατή
ρησε, καί οἱ ἄθρησκοι θά ἐπιλέξουν νά γράψουν 
τά παιδιά τους στά σχολεῖα τῶν θρησκευομένων 
διότι ἐκεῖ θά διδάσκονται καί θά καλλιεργοῦνται 
οἱ Ἀξίες. Τόνισε ἐπίσης ὅτι δέν μποροῦμε νά 
συζητοῦμε γιά ἀνέγερση τεμένους καί βεβαίως 
γιά κέντρο μουσουλμανικῶν σπουδῶν, ἄν δέν 
πραγματοποιηθεῖ πρῶτα τό Τάμα τοῦ  Ἔθνους.

• Ἐρωτώμενος γιά τήν Ἐκκλησιαστική περιου
σία, τοποθετήθηκε μέ σαφήνεια λέγοντας ὅτι ἡ 
Ἐκκλησιαστική καί ἡ Κρατική περιουσία εἶναι 
καί οἱ δύο τοῦ λαοῦ ἀλλά τήν μέν κρατική δια
χειρίζεται ἡ Κυβέρνηση τήν δέ Ἐκκλησιαστική  
ἡ Ἐκκλησιαστική Διοίκηση. Λόγῳ τῆς ἰδότητός 
τους οἱ κληρικοί, ἀλλά καί λόγῳ τῆς παντελοῦς 
διαλύσεως τοῦ Κράτους, ἡ Ἐκκλησιαστική δια
χείριση εἶναι ἀσυγκρίτως καλύτερη ἀπό τήν 
κρατική. 

• Γιά τό μεταναστευτικό εἶπε ὅτι ὑπάρχουν μέν 
μετανάστες πού ἦρθαν στήν Πατρίδα μας καί 
διέπρεψαν ὅπως καί οἱ  Ἕλληνες μετανάστες στό 
ἐξωτερικό, ὑπάρχουν ὅμως καί πολλοί λαθρομε
τανάστες οἱ ὁποῖοι θά ἐπαναπατριστοῦν. Θά γίνει 
γνωστό στόν κόσμο ὅτι ὅποιος ἔρχεται στή Χώρα 
μας λαθραῖα θά ἐπαναπατρίζεται. Ἐλεηνολόγησε 

δέ τά νέα μέτρα τῆς γκετοποίησης καί τῆς στρα
τοπεδοποίησης τῶν μεταναστῶν, ἀναφέροντας 
χαρακτηριστικά τά λόγια τοῦ μακαριστοῦ Μητρ. 
Φλωρίνης Αὐγουστίνου, ὁ ὁποῖος εἶχε καλέσει 
τούς πολιτικούς νά μείνουν αὐτοί πρῶτα στά 
στρατόπεδα καί μετά νά ψηφίσουν τό μέτρο. 
Τό νά προστατεύσουμε τήν Πατρίδα μας δέν 
προϋποθέτει οὔτε νά γίνουμε ἀπάνθρωποι οὔτε 
ρατσιστές.

Μίλησε ἀκόμη καί γιά θεολογικά θέματα, 
ὅπως ὅταν ἐρωτήθηκε γιά τίς σχέσεις τῶν Ὀρθο
δόξων μέ τούς ἑτεροδόξους καί εἶπε ὅτι ἐμεῖς 
οἱ Ὀρθόδοξοι γνωρίζουμε ὅτι οἱ Καθολικοί, οἱ 
Προτεστάντες, οἱ Εὐαγγελικοί εἶναι αἱρετικοί 
συνεπῶς ἡ συμπροσευχή καί τά συλλείτουργα 
ἀπαγορεύονται ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες. Ἄλλο 
πρᾶγμα εἶναι νά γίνεται ἕνας διάλογος καί ἄλλο 
ἡ συμπροσευχή.

Πέρα ἀπό τήν ἄρτια ἐνημέρωση πάνω σέ ὅλα 
τά θέματα πού πρέπει νά γνωρίζει καί νά διαχει
ρίζεται ἕνας Κυβερνήτης καί μάλιστα κάτω ἀπό 
τίς ἐξαιρετικά δύσκολες συνθῆκες πού βρίσκε
ται ἡ Πατρίδα μας, ὁ Πρόεδρος ἔδωσε καί τήν 
εἰκόνα τοῦ πραγματικοῦ Ὀρθοδόξου ἡγέτη, μέ 
τήν ὁποία συγκρινόμενοι ἄλλοι ἀρχηγοί πού 
ἐπικαλοῦνται τήν Χριστιανική ἰδιότητά τους, 
γίνονται καταγέλαστοι. 

Τά μεγάλα κόμματα, παρά τίς ὑπέρογκες ἐπιδοτήσεις 
πού ἔχουν λάβει καί λαμβάνουν ἀκόμη γι’αὐτές τίς 

ἐκλογές, ἀναζητοῦν κι ἄλλους πόρους προκειμένου νά ἀντα
ποκριθοῦν στά ἔξοδά τους, ἀποδεικνύοντας γιά ἄλλη μιά 
φορά τήν ἀνικανότητά τους νά κυβερνήσουν τήν Ἑλλάδα! 

Δέν φθάνει πού δέν μποροῦν νά διαχειριστοῦν οὔτε τά 
οἰκονομικά τοῦ κόμματός τους, ἔχουν τό θράσος νά ἐπι
διώκουν τήν ψῆφο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὑποσχόμενοι ὅτι 
θά τόν βγάλουν ἀπό τήν κρίση!

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ἀπό τῆς ἱδρύσεως της μέχρι σήμερα, 
δέν ἔχει ἐνισχυθεῖ οἰκονομικά ἀπό κανένα ἐξωγενή παρά
γοντα.

Ὅλα τά ἔξοδα καλύπτονται ἀπό τά μέλη τῆς Κεντρικῆς 
Ἐπιτροπῆς, τά ὁποῖα, ἀκολουθώντας τό παράδειγμα τοῦ 
Ἰ. Καποδίστρια, ἔχουν θέσει στήν ὑπηρεσία τῆς Πατρίδος 

μας μέρος τῶν περιορισμένων οἰκογενειακῶν τους ἐσόδων 
καί ἀπό προσφορές τῶν μελῶν καί φίλων τῆς Παράταξης, 
οἱ ὁποῖοι προθυμοποιήθηκαν χωρίς καμμία ὑποχρέωση, νά 
προσφέρουν στόν κοινό ἀγώνα.

Ὅ,τι ἔχει λοιπόν, εἶναι δικό της! Δέν χρωστάει σέ κανέναν! 
Καί εἶναι περήφανη γι΄αὐτό! Μέ ἀπόλυτη διαφάνεια καί συ
νετή διαχείριση ἑτοιμάζεται νά δώσει δυναμικά τό παρόν καί 
σ’αὐτόν τόν προεκλογικό ἀγώνα, μέ ὅσα μέσα διαθέτει.

Πιστεύεις ὅτι ὁ ἀγώνας μας θα πρέπει να συνεχιστεῖ; 
Μπορεῖς να συμβάλλεις κι ἐσύ ἐνισχύοντας τήν προσπάθεια 
καί καταθέτοντας τήν συμμετοχή σου, στούς τραπεζικούς 
λογαριασμούς πού ἀνοίχθηκαν γι΄αὐτό τό σκοπό:

Μήν λησμονεῖτε νά ἀναγράφετε τό ὀνοματεπώνυμό σας 
στά σχόλια τοῦ καταθετηρίου, καί νά ζητεῖτε τήν ἀπόδειξη 
τῆς δωρεάς σας ἀπό τά γραφεῖα τῆς Παράταξής μας.

Συνέντευξη τοῦ Πρόεδρου μας στό ἰστολόγιο Hellas Orthodoxy
Ἀποδεικτικό τῆς οὐσιαστικῆς Χριστιανικῆς ἰδιότητος τῶν πολιτικῶν εἶναι ἡ γραπτή ἀποκήρυξη τῆς Μασωνίας καί κάθε μορφῆς Ἀποκρυφισμοῦ

Ἐκλογικός Νόμος κατά τό δοκοῦν

Τράπεζα Ἀριθμός Λογαριασμοῦ IBAN
ALPHA BANK 353 00 2002 003780 GR2201403530353002002003780
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 000888114877 GR3809611400000000888114877
Ἀγροτική Τράπεζα 003 04 003132 66 GR9604320180000030400313266

Ὑλική ἐνίσχυση τοῦ ἐκλογικοῦ ἀγῶνος

Μέ τήν ψήφιση τοῦ νέου Μνημονίου στίς 12 Φεβρουαρίου ἀπό 
τούς «σωτῆρες» ἐθνοπατέρες μας, ἡ Πατρίδα μας ὑποδουλώνεται 
ἐπισήμως μέχρι τό 2042! Τά 130 δίς € νέα δάνεια πού φόρτωσαν 
στίς πλάτες τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, θά χρησιμοποιηθοῦν ἐξ ολο
κλήρου γιά ἀποπληρωμή τῶν παρανόμων κυρίως χρεῶν καί γιά 
τήν ἐνίσχυση τῶν τραπεζῶν. Τά νέα ὁμόλογα διέπονται ἀπό τό 
Ἀγγλικό Δίκαιο, πού εὐνοεῖ τούς δανειστές, στούς ὁποίους δίνεται 
ἡ δυνατότητα κατάσχεσης περιουσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσί
ου, ἀκόμη καί στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ, μιᾶς καί ἔχουν ὑπογράψει 
τήν ἄρση τῆς ἀσυλίας τῆς Χώρας ἔναντι τῶν δανειστῶν. Μέ τά 
ἐξοντωτικά μέτρα πού ἐπιβάλλονται στούς ἀνθρώπους, βυθί
ζεται ἡ Χώρα στήν ὕφεση –ἐπιχειρήσεις καί μαγαζιά κλείνουν 
συνεχῶς– καί οἱ ἄνθρωποι στήν ἀνεργία καί στή φτώχεια.

Ἡ Πατρίδα μας χρειάζεται ὁλοκληρωτική ἀνάταξη. 
Χρειάζεται μιά νέα ἐθνική πολιτική μέ ὅραμα. Πρέπει νά 
ἐπαναπροσδιοριστοῦμε σάν ἄτομα καί σάν ἔθνος, δίνοντας νό
ημα καί ἀξία στή ζωή μας. Ἡ παράδοσή μας, ἡ Ρωμιοσύνη, μᾶς 
δίνει τό στίγμα. Ἡ ἐπαναφορά τῆς Πατρίδος μας στήν τροχιά τῆς 
Ρωμιοσύνης εἶναι ἡ λύση. Ἡ Ρωμιοσύνη εἶναι ὁ συνδετικός κρί
κος τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα. Εἶναι ὁ 
συνδυασμός τῆς ἱστορικῆς, ἐθνικῆς καί πολιτιστικῆς ταυτότητας 
μαζί μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη. Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐκφράζει τήν 
πολιτική πρόταση τῆς Ρωμιοσύνης σάν μιά ἄλλη ἀντίληψη τῆς 
πολιτικῆς, σέ ἀντίθεση μέ τήν προτεσταντική ἀντίληψη γιά τίς 
δομές τίς κοινωνίας πού ἐπικρατεῖ σήμερα. 

Ἕλληνες συνταχθεῖτε μαζί μας γιά νά πολεμήσουμε τούς 

ἐπίορκους ἐντολοδόχους τῶν κομμάτων τῆς Βουλῆς. Αὐτούς 
πού ἔκλεψαν τά ὄνειρά μας καί μᾶς ἀφαίρεσαν τό χαμόγελο. 

Τσακίστε στίς κάλπες τά ψευδεπίγραφα κόμματα! Συνταχθεῖτε 
μέ τούς ἀνθρώπους πού ἀγωνίζονται, ἀποκλεισμένοι ἀπό ὅλα 
τά μεγάλης ἐμβέλειας Μέσα Ἐνημέρωσης, μέ προσωπικές καί 
οἰκονομικές θυσίες τόν «καλόν ἀγώνα». Μέ ἀνθρώπους πού 
ἔχουν ἦθος, ἀξιοπρέπεια καί Πίστη στό Θεό, πού πιστεύουν 
ὅτι ὑπάρχει καλύτερο αὔριο γιά τήν Πατρίδα μας, γιά τά παιδιά 
μας.

Τό ἐρώτημα εἶναι: Ὑπάρχει Ἑλληνική ψυχή νά σηκωθεῖ, νά 
πολεμήσει γιά νά πάρουμε πίσω τήν Πατρίδα μας; Ἡ Παράταξή 
μας στρατολογεῖ αύτές τίς ψυχές!

Μιχαήλ Ε. Ἠλιάδης, Πρόεδρος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΕΛΛΗΝΑ, ΣΤΟΧΑΣΟΥ ΤΙΝΩΝ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΕΙΣΑΙ!

ἀντιπροσώπευση πάνω ἀπό 10% θεωρεῖται ὅτι ἕνα κόμμα μπορεῖ 
νά κατακτήσει τήν αὐτοδυναμία καί µέ ποσοστό πού δέν θά 
ὑπερβαίνει τό 36%.

Ἐπιπλέον, ἀξίζει νά ἀναφερθοῦμε καί στό θέμα τοῦ ἀποκλει
σμοῦ τῶν λευκῶν ἀπό τίς ἔγκυρες ψήφους πού ἔγινε μέ μετα
γενέστερο ἑρμηνευτικό νόμο, τόν ν. 3434/2006, παρόλο πού τό 
Ἀνώτατο Εἰδικό Δικαστήριο, τό ὁποῖο ἔχει εἰδική ἁρμοδιότητα 
νά κρίνει τό κῦρος τῶν βουλευτικῶν ἐκλογῶν, μέ τήν ὑπ’ ἀριθμ. 
12/2005 ἀπόφασή του εἶχε κρίνει κατά πλειοψηφία (6 πρός 
5) ὅτι ἡ ἀντίστοιχη ρύθμιση τοῦ προηγούμενου νόμου ἦταν 
ἀντισυνταγματική. Τό δικαστήριο εἶχε κρίνει: «ὅτι ἡ λευκή 
ψῆφος διακρίνεται ἀπό τήν ἄκυρη καί ἀποτελεῖ ἐνάσκηση τοῦ 
ἐκλογικοῦ δικαιώματος, γι’ αὐτό καί θά πρέπει νά λαμβάνεται ὑπ’ 
ὄψιν. Οἱ διατάξεις πού ὁρίζουν ὅτι τό ἐκλογικό μέτρο εὐρίσκεται 
χωρίς νά συμπεριληφθοῦν οἱ λευκές ψῆφοι «θίγουν τόν πυρῆνα 
τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας καί τήν ἰσότητα τῆς ψήφου καί εἶναι 

ἀντίθετες πρός τίς [...] συνταγματικές διατάξεις». 
Καταδεικνύεται λοιπόν σαφῶς ὅτι τά λεγόμενα μεγάλα πο

λιτικά κόμματα διαμορφώνουν τούς νόμους καί τό Σύνταγμα 
κατά τό συμφέρον τους καταστρατηγῶντας κάθε ἔννοια τῆς 
δημοκρατίας. 

Ἡ μόνη λύση εἶναι ἡ μείωση τῆς αὐτονομίας τῶν μεγάλων 
κομμάτων μέ τή θέσπιση ἑνός νέου συστήματος, τό ὁποῖο θά 
ἐλαχιστοποιεῖ αὐτή τήν αὐτονομία καί θά ἐξασφαλίζει τήν κοι
νωνική συμμετοχή στά κέντρα λήψης ἀποφάσεων.

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στέκεται ἀπέναντι σέ αὐτή τήν κοροϊδία σέ 
βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τόν καλεῖ νά ἀποτινάξει τό νῦν 
πολιτικό κατεστημένο καί νά δώσει τή λύση ἐπιλέγοντάς την.

Μαρίνα Βουγᾶ
Δικηγόρος
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Ὁ Ἑλληνικός λαός ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι τά κοινοβουλευ
τικά κόμματα ἔχουν πιά τελειώσει τήν πολιτική τους θητεία. 

Ἔχει καταλάβει ὅτι ἄν ρίξει τήν ψῆφο τοῦ σ’ αὐτά θά εἶναι συνέ
νοχος καί συναυτουργός στήν καταστροφή τῆς Πατρίδος μας. 
Διασπάστηκαν τά μεγάλα κόμματα καί ξεφύτρωσαν ἄλλα μικρά, 
μέ τά ἴδια πρόσωπα νά παρουσιάζονται ὡς «Ἐθνοσωτῆρες»! Ποῦ 
ἄραγε βρίσκουν ἀκόμα τό κουράγιο νά παρουσιάζονται ἐνώπιον 
τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί νά ζητοῦν τήν ψῆφο του; Τί πέτυχαν 
τόσα χρόνια στή Βουλή; Ποιά δεινά ἀπό αὐτά πού μᾶς βαρύνουν 
σήμερα, τά ἐμπόδισαν μέ τήν στάση τους; Τώρα ξύπνησαν, μόλις 
εἶδαν τήν κατάρρευση καί βγαίνουν νά φωνάζουν ἐναντίον τοῦ 
ΠΑΣΟΚ καί τῆς ΝΔ, ἐνῶ τόσα χρόνια τρώγανε καί πίνανε μέσα 
στήν ἀγκαλιά τους; Αὐτούς τούς ὑποκριτές θέλει ὁ Ἑλληνικός 
λαός γιά κυβερνῆτες; 

Πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε ὅλοι τήν κρισιμότητα αὐτῶν 
τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν. Δέν θά ὑπάρξει ἄλλη εὐκαιρία γιά τήν 
Ἑλλάδα. Ἡ Κυβέρνηση πού θά ἐκλεγεῖ θά πρέπει νά πάρει μεγά
λες καί σημαντικές ἀποφάσεις γιά τήν Χώρα μας. Καί αὐτοί πού 
βρίσκονται μέσα στό Κοινοβούλιο ἔχουν δώσει πιά «δείγματα 
γραφῆς». Ὁ λαός ξέρει ὅτι δέν πρόκειται νά ἀλλάξει τίποτε ἄν δέν 
ἀδειάσει ἡ πολιτική σκηνή ἀπό ὅλους ἀνεξαιρέτως αὐτούς πού 
ἔχουν συμβάλει στήν διαμόρφωση τῆς παρηκμασμένης πολιτικῆς 
κατάστασης τῆς χώρας μας.

Πρέπει πιά νά ἀναλάβουν ἄνθρωποι ἀποτοξινωμένοι ἀπό τήν 
πολιτική πού ξέρουμε σήμερα. Ἄνθρωποι καινούριοι στόν πολιτικό 
στίβο, μέ ὅραμα καί ἰδέες, μέ ἐγγυήσεις ὅτι θά ἐργαστοῦν γιά τό 
συμφέρον τοῦ λαοῦ κι ὄχι τό ἀτομικό τους. 

Στήν Ἑλλάδα πρέπει νά γίνει Πολιτική Μεταρρύθμιση! Νά 
ξαναοριστεῖ ἡ λέξη πολιτική καί νά καθαρίσει ἀπό τή βρωμιά πού 
τήν ἔχουν καλύψει οἱ μέχρι σήμερα κυβερνῶντες! 

Πολλοί χαρακτήρισαν τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» οὐτοπική, ἀνε
δαφική, ὅτι αὐτά πού πρεσβεύει εἶναι ὡραία στήν θεωρία ἀλλά 
δέν γίνεται νά ἐφαρμοστοῦν στήν πράξη. Δέν μᾶς εἶπαν ὅμως 

τό γιατί; Γιατί δέν μποροῦμε νά ἐφαρμόσουμε στήν πράξη, στήν 
καθημερινή μας ζωή, αὐτά πού ἀποδεχόμαστε στήν θεωρία;

Γιατί εἶναι οὐτοπικό νά θεωροῦμε ὅτι μπορεῖ νά ἐφαρμοστεῖ 
στήν Ἑλλάδα ἡ ἀξιοκρατία; Τό νά καταπολεμηθεῖ ἡ διαφθορά; Τό 
νά ἀναπτυχθεῖ στούς πολίτες ἡ φορολογική συνείδηση; Ἄν γίνει 
τό φορολογικό σύστημα δίκαιο καί ἀνάλογο μέ τήν φοροδοτι
κή ἰκανότητα τοῦ κάθε πολίτη, ὅπως προβλέπει τό Σύνταγμα 
αὐτομάτως δέν θά ὑπακούσουν οἱ πολίτες;

Ὅταν θέτει ὁ πολιτικός σάν στόχο του τήν ὑπηρεσία τῶν 
πολλῶν δέν θά ἐπιτύχει στήν πολιτική του; Δηλαδή τί θέλει ὁ 
Ἑλληνικός λαός; Νά τόν κυβερνοῦν μιά ζωή αὐτοί οἱ πολιτικοί 
πού κοιτάζουν μόνο τό συμφέρον τους καί ἁπλῶς κατά καιρούς 
τοῦ πετοῦν λίγα «ψίχουλα» γιά νά τοῦ κλείνουν τό στόμα;

Ἀπό τήν ἀρχαιότητα ὁ  Ἕλληνας ὁραματιζόταν τήν ἰδεατή 
Πολιτεία. Ὁ Πλάτωνας ἔγραφε στό ἔργο του «Πολιτεία»: 

«...ὅταν ὅμως θεμελιώνωμε τήν πολιτεία μας, δέν ἀποβλέπομε 
πῶς θά εἶναι μιά ξεχωριστή μόνο τάξη εὐτυχισμένη, ἀλλά, 
ὅσο μπορεῖ περισσότερο, ὁλόκληρη ἡ πόλη» .
Τήν θεωρία, ἀπό τήν Ἀρχαιότητα, τήν ἤξερε ὁ  Ἕλληνας. Ἄν 

δέν τήν πιστέψουμε ἐπιτέλους, ἄν δέν τήν θελήσουμε, δέν θά 
γίνει τίποτε στήν Πατρίδα μας!

Ἡ Ἑλλάδα χρειάζεται Παιδεία!
Ὁ Πλάτωνας, εἶχε ἀντιληφθεῖ πόσο καταλυτικό ρόλο ἔχει ἡ 

παιδεία σέ μιά πολιτεία. Ἔγραφε ὅτι ἡ ἐκπαίδευση καί ἡ ἀνατροφή 
θά δημιουργήσουν ἀνθρώπους πού θά μποροῦν νά διακρίνουν τί 
εἶναι καλό καί τί κακό, τόσο μάλιστα πού ἡ νομοθεσία, προφο
ρική ἤ γραπτή, νά μπαίνει σέ δεύτερη μοίρα. Αὐτό χρειάζεται ἡ 
Ἑλλάδα σήμερα! Πολίτες πού θά διακρίνουν ἀπό μόνοι τους τό 
καλό ἀπό τό κακό καί θά ἐφαρμόζουν τό καλό.

Τό Κράτος σήμερα, μέ τίς τακτικές πού υἱοθετεῖ καί τό ἀλλο
πρόσαλλο νομοθετικό του ἔργο ἔχει διαμορφώσει ἕναν Ἕλληνα 

ἀσυνείδητο, ἀνεύθυνο πού ξεχωρίζει τό καλό μόνο γιά νά τό 
ἀποφεύγει ἐνῶ υἱοθετεῖ τό κακό γιά νά περνάει καλά! Αὐτή εἶναι 
ἡ πολιτική τοῦ σήμερα! Κι ὅποιος ἔρχεται νά προτείνει κάτι ἄλλο 
θεωρεῖται οὐτοπιστής! 

Ἄν ὑπῆρχε συνείδηση στόν Ἕλληνα δέν θά χρειαζόταν τόση 
νομοθεσία. Οἱ πολιτικοί καλύπτουν τήν ἀδυναμία τους νά πα
τάξουν τήν φοροδιαφυγή, τήν εἰσφοροδιαφυγή, τήν παράνομη 
δόμηση, τήν γενικευμένη ἀναρχία πού ἐπικρατεῖ, μέ νόμους! 
Ποιός θά τηρήσει αὐτούς τούς νόμους; 

Ποιός ὅμως θά ἐκπαιδεύσει τό λαό ἄν δέν εἶναι ὁ ἴδιος δάσκα
λος; Εἶναι οἱ ἄρχοντες σέ θέση νά διδάξουν τόν λαό; 

Κατά τούς ἀρχαίους συγγραφεῖς καί φιλοσόφους, ἡ σοφία 
τῶν ἀρχόντων ὀνομαζόταν ἐπιστήμη. Ἀλλά μιλοῦσαν γιά σοφία! 
Σήμερα ἐπικρατεῖ ἡ μωρία τῶν ἀρχόντων, ἡ ὁποία διατυπώνεται 
σέ κάθε δημόσιο ἔγγραφο καί ἀποκαλύπτεται σέ κάθε δημόσιο 
λόγο.

Καί ἑνός καλοῦ μύρια ἕπονται!  Ἡ γνώση καί ἡ σωστή κρίση 
πίστευε ὁ Πλάτωνας, βοηθοῦν τούς ἄρχοντες νά ἐπιδεικνύουν 
κι ἄλλες ἀρετές ὅπως ἡ σωφροσύνη καί ἡ ἀνδρεία. Ἡ δέ δικαιο
σύνη ὁρίζεται ὡς ἡ αὐτογνωσία τοῦ ἀτόμου γιά τό τί εἶναι ἱκανό 
νά κάνει καλύτερα. 

Μιά τέτοια πολιτεία, μέ τέτοιους ἄρχοντες θά ἀπαιτοῦσε καί 
ἀνάλογο λαό. «Ἐπιστήμονα» λαό, δηλαδή σοφό.

Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες λοιπόν τοὐλάχιστον ὀραματίζονταν τήν 
ἰδεατή Πολιτεία, τήν σωστή κοινωνία. Στήν ἱστορική πορεία τοῦ 
Ἔθνους μας πάντοτε ὑπῆρχε τό Ὄραμα!  Ὑπῆρχε ἡ ἀναζήτησή του. 
Σάν Χριστιανοί πρέπει νά πλουτίσουμε τό ΟΡΑΜΑ. Ἀλλά γιά 
νά αὐξηθεῖ καί πλουτισθεῖ χρειάζεται νά προηγηθεῖ  αὐτό πού 
τονίζει καί ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»: Ὁτι ἡ Ἑλλάδα χρειάζεται «ΨΥΧΗ 
καί ΧΡΙΣΤΟ»!  

Ἐμεῖς οἱ νεοέλληνες γιατί πάψαμε νά ὀραματιζόμαστε; 

Μαρίνα Διαμαντῆ

Ὁ Πρόεδρος κ. Ἠλιάδης  
στήν Κεντρική Ἀγορά

Τό Σάββατο 14  Ἰανουαρίου 2012 ὁ Πρόεδρος καί μέλη τῆς Παρατάξεώς μας ἐπισκέφθηκαν 
ξανά τήν Κεντρική ἀγορά τῶν Ἀθηνῶν καί συνομίλησαν μέ τούς ἐμπόρους καί τούς κατα

ναλωτές.

Περιοδεία τῆς Παρατάξεώς μας  
στήν Βόρεια Ἑλλάδα

Στίς 27 Ἰανουαρίου 2012 ὁ Πρόεδρος τῆς Παρατάξεως, κ. Μιχαήλ Ἠλιάδης πραγματοποίησε 
περιοδεία στήν Βόρειο Ἑλλάδα, συνοδευόμενος ἀπό τά μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς κ. 

Γεώργιο Δεμενεόπουλο καί κ. Κομνηνό Καμάμη.
Πρῶτος σταθμός τῆς περιοδείας τους ἦταν ἡ Λάρισα ὅπου ὁ Πρόεδρος συναντήθηκε μέ μέλη 

τῆς Παράταξης καί ἀντάλλαξε ἀπόψεις μέ τούς πολίτες πού παραβρέθηκαν στή συνάντηση γιά νά 
γνωρίσουν τήν Παράταξη. Κατά τήν ὁμιλία του ὁ κ. Ἠλιάδης ἀναφέρθηκε σέ θέματα οἰκονομικῆς 
πολιτικῆς, ἔκανε ἀπολογισμό τῆς μέχρι τώρα πορείας τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐνῶ συζητήθηκαν καί 
πρακτικά θέματα ὁργάνωσης τοῦ προεκλογικοῦ ἀγῶνα στήν περιοχή τῆς Λάρισας.

Στίς 28 Ἰανουαρίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελῶν στά Γραφεῖα τῆς  Παράταξης, 
ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀριστοτέλους 24, στή Θεσσαλονίκη. Κατά τή συνάντηση αὐτή συζητήθηκαν θέμα
τα λειτουργίας τοῦ Γραφείου στήν Θεσσαλονίκη καί γενικότερα θέματα ὀργάνωσης τῆς δράσης 
στήν Βόρεια Ἑλλάδα καθώς καί οἱ τρόποι προώθησης τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στίς πόλεις τῆς Μα
κεδονίας. Τήν ἴδια μέρα ὁ κ. Ἠλιάδης συναντήθηκε μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συλ
λόγου «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» καί ἀντάλλαξαν ἀπόψεις γιά τήν κατάσταση πού βρίσκεται 
ἡ Πατρίδα μας. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας ὁ Πρόεδρος καί τά μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἐπισκέφθηκαν τήν Καλαμαριά καί τήν Ἄνω Τούμπα ὅπου εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συζητήσουν μέ 
φίλους τῆς Παρατάξεως.

Τήν Κυριακή 29 Ἰανουαρίου 2012, μετά τόν ἐκκλησιασμό στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Θεσ
σαλονίκης, ὁ Πρόεδρος καί τά μέλη τῆς ΚΕ ἐπισκέφθηκαν τήν Ἱ. Μονή Μεταμορφώσεως τοῦ 
Σωτῆρος στόν Σοχό Λαγκαδά, ὅπου εἶχαν τήν εὐκαιρία νά συζητήσουν μέ μοναχούς καί λαϊκούς 
προσκυνητές γιά θέματα πού ἀπασχολοῦν τόν λαό τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πατρίδας μας, καθώς 
καί γιά τό πῶς θά μποροῦσαν νά ἐνεργοποιηθοῦν ἄνθρωποι τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἐκκλησίας σέ 
καίριες θέσεις ἄσκησης πολιτικῆς.

Ἑπόμενοι σταθμοί τῆς περιοδείας ἦταν ἡ Κομοτηνή καί ἡ Ξάνθη, ὅπου συναντήθηκαν μέ τοπι
κούς παράγοντες καί ἐκδότες ἐφημερίδων καί Μ.Μ.Ε. Ἔγινε παρουσίαση τοῦ προγράμματος τῆς 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐν ὄψει καί τῶν ἐπικειμένων ἐκλογῶν,  ἐνῶ συζητήθηκαν καί φλέγοντα θέματα 
πού ἀφοροῦν στήν περιοχή τῆς Θράκης ὅπως, ἡ οἰκονομική κατάσταση τῆς περιοχῆς μετά τήν 
ἀποβιομηχάνιση καί ἀποβιοτεχνοποίηση πού ἔχει ὑποστεῖ, τό μεταναστευτικό καί τό λαθρομετα
ναστευτικό πρόβλημα, τό κλείσιμο τῶν ἐπιχειρήσεων, οἱ σχέσεις τῶν Ἑλλήνων μέ τήν μουσουλ
μανική μειονότητα, οἱ προθέσεις τῆς Τουρκίας, ὅπως ἀποκαλύπτονται μέσα ἀπό τίς ἐνέργειες τοῦ 
Τουρκικοῦ Προξενείου τῆς Κομοτηνῆς, ἡ ἀπουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ  στήν 
περιοχή τῆς Θράκης καθώς καί ἡ ἄμεση ἀνάγκη γιά ἐνίσχυση τῆς Ἑλληνικῆς ἐκπαίδευσης στά 
παιδιά τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας.

Τήν Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου 2012, ἡμέρα ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, ὁ Πρόεδρος καί τά 
μέλη τῆς Κ.Ε. παρέστησαν στήν Θεία Λειτουργία, ἡ ὁποία τελέσθηκε στόν Ἱερό Μητροπολιτι
κό Ναό τῆς Ξάνθης μέ ἰδιαίτερη λαμπρότητα, παρουσία σχολείων καί τοπικῶν πολιτικῶν καί 
στρατιωτικῶν παραγόντων. Ὁ Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων μετά τό πέρας τῆς Θείας 

Σ’ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ!  
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

Ἐκδηλώσεις τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» κατά τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ χρόνου

Λειτουργίας παρέθεσε πρόγευμα στήν Λέσχη Ἀξιωματικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων στή Ξάνθη. Ἐκεῖ 
δόθηκε ἡ δυνατότητα νά ἀνταλλαγοῦν ἀπόψεις μέ τόν Σεβασμιώτατον καί νά παρουσιασθεῖ ἡ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στούς κατοίκους τῆς Ξάνθης. Ἀργότερα ἡ Παράταξή μας ἐπισκέφθηκε τό Πλα
τύ  Ἠμαθίας ὅπου ὁ Πρόεδρος ἀνέπτυξε τίς θέσεις τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» πάνω στά θέματα τῆς 
οἰκονομίας, τῆς Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνωσης, τῆς Ἀγροτικῆς καί Βιομηχανικῆς πολιτικῆς στήν περιοχή 
καί τῆς ἀντιμετώπισης τῆς ἀνεργίας. Ἡ περιοχή ἀντιμετωπίζει ἔντονο πρόβλημα καθώς ἔχουν 
κλείσει ἀρκετές τοπικές βιομηχανίες ἐνῶ αὐτές πού παραμένουν ἐνεργές, εἴτε ὑπολειτουργοῦν 
εἴτε ἀντιμετωπίζουν σοβαρά οἰκονομικά προβλήματα. Σέ δύσκολη οἰκονομική κατάσταση βρί
σκονται καί οἱ Συνεταιριστικές Ἑνώσεις, οἱ ὁποῖες ἀντιμετωπίζουν ἱσχυρή πίεση στίς τιμές τῶν 
ἀγροτικῶν προϊόντων. 

Τήν Κυριακή 11 Μαρτίου 2012, ὁ Πρόεδρος τῆς Παρατάξεως μέ τά μέλη τῆς Κεντρικῆς 
Ἐπιτροπῆς κ. Γεώργιο Δεμενεόπουλο καί κ. Συμεών Νίνο ἐπισκέφθηκαν τόν Βόλο, ὅπου εἶχαν 
τήν εὐκαιρία νά ἀνταλλάξουν ἀπόψεις μέ παράγοντες τῆς Παρατάξεώς μας ἀλλά καί μέ κατοίκους 
τῆς περιοχῆς.

Τήν ἑπομένη, Δευτέρα 12 Μαρτί
ου, ἐπισκέφθηκαν τόν Σεβ. Μητροπο
λίτη Νέας Κρήνης καί Καλαμαριᾶς κ. 
Προκόπιον καί τόν ἐνημέρωσαν γιά 
τήν «ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Ὁ Σεβασμιώτατος 
τούς ἐπεφύλαξε θερμότατη ὑποδοχή καί 
ἀφοῦ συζήτησαν γιά τήν κατάσταση τῆς 
Πατρίδος μας, τούς εὐλόγησε καί τούς 
εἶπε ὅτι ἡ Παράταξη μας εἶναι αὐτό πού 
χρειάζεται ἡ Πατρίδα μας καί ὅτι θά πρέ
πει νά συστρατευτοῦν μέ τήν «ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑ» ὅλοι οἱ πραγματικοί ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ 
ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ.

Στή συνέχεια, ὁ Πρόεδρος ἐπισκέφθηκε πάλι τήν Θεσσαλονίκη καί εἶχε συναντήσεις στά Γρα
φεία μέ κληρικούς καί πολίτες. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας μετέβη στό Ξενοδοχεῖο «ΗΛΕΚΤΡΑ 
ΠΑΛΛΑΣ» καί παρέστη στήν παρουσίαση τοῦ ἀφιερωμένου στήν Παράταξή μας βιβλίου «Η 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ». 

Στό τέλος τῆς ἐκδηλώσεως ὁ Πρόεδρος συνομίλησε μέ πολλά πρόσωπα, παράγοντες καί κα
τοίκους πολλῶν περιοχῶν τῆς Βορείου Ἑλλάδος, πού εἶχαν παρευρεθεῖ στήν παρουσίαση τοῦ 
βιβλίου.

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐξακολουθεῖ νά δίνει τό παρόν σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα, ἀφουγκράζεται τά τε
ράστια προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει κάθε περιοχή καί καταρτίζει ἄμεσα ὑλοποιήσιμα σχέδια 
ἀνάπτυξής τους. Διότι λύσεις ὑπάρχουν!  Ἡ Παράταξή μας ἔχει καί τήν πολιτική βούληση νά τίς 
ὑλοποιήσει!
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Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νά ἐνισχύσει τόν ἀγώνα μας, μπορεῖ 
νά καταθέσει ὅ,τι ἐπιθυμεῖ στούς ἀκόλουθους τραπε
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Tήν ἐκτίµηση ὅτι ὁ ἑλληνικός λαός δέν θά πεινάσει σέ περίπτω
ση πτώχευσης ἐξέφρασε ὁ πρόεδρος τῆς ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος 

Καραµίχας, καθώς τό ποσοστό ἐπάρκειας τῆς χώρας σέ µία σειρά 
βασικῶν ἀγροτικῶν – διατροφικῶν προϊόντων φυτικῆς καί ζωϊκῆς 
παραγωγῆς γιά τό 2010 ἀνέρχεται στό 94% κατά µέσο ὅρο.

Ἡ ἔρευνα τῆς ΠΑΣΕΓΕΣ γιά τήν ἐπάρκεια τῶν Ἑλληνικῶν 
προϊόντων παρουσιάστηκε στή Θεσσαλονίκη τήν 1η Φεβρου
αρίου 2012, µέ ἀφορµή τήν 24η Agrotica. «Δέν θά πεινάσουν 
οἱ  Ἕλληνες σέ περίπτωση πτώχευσης, τό πολύ–πολύ νά ἀντι
καταστήσουµε τό βοδινό κρέας µέ τό αἰγοπρόβειο καί τό ἀγε
λαδινό γάλα ἐπίσης µέ τό αἰγοπρόβειο» εἶπε χαρακτηριστικά 
ὁ κ. Καραµίχας, σηµειώνοντας ὅτι ὁ ἴδιος δέν εἶναι ὑπέρ τῆς 
ἐπιστροφῆς στή δραχµή, ἀλλά θέλει νά καταδείξει ὅτι «εἶναι 
ἄσχετοι ὅσοι λένε ὅτι ἡ χώρα δέν παράγει». Ἀναφέρθηκε καί 
στήν στροφή τῶν Ἑλλήνων στόν ἀγροτικό τοµέα ἐκτιµῶντας ὅτι 
ἔχουν ἐπιστρέψει στά χωράφια 30.000 ἄτοµα πού προέρχονταν 
κυρίως ἀπό τόν κλάδο τῶν κατασκευῶν. Ὁ κ. Καραµίχας δήλωσε 
ὅτι δέν ὑπάρχει ἀγροτική πολιτική στή χῶρα µας, ἐνῶ ἐξαπέλυσε 
βολές κατά τῶν ὅσων ἔχουν διατελέσει διαχρονικά ὑπουργοί 
Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης, ἀλλά καί κατά τοῦ νῦν ὑπουργοῦ, Κώ
στα Σκανδαλίδη. «Ἀγροτική πολιτική δέν εἶναι τά καλάθια τῆς 
περιφέρειας» ὑπογράµµισε.

Ἐρωτηθείς ὁ πρόεδρος τῆς ΠΑΣΕΓΕΣ, γιά τό ἄν, σέ περίπτω
ση χρεωκοπίας, ἡ Ἑλληνική γεωργία θά µπορέσει νά στηρίξει τά 
σηµερινά µεγέθη τῆς παραγωγῆς, δεδοµένου ὅτι θά αὐξανόταν 
τό κόστος παραγωγῆς (πετρέλαιο, πρῶτες ὕλες), παραδέχθηκε 
ὅτι θά ὑπάρχει µιά µεταβατική προβληµατική περίοδος, ἀλλά σέ 
καµµία περίπτωση δέν θά σηµειωθεῖ διατροφικό πρόβληµα. Παρά 
τή συνολική ὑψηλή αὐτάρκεια, προβληµατισµό δηµιουργεῖ τό 
γεγονός ὅτι ἡ Ἑλλάδα παραµένει ἐλλειµµατική σέ ὄσπρια, κύριο 
συστατικό τῆς µεσογειακῆς καί Ἑλληνικῆς διατροφῆς, ἐνῶ ἀπό 
εἰσαγωγές καλύπτονται καί οἱ ἀνάγκες µας σέ κρέας (χοιρινό, 
βόειο, κοτόπουλο) ἀλλά καί ζάχαρη (µετά τή δραµατική πτώση 
τῆς καλλιέργειας ζαχαρότευτλων), λεµόνια, ἀχλάδια καί πολλά 
ἄλλα προϊόντα τῆς καθηµερινῆς µας διατροφῆς.

Ἐξ ἄλλου, τό ζητούµενο ἐάν πτωχεύσει ἡ χώρα δέν εἶναι µόνο 
ἐάν θά ἔχει προϊόντα Ἑλληνικά νά καταναλώσει, ἀλλά καί πῶς θά 
τά ἀγοράσει. Διότι ἐάν π.χ. οἱ  Ἕλληνες στραφοῦν στήν κατανά
λωση αἰγοπρόβειου κρέατος, δεδοµένου ὅτι δέν θά ἐπαρκεῖ τό βο
δινό, ἡ ζήτηση θά προκαλέσει κατακόρυφη ἄνοδο τῶν τιµῶν.

Πιό ἀναλυτικά, βάσει τῆς ἔρευνας, τό ποσοστό αὐτάρκειας στή 
φυτική παραγωγή ἀνέρχεται, κατά µέσο ὅρο, στό 99% περίπου, 
ἀλλά διαφοροποιεῖται µεταξύ ἐπιµέρους κατηγοριῶν προϊόντων, 
ὅπως τά δηµητριακά, ὅπου ἡ αὐτάρκεια ἀνέρχεται στό 82% πε
ρίπου, µέ τό µικρότερο ποσοστό νά καταγράφεται στό µαλακό 
σιτάρι (32%) καί τό ὑψηλότερο στό ρύζι (171 %).

Στό ἐλαιόλαδο καί τίς ἐλιές ἡ ἐπάρκεια ἐµφανίζει ὑψηλό πο
σοστό, ἀφοῦ ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ χώρα παραµένει ἔντονα ἐξα
γωγική στά δύο αὐτά προϊόντα. Στά ἐσπεριδοειδῆ τή µεγαλύτερη 
ἐπάρκεια κατέχουν τά πορτοκάλια µέ ποσοστό 167% ἐνῶ στά 
λεµόνια ἡ αὐτάρκεια περιορίζεται στό 63%, στά φροῦτα ἡ ἐπάρ
κεια παραµένει ὑψηλή (128%), ἐνῶ πολύ χαµηλή αὐτάρκεια 
διαπιστώνεται στήν κατηγορία τῶν ὀσπρίων µέ ποσοστό πού 
κυµαίνεται στό 39%.

Τό ποσοστό ἐπάρκειας στή ζωϊκή παραγωγή ἀνέρχεται, κατά 
µέσο ὅρο, στό 73% περίπου, ἀλλά διαφοροποιεῖται µεταξύ ἐπιµέ
ρους κατηγοριῶν προϊόντων, ὅπως τό κρέας, ὅπου ἡ ἐπάρκεια 
ἀνέρχεται στό 56% περίπου, µέ τό µικρότερο ποσοστό νά κα
ταγράφεται στό βόειο κρέας (30%) καί τό ὑψηλότερο στό αἰγο
πρόβειο κρέας (94%). 

Στήν κατηγορία τῶν γαλακτοκοµικῶν–τυροκοµικῶν προϊό
ντων, ἡ φέτα µέ ποσοστό ἐπάρκειας 147% περίπου ὑπερβαίνει 
τό µέσο ὅρο τῆς κατηγορίας, ὁ ὁποῖος κυµαίνεται στό 80%. Στό 
µέλι καί στά αὐγά καταγράφεται ποσοστό ἐπάρκειας τῆς τάξεως 
92% καί 91% ἀντίστοιχα.

Ἡ Ἑλληνική ὕπαιθρος, ξεχασµένη καί ἀπό πολλούς ὑποτιµηµένη 
καί παραγκωνισµένη, ἀπό πολλές πλευρές εἶναι ἱκανή καί θά 
ἔπρεπε νά ἀποτελεῖ τήν βάση γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς χώρας. Ἡ 
ἀνερµάτιστη ὅµως πολιτική τῶν διεφθαρµένων κυβερνήσεων, 
χρόνια τώρα, φρόντισε νά ἀποκόψει συστηµατικά τόν Ἕλληνα 
ἀπό τήν φύση, µετέτρεψε τόν ἀγρότη ἀπό κύριο τῆς γῆς του σέ 
µικρογραφία τσιφλικά, µέ τούς ἀλλοδαπούς ἐργάτες νά δου
λεύουν στά χωράφια καί ἐκεῖνον νά σπαταλᾶ τά χρήµατα τῶν 
ἐπιδοτήσεων σέ µή παραγωγικές καί ἐπενδυτικές δραστηριότη
τες. Ὁ τόπος µας µπορεῖ νά µᾶς προσφέρει ὅ,τι χρειαζόµαστε, 
ἀρκεῖ ἐµεῖς νά ἐπιστρέψουµε σέ αὐτόν καί νά ἐπανασυνδεθοῦµε 
µέ τίς ρίζες µας.

Ἰωάννης Χαραλάµπης
Οἰκονοµολόγος

Πρόσφατα ἡ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Αὐστρίας ἔκανε τήν 
δήλωση: «Τά Ἑλληνικά σύνορα εἶναι ἀνοικτά, ὅπως ἡ πόρτα 

τοῦ ἀχυρώνα». Παράλληλα ὁ Ὑπουργός Ἐσωτερικῶν τῆς Γερμα
νίας προειδοποίησε τήν Ἑλλάδα γιά ἐπαναφορά τῶν ἐλέγχων στά 
ἐσωτερικά σύνορα τῆς Ε.Ε. (Καθημερινή).

Τό ἐνδιαφέρον τῶν ἑταίρων μας εἶναι κυρίως πρός ἴδιον ὄφελος. 
Ἔχει αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμός τῶν λαθρομεταναστῶν πού φτάνουν στίς 
χῶρες τους μέσῳ τῆς Ἑλλάδος. Ἔχουν αὐξηθεῖ τά προβλήματα 
πού προκαλεῖ ἡ παρουσία τους. Ὅμως, πλήν κάποιων νηφάλιων 
φωνῶν πού θεωροῦν ὅτι ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ἐνισχυθεῖ γιά νά 
ἀντιμετωπίσει τήν κατάσταση, οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες βολεύο
νται τόσα χρόνια βλέποντας νά μετατρέπεται ἡ χώρα μας σέ 
«χῶρο» ἀποθήκευσης ἐξαθλιωμένων ἀνθρώπων, μέ συνέπειες 
τόσο τήν ἀπελπιστική κατάσταση στήν ὁποία ἔχουν περιέλθει 
οἱ καταστηματᾶρχες τοῦ κέντρου ἀπό τό λαθρεμπόριο, ὅσο καί 
τήν ραγδαία αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας στίς μεγάλες πόλεις 
καί ἰδιαίτερα στήν Ἀθήνα, ὅπου τό 80% πλέον τῶν ἐγκλημάτων 
διαπράττεται ἀπό αὐτούς. Βολεύονται ὅσο δέν τούς ἀγγίζει τό 
πρόβλημα.

Ἡ εὐθύνη γιά τήν τραγωδία πού συνεχίζεται σέ βάρος τῆς 
Χώρας μας, βαραίνει κυρίως τήν ἀνύπαρκτη πολιτική της ἡγεσία, 
ἀλλά καί τούς ἡγέτες τῆς Ε.Ε. Οἱ τελευταῖοι ἀφήνουν ἀσύδοτη 
τήν Τουρκία στό «θεάρεστο» ἔργο πού συστηματικά ἐπιτελεῖ, 
δηλαδή αὐτό τῆς διευκόλυνσης τῆς λαθρομετανάστευσης, ὅπως 
ὁμολογοῦν πλέον καί Εὐρωπαῖοι Εὐρωβουλευτές.

Οἱ πολιτικοί μας, ἀφοῦ διέλυσαν τό κράτος, μέσῳ τῆς κομματο
κρατίας καί τῆς ποικιλότροπης διαφθορᾶς, ἐκτέλεσαν στό ἀκέραιο 
τίς ἐπιλογές τῆς Νέας Τάξης. Ἀποδόμησαν τά ἀντανακλαστικά τῆς 
Ἑλληνικής κοινωνίας γιά τήν λαθρομετανάστευση. Αὐτό ἔγινε ἀφ’ 
ἑνός μέσῳ τῆς ἰδεολογικῆς τρομοκρατίας τοῦ «πολιτικά ὀρθοῦ» 
καί τοῦ δῆθεν «προοδευτισμοῦ» πού ἐπέβαλαν στήν Ἑλληνική 
κοινωνία οἱ κυβερνήσεις, συνεπικουρούμενες ἀπό τήν Ἀριστερά 
μέσῳ τῶν ΜΜΕ, ἀφ’ ἑτέρου μέ τήν ψήφιση νόμων, ὅπως αὐτός 
γιά τήν χορήγηση τῆς Ἑλληνικῆς ἰθαγένειας.

Ἡ οὐσιαστική ἔλλειψη μεταναστευτικῆς πολιτικῆς στήν Πα
τρίδα μας ἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν σημερινή τραγική πραγ
ματικότητα πού βιώνει ἡ Ἑλλάδα, ἡ ὁποία μεσοπρόθεσμα μου
σουλμανοποιεῖται, ἐνῶ ἀλλοιώνεται ἐπικίνδυνα ἡ ἐθνολογική 
σύνθεση καί ἡ κοινωνική συνοχή.  Ἔχει δέ σάν συνέπεια νά 
αὐξάνουν τά ποσοστά τους οἱ ἀκροδεξιές – ρατσιστικές ὀργα
νώσεις.

Φτάσαμε πλέον στό ἀπροχώρητο. Οἱ ἴδιοι οἱ ἑταῖροι μας χα
ρακτηρίζουν οὐσιαστικά τήν Ἑλλάδα «ξέφραγο ἀμπέλι», ἐνῶ τό 
ἔνοχο πολιτικό σύστημα σιωπᾶ, βιώνοντας τήν κατάρρευσή του. 
Καθαρά προεκλογικά δέ, γιά νά μετριάσουν τήν ἀγανάκτηση 
τῶν πολιτῶν μιλοῦν γιά ἵδρυση πολλῶν «κέντρων φιλοξενίας» 
λαθρομεταναστῶν, δηλαδή στοίβαξης ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων σέ 
κελιά. Μέ τέτοιες χιτλερικές μεθόδους ὑπονοοῦν ὅτι θά λύσουν 
τό πρόβλημα, τό ὁποῖο ἡ πολιτική τους σκοπιμότητα καί συνάμα 
ἀνικανότητα δημιούργησε.

Ὁ Γάλλος πρόεδρος μιλάει γιά ἀναστολή τῆς συμμετοχῆς τῆς 
χώρας του στήν συμφωνία Σένγκεν, ἐνῶ ἡ Δανία ἔχει ἐπαναφέρει 
μονομερῶς τούς ἐλέγχους στά σύνορά της. 

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἔχει λύσεις, οἱ ὁποῖες στηρίζονται σέ ρεα

λιστικές προτάσεις:
Α) Χάραξη ἐθνικῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς, μέ γνώμονα 

τό συμφέρον τῆς Χώρας καί τοῦ λαοῦ. Στά πλαίσια αὐτά 
πρέπει νά ὑπάρξει συγκεκριμένο ποσοστό μεταναστῶν ἐπί τοῦ 
Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ. Τό ἄρθρο 2 τῆς συμφωνίας Σένγκεν 
παρέχει τή δυνατότητα στήν Ἑλλάδα νά ἀναστείλει μονο
μερῶς καί «προσωρινά» τήν εἴσοδο μεταναστῶν σέ περίπτω
ση ἐκτάκτων συνθηκῶν καί γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας, 
ὅπως, δηλαδή ἐπιβάλλεται νά γίνει σήμερα. Εἶναι ἀπαράδεκτη 
καί ἀποκρουστική ἡ ἀντίφαση τῶν Εὐρωπαίων ἡγετῶν νά 
ἀπαιτοῦν, ἀπό τή μιά μεριά τήν ἐφαρμογή τῆς γνωστῆς Ὁδηγίας 
γιά τό πολιτικό ἄσυλο – ἡ ὁποία εἶναι πρακτικά ἀνεφάρμοστη 
ἀφοῦ εἴχαμε 126.000 λαθρομετανάστες μόνο ἀπό τόν Ἔβρο τό 
2011! – καί ἀπό τήν ἄλλη νά καταγγέλλουν τήν Ἑλλάδα ὅτι 
δέν ἐλέγχει τά σύνορά της! 

Συγχρόνως, ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ἀπαιτήσει νά γίνει Εὐρω
παϊκός κανονισμός ἡ συμφωνία ἐπανεισδοχῆς πού ὑπεγράφη 
μεταξύ Ἑλλάδας – Τουρκίας τό 2002. Σέ ἐφαρμογή αὐτοῦ ἡ 
Frontex θά παραδίδει αὐθημερόν τούς συλληφθέντες λαθρο
μετανάστες σέ Τουρκικό ἀπόσπασμα στήν μεθοριακή γραμμή 
γιά περαιτέρω ἐπαναπροώθηση. Ἔτσι μόνο θά σταματήσει ἡ 
ἐνεργός ἀνοχή τῆς Τουρκίας στήν λαθρομετανάστευση. 

Β) Ἀπεξάρτηση τῶν σωμάτων ἀσφαλείας ἀπό τό σφιχταγκάλια
σμα τῆς κομματοκρατίας, ὥστε νά ἐπιτελοῦν τήν ἀποστολή 
τους, ὅπως γνωρίζουν καί μποροῦν.

Γ) Οὐσιαστική ἀξιοποίηση τῶν Εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων καί 
χρηματοδοτήσεων γιά τή φύλαξη τῶν συνόρων μας.

Δ) Ἀπαίτηση νά γίνουν τά σύνορα τῆς Ἑλλάδος πράγματι 
σύνορα τῆς Ε.Ε. σύμφωνα μέ τίς συνθῆκες της. Ἡ Ἑλλάδα 
μπορεῖ νά ἀσκήσει ἱσχυρή πίεση στήν Ε.Ε. γιά τήν εὐόδωση 
τῶν αἰτημάτων της χρησιμοποιῶντας τό ἐπιχείρημα ὅτι σέ 
ἀντίθετη περίπτωση καί γιά λόγους ἐθνικῆς ἀσφάλειας, θά 
ἐπιτρέψει στούς λαθρομετανάστες νά μεταβοῦν στίς διάφορες 
Εὐρωπαϊκές χῶρες, ὅπως ἄλλωστε ἡ συντριπτική πλειοψηφία 
τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ἐπιθυμεῖ.

Ε) Ἄμεση σύναψη συμφωνιῶν ἐπαναπατρισμοῦ μέ τίς χῶρες 
προελεύσεως τῶν λαθρομεταναστῶν. 

ΣΤ)  Ὅσον ἀφορᾶ στούς λαθρομετανάστες πού ἤδη βρίσκο
νται στήν Ἑλλάδα, καθώς καί γιά ὅσους συλλαμβάνονται, 
λύση εἶναι μόνο ἡ ἄμεση ἀπέλασή τους. Σήμερα, ἐνῶ στήν 
συντριπτική τους πλειοψηφία οἱ ἄνθρωποι αὐτοί συλλαμβά
νονται, μετά τήν καταγραφή τῶν στοιχείων τους, ἀφήνονται 
οὐσιαστικά ἐλεύθεροι νά μετακινηθοῦν στό ἐσωτερικό τῆς 
Ἑλλάδος. Μέ τήν προοπτική τῆς ἄμεσης ἀπέλασης, οἱ ἐπίδοξοι 
λαθρομετανάστες καί οἱ λαθρέμποροι θά πάρουν τό μήνυ
μα, ὅτι ἄν μποῦν παράνομα στήν Ἑλλάδα θά συλληφθοῦν 
καί σίγουρα θά ἐπιστρέψουν στήν Τουρκία ἤ στόν τόπο κατα
γωγῆς τους. Ἐξαίρεση μπορεῖ νά ὑπάρξει μόνο γι’ αὐτούς πού 
ἀποδεδειγμένα διώκονται στίς χῶρες τους λόγω πολιτικῶν 
φρονημάτων. Ἡ ἄμεση ἀπέλαση ἀφορά πρωτίστως καί ὅσους 
ἐκτίουν ποινές φυλάκισης σέ Ἑλληνικές φυλακές.

Μιχαήλ Ε. Ἠλιάδης, Πρόεδρος τῆς πολιτικῆς Παρατάξεως 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

«Διατροφικά αὐτάρκης 
ἡ Ἑλλάδα σέ περίπτωση 

χρεωκοπίας»

Τά Ἑλληνικά Σύνορα καί… ἡ πόρτα του «ἀχυρώνα»!

Ἡ Παράταξή μας, τήν Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2012 ἔκοψε τήν Ἁγιοβασιλόπιττά της σέ κεντρική αἴθουσα τῶν Ἀθηνῶν. Τήν 
ἐκδήλωση τίμησαν μέ τήν παρουσία τους ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος πρωτ. Βασίλειος Βολουδάκης, ὁ ὁποῖος καί ἐκπροσώπησε τόν 

Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον Β΄, ὁ Σεβασμιώτατος Μητρ. Ἡλιουπόλεως κ. Θεόδωρος, 
ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ἁγ. Σεραφείμ Τρικόρφου Δωρίδος Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ὁ ἐκ Πατρῶν π. Κωνσταντῖνος Κα
πετανόπουλος, καί πλῆθος ἄλλων κληρικῶν ἀπό διάφορες περιοχές τῆς Ἑλλάδος, ὁ Πρόεδρος τῆς Παρατάξεως κ. Μιχαήλ Ἠλιάδης 
καί ἡ Κεντρική Επιτροπή, ὁ τέως Πρόεδρος τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
κ. Ἐμμανουήλ Βολουδάκης, ὁ στρατηγός κ. Στυλιανός Κουργι
αντάκης, ὁ ἡθοποιός κ. Πέτρος Φυσσούν, ὁ δημοσιογράφος κ. 
Γεώργιος Θεοχάρης, ὁ διεθνοῦς φήμης οἰκονομολόγος κ. Σπ. 
Λαβδιώτης, ὁ οἰκονομολόγος καί κριτικός τέχνης κ. Νικόλαος 
Τσιρώνης, κ.α. στρατιωτικοί, ἀκαδημαϊκοί, δικαστές, νομικοί καί 
πλῆθος μελῶν καί φίλων τῆς Παρατάξεως, τό ὁποῖο ξεπέρασε 
σέ ἀριθμό τήν χωρητικότητα τῆς αἴθουσας.

Κοπή Ἁγιοβασιλόπιττας


