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Βαδίζουμε ὁλοταχῶς γιά τίς Εὐρωεκλογές τῆς 
25ης Μαΐου. Ἐκλογές σταθμός, μιᾶς καί θά κα-

θοριστεῖ ἡ πορεία τῆς Ε.Ε., μέ ἀλλαγές τόσο στή 
δομή ὅσο καί στόν τρόπο λειτουργίας της. Ἡ Ἑλλά-
δα μας καθημαγμένη πνευματικά καί οἰκονομικά. 
Οἱ νέοι ξενιτεύονται, ὁ ἕνας στούς τρεῖς Ἕλληνες 
εἶναι πλέον φτωχός, ἡ ἀνεργία σαρώνει. Ἡ κατα-
στροφή ἡ ὁποία συντελεῖται, ἀβίαστο συμπέρασμα 
κάθε ἀντικειμενικοῦ παρατηρητή τῶν γεγονότων, 
ἐπιβεβαιώνουν καί οἱ ἐκθέσεις τοῦ ΟΟΣΑ καί τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς τόν Μάρτιο πού μᾶς πέρασε. 
Τό πολιτικό μας σύστημα ἐπιμένει στό «ἀνήκουμε 
στήν μεγάλη Εὐρωπαϊκή οἰκογένεια», ἔστω καί 
σάν Εὐρωδιακονιάρηδες. Εἴμαστε ἡ φτωχότερη 
Χώρα στήν Ε.Ε. πλέον –ξεπεράσαμε καί τή Ρουμανία 
σύμφωνα μέ τήν Ε. Ἐπιτροπή– ἀλλά εἴμαστε Εὐρω-
παῖοι καί πιστεύουμε στά ἀσύστολα ψεύδη πού μᾶς 
σερβίρουν ἐδῶ καί χρόνια. Παρίες τῆς Εὐρώπης, 
ἀλλά Εὐρωπαῖοι!!

Πού νά φαντάζονταν οἱ ἀγωνιστές τοῦ ’21, οἱ 
πρω ταγωνιστές τῆς Ἐθνικῆς μας ἀπελευθέρωσης, ὅτι 
200 σχεδόν χρόνια μετά τόν ἀγῶνα τους, ἡ Πατρίδα 
θά καταντοῦσε μία ἀποικία πλήρως ἐξαρτημένη 
ἀπό τά κερδοσκοπικά κεφάλαια τῆς Δύσης. 

Ποῦ νά διανοοῦντο αὐτοί πού στό πρῶτο Σύ-
νταγμα τοῦ 1822, ὅριζαν τόν Ἕλληνα σάν αὐτόν πού 
κατοικεῖ σέ αὐτόν τόν Τόπο καί πιστεύει εἰς Χριστόν, 
ὅτι οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες, διάδοχοι τῆς Φραγκο-
κρατίας, θά φρόντιζαν νά ἀποχριστιανισθεῖ ὁ λαός 
μας καί νά μετατραπεῖ ἡ Πατρίδα μας σέ ἕνα ξέφρα-
γο κομμάτι γῆς, ὅπου ὁ κάθε λαθρομετανάστης θά 
ἔχει εὔκολη πρόσβαση. Οἱ Πατέρες μας ἤξεραν ὅτι 
ὅσοι  Ἕλληνες στή διάρκεια τῆς Τουρκικῆς κατοχῆς 
ἐξισλαμίζοντο ἔπαυαν νά εἶναι  Ἕλληνες. Ἤξεραν 
ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη κράτησε τό Γένος ὄρθιο, 
γι’ αὐτό ἀγωνίζονταν «γιά τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη 
τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία». 

Τί θά ἔλεγε ἄραγε σήμερα ὁ Μακρυγιάννης ἄν 
ζοῦσε;  Ἴσως ὅ,τι εἶπε καί τότε, «λευτερωθήκαμε ἀπό 
τούς Τούρκους καί σκλαβωθήκαμε εἰς ἀνθρώπους 
κακορίζικους, ὅπου ἦταν ἡ ἀκαθαρσία τῆς Εὐρώ-
πης»!

Τά φθαρμένα πρόσωπα τοῦ παρελθόντος, ἐπι-
στρατεύουν νέους σχηματισμούς, γιά νά ἐπιβιώσουν 
πολιτικά, μή ἔχοντας, ὅμως, τίποτα καινούργιο νά 
ποῦν. Τό «Ποτάμι», μέ τά λασπόνερα, ἔρχεται γιά 
νά πνίξει τά ὄνειρα ὅσων ἀκόμα ὀνειρεύονται κάτι 
καλό, τό ἀναζητοῦν ὅμως ἔξω ἀπό τήν ἰδιοσυγκρα-
σία καί τήν Παράδοση τοῦ  Ἕλληνα. Τά νέα πρόσω-
πα, ἀλλά μέ τίς ἰδέες τοῦ «ἀνήκομεν εἰς τήν Δύσιν», 
θά θάψουν καί τήν τελευταία ἰκμάδα ἀντίστασης, 
σκορπίζοντας τήν ἀπογοήτευση καί ὑπηρετῶντας 
τό πολιτικό κατεστημένο. 

Ἐμεῖς, ὅμως, ἐπειδή νιώθουμε εὐτυχεῖς πού εἴμα-
στε  Ἕλληνες, θεωροῦμε ὅτι ἤγγικεν ἡ ὥρα νά ἀνα-
μετρηθοῦμε μέ ὅλους αὐτούς. Μέ τά πενιχρά της 
μέσα, ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θά δώσει τόν ἔντιμο, τόν 
καλόν ἀγῶνα. Θά ἐνημερώσουμε ὅσους περισσότε-
ρους Ἕλληνες μποροῦμε, γιά τό γεγονός, ὅτι αὐτό 
πού ἀπαιτεῖται γιά νά ἀλλάξει ἡ κατάσταση εἶναι 
μία ἐπανάσταση. Μία εἰρηνική ἐπανάσταση! Μία 
ἐπανάσταση συνειδήσεων καί αὐτό πρέπει νά φανεῖ 
στήν κάλπη τῆς 25ης Μαΐου. Καλοῦμε σέ συστρά-
τευση κάθε  Ἕλληνα γιά νά ἀρνηθοῦμε τήν πλήρη 

ὑποδούλωση πού μᾶς ἑτοιμάζουν. 
Καλούμαστε ὅλοι νά δώσουμε καί τήν τελευταία 

ἰκμάδα τῆς δύναμής μας στόν ἀγῶνα αὐτό. Ἤ αὐτοί, 
τό διαπλεκόμενο – διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, 
πού δέν ἔχει ἰδεολογίες παρά λατρεύει τό χρῆμα, ἤ 
ἐμεῖς. Ὅλοι ἐμεῖς πού μείναμε πιστοί στίς Ἱερές 
καί Ἐθνικές μας Παραδόσεις, ὅλοι ἐμεῖς πού δέν 
προσκυνᾶμε ἀφέντες καί δυνάστες. Ὅλοι ἐμεῖς 
πού πιστεύουμε ὅτι ἡ Χώρα πού ἀνέπτυξε τόν με-
γαλύτερο πολιτισμό τῆς ἀνθρωπότητας ἀνά τούς 
αἰῶνες δέν μπορεῖ νά χρεωκοπήσει. Δέν μπορεῖ νά 
χρεωκοπήσει μία Χώρα μέ τήν ἱστορία τῆς Ἑλλά-
δος. Δέν μπορεῖ νά χρεωκοπήσει μία Χώρα μέ τήν 
γεωγραφική θέση καί τόν πολυποίκιλο πλοῦτο τῆς 
Πατρίδος μας, πού διαθέτει ἐπιπροσθέτως, ἕνα ὑψη-
λοτάτου ἐπιπέδου ἐπιστημονικό προσωπικό, ἐντός 
καί ἐκτός συνόρων. 

Καί εἴμαστε πολλοί πού ἔχουμε αὐτή τήν ἄποψη, 
ἀκόμη καί σήμερα.

Ἀλλά ἐξ ἴσου πολλοί  Ἕλληνες δέν γνωρίζουν 
ὅτι ὑπάρχει Ἑλληνική πολιτική. Ὅτι ὑπάρχει τρό-
πος διακυβέρνησης ἔξω ἀπό τά ἀριστερά καί δεξιά 
κλισέ πού μᾶς πλάσαρε ἡ Δύση. Δέν ἔχουν ἀκόμα 
γνωρίσει ὅτι ὑπάρχει ἡ πολιτική τῆς Ρωμηοσύνης, 
ἡ πολιτική τοῦ Ἰ. Καποδίστρια. Ἡ πολιτική πού 
ταυτίζεται μέ τήν δικαιοσύνη, ἀλλά καί τήν ἰσότητα 
ἔναντι τοῦ νόμου. Ἡ πολιτική πού στηρίζεται στό 
ἦθος τῶν κυβερνώντων. Ἡ πολιτική πού διακηρύττει 
ὅτι δέν πρέπει νά ὑπάρχουν ἐνδεεῖς. Ἡ πολιτική πού 
κάνει τό Κράτος Μητέρα τοῦ λαοῦ καί φροντίζει 
νά καλύπτονται ὄχι μόνο οἱ βασικές ἀνάγκες τῶν 
ἀνθρώπων ἀλλά καί οἱ πνευματικές καί οἱ βιωτικές, 
πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τήν περιφρούρηση τῆς 
ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας καί ἀξίας. Ἡ πνευματική 
πολιτική, ἡ πολιτική τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»!

Σήμερα ξυνόμαστε ἀπό τήν ψώρα πού πιάσα-
με ἀπό τίς δυτικές κοινωνίες. Σήμερα δρέπουμε 
τούς καρπούς τῆς ξενόφερτης πολιτικῆς, τῆς πο-

λιτικῆς τῆς ἀπληστί-
ας τῶν ἰσχυρῶν, τῆς 
πολιτικῆς τοῦ δυτικοῦ 
δῆθεν εὐδαιμονι σμοῦ, 
πού πρακτικά ση μαί νει 
τήν ἐξαθλίωση μεγάλου 
μέρους τοῦ λαοῦ μας, μέ 
τήν ἀναγκα στι κή ἐπιβο-
λή τῆς ἀνεργίας καί τῆς 
φτώχειας. Διότι στήν 
Ἑλλάδα οἱ πολιτικοί 
καί τά κόμματά τους, 
δέν εἶναι μόνο ἔνοχοι 
γιατί προώθησαν τήν 
πολυποίκιλη διαφθο-
ρά καί διαπλοκή γιά νά 
γαντζωθοῦν στήν ἐξου-
σία, δέν εἶναι μόνο ἔνο-

χοι γιατί ἐκμαύλιζαν γιά χρόνια τούς ἀνθρώπους 
ἐξαγοράζοντας τίς ψήφους τους ἔναντι διαφόρων 
«ἐξυπηρετήσεων», ἀλλά καί γιατί μετέφεραν τά 
ξένα προτεσταντικά πρότυπα στήν Πατρίδα μας, 
ἀλλοιώνοντας τήν αὐτοσυνειδησία τῶν Ἑλλήνων. 
Παρατηρεῖστε ἀκόμη, ὅτι διατηροῦν καί σήμερα 
αὐτό πού καί οἱ ἴδιοι οἱ Δυτικοί ἐγκατέλειψαν πλέον, 
τήν κληρονομικότητα στήν ἐξουσία. Ἐκεῖ βασιλιάς 
ἦταν ὁ γιός τοῦ βασιλιά. Ἐδῶ πολιτικοί εἶναι οἱ γιοί 
καί οἱ κόρες τῶν πολιτικῶν, ἀκριβῶς γιατί ἀνέκα-
θεν θεωροῦσαν τό κράτος ἰδιοκτησία τους.

ΣτίΣ 25 Μαΐου θα εκλεξουΜε τουΣ 
ευρωβουλευτεΣ ΜαΣ. 

Θά ἐκλέξουμε ἄραγε ἀνθρώπους πού θά παλέ-
ψουν γιά ἀνεξάρτητα Ἐθνικά κράτη, γιά νά μήν ἐπι-
βάλλουν οἱ Βρυξέλλες τόν τρόπο ζωῆς τῆς Πατρίδος  
μας, γιά νά μήν ἐπιβληθεῖ ποτέ τό Εὐρωσύνταγμα ἤ 
θά στείλουμε ἁπλᾶ ἐντολοδόχους τῶν Εὐρωπαίων; 
Ψηφίζοντας «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θά διατυμπανιστεῖ στήν 
Εὐρώπη ὅτι ἐμεῖς οἱ  Ἕλληνες θέλουμε ἑταίρους καί 
ὄχι δυνάστες κι ἄν δέν μποροῦμε νά μείνουμε στήν 
Εὐρώπη, στήν ὁποία ἐμεῖς δώσαμε τά φῶτα τοῦ 
πολιτισμοῦ, μέ ὅρους ἀξιοπρέπειας καί ἀνεξαρτη-
σίας, δέν ἔχουμε λόγο νά εἴμαστε ἐκεῖ.

Ὁ Ἑλληνικός λαός πρέπει νά σταματήσει πλέον 
νά εἶναι θῦμα τῆς γκεμπελικῆς προπαγάνδας τῶν 
Μέσων Ἐνημέρωσης. Πρέπει νά πάψει νά πιστεύει 
στά τερατώδη ψεύδη τους. Ὅλα τα στοιχεῖα πού ἐπι-
καλοῦνται ἄλλωστε οἱ κυβερνῶντες σχετικά μέ τούς 
οἰκονομικούς δεῖκτες εἶναι ψευδῆ. Πρέπει ἐπιπλέον, 
νά σταματήσει νά περιμένει νά δεῖ τό «σωτῆρα» 
του στήν τηλεόραση. Ἐκεῖ μονάχα οἱ ἄνθρωποι τοῦ 
συστήματος παρελαύνουν. Ἡ μάχη θά κερδηθεῖ ὅταν 
ἐκλέξουμε ἀνθρώπους πού ἔχουν ἀτσάλινη θέληση 
νά παλέψουν μέ ὅπλα τίς Παραδόσεις μας γιά τό 
καλό τῆς Πατρίδος μας. 

Ἡ Ἀνάσταση ὅμως τῆς Πατρίδας μας προϋποθέτει 
τήν ἐπανάσταση τῆς συνειδήσεώς μας. Ἄς μή φυλα-
κίζουμε στό παρελθόν τήν ἐλπίδα γιά τό μέλλον. 

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σᾶς καλεῖ νά γιορτάσουμε 
τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τήν νέα τυραννία στίς 

25 Μαΐου.

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» σᾶς καλεῖ νά πάρουμε ὅλοι 
μαζί πίσω τήν Πατρίδα μας!

τοῦ Προέδρου τῆς 
 «ΚΟΙΝΩΝΙΑ»  
κ. Μιχ. Ἠλιάδη

η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» μονη εκφραστησ του ευρωσκεπτικισμου στην ελλαδα

Ἡ Πολιτική Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι ἡ 
μοναδική Παράταξη πού ἐκφράζει τόν Εὐρωσκε-
πτικισμό στήν Ἑλλάδα.

τί είναί ο ευρωΣκεΠτίκίΣΜοΣ;
Ὁ Εὐρωσκεπτικισμός εἶναι ἔκφραση τῆς κριτικῆς 

στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, καί τῆς ἀντίθεσης στήν 
διαδικασία τῆς πολιτικῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς ὁλοκλή-
ρωσης πού ὑφίσταται ὁλόκληρο τό πολιτικό φάσμα 
τῆς Εὐρώπης. Κύρια ἀντίθεση καί πρωτεῦον ἐπιχεί-
ρημα τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν εἶναι ὁ τρόπος καί οἱ 
συνθῆκες ἔνταξης ἑνός ΚράτουςΜέλους, οἱ ὁποῖες 
ἀποδυναμώνουν τό ἜθνοςΚράτος. Ἄλλες σοβαρές 
ἀντιρρήσεις καί ἀνησυχίες τῶν εὐρωσκεπτικιστῶν 
ἀφοροῦν στήν ἀντιδημοκρατικότητα τῆς Ε.Ε. καί 

τό γεγονός πώς εἶναι ὑπερβολικά γραφειοκρατική. 
Ἐνδεικτικό τοῦ πόσο ἔντονες εἶναι οἱ ἀντιθέσεις, 
στά Κράτη Μέλη, εἶναι τό γεγονός ὅτι περιστασιακά 
κάποιες χῶρες διαπραγματεύονται τήν ἀποδέσμευ-
σή τους ἀπό ὁρισμένες νομοθεσίες ἤ συνθῆκες τῆς 
Ε.Ε., κάτι τό ὁποῖο ἐκφράζει ἀπ’εὐθείας ἀντίθεση 
σέ κυβερνητικό ἐθνικό ἐπίπεδο. Μέχρι τόν Ἰούνιο 
τοῦ 2009 τέσσερα κράτημέλη εἶχαν διασφαλίσει 
τέτοιες ἑξαιρέσεις: ἡ Δανία, τό Ἡνωμένο Βασίλειο, 
ἡ Ἰρλανδία καί ἡ Σουηδία.

Σύμφωνα μέ τό London School of Economics 
(L.S.E.) ἡ Ἑλλάδα εἶναι 2η χώρα στήν Εὐρώπη ὅσον 
ἀφορᾶ στήν στήριξη τοῦ εὐρωσκεπτικισμοῦ (πρῶτο 
εἶναι τό Ἡνωμένο Βασίλειο), χωρίς ὡστόσο νά ἔχει 
πολιτική ἔκφραση, ἐκτός τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

η κορύφωση τησ μάχησ γιά μιά  
ελληνικη πολιτικη

Ἡ Ἑλλάδα δέν μπορεῖ νά 
ἀκολουθεῖ τήν εὐρώπη! 

Ἡ εὐρώπη πρεπει νά 
ἀκολουθεῖ τήν Ἑλλάδα!

Γράφει ὁ Μανώλης Βολουδάκης

Ἀνέκαθεν πίστευα καί πιστεύω ἀκράδα-
ντα πώς ἡ χώρα μας ἦταν, εἶναι καί θά 

εἶναι ὁ ρυθμιστής τοῦ πολιτεύματος καί τῆς 
κουλτούρας τῆς Εὐρώπης. Δέν εἶναι οὔτε 
ἐθνικιστική οὔτε σωβινιστική διαπίστωση, 
ἀλλά ἁπλή ἱστορική παρατήρηση. Δέν εἶναι 
τυχαῖο ἄλλωστε τό πόσο ἔντονα ἡ Εὐρώ-
πη προσπαθεῖ νά περάσει τή γραμμή της 
πρῶτα στήν Ἑλλάδα καί κατόπιν στά ὑπόλοι-
πα κράτη. Εἴμαστε ἀνόητοι, στήν καλύτερη 
περίπτωση, ἄν δέν τό συνειδητοποιήσουμε 
καί κυρίως ἄν δέν τό ἐκμεταλλευτοῦμε. Ἡ 
Ἑλλάδα δέν ἦταν ποτέ κομμάτι τῆς Εὐρώπης, 
ἀλλά πάντα ἦταν ὁ ὁδηγός τῆς Εὐρώπης! Ὁ 
συσχετισμός αὐτός δέν μπορεῖ νά ἀλλάξει, 
ὅσο κι ἄν προσπαθοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι καί οἱ 
ξενόδουλοι Ἕλληνες πολιτικοί!

Στήν Εὐρώπη ἔχουν πληθύνει οἱ φωνές 
πού φωνάζουν γιά τόν θάνατο τῆς δημοκρα-
τίας ἐδῶ καί πολλά χρόνια! Κι ὅμως στήν 
Ἑλλάδα, δυστυχῶς, βλέπουμε –ἤ ἔτσι πα-
ρουσιάζεται ἀπό τόν ἠλεκτρονικό καί ἔντυ-
πο Τύπο τῆς χώρας μας– νά ἔχουν ἄνθιση 
τυχαῖοι καιροσκόποι πού ἱδρύουν κόμματα 
εὐαγγελιζόμενοι τήν σωτηρία τῆς Πατρίδας 
μέσα ἀπό τήν πλήρη ἔνταξή της στήν Εὐρώ-
πη, μέ μόνο σκοπό τήν προσωπική τους ἐξα-
σφάλιση. 

Εἶναι φυσικό ἑπόμενο ἡ Εὐρώπη νά σκο-
τώνει τή δημοκρατία ἀπό τήν στιγμή πού 
περιφρόνησε τήν γενέτειρά της, τήν Ἑλλά-
δα. Μοιάζει μέ ἕνα ἀνώριμο παιδί πού ἐπει-
δή μπῆκε στήν ἐφηβεία θεωρεῖ πώς δέν ἔχει 
ἀνάγκη τούς γονεῖς του καί κυρίως πώς μπο-
ρεῖ νά σταθεῖ στά πόδια του, ἐντελῶς μόνο 
του. 

Ἔτσι, λοιπόν, μέσα στήν ἀνωριμότητά της 
παρέβλεψε τήν ἀρχαία καί σοφή ρήση τοῦ 
Πλάτωνα πού ἔλεγε πώς «ἡ Δημοκρατία μας 
αὐτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη τό 
δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἰσότητας, 
διότι ἔμαθε τούς πολῖτες νά θεωροῦν τήν 
αὐθάδεια ὡς δικαίωμα, τήν παρανομία ὡς 
ἐλευθερία, τήν ἀναίδεια τοῦ λόγου ὡς ἰσότη-
τα καί τήν ἀναρχία ὡς εὐδαιμονία». Πρόβα-
λε ἤθη κι ἔθιμα αὐθάδειας καί χυδαιότητας 
ὀνομάζοντάς τα ἐλευθερία. Καλλιέργησε 
στούς πολῖτες της τήν παρανομία καί τήν 
ἀπαξίωση σέ θεσμούς καί ἀξίες. Μέσα ἀπό 
τήν ἀσύνδετη καί ἀλλοπρόσαλλη πολιτική 
της ἔχει μιά ἰδιότυπη μορφή ἀναρχίας σέ ὅλη 
της τήν ἐπικράτεια πού ὀνόμασε εὐρώ-κάτι, 
ὅπου κάτι κάθε φορᾶ κάτι ἄλλο.

Ἡ Ἑλλάδα ἀπό τήν ἄλλη μεριά, μοιάζει 
μέ τούς γονεῖς ἐκείνους πού δέν στέκονται 
στό ὕψος πού ἀπαιτεῖ ὁ ρόλος τοῦ γονιοῦ, 
ἀλλά ἔχουν γίνει ὑποτακτικοί καί δοῦλοι τῶν 
κακομαθημένων παιδιῶν τους. Ἄγεται καί 
φέρεται ἀπό τίς προσταγές καί τά καμώματα 
τῆς κακομαθημένης Εὐρώπης. Νοσταλγεῖ 
παλαιότερες ἐποχές, τότε πού εἶχε ἀκόμα 
πυγμή καί σθένος νά διαπαιδαγωγήσει τήν 
Εὐρώπη.

Πρέπει νά ἀναλογιστοῦμε τήν εὐθύνη 
πού ἔχουμε ὅλοι κρατώντας ταπεινωμένη 
καί ὑπόδουλη τήν Πατρίδα μας. Εἶναι χρέος 
μας ἀπέναντι στό αἷμα καί τίς θυσίες τῶν 
Πατέρων μας νά σταθοῦμε στό ὕψος τῶν πε-
ριστάσεων, νά ἀναστηλώσουμε τήν Ἑλλάδα 
καί νά τήν καταστήσουμε καί πάλι ὁδηγό καί 
διδάσκαλο τῆς Εὐρώπης. Ἀλλιῶς ἡ Εὐρώπη 
δέν ἔχει μέλλον...

Ἡ κορύφωση τῆς μάχης γιά μιά Ἑλληνική πολιτική
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1. Γιατί νά σᾶς πιστέψουμε, οἱ νέοι σήμερα ἔχουμε 
χάσει τή πίστη μας ὁπουδήποτε; Τί ἐγγυήσεις δίνετε 
ὅτι δέ θά μᾶς προδώσετε ὅπως συμβαίνει συνήθως, 
ὅτι δέ θά διαφθαρεῖτε κι ἐσεῖς ἄν κυβερνήσετε;

Ὁ Πιττακός ὁ Μυτιληναῖος, ἕνας ἀπό τούς ἑπτά 
σοφούς τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδας, ἀνάμεσα στά πολλά 
πού ἀναφέρει ἔχει διατυπώσει μιά μεγάλη ἀλήθεια: 
«Ἀρχή ἄνδρα δείκνυσι» δηλαδή, ἡ ἐξουσία ἀναδει-
κνύει τόν ἄνδρα. Αὐτό σημαίνει ὅτι ὅταν κάποιος 
ἔχει τήν ἐξουσία, ἀποκαλύπτεται τό ποιός εἶναι. Ἀπό 
καί μέ τόν τρόπο πού ἀσκεῖ κάποιος τήν ἐξουσία, 
δηλώνει καί μαρτυρεῖ τό ποιός εἶναι. Δέν μπορεῖ 
νά ξεκινάει κάποιος τίμιος καί μόλις ἀναλαμβάνει 
μιά ἐπίκαιρη θέση νά μετατρέπεται σέ καταχραστῆ. 
Δέν μπορεῖ νά ξεκινήσει κάποιος μέ ἀπόφαση νά 
ὑπηρετήσει τό λαό καί νά καταλήξει νά προδώσει 
τό λαό πού τόν ἐμπιστεύτηκε. 

Εἶναι πάγια ἀρχή τῆς Παρατάξεώς μας νά ζητᾶμε 
νά μάθει ὁ κόσμος ποιός εἶναι ὁ ἄρχοντας τόν ὁποῖο 
ψηφίζει. Ποιά εἶναι ἡ ἱστορία του, ἡ ζωή του, τό πα-
ρελθόν καί τό παρόν του. Ἄν παρατηρήσετε προσε-
κτικά θά δεῖτε πώς ἐπί τῆς οὐσίας κανείς δέν ἄλλαξε 
ἐκ τῶν ὑστέρων! Ὅλοι εἶχαν δώσει σημάδια γραφῆς 
ἀπό τά πρῶτα τους βήματα στήν πολιτική.

Ἡ διαφορετικότητα ὅμως τῆς Παρατάξεώς μας 
εἶναι συγκεκριμένη: Δέν στηρίζεται σέ πρόσωπα, 
ἀλλά στήν πίστη τῶν Πατέρων μας καί τήν ἀπο-
δεδειγμένη πολιτική πού κατάφερε νά κρατήσει 
ζωντανή γιά 1000 χρόνια τήν Βυζαντινή αὐτοκρα-
τορία. Ἔχετε δεῖ ἐσεῖς ἄλλο πολιτικό σύστημα,  σέ 
ἄλλη χώρα πού νά κράτησε τόσο καί μάλιστα νά 
συνοδεύεται μέ 0% ἀνεργία καί 0% πληθωρισμό 
γιά μία χιλιετία; Ἄν ναί, θέλω νά μοῦ τό πεῖτε νά 
τό μελετήσω…

2. Ὅταν κανείς μπαίνει στήν ἰστοσελίδα σας 
καί βλέπει λέξεις ὅπως Ρωμιοσύνη, Καποδίστριας, 
Ὀρθόδοξη παράδοση, ὅλες σέ βυζαντινές γραμματο-
σειρές καί μέ πολυτονικό καί εἶναι σέ νεαρή ἡλικία 
τοῦ φαίνονται ὅλα γραφικά, ξεπερασμένα, ξένα. 
Μήπως εἴσαστε γραφικοί; Τί μποροῦν αὐτές οἱ λέ-
ξεις νά προσφέρουν σέ ἕναν νέο ἄνθρωπο;

Ὅταν μπαίνει κάποιος στήν ἰστοσελίδα μας βλέπει 
τό πιστεύω μας. Βλέπει τό ὅραμά μας. Βλέπει τόν 
πόθο μας. Ἡ Ὀρθόδοξη παράδοση εἶναι ἡ ἐγγύησή 
μας, ἡ καταγωγή μας καί δέν ντρεπόμαστε καθό-
λου γι’ αὐτό. Χωρίς αὐτή, δέν ἔχουμε κανένα λόγο 
νά μιλᾶμε γιά δικαιοσύνη, ἰσότητα ἤ ἐλευθερία. Κι 
ἄλλοι  πρεσβεύουν τίς ἴδιες ἀξίες καί ἄλλοι ἐπαγ-
γέλλονται τά ἴδια ἰδανικά ἀλλά διακηρύσσουν ὅτι 
εἶναι ἄθεοι! Ὅμως, ἡ  ἀθεϊστική θεώρηση τῆς ζωῆς 
καί τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ὁ ὁρισμός τῆς σκληρο-
καρδίας καί ἀπανθρωπίας κάτι πού ἔχει ἀποδειχθεῖ 
ἱστορικά. Ἄλλωστε ἔχετε κάθε δίκιο νά μή πιστεύετε 
ἐμένα, ἀλλά ἀκοῦστε τί λέει ὁ Φιοντόρ Μιχάηλο-
βιτς Ντοστογιέφσκι ἕνας ἐκ τῶν κορυφαίων τῆς 
παγκόσμιας λογοτεχνίας σέ ἕνα ἀπό τά πιό σπου-
δαῖα ἔργα του, τούς ἀδελφούς Καραμαζώφ: «Χωρίς 
Θεό, ὅλα ἐπιτρέπονται». Δέν θά διαφωνήσω. Ἄν δέν 
ὑπάρχει Θεός, δέν ἔχει κανένα λόγο ὁ ἄνθρωπος νά 
σκεφτεῖ τό διπλανό του. Τό θέμα ὅμως εἶναι πώς ὁ 
Θεός ὑπάρχει! Εἴτε μᾶς ἀρέσει, εἴτε ὄχι! Εἴτε συμ-
φωνοῦμε, εἴτε ὄχι! Κι ἀφοῦ ὑπάρχει, ὑπάρχουν καί 
οἱ ἀξίες πού χωρίς Αὐτόν δέν ἔχουν νόημα. Ὅποιος 
πιστεύει σέ Αὐτόν μπορεῖ νά τίς ὑπηρετήσει ἀλη-
θινά, χωρίς νά ἐξετάζει τί κάνουν ἤ τί πιστεύουν οἱ 
ἄλλοι. Ὅποιος, ὅμως, δέν Τόν πιστεύει, ἔχει κάθε 
δίκιο νά κοιτάζει τόν ἑαυτό του καί μόνο. Δέν ἔχει, 
ὅμως, τό δικαίωμα νά λέει πώς ὑπηρετεῖ τό κοινό 
καλό, γιατί ψεύδεται! 

Ἡ Ρωμηοσύνη ὑπῆρξε καί ὑπάρχει ὡς ἔννοια 
τῆς ἀδιαίρετης πίστης καί πολιτικῆς ζωῆς καί εἶναι 
συνυφασμένη μόνο μέ δόξα γιά τήν Πατρίδα μας! 
Δέν ντρεπόμαστε πού εἴμαστε Ρωμηοί –σέ ἀντίθεση 
μέ ὅλους τούς σύγχρονους πολιτικούς, ὅλων τῶν 
κομμάτων– ἀλλά συγχρόνως δέ δεχόμαστε νά λε-
γόμαστε Εὐρωπαῖοι. Δέν ἀνήκουμε στή Δύση, ἀλλά 
ἡ δύση ἀνήκει σέ ἐμᾶς γιατί ἀπό μᾶς παρέλαβε τά 
φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ καί τίς ἀρχές πού ἀργότερα 
καταπάτησε καί διέστρεψε φτιάχνοντας τό σημερινό 
μόρφωμα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.

Ὁ Καποδίστριας ὑπῆρξε ὁ μόνος στήν ἱστορία 
τοῦ ἔθνους μας πού ὑλοποίησε ὅλα αὐτά καί γι’ αὐτό 
εἶναι ὁ ὁδηγός μας καί θεωροῦμε ὕψιστη τιμή καί 
βάρος στίς πλάτες μας νά θέλουμε νά εἴμαστε οἱ 
συνεχιστές του. Εἴμαστε περήφανοι καί θέλουμε νά 
παραμείνουμε παιδιά του, παιδιά τῆς νοοτροπίας καί 
τῆς πίστεώς του. Ἀποτελεῖ μετάλλιο τιμῆς γιά τόν 
καθένα ἀπό ἐμᾶς νά εἶναι ἐκφραστής τῆς πολιτικῆς 

καί τῆς θεωρίας τοῦ μόνο αὐθεντικοῦ ἡγέτη τῆς 
νεότερης ἱστορίας τῆς Πατρίδος μας.

Βυζαντινά δέ βλέπετε πουθενά παρά μόνο στό 
ὄνομα τῆς παρατάξεώς μας κι αὐτό γιατί τή θέλουμε 
ἔνδοξη καί μεγάλη ὅπως ἦταν κάποτε ἡ Βυζαντινή 
αὐτοκρατορία γιά τήν ὁποία εἴμαστε ὑπερήφανοι! 
Αὐτή τήν αὐτοκρατορία ἀναπολοῦμε καί ἐκεῖ θέλου-
με νά ἐπιστρέψουμε. Πρίν βιαστεῖτε νά γελάσετε ἤ 
νά θεωρῆστε ὀπισθοδρομικό αὐτό πού ἀκούσατε, 
σᾶς προτρέπω νά δεῖτε πού ἔχει στηριχθεῖ ἡ σημε-
ρινή Ρωσία πού ἔχει κάνει τίς Η.Π.Α. καί τήν Ε.Ε. 
νά τή φοβοῦνται καί νά τήν ὑπολογίζουν. Στήν Βυ-
ζαντινή αὐτοκρατορία τήν ὁποία ἀναγνωρίζουν ὡς 
Μητέρα τοῦ πολιτισμοῦ τους. Ἐμεῖς μάθαμε καί θε-
ωροῦμε πώς δέν ἔχουμε Μητέρα ἀλλά μητριά πού 
λέγεται Ε.Ε., ἀλλά αὐτό δέν εἶναι ἀλήθεια! Ἔχουμε 
Μητέρα καί εἴμαστε ὑπερήφανοι γι’ αὐτήν.

Ὅσο γιά τό πολυτονικό; Θά σᾶς ἀπαντήσω θέτο-
ντας στόν καθένα ἀπό ἐσᾶς ἕνα ἐρώτημα. Φέρτε στό 
νοῦ σας τό τραγοῦδι ἤ τό κομμάτι τῆς μουσικῆς πού 
σᾶς ἀρέσει πιό πολύ. Ἀφαιρέστε ὅλα τά ὄργανα καί 
κρατῆστε μόνο κάποιο ὅποιο θέλετε, ἀρκεῖ νά μήν 
εἶναι ἀπό τά βασικά ἀλλά τά ὑποστηρικτικά ὄργανα. 
Ἀκοῦτε τό ἴδιο; Σίγουρα ὄχι! Ἔτσι εἶναι καί ἡ γλῶσσα 
μας. Ἡ Ἑλληνική γλῶσσα εἶναι ἡ πιό πλούσια καί πιό 
ἐκφραστική στόν κόσμο. Γιατί; Προφανῶς γιατί οἱ 
ἀρχαῖοι πρόγονοί μας δέν εἶχαν τόν κομπλεξισμό νά 
τήν ἁπλουστεύσουν γιά νά μποροῦν νά τήν καταλά-
βουν οἱ ἀστοιχείωτοι Εὐρωπαῖοι. Ἐμεῖς σήμερα, ἀντί 
νά μορφώνουμε τούς ὑπόλοιπους λαούς, καταντᾶμε 
ἀμόρφωτοι καί καταστρέφουμε τούς θησαυρούς μας 
γιά νά μή μᾶς ποῦν πώς εἴμαστε πλούσιοι!

Καί κάτι τελευταῖο: Δέν εἶμαι ἐγώ γραφικός πού 
γράφω σωστά τό ὄνομά μου πού εἶναι Μανώλης μέ 
ὠμέγα καί ὄχι μέ ὄμικρον ἤ manolis ὅπως θά σᾶς 
βόλευε στό chatοmail! Ἐκτός ἄν μέ τή λέξη γραφι-
κός ἐννοεῖτε αὐτόν πού ξέρει νά γράφει, γιατί τότε 
ναί, εἴμαστε! Ξέρουμε νά γράφουμε καί μάλιστα 
ἀρκετά καλά!

3. Πολλοί νέοι σήμερα δέ πιστεύουν σέ Θεό ἤ 
ἁπλῶς ἀδιαφοροῦν. Ἐσεῖς στηρίζεστε τήν ὕπαρξή 
σας στήν πίστη. Ἡ πίστη ὅμως σέ λίγα χρόνια θά 
χαθεῖ ἀπό τή χώρα μας μαζί καί μέ τίς παλαιότερες 
γενιές…

Αὐτό δέν τό λέτε πρῶτοι ἐσεῖς. Ἔχει ξανακου-
στεῖ πολλές φορές στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότη-
τας. Ὁ ἄνθρωπος ἀπό τή δημιουργία του εἶχε μιά 
τάση φυγῆς ἀπό τήν πραγματικότητα πού εἶναι ὁ 
Θεός. Ὅμως ὅπως ἔχετε δεῖ, κάνει κύκλους σάν τό 
σκύλο πού κυνηγάει τήν οὐρά του. Ἡ ἀδιαφορία 
πρός τό Θεό καί ἡ ἔλλειψη πίστης ἔχει ὁδηγήσει 
στήν σημερινή κατάσταση. Πρίν λίγο μοῦ εἴπατε 
πώς δυσπιστεῖτε ἀπέναντι στούς ἀνθρώπους καί 
φοβᾶστε πώς θά σᾶς προδώσουν. Δικαίως! Αὐτό 
εἶναι τό ἀποτέλεσμα τοῦ νά ἀδιαφορεῖς γιά τό Θεό, 
ἀδιαφορεῖς γιά ὅλα!

Πέρασαν χρόνια καί ἄλλαξαν πολλές συνθῆκες. 
Ἡ πίστη διώχθηκε, ἐμφανίστηκαν μοντέρνα καί νέα 
σχήματα ἀλλά παρά ταῦτα ὁ κόσμος πιστεύει στό 
Θεό. Δέν εἶναι τυχαῖο αὐτό, οὔτε θά ἐκλείψει ποτέ. 
Ἡ Βυζαντινή αὐτοκρατορία διαλύθηκε, ἀλλά σή-
μερα ἀναβιώνει. Ἡ πίστη διώχθηκε ἀλλά σήμερα 
οἱ καμπάνες χτυποῦν καί οἱ ἄνθρωποι στρέφονται 
στό Θεό. Ὁ Καποδίστριας δολοφονήθηκε ἀλλά 200 
χρόνια μετά βρέθηκαν οἱ συνεχιστές του.

Ἡ πίστη δέν θά χαθεῖ, γιατί προέρχεται καί στη-
ρίζεται στό Θεό πού δέν θά χαθεῖ ποτέ! Αὐτοί πού 
χάνονται εἶναι οἱ «χαμένοι» στίς σκέψεις καί τίς 
ἀμφισβητήσεις τους.

4. Ὅλο καί περισσότεροι φεύγουν ἤ καί σχεδιά-
ζουν ἄμεσα νά φύγουν ἀπό μιά χώρα πού θεωροῦν 
ὅτι δέν ἔχει τίποτα νά τούς προσφέρει. Γιατί νά μεί-

νουν ἐδῶ νά παλέψουνε;
Αὐτοί πού ἐγκαταλείπουν μία μάχη ἐπιβεβαιώ-

νουν πώς δέν τούς ἐνδιαφέρει τίποτε ἄλλο παρά 
μόνο ὁ ἑαυτός τους. Αὐτούς καί τούς καταλαβαίνω 
καί τοῦ δικαιολογῶ. Γιά σκεφτεῖτε ὅμως νά εἶχαν 
κάνει τό ἴδιο καί οἱ Πατέρες μας. Νά μήν εἶχαν πο-

λεμήσει γιά τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδας. Ὁ Παῦλος 
Μελᾶς ἀγαποῦσε πολύ τήν γυναῖκα του Ναταλία. 
Ὅμως, δέν ἔζησε καθόλου μαζί της, ἀλλά πέθανε 
πολεμῶντας χιλιόμετρα μακρυά της. Αὐτός δέν εἶχε 
ψυχή; Δέν εἶχε θέλημα καί προσωπικό συμφέρον; 
Ἀντάλλαξε τό πρόσκαιρο μέ κάτι μόνιμο, ἀλλά τό 
πίστευε! Ἄν δέν πιστεύει κανείς πώς οὐσιαστικά 
κάνει μιά συμφέρουσα αἰώνια ἐπένδυση, δέν ἀξίζει 
νά τό κάνει! Οἱ ἔξυπνοι ἄνθρωποι ὅμως ἀντάλλαξαν 
κάτι πού οὕτως ἤ ἄλλως δέν κρατάει πολύ, μέ τό ἴδιο 
ἀλλά αἰώνια. Δέν εἶναι λίγο νά θές νά κάνεις κάτι γιά 
ὅσα χρόνια μπορεῖς καί νά σοῦ δοθεῖ ἡ δυνατότητα 
νά τό κάνεις αἰώνια, χωρίς τέλος! Εἶναι;

Αὐτό εἶναι τό πιστεύω καί ἡ συνεκτική δύναμη 
τῆς Παρατάξεώς μας καί γι’ αὐτό σας εἶπα καί πρίν 
πώς αὐτή ἡ βάση δέν προδίδει τούς ἀνθρώπους! Τό 
ἔχει ἀποδείξει ὁλόκληρη ἡ ἱστορία τοῦ ἀνθρωπίνου 
γένους μέχρι σήμερα.

5. Μιά μερίδα νέων πού ἔχουν ἔρθει σέ ἀπόγνωση 
καί θέλουν νά χτυπήσουν τόν φασισμό τοῦ συστή-
ματος τάσσονται σέ ἀριστερά κόμματα ἤ καί στόν 
ἀναρχικό χῶρο. Ἐκεῖ νιώθουν ὅτι δέ τούς λένε ψέμα-
τα, ἐλεύθεροι, ὅτι ἐπαναστατοῦν. Δέν εἶναι δίκαιο 
νά τά σπάσουν ὅλα, νά ξεκινήσουμε πάλι ἀπό τήν 
ἀρχή; Ἔχουν ὀργή. Κατηγοροῦνται οἱ νέοι ὅτι δέ 
μιλᾶνε γιά τή παροῦσα κατάσταση τήν ὥρα πού 
πολλοί ἔχουν μιλήσει καί μάλιστα σέ πολύ ὑψηλό 
τόνο μέ ἀποκορύφωμα τά Δεκεμβριανά. Πῶς ἀξι-
ολογεῖτε αὐτές τίς ἐξεγέρσεις;

Προσωπικά τίς καταλαβαίνω, ἀλλά δέν τίς δικαιο-
λογῶ. Ὁ φασισμός ὑπῆρχε καί θά ὑπάρχει πάντα ὅσο 
ὑπάρχουν ἀνεγκέφαλοι καί θερμοκέφαλοι ἄνθρωποι. 
Πολύ περισσότερο σήμερα ὅπου τούς στηρίζει τό 
σύστημα μέ τό σκεπτικό τοῦ ἐκβιασμοῦ. Τό σύστημα 
τούς προωθεῖ καί παράλληλα ἀπειλεῖ τούς πολῖτες 
πώς ἄν δέν τό ἀκολουθήσουν τό μέλλον εἶναι ἡ κυ-
ριαρχία καί ἡ ἐξάπλωση τοῦ φασισμοῦ. 

ΝΑΙ! Νά τά σπάσετε ὅλα! Θά σᾶς βοηθήσω! 
Ἀλλά νά μοῦ δείξετε πρίν τί θά χτίσουμε στή θέση 
ὅσων θά γκρεμίσουμε! Ἐκτός ἄν ἔχετε σκοπό νά 
τά κάνουμε ὅλα ἀλάνα καί μετά τίποτε! Σέ αὐτό 
δέ θά συμφωνήσω. Ἀλλά στό νά τά γκρεμίσουμε 
καί νά ἐπαναφέρουμε τόν τρόπο ζωῆς πού ἔκανε 
τήν Πατρίδα μας μεγάλη καί δυνατή, θά μέ βρεῖτε 
πρωτεργάτη! Θά ἡγηθῶ αὐτῆς τῆς κίνησής σας καί 
θά σᾶς ὑπερασπιστῶ σέ ὅποιον διανοηθεῖ νά σᾶς 
κατηγορήσει. Τό ἔχω κάνει καί στό παρελθόν καί 
θά τό ἐπαναλάβω ὅσες φορές χρειαστεῖ. Κάποιοι 
ἀπό ἐσᾶς θά θυμοῦνται τόν Δεκέμβριο τοῦ 2008, 
ὅταν καιγόταν ἡ Ἀθῆνα πώς μίλησα μέ τά παιδιά 
πού κατέστρεφαν. Τά ἄκουσα! Κι αὐτά μέ τή σει-
ρά τους παραβρέθηκαν τήν ἴδια μέρα στό διάλο-
γο πού ἔγινε στήν παρουσίαση τοῦ πολιτικοῦ μας 
προγράμματος. Γιατί εἶδαν ἐνδιαφέρον. Ἔδειξα ὅμως 
ἐνδιαφέρον γιατί καί ἐγώ εἶδα σέ αὐτά τήν ἀληθινή 
ἀνησυχία καί τή διάθεση νά ἀλλάξουν τά πράγματα 
στόν τόπο μας καί ὄχι ἁπλᾶ νά τά διαλύσουμε ὅλα 
χωρίς πρόταση ἀνασύστασης.

6. Ἀπό τήν ἄλλη ἀποστασιοποιοῦνται ἀπό τά 
πολιτικά. Νιώθουν πώς δέ μποροῦν νά τά βάλουν 
μέ αὐτό τό σύστημα. Ἀφοῦ δέν ὑπάρχει ἐλπίδα του-
λάχιστον νά ἐξασφαλιστοῦν οἱ ἴδιοι.

Ἕνας ἀγῶνας σάν τό δικό μας εἶναι ταυτόχρονα 
ἡ ἐγγύηση καί ὁ τρόπος νά τά βάλει κανείς μέ τό 
σύστημα. Τό σύστημα δέν εἶναι ἀήττητο! Ἔχει ἐπι-
κρατήσει γιατί ἁπλᾶ κανείς δέν ἀσχολεῖται! Δέν 
μπορεῖ νά πιστεύει κανείς πώς ὁ παράλογος ἔχει πιό 
πολύ δύναμη ἀπό τόν λογικό. Δέν εἶναι δυνατόν νά 
τό πιστεύει κανείς αὐτό! Βάλτε τό καλά στό κεφάλι 
σας: Τό σύστημα βασίζεται στήν ἀδιαφορία μας! 
Αὐτό θέλει! Αὐτό τό τρέφει! Αὐτό τό διατηρεῖ! Ἡ 
ἐνασχόλησή μας θά τό καταστρέψει πολύ πιό εὔκολα 
ἀπό ὅτι φαντάζεστε!

7. Κάποιοι ὑποστηρίζουν πώς προτιμοῦν νά 
ἀλλάξουν τόν ἑαυτό τους. Ἡ πολιτική εἶναι κάτι 
μακρινό…

Τό ἕνα δέν ἀναιρεῖ τό ἄλλο. Ἐπιτρέψτε μου νά πῶ 
πώς τό νά ἀλλάξει κανείς μόνος του τόν ἑαυτό του 
εἶναι κάτι ἄν ὄχι ἀδύνατο, σίγουρα εἶναι δύσκολο. 
Ἡ ἀληθινή ὅμως ἐνασχόληση μέ τά κοινά –αὐτή 
εἶναι ἡ πολιτική– εἶναι καί ὁ πιό σύντομος ἀλλά 
καί πιό ἀξιόπιστος τρόπος νά διορθώσει τόν ἑαυτό 
του. Πολλές φορές καί πολλοί ἄνθρωποι λένε πώς 
ἀσχολοῦνται μέ τόν ἑαυτό τους ὡς δικαιολογία νά 
μή κάνουν τίποτε. Πάντως, ἐπαναλαμβάνω πώς ἡ 
δική μας προσέγγιση στήν πολιτική προϋποθέτει τό 

νά ἀλλάζει καί νά παρατηρεῖ ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς 
τόν ἑαυτό του κάθε στιγμή.

8. Μᾶς κατηγοροῦν ὅτι ἀδρανοῦμε πώς δέν εἴμα-
στε δημιουργικοί. Τί μπορεῖ νά δημιουργήσει κανείς 
σέ ἐρείπια τήν ὥρα πού τό μόνο πού μαθαίνει ἀπό 
μικρός εἶναι πώς νά βγάζει λεφτά. 

Ἔχετε δίκιο πώς τό σύστημα στό ὁποῖο μεγαλώ-
νετε δέν σᾶς δείχνει παρά μόνο ἕνα δρόμο: αὐτόν 
τοῦ νά ἀποκτήσετε χρήματα. Μέ ὅποιο τρόπο, μέ 
ὅποιο κόστος. Αὐτό, λοιπόν, πού χρειάζεται νά γίνει 
εἶναι νά ἀλλάξει τό περιβάλλον μέσα στό ὁποῖο κι-
νεῖστε καί δραστηριοποιῆστε. Δημιουργικός εἶναι ὁ 
ἄνθρωπος πού χρησιμοποιεῖ τήν φαντασία του καί 
βλέπει εὐκαιρίες ἐκεῖ πού οἱ ἄλλοι βλέπουν ἐρείπια. 
Μήν ἀφήνετε, λοιπόν, κανέναν νά δαμάσει τή φα-
ντασία σας, ὀνειρευτεῖτε τή ζωή πού σᾶς ἐκφράζει κι 
ἁπλᾶ ὑλοποιῆστε την! Σίγουρα ζωή δέν εἶναι μόνο 
τά χρήματα, ἀλλιῶς οἱ ἔχοντες πολλά χρήματα καί 
μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς θά ἦταν οἱ πιό 
εὐτυχισμένοι ἄνθρωποι στόν πλανήτη.

9. Τί ἔχετε νά προ-
τείνετε στόν τομέα τῆς 
ἐκπαίδευσης;

Πολλά! Ὅμως πρίν 
τήν ἐκπαίδευση, προέ-
χει ἡ Παιδεία! Ἡ Παιδεία 
εἶναι ἡ προτεραιότητά 
μας, γιατί διαμορφώνει 
τό ἦθος τῶν ἀνθρώπων. Πρέπει νά ἐνισχύσουμε τήν 
ἱστορική μνήμη καί νά συμβάλλουμε στήν ἑδραίωση 
τῆς κοινῆς ἐθνικῆς μας συνείδησης πού πηγάζει ἀπό 
τήν πίστη τῶν Πατέρων μας.

10. Μιά θέση σας ἀναφέρει πώς θά δημιουργη-
θοῦν σχολεῖα ἄθεων. Δέ θά διχαστοῦν ἔτσι οἱ ἄνθρω-
ποι; Δέ θά γκετοποιηθοῦν;

Ἡ θέση τῆς Παρατάξεως εἶναι στηριγμένη σέ δύο 
ἄξονες: (α) σχολεῖα μέ τήν κλασσική Ἑλληνική παι-
δεία, ὅπου ὅλη ἡ ἐκπαίδευση γίνεται μέ βάση τήν 
πίστη μας καί τίς ἐπιστῆμες μέσα ἀπό τό πρῖσμα 
τῆς θεολογίας (ὅπως τόσα χρόνια γινόταν στήν 
Πατρίδα μας) καί (β) σχολεῖα μέ τήν μοντέρνα 
ἐκδοχή τῆς ἐπιστήμης, ὅπου δηλαδή διδάσκονται 
οἱ ἐπιστῆμες ὅπως στή δύση, χωρίς ἀναφορά σέ 
Θεό, στείρα γνώση.

Αὐτό στό ὁποῖο ἀναφερόμαστε εἶναι ἡ πλήρης 
καί πραγματική ἐλευθερία καί ὄχι ἡ κρίση ἤ ἐπί-
κριση τῆς ἐπιλογῆς τῶν ἀνθρώπων. Ἡ Βυζαντινή 
αὐτοκρατορία ἦταν ἡ μόνη πού εἶχε πραγματική 
ἀνεξιθρησκία καί αὐτό θέλουμε νά ἀναβιώσει. Γκε-
τοποίηση εἶναι μιά ἐντελῶς πρόσφατη ἔκφραση 
πού θέλει νά ἀμνηστεύσει τήν προσπάθεια «σαλα-
τοποίησης» τῆς ἀνθρωπότητας! Μέ τό πρόσχημά 
του νά μήν ὑπάρχουν διακρίσεις, πρέπει νά κατα-
ντήσουμε ὅλους τούς ἀνθρώπους χαλαρούς ἠθικά 
ἤ ἄθρησκους ἤ χωρίς πατρίδα ἤ τελικά πολῖτες μιᾶς 
«κοινωνίας σαλάτα».

11. Πιστεύετε πῶς μόνο ἐσεῖς βιώνετε τό Ὀρθό-
δοξο φρόνημα;

Δέν καταλαβαίνω ποιό εἶναι ἀκριβῶς τό νόημα 
τῆς ἐρώτησης ἀλλά ἄν ἐννοεῖτε πώς μόνο ἐμεῖς πι-
στεύουμε ἀληθινά καί Ὀρθόδοξα, τότε σᾶς λέω ὄχι! 
Ὑπάρχουν πολλοί ἀληθινοί Ὀρθόδοξοι χριστιανοί 
στήν ὑφήλιο. Ἄν ἐννοεῖτε τό Ὀρθόδοξο φρόνημα 
μεταφέροντάς το στήν πολιτική, τότε ναί! Εἴμαστε 
οἱ μόνοι! Κανείς ἄλλος δέν εἶναι τόσο κάθετος καί 
ἀπόλυτος! Αὐτός εἶναι ἄλλωστε κι ὁ λόγος πού δη-
μιουργηθήκαμε. Ἄν ὑπῆρχε ἤδη ἐκφραστῆς αὐτῶν 
πού λέμε, θά εἴχαμε συνταχθεῖ μαζί του.

12. Τί θά σημαίνει πῶς ἡ Παράταξή σας ἔχει 
πνευματικό; Τί δουλειά  ἔχουν οἱ ἱερεῖς μέ τήν πο-
λιτική;

«Ἡ Παράταξη ἔχει πνευματικό» εἶναι μιά πρόταση 
πού πάσχει νοηματικά. Πνευματικό ὁδηγό ἔχουν 
οἱ ἄνθρωποι. Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει πνευματικό. 
Δέν ὑπάρχει ἄνθρωπος ἐπί τῆς γῆς πού νά μήν ἔχει 
πνευματικό ὁδηγό. Ἁπλᾶ κάποιοι ἔχουν ὡς πνευ-
ματικό τόν ἑαυτό τους καί κάποιοι ἄλλοι ἔχοντας 
ἐπίγνωση, ἀντιλαμβάνονται τήν ἀδυναμία τους καί 
ζητοῦν τήν βοήθεια ἀπό εἰδικούς, ὅπως ὁ ἀσθενής 
στό γιατρό. 

Ὅσον ἀφορᾶ στό δεύτερο σκέλος τῆς ἐρώτησης, 
οἱ ἱερεῖς ἔχουν καί μάλιστα καίριο ρόλο καί λόγο 
στήν πολιτική. Ἡ «πολιτική εἶναι ποιμαντική», 
ὅπως πολύ σωστά ἐπισημαίνει ὁ πρωτ. Βασίλειος 

(Συνέχεια στήν σελ. 3)
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(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 2)

Οἱ Εὐρωεκλογές τῆς 25ης Μαΐου εἶναι οἱ κρισι-
μότερες ἀπό κάθε ἄποψη. Ἡ τελευταία εὐκαι-

ρία ἐπιβίωσης τῆς δημοκρατίας ἐντός τῆς Ε.Ε., εἶναι 
ἡ ἀνάδειξη ἑνός Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου στό 
ὁποῖο ἡ συμμετοχή τῶν ἁπανταχοῦ Εὐρωπαίων 

«εὐρωσκεπτικιστῶν» θά ἔχει ἐκπροσώπηση πάνω ἀπό τό 30%–35%. Ἡ νέα σύνθεση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ 
Κοινοβουλίου θά ἀσχοληθεῖ μέ πολύ σημαντικά ζητήματα πού ἀφοροῦν στό μέλλον τῆς Εὐρώπης καί 
γι’ αὐτό ἡ ἐκπροσώπηση τῆς Πατρίδος μας ἀπό πραγματικούς Ἕλληνες πολιτικούς εἶναι ἐπιβεβλημέ-
νη! Φτάνουν πιά οἱ ξενόφερτοι καί δουλοπρεπεῖς ἐκφραστές τῆς παγκοσμιοποίησης καί τοῦ δυτικοῦ 
ἀμοραλισμοῦ! Τό Εὐρωκοινοβούλιο εἶναι ἐπί τῆς οὐσίας αὐτό πού ἀποφασίζει τό σήμερα καί τό αὔριο 
τοῦ κάθε κράτους–μέλους, συνεπῶς ὁ λόγος μας μέσα σέ αὐτό πρέπει νά εἶναι ἠχηρός, ἄν θέλουμε νά 
ἐπιβιώσουμε.

Ἡ Παράταξή μας δέν θά συμμετάσχει σέ αὐτές τίς Εὐρωεκλογές «ρομαντικά»! Δέν θά συμμετάσχει 
ὡς ἀκόμα ἕνα κόμμα πού ζητάει τήν ψῆφο τιμωρίας στά κόμματα πού κατρακύλησαν τήν Πατρίδα μας 
στή ἐξαθλίωση καί τή φτώχεια! Θά συμμετάσχει καί θά δώσει τή δική της μάχη ὡς ἡ ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ἐν Ἑλλάδι φωνή, τοῦ πανευρωπαϊκοῦ κινήματος τῶν «εὐρωσκεπτικιστῶν». Αὐτῶν πού θέλουν ἄμεσα 
καί δραστικά εἴτε νά ἀλλάξει σύσταση καί δομή τό μόρφωμα τῆς Ε.Ε. ἤ νά ἀποχωρήσουμε ἄμεσα ἀπό 
αὐτήν! Ὑπερασπιζόμαστε μέ πάθος τήν ταυτότητά μας ὡς Ἔθνος καί δέν ἀνεχόμαστε τήν ἀφομοίωση 
ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή συμπαιγνία τῆς Γερμανίας καί τῆς Γαλλίας. Σέ ὅλη τήν Εὐρώπη, ἀπό λαούς πού 
δέν ἔχουν νά χάσουν τόσα ὅσο ἐμεῖς, ἔχουν πληθύνει αὐτές οἱ φωνές, ἐνῷ ἀντίθετα στήν Ἑλλάδα ὅπου 
χάνονται τά πάντα, δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνας πολιτικός σχηματισμός πού νά συντάσσεται σέ αὐτό τό 
ρεῦμα! Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» θά εἶναι παροῦσα! Εἶναι ἱερό της χρέος καί καθῆκον!

Ἔχουμε τονίσει κατ’ ἐπανάληψη πώς ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» εἶναι μιά Παράταξη πού δέν ἐξαρτᾶται οἰκο-
νομικά ἀπό κανέναν χορηγό, οὔτε ὀφείλει ρουσφέτια! Εἶναι μιά Παράταξη πού στηρίζεται στούς φίλους 
της καί στά μέλη της, σέ ὅλους ἐμᾶς δηλαδή, τούς ἁπλούς πολῖτες, πού θέλουμε μέ ὅλη μας τήν ψυχή 
νά πάρουμε τή ζωή μας στά χέρια μας καί νά ὁδηγήσουμε ἐπιτέλους τήν Πατρίδα μας στήν πνευματική 
καί οἰκονομική ἀνάπτυξη.

Ἡ ἀνάγκη συμμετοχῆς τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» στίς τελευταῖες ἐθνικές ἐκλογές ἦταν ὑποχρέωσή μας 
πρός ὅλους τους Ἕλληνες καί τούς φιλέλληνες. Βρισκόμαστε ὅμως γιά ἄλλη μιά φορά σέ δυσχέρεια 
λόγῳ τῶν οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεών μας. Ἔχουμε δυσκολία συμμετοχῆς στίς ἐκλογές τῆς 25ης Μαΐου 
δεδομένου ὅτι τό κόστος συμμετοχῆς τῆς Παρατάξεώς μας στήν ἐκλογική διαδικασία κυμαίνεται ἀπό 
30.000€ μέχρι 40.000€ τήν στιγμή πού τά ὑπόλοιπα κόμματα δαπανοῦν ἑκατομμύρια ἀπό τόν κρατικό 
προϋπολογισμό. Τά δικά μας ἔξοδα εἶναι ἀπολύτως περιορισμένα στά ἀναγκαῖα, δηλαδή τήν ἐκτύπωση 
καί μεταφορά τῶν ψηφοδελτίων, στήν ἔκδοση τοῦ σχετικοῦ παραβόλου συμμετοχῆς στίς ἐκλογές, στήν 
ἔκδοση ἐνημερωτικῶν φυλλαδίων καί στόν ἐξοπλισμό τῶν περιπτέρων πού θά ἀποτελοῦν τά σημεῖα 
ἐπαφῆς μας μέ τούς Ἕλληνες ψηφοφόρους σέ ὅλη τήν ἔκταση τῆς Πατρίδος μας.

Σ΄ αὐτές τίς ὑποχρεώσεις οἱ λίγοι δέν μποροῦν νά ἀνταποκριθοῦν. Μποροῦμε ὅμως ὅλοι ἐμεῖς! Ἄν 
ἀναλογιστεῖ κανείς πώς στίς τελευταῖες ἐθνικές ἐκλογές (Ἰούνιος 2012) ἡ Παράταξή μας ψηφίστηκε ἀπό 
28.500 συμπολῖτες μας! Ἄν συμμετεῖχε ὁ καθένας ἀπό αὐτούς μέ 2€ (!!!) ἡ Παράταξή μας θά μποροῦσε 
νά καλύψει μέ ἄνεση τό κόστος τῶν ἐκλογῶν σύν τό χρέος πού τῆς ἀπέμεινε ἀπό τίς προηγούμενες. Μέ 
τήν ἴδια λογική, ὅλοι ἐσεῖς πού ἀπαρτίζετε τό σῶμα τῆς Παρατάξεώς μας καί εἶστε τά μέλη μας, ἄν συμ-
μετέχετε μέ 50€ ἤ 100€ ἤ ὅποιο ἄλλο ποσό ἐσεῖς κρίνετε, συμβάλλετε στό νά ξεπεραστεῖ τό οἰκονομικό 
ἐμπόδιό τῆς συμμετοχῆς μας στίς Εὐροεκλογές καί θά μποροῦμε ἀπροβλημάτιστα νά ἐπικεντρωθοῦμε 
στό οὐσιαστικό κομμάτι πού εἶναι ὁ προεκλογικός διαφωτισμός τῶν συμπατριωτῶν μας.

Ἄν ὁ καθένας καταθέσει ἄμεσα τό δικό του λιθαράκι, τό «οἰκοδόμημα» πού θά δημιουργηθεῖ θά εἶναι 
ἡ σπουδαιότερη ἐπένδυση καί θά ἀφορᾶ στό μέλλον τῶν παιδιῶν μας! Δέν ἔχει τόση σημασία νά τούς 
ἀφήσουμε ὡς κληρονομιά σπίτια καί χωράφια! Τά παιδιά μας θέλουν νά τούς ἀφήσουμε Γῆ Ὀρθόδοξη, 
Γῆ Ἑλληνική, Γῆ Ρωμαίϊκη, Γῆ Ἐλεύθερη γιά νά ζήσουν καί νά μεγαλουργήσουν!

Γιά τό λόγο αὐτό, ἡ Παράταξή μας ἔχει δημιουργήσει τόν Λογαριασμό Ἐκλογικοῦ Ἀγῶνος:

Τράπεζα: Alpha Bank
Ἀρ. λογαριασμοῦ: 353 00 2002 003780
ΙΒΑΝ: GR2201403530353002002003780)

Ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» παροῦσα στίς εὐρωεκλογές

Μέ τήν παρούσα ἐπιστολή ὁ Καποδίστριας ἀπευθύ-
νεται στή Γερουσία γιά νά ἀποφανθεῖ σχετικά μέ 

τό θέμα τῶν Τουρκοπαίδων. 
Πολλά παιδιά Τούρκων βαπτίζονταν καί γίνονταν 

Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, παντρεύονταν μέ  Ἕλληνες καί 
ἔμεναν στήν Ἑλλάδα. Κατόπιν αἰτήματός τους πρός τόν Καποδίστρια τούς εἶχε 
παραχωρηθεῖ μέρος ἀπό τά πατρικά κτήματά τους. Ὅμως λόγῳ τῆς φορολογίας 
πρός τούς κατέχοντας κτήματα, ἡ παραπάνω εὐεργεσία ἀπέβαινε ἄκαρπη. Γι’ 
αὐτό παρακαλοῦν τόν Κυβερνήτη νά ξανασκεφτεῖ τήν περίπτωσή τους. 

Ὁ Καποδίστριας προτείνει στή Γερουσία νά πληρώνουν μόνο τό ἕνα δέκατό 
τοῦ φόρου, τό εἰσόδημά τους νά μήν ξεπερνᾶ τίς 20,000 φοινίκων καί νά μήν 
μποροῦν νά πουλήσουν ἤ νά ὑποθηκεύσουν τά κτήματα πού τούς παραχω-
ρήθηκαν. 

Μέσα ἀπό τό κείμενο αὐτό ἀποδεικνύεται γιά ἄλλη μία φορά ἡ ἀγάπη τοῦ 
Κυβερνήτου γιά τόν λαό καί ὁ ἀνιδιοτελής ἀγῶνας του γιά νά ἐπικρατήσει ἡ 
κοινωνική ἰσότητα καί δικαιοσύνη. 

Πρός τῇ Γερουσίᾳ
Ναυπλίῳ, 3 Ἰουλίου 1830.

Δέν ἀγνοεῖτε, κύριοι, ὅτι πολλά Τουρκόπαιδα ἀρσενικά τέ καί θηλυκά, 
μείναντα εἰς τήν Ἑλλάδα, ἐδέχθησαν τήν Ὀρθόδοξον πίστιν, καί μετά 
ταῦτα καί εἰς ἐπιγαμίας ἦλθον μετά τῶν Ἑλλήνων.

Τούτων ἀκούσαντες ἠμεῖς τάς πολλαπλασίας αἰτήσεις, ἐνεύσαμεν νά τοῖς 
ἀπωδώσωμεν μικρόν τί μέρος τῶν ἀρχαίων αὐτῶν κτημάτων εἰς προσωρινήν 
διατροφήν. Ἀλλ’ αὐτοί ἤδη μᾶς παριστῶσιν εὐλόγως ὅτι, ὑποχρεούμενοι νά 
πληρώνωσι τόν φόρον τόν ἐπιβαλλόμενον εἰς τάς ἐθνικᾶς γαίας, καταντῶσι 
νά ὠφελῶνται τόσον ὀλίγον, ὥστε ἡ πρός αὐτούς εὐεργεσία τῆς κυβερνή-
σεως ἀποβαίνει κενή.

Ἐάν ὁμολογῆται δίκαιον τό νά μή ἀφεθῶσιν εἰς τήν ἐσχάτην ἔνδειαν οἱ 
ὑπό τῶν περιστάσεων ἐκπεσόντες κληρονόμοι μεγάλων καταστάσεων∙ ἐάν 
θεωρήσωμεν καί τῶν συμμάχων Αὐλῶν τήν περί αὐτούς ἐσομένην συμπάθει-
αν, τότε θέλει συμφωνήση μεθ’ ἡμῶν ἡ Γερουσία ὅτι ἡ κυβέρνησις ὀφείλει 
νά φροντίση περί αὐτῶν. Δυνατόν ἦτον, νομίζομεν, ἕως ὅτου ὀλικώτερον 
καί τελεώτερον προνοηθῶσι τά κατ’ αὐτούς, νά δοθῆ εἰς ἕκαστον, μέρος 
τῶν ἀρχαίων αὐτῶν κτημάτων, δίδον εἰσόδημα ἱκανόν νά τούς ζήση, ἀλλ’ 
οὐδέποτε ἀνώτερον τῶν 20,000 φοινίκων.

Τοῦτο ὅμως γενήσεται ἐπί τοῖς ἑξῆς ὄροις. Οἱ ληψόμενοι τάς γαίας θέ-
λουσι πληρώνη μόνον ἐν δέκατον, θεωρούμενοι πρός τό παρόν ὡς καρπωταί 
τῶν εἰς αὐτούς παραχωρουμένων παρά τῆς κυβερνήσεως κτημάτων, τά ὁποῖα 
δέν δύνανται οὔτε νά πωλήσωσιν οὔτε νά ὑποθηκεύσωσι.

Προσκαλοῦμεν τήν Γερουσίαν νά σκεφθῆ περί τοῦ προκειμένου, καί νά 
μᾶς εἴπη τήν γνώμην αὐτῆς. 

Ε. Βολουδάκης, πρωτοστάτης καί ἐμπνευστής τῆς προσπάθειάς 
μας. Ἱερέας μᾶς ἄνοιξε τά μάτια! Ἱερέας μᾶς ταρακούνησε! Ἱερέας 
μᾶς ξύπνησε ἀπό τό λήθαργό μας! 

Καί κάτι τελευταῖο: Ὁ κόσμος στά δύσκολα, εἰδικά στίς μέρες 
μας καταφεύγει στούς ἱερεῖς καί στίς ἐκκλησίες! Εἶναι δυνατόν, 
λοιπόν, νά λέμε ἄν ἔχουν θέση στήν πολιτική; Παντοῦ ἔχουν! 
Τούς ἐμπιστευόμαστε τήν ψυχή μας πού εἶναι ὅτι σπουδαιότερο 
ἔχουμε καί δέν τούς ἐμπιστευόμαστε τά ὑλικά; 

13. Τί εἶναι λοιπόν αὐτό ποῦ μπορεῖ νά ἑνώσει τούς νέους 
ἀνθρώπους;

Μόνο ἡ διάθεση γιά ζωή! Ἡ διάθεση γιά δημιουργία! Ὁ πόθος 
του νά μή τελματώσει ἡ ζωή! Τό ὅραμα!

14. Στόν ἐπαγγελματικό το-
μέα πιστεύετε ὅτι ἔχουμε μέλ-
λον;

Φυσικά! Μέλλον δέν ἔχει 
ὅποιος δέν ἔχει παρόν! Παρόν 
δέν ἔχει ὅποιος μένει ἀδρα-
νής!

15. Ὅσον ἀφορᾶ τούς ξένους, οἱ ἀπόψεις σας μοιάζουν μέ τῆς 
Χ.Α. … δέν εἶναι πρόσφυγες, φροντίζουμε δηλαδή νά κρατήσουμε 
ἀνόθευτο τό ἑλληνικό γένος;

Ἄλλο μοιάζω, ἄλλο εἶμαι ἴδιος. Πολλοί μποροῦν νά κάνουν 
δηλώσεις πού νά μοιάζουν μέ τίς δικές μας, κανείς ὅμως δέν τίς 
θεμελιώνει μέ πολιτικό πρόγραμμα σάν τό δικό μας. Ὅσον ἀφορᾶ 
στά περί ἀνόθευτου Ἑλληνικοῦ ἔθνους θά πῶ πώς αὐτές ὄχι ἁπλᾶ 
δέν εἶναι Ὀρθόδοξες ἀπόψεις, ἀλλά οὔτε κἄν Ἑλληνικές. Περί 
ἀνόθευτου ἔθνους μίλησαν οἱ Γερμανοί ναζιστές καί τά ἴδια ὑπο-
στηρίζουν ἀκόμα οἱ σημερινοί θιασῶτες τούς ἁπανταχοῦ γῆς.

16. Γιά τήν ὁμοφυλοφιλία; 
Ἡ φυσιολογία τῆς ἀνθρώπινης φύσης εἶναι μία: Ἄνδρες καί 

γυναῖκες. Ἡ διαιώνιση τοῦ εἴδους γίνεται μέ ἕνα καί μόνο τρόπο. 
Ἀπό ἐκεῖ καί μετά οἱ ἐπιλογές τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι σεβαστές 
μέν, ἀλλά σέ καμία περίπτωση δέν πρέπει νά προβάλλονται, νά 
γίνονται ὑπόδειγμα στίς νεαρότερες εἰδικά ἡλικίες καί πολύ πε-
ρισσότερο νά υἱοθετοῦνται ἀπόψεις περί νέων σχημάτων οἰκογε-
νειῶν. Οἰκογένεια νοεῖται μόνο στή συμβίωση ἄνδρα μέ γυναῖκα 
καί παιδιῶν ὅπου ὑπάρχουν. 

Δέν καταλαβαίνω γιατί οἱ –τάχα– μοντέρνοι ὁμοφυλόφιλοι 
θέλουν νά περιορίσουν τίς σχέσεις τους σέ παρωχημένα (ὅπως οἱ 
ἴδιοι τά θεωροῦν) μοντέλα ὅπως ὁ γάμος. Ἄς ζήσει ὅποιος θέλει 
μέ ὅποιον θέλει! Κι ἄς τό κατοχυρώσει μέ ὅποια συμβολαιογρα-
φική πράξη θέλει. Νόμος τοῦ κράτους ὅμως πού νά δικαιολογεῖ 
κάτι τέτοιο δέν μπορεῖ νά γίνει! Δέν μπορεῖ νά ἐπιβάλλουμε τό 
παρά τήν φύση ὡς φυσιολογικό. Στό κάτω-κάτω, τόσες χῶρες 
παρέχουν ἀνέσεις σέ τέτοιες ἰδεολογίες καί τρόπους ζωῆς! Ἄς 
ζήσουν ἐκεῖ τόν ἐρωτά τους. 

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ χώρα τοῦ φωτός! Δέν θά ἀφήσουμε τούς 
τυφλούς νά τή μετατρέψουν στή χώρα τοῦ σκότους.

17. Γιά τήν ἰδιωτικοποίηση τῶν πανεπιστημίων
Σύμφωνα καί σέ συνέχεια τῶν ὅσων σᾶς εἶπα γιά τά σχολεῖα, 

ἴδια εἶναι καί ἡ θέση μας στά πανεπιστήμια. Δέν μᾶς ἀπασχολεῖ 
ποιός θά ἔχει τήν διοικητική μέριμνα τῶν πανεπιστημίων. Τό κρά-
τος, ὅμως, πρέπει νά ὁρίζει καί νά ἐλέγχει τήν διδασκαλία πού 
θά γίνεται στούς δύο ἄξονες πού προανέφερα: (α) τῆς κλασσικῆς 
Ἑλληνικῆς παιδείας καί (β) τῶν δυτικῶν προτύπων.

18. Γιατί τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν νά μή γίνει θρησκειο-
λογία; Τά παιδιά ἔτσι θά εἶναι ἐλεύθερα νά ἐπιλέξουν αὐτό πού 
θέλουν μόνοι τους

Νομίζω πώς ἡ ἀπάντησή μου στήν Παιδεία καλύπτει κι αὐτό 

τό ἐρώτημα. Θά ἤθελα μόνο νά προσθέσω τό ἑξῆς: Ἔτσι ὅπως 
γίνονται σήμερα τά θρησκευτικά, μέ τά ἀθεϊστικά ἤ τά προτεστα-
ντικά πρότυπα, εἶναι ἀρκετά ἐπικίνδυνο σάν μάθημα. Οὐσιαστικά 
εἰσάγει καί προάγει θέσεις πού δέν συνάδουν μέ τήν Ὀρθόδοξη 
πίστη.

Αὐτό τό ἐρώτημα, νομίζω, μπορεῖ νά σᾶς τό ἀναπτύξει πιό πολύ 
ὁ Διευθυντής τῆς διεύθυνσης Θρησκευτικῶν τῆς Παρατάξεώς 
μας κ. Λέων Μπράνγκ.

19. Μπορεῖτε, μέ ἁπλά λόγια, νά μᾶς ἐξηγήσετε τί σημαίνει νά 
φύγουμε ἀπό τό εὐρώ; Μέ τήν δραχμή δέ θά χαθοῦν οἱ καταθέσεις 
τῶν πολιτῶν; Τά χρέη πρός τίς τράπεζες δέν εἶναι οὐσιαστικά 
χρέη πρός τόν ἑλληνικό λαό;

Μέ ἁπλᾶ λόγια ζητᾶμε νά ἀποκτήσει ξανά ἡ χώρα μας τόν 
ἔλεγχο τῆς οἰκονομίας της. Τό εὐρώ δέν εἶναι νόμισμα πού ἐλέγ-
χει ἡ Ἑλλάδα καί ἄρα μονίμως θά εἶναι ὑπόχρεη στούς ἐκδότες 
του, δηλαδή τήν Κεντρική Τράπεζα τῆς Εὐρώπης καί ἀκόμα πιό 
εἰδικά στή Γερμανία. Καμία κατάθεση σέ δραχμές δέν κινδυνεύει! 
Χρέος καί μηχανισμούς στήριξης χρειαστήκαμε λόγῳ τῆς λανθα-
σμένης ἐπιλογῆς νά ἐνταχθοῦμε στή ζώνη τοῦ εὐρώ, χωρίς αὐτό 
νά ἀποτυπώνεται καί νά ἐπικυρώνεται ἀπό τήν κατάσταση τῆς 
οἰκονομίας μας. 

Τά χρέη τῶν τραπεζῶν ἀλλά καί τά χρέη τῶν πολιτῶν πρός τίς 
τράπεζες εἶναι μιά ἀκόμα ἔνδειξη ἑνός κακοῦ οἰκονομικοῦ σχε-
διασμοῦ καί κυρίως τῆς λανθασμένης ἐντύπωσης εὐημερίας πού 
καλλιεργοῦσαν χρόνια οἱ Ἑλληνικές κυβερνήσεις χωρίς, ὡστόσο, 
νά ὑπάρχει ἀνάπτυξη καί ἄρα ἀντιστοιχία σέ πραγματικά μεγέθη 
τῆς οἰκονομίας.

20. Ἄν φύγουμε ἀπό τήν Ε.Ε. δέ κινδυνεύει ἡ ἀσφάλεια τῆς 
χώρας; Ποιά ἡ διαφορά ἄν συνεργαστοῦμε μέ τήν Ρωσία ὅπως 
ἀναφέρατε σέ κάποια συνέντευξή σας; Τό ὁμόδοξο μήπως ἔχει νά 
κάνει μέ συναισθηματισμούς κι ὄχι μέ τήν πραγματικότητα;

Μέσα στήν Ε.Ε. ποιά ἀσφάλεια ἔχουμε; Βλέπετε πώς οἱ ἑταῖροι 
μας στήν Εὐρώπη διαρκῶς ὑπονομεύουν τήν Ἐθνική μας κυριαρ-
χία, προσπαθοῦν νά καταπατήσουν καί συρρικνώσουν τήν ΑΟΖ 
μας, μᾶς πρόδωσαν, μέ τή συναίνεση τῶν Ἑλλήνων πολιτικῶν, 
στό θέμα τῶν Σκοπίων καί τῆς Κύπρου. Στήν Β. Ἤπειρο μόνος 
του ἐπί χρόνια μαχόταν ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Κονίτσης, 
κυρός Σεβαστιανός γιά τά δίκαια τῶν Ἑλλήνων πού στέναζαν 
κάτω ἀπό τό καθεστώς. Εἴδατε ἐκεῖ τήν Ε.Ε.;

Ἡ συμμαχία ἤ οἱ συμφωνίες μέ ὁποιοδήποτε κράτος δέν εἶναι 
καί δέν πρέπει νά εἶναι ἀποτέλεσμα συναισθηματισμοῦ ἤ ρομα-
ντισμοῦ. Στήν πολιτική δέν χωράει συναισθηματισμός. Αὐτό πού 
χρειάζεται εἶναι σύνδεσμος. Μεγαλύτερος πολιτικός σύνδεσμος 
ἀπό τήν θρησκεία δέν ὑπάρχει! Πᾶρτε παράδειγμα τίς μουσουλ-
μανικές χῶρες. Ἐναντιώνεσαι σέ μία καί τίς κάνεις ὅλες ἐχθρούς! 
Γιατί; Γιατί τούς ἑνώνει ὁ δεσμός τῆς πίστης. Ἔτσι λοιπόν καί ἐμεῖς 
μέ τή Ρωσία. Μᾶς ἑνώνει ἡ Ὀρθοδοξία τήν ὁποία ἡ Ρῶσοι ἔχουν 
σημαία. Καί ἐμεῖς εἴμαστε χρήσιμοι στήν Ρωσία καί ἡ Ρωσία σέ 
ἐμᾶς. Δέν εἶναι συναισθηματισμός νά ἔχεις σύμμαχο τήν ἰσχυρό-
τερη δύναμη αὐτή τή στιγμή στόν πλανήτη. Εἶναι φρόνηση καί 
πολιτική ἀπόφαση πολύ καλά θεμελιωμένη καί τεκμηριωμένη.

21. Ἔχει ὑποστηριχθεῖ ἀπό τήν Παράταξη, πῶς οἱ θέσεις της 
ὅσον ἀφορᾶ στά ἐργασιακά εἶναι παρόμοιες μέ τό ΚΚΕ, μπορεῖτε 
νά τό σχολιάσετε;

Αὐτό πού ἔχει λεχθεῖ ἐπί λέξη εἶναι τό ἑξῆς: «Ἡ Παράταξή μας 
δέν ἔχει κοινά σημεῖα καί τοποθετήσεις μέ τά ὑπάρχοντα κόμ-
ματα, ἀκόμα καί σέ ἐπί μέρους ζητήματα. Γιά νά εἴμαστε δίκαιοι, 
θά λέγαμε πώς ἴσως ἔχουμε κάποια σύγκλιση μέ τό Κ.Κ.Ε. στά 
θέματα ἐργασίας, ἀλλά κι ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ χαοτική προσέγγιση 
λόγῳ τῆς μεγάλης διαφορᾶς στήν ἰδεολογία». Ἴσως ἔχουμε κά-
ποια σύγκλιση σέ θέματα ἐργασίας ἀλλά ἔχουμε χαοτική διαφο-
ρά στήν προσέγγιση λόγῳ τῆς διαφορᾶς στήν ἰδεολογία. Εἶναι 
βασικό αὐτό καί ἔρχεται κι ὡς συμπλήρωμα στά ὅσα σᾶς ἔλεγα 

στήν ἀρχή, βασισμένος στή ρήση τοῦ Ντοστογιέφσκι. Ὅτι κι ἄν ἀντιλαμβάνεται 
ὁ ἄνθρωπος σωστά, ἄν βγάλει ἀπό τή μέση τό Θεό θά τό ὑλοποιήσει λάθος. 
Αὐτό εἶναι ἀξίωμα.

22. Τί ἐννοεῖτε ὅταν λέτε ὅτι εἶστε κόμμα εὐρωσκεπτικιστῶν;
Δέν ἔχουμε πεῖ ποτέ κάτι τέτοιο. Δέν ὑπάρχει ταμπέλα ἤ ὑπάρχον μοντέλο 

πολιτικῆς πού νά περιγράφει τήν Παράταξή μας γιατί πολύ ἁπλᾶ εἶναι κάτι 
ἐντελῶς νέο σέ παγκόσμια κλίμακα. Αὐτό πού ἔχουμε πεῖ εἶναι πώς ἡ Παράταξή 
μας ἐκφράζει μέ τίς θέσεις της τούς Ἕλληνες εὐρωσκεπτικιστές, αὐτούς δηλαδή 
πού ἔχουν προβληματιστεῖ πολύ μέ τήν πορεία τῆς Ε.Ε. Ἡ Παράταξή μας εἶναι 
ἡ μόνη πού ἔχει ἀληθινό πρόγραμμα, θέσεις καί προτάσεις γιά τήν πορεία ὄχι 
τόσο τῆς Ε.Ε. ὅσο τῆς Ἑλλάδος σέ σχέση μέ τήν Ε.Ε. Δέν εἶναι προτεραιότητά 
μας ἡ Ε.Ε., ἀλλά ἡ Ἑλλάδα.

ερωτησεισ νεων προσ τον εκπροσωπο τυπου τησ κοινωνια

(Συνέχεια στήν σελ. 4)
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Περίοδεία Στα νηΣία ροδο καί λεΣβο.
Μετά τή Λάρισα, ὁ κ. Ἠλιάδης περιόδευσε στή Ρόδο, στίς 

15 καί 16 Μαρτίου 2014, ὅπου παραχώρησε συνέντευξη 
τύπου σέ κεντρικό ξενοδοχεῖο τοῦ νησιοῦ καί τηλεοπτική 
συνέντευξη στό τοπικό κανάλι TVKOSMOS.GR

Τό τελευταῖο Σαββατοκύριακο τοῦ Μαρτίου 2014 ὁ Πρό-
εδρος καί μέλη τῆς Παρατάξεώς μας βρέθηκαν στό νησί τῆς 
Λέσβου. Οἱ κάτοικοι τοῦ νησιοῦ ἀγκάλιασαν τόν ἀγῶνα πού 
δίνει ἡ Παράταξή μας καί ἐξέφρασαν τήν ἐλπίδα τους ὅτι ὁ 
ἀγῶνας αὐτός ἀργά ἤ γρήγορα θά καρποφορήσει.

Μέ τή συνέντευξη Τύπου πού παραχώρησε ὁ Πρόεδρος 
τῆς Παρατάξεώς μας, κ. Ἠλιάδης, τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς 30 
Μαρτίου 2014, στό ξενοδοχεῖο «Λέσβιον», ὁλοκληρώθηκε ἡ περιοδεία του στό νησί.

Ὁ κ. Ἠλιάδης στή συνέντευξή του ἀναφέρθηκε στό Ὅραμα τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» καί τόνισε ὅτι ἡ Πα-
τρίδα μας θά εὐημερήσει καί πάλι ὅταν οἱ πολιτικοί μας ἄρχοντες ξαναβροῦν τό ἦθος καί τίς Ἀξίες τῆς 
πολιτικῆς τῆς Ρωμηοσύνης.

Οἱ πολιτικοί πρέπει νά βρίσκονται μέσα στήν Ἐκκλησία, τόνισε χαρακτηριστικά ὁ Πρόεδρος. Οὔτε 
μπρός οὔτε ἀπ’ ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία. Μέσα στήν Ἐκκλησία ἡ ὁποία εἶναι καί ἡ μόνη ἁρμόδια νά δια-
παιδαγωγεῖ πνευματικά τό λαό.

Ὁ κ. Κομνηνός Καμάμης, μέλος τῆς Κ.Ε. και 
ὁ Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Ἠλιάδης στη Λέσβο.

Ἀλληλογραφία δημοσιεύουμε τά γράμματά σας καί  
σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν ἐπικοινωνία

 η ΚΟΙΝΩΝΙΑ κατα το τριμηνο που περασε

τράπεζα Ἀριθμός λογαριασμοῦ IBAN
ALPHA BANK 353 00 2002 003780 GR2201403530353002002003780 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 00088811487-7 GR3809611400000000888114877

Ὁ ἀγῶνας μας ἀπαιτεῖ ἄμεσα ὑλική ἐνίσχυση!

κοΠη τηΣ αγίοβαΣίλοΠίτταΣ
Σέ μιά πολύ ὄμορφη καί δυναμική ἐκδήλωση ἡ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

ἔκοψε τήν πρωτοχρονιάτικη Ἁγιοβασιλόπιττά της σέ κεντρικό 
ξενοδοχεῖο τῆς Ἀθήνας, τήν Κυριακή 19 Ἰανουαρίου 2014.

Στήν κατάμεστη αἴθουσα «ΟΛΥΜΠΙΑ» τοῦ ξενοδοχείου 
«Στράτος Βασιλικός», τά μέλη καί οἱ φίλοι της Παρατάξεώς μας 
ἔδωσαν δυναμικό παρόν ἀποδεικνύοντας ὅτι ὁ ἀγῶνας μας, 
παρά τίς ἀνυπέρβλητες δυσκολίες, ἐξακολουθεῖ νά συνεχίζεται 
μέ ἀμείωτους ρυθμούς.

Στά πλαίσια τῆς ἐκδήλωσης ὁ Πρόεδρος τῆς Παρατάξεως, κ. Μιχαήλ Ἠλιάδης, μετά τήν ἀναφο-
ρά του στό πολιτικό γίγνεσθαι καί στίς στοχεύσεις τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ἐν ὄψει τῶν Εὐρωεκλογῶν, 
ἀπεκάλυψε τό νέο Ὀργανόγραμμα καί παρουσίασε τούς διορισθέντες σύμφωνα μέ τή νέα δομή τῆς 
Παρατάξεως, ὡς Ἐκπρόσωπο Τύπου τόν κ. Ἐμμανουήλ Βολουδάκη καί ὡς Γενικό Δ/ντή τόν κ. Ἰω-
άννη Χαραλάμπη.

Κατά τόν χαιρετισμό του ὁ Ἐκπρόσωπος Τύπου κ. Ἐμμανουήλ Βολουδά-
κης, παρουσίασε τήν νέα Ὑπηρεσία τῆς Παρατάξεως, ἡ ὁποία, ὅπως τόνισε 
χαρακτηριστικά δέ ὑπάρχει σέ καμμία ἄλλη ὀργανωτική δομή πολιτικῶν 
κομμάτων, Ὑπηρεσία Ἐκκλησιαστικῶν καί Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων, ἐπι-

κεφαλῆς τῆς ὁποίας ἀνέλαβε ὁ δρ. Θεολογίας κ. 
Λέων Μπράνγκ.

Ὁ κ. Ἰωάννης Χαραλάμπης ἀνέλυσε στή συνέχεια 
τήν δομή τοῦ νέου Ὀργανογράμματος καί παρουσί-
ασε τά πρόσωπα πού τέθηκαν ἐπικεφαλῆς στόν κάθε 
τομέα, ἀφήνοντας γιά τό τέλος τόν Ὑπεύθυνο Νεό-
τητος, κ. Γεράσιμο Βουρνά, φοιτητή Θεο-
λογίας στήν Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν, ὁ 
ὁποῖος κατά τό σύντομο χαιρετισμό του 
ἐντυπωσίασε μέ τήν ἁπλότητα καί τόν 
αὐθορμητισμό του.

Στή συνέχεια, τό λόγο πῆρε ἡ Εἰδική Νομική Σύμβουλος γιά θέμα-
τα Εὐρωπαϊκῆς  Ἕνωσης, τοῦ  Ὑπ. Ἐξωτερικῶν κα Γαλάτεια Ἀλεξάκη, 
ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τούς Θεσμούς τῆς Ε.Ε.,  τή λειτουργία τους κα-

θώς καί τό τί 
σημαίνει γιά 
τήν Ἑλλάδα ἡ 
ἀνάληψη τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς 
Προεδρίας.

Πορτοφολί Μου αδείο καί ΠωΣ να Σε γεΜίΣω!
Γυρνώντας ἀπό τό Ταχυδρομεῖο πού πῆγα νά πληρώσω τούς λογαριασμούς, κοίταξα τό πορτοφόλι 

μου πού ἦταν ἄδειο. Ἀναρωτήθηκα πῶς γίνεται νά μαζεύεις τά χρήματα μέ τόσο πολύ κόπο καί ἀγῶνα 
καί νά φεύγουν σέ δευτερόλεπτα. Ἐκείνη τήν στιγμή μου ᾖρθε στό νοῦ τό τραγοῦδι τῆς Γλυκερίας γιατί 
τά πεντοχίλιαρα δέν εἶναι πετσετάκια νά παίρνω μέ τή σέσουλα νά γράφω ραβασάκια…

Ἀλήθεια τί ὡραῖο πού θά ἦταν νά εἴχαμε λεφτά γιά νά ζοῦμε μιά ἀξιοπρεπῆ ζωή χωρίς ἄγχος καί στε-
νοχώρια, νά ζούσαμε δηλαδή μία φυσιολογική ζωή. Τό οἰκονομικό θέμα εἶναι ἕνα ἀπό τά μεγαλύτερα 
προβλήματα πού ἀπασχολοῦν τήν κοινωνία μας. Τό πρῶτο πρᾶγμα πού εὐχόμαστε καί παρακαλᾶμε 
τόν Θεό εἶναι νά ἔχουμε ὑγεία σωματική καί ψυχική. Ἐάν ὅμως ὑπάρχει τό πρόβλημα τῆς ἐπιβίωσης 
καί ἀρχίζει ἡ γκρίνια καί ἡ πίεση δέν ἔχουμε τότε οὔτε ὑγεία. 

Κοιτάζοντας τήν δική μας κατάσταση καί παρατηρῶντας τί δυστυχία ὑπάρχει γύρω μας, λέμε ὅτι 
εἴμαστε μιά χαρά. Φτάσαμε σέ αὐτό τό σημεῖο νά κοιτᾶμε τόν πόνο τοῦ διπλανοῦ μας καί νά λέμε καί 
μή χειρότερα. Κανένας ἀπό ἐμᾶς δέν περίμενε ὅτι θά φτάναμε σέ αὐτό τό σημεῖο, τῆς ἀπόγνωσης καί 
τῆς δυστυχίας.

Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μιά χώρα πηγή ἔμπνευσης καί αἰσιοδοξίας. Πιστεύω ὅτι καί αὐτή τήν φορά θά τά 
καταφέρουμε νά βγοῦμε δυνατοί καί νικητές μέσα ἀπό αὐτή τήν τρικυμία. Τό νά λυγίσουμε εἶναι τό 
εὔκολο, τό νά σταθοῦμε στά πόδια μας εἶναι τό δύσκολο ἀλλά αὐτό πού μᾶς χαρακτηρίζει σάν Χώρα 
εἶναι ἡ δύναμη ψυχῆς πού ἔχουν οἱ πολῖτες της. 

Καλόν ἀγώνα
Κατερίνα

Περίοδεία Στη λαρίΣα
Ζεστή καί ἐγκάρδια ἡ ὑποδοχή πού ἐπιφύλαξαν οἱ 

κάτοικοι τῆς Λάρισας στόν Πρόεδρο τῆς Παρατάξε-
ώς μας κ. Μιχαήλ Ἠλιάδη, τήν Κυριακή 9 Μαρτίου 
2014, σέ κεντρικό cafe τῆς πόλης.

Ὁ κ. Ἠλιάδης, στά πλαίσια τῆς ἐπίσκεψής του 
στήν πόλη, εἶχε τήν εὐκαιρία νά συναντηθεῖ μέ τούς 
κατοίκους τῆς Λάρισας, νά ἀνταλλάξει ἀπόψεις μαζί 
τους καί νά ἀναπτύξει τίς θέσεις τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
γιά τίς Εὐρωεκλογές ἀλλά καί γιά τήν τρέχουσα ἐπικαιρότητα.

Σημαντική ἦταν καί ἡ παρουσία στήν ἐκδήλωση αὐτή, ἐκπροσώπων τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων Λαρί-
σης καί Περιχώρων, ἑνός μαχητικοῦ Συλλόγου ὁ ὁποῖος διαδραματίζει οὐσιαστικό ρόλο στήν πόλη, τόσο 
στηρίζοντας ποικιλοτρόπως τίς πολύτεκνες οἰκογένειες ἀλλά καί παρεμβαίνοντας ἀποφασιστικά στά 
θέματα πού ἀφοροῦν τήν Λάρισα ἀλλά καί ὁλόκληρη τήν Πατρίδα μας. 

η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» δίΠλα ΣτίΣ ΣείΣΜοΠληκτεΣ οίκογενείεΣ  
τηΣ κεφαλλονίαΣ, Μαζί Με το Συλλογο «θεοφίλοΣ»

Ἡ Παράταξή μας πλαισίωσε τόν ἀγῶνα τοῦ 
Συλλόγου «Θεόφιλος» στίς 22 Φεβρουαρίου 2014 
γιά τήν στήριξη τῶν σεισμοπλήκτων οἰκογενειῶν 
τῆς Κεφαλ ληνίας ἀποστέλλοντας ὁμάδα νέων 
τῆς «ΚΟΙΝΩΝΙΑ» γιά νά βοηθήσει στήν τυπο-
ποίηση καί προσφορά τροφίμων, ρουχισμοῦ καί 
ἄλλων εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης στίς πολύτεκνες 
οἰκογένειες.

Ὁ Ἐκπρόσωπος Τύπου κ. 
Ἐμμανουήλ Βολουδάκης.

Ὁ κ. Λέων Μπράνγκ.

Ὁ κ. Ἰωάννης Χαραλάμπης, 
Γενικός Διευθυντής 
τῆς Παρατάξεως

Ἡ Εἰδική Νομική Σύμβουλος τοῦ  Ὑπ. 
Ἐξωτερικῶν γιά θέματα Εὐρωπαϊκῆς  
Ἕνωσης, κα Γαλάτεια Ἀλεξάκη

23. Εἶναι λογικό πάντως νά μή σᾶς ψηφίζουν, ἔχουν μέσα τους ρίσκο ὅλα αὐτά πού λέτε, ὁ κόσμος ἔχει 
ἀνάγκη νά νιώσει σιγουριά. Σιγουριά ὅτι θά ἔχει τά φάρμακά του, νά μή κινδυνεύει ἡ ζωή του… ἔστω σέ 
χαμηλό ἐπίπεδο αὐτά τούς τά προσφέρει τό κράτος, γιατί νά ρισκάρουν νά σᾶς ψηφίσουν;

28% ἀνεργία, σέ σᾶς τούς νέους 60%, 1.500.000 
ἄνεργοι ἐκ τῶν ὁποίων τό 40% μακροχρόνια ἄνερ-
γοι (δηλαδή ἔχουν περισσότερο ἀπό ἕνα χρόνο νά 
ἐργαστοῦν) εἶναι ἀσφάλεια γιά τό λαό; Ἄν ναί, καλά 
κάνει καί ψηφίζει ὅποιους ψηφίζει. Ἄν νιώθει πώς 
δέν κινδυνεύει ἡ ζωή του χωρίς σύστημα ὑγείας, 
χωρίς ταμεῖα καί συντάξεις, μέ ἀνεξέλεγκτη εἰσροή 
λαθρομεταναστῶν καί ταραχοποιῶν, μέ μιά οἰκο-
νομία πού πάει ἀπό κυβέρνηση σέ κυβέρνηση κι 
ἀπό τό κακό στό χειρότερο, μέ ἕνα πολιτικό βίο 
διεφθαρμένο, μέ διαφθορά σέ ὅλους τούς τομεῖς 
τῆς δημόσιας καί ὄχι μόνο ζωῆς, ἄν ὅλα αὐτά τόν 
κάνουν νά νιώθει ἀσφαλής, ὄχι νά μή μᾶς ψηφίσει. 
Δέν ἔχει λόγο νά ψηφίσει κάποιους πού θέλουν νά 
κάνουν τήν Ἑλλάδα νά εἶναι πρωταγωνίστρια καί 
ὄχι κομπάρσος τῆς σφαλιάρας πού εἶναι σήμερα. 
Δέν ἔχουν λόγο νά ψηφίσουν αὐτούς πού ζητοῦν καί 
θά ἀγωνιστοῦν γιά νά πάρουν πίσω τήν Ἐθνική μας ὑπερηφάνεια τήν στιγμή πού ἔχουν ὡς ἐναλλακτικοί 
του πολιτικούς–ὑπαλλήλους τῆς Ε.Ε. Στό κάτω–κάτω αὐτούς τούς συνήθισε ὁ λαός! Νιώθει καλά μαζί 
τους! Στραβός σέ πέτρα ἔκατσε κι ἐκεῖ εἶναι ὁ κόσμος ὅλος, λέει μιά σοφή παροιμία γιά νά συμπληρώσει 
μιά ἀκόμα πιό σοφή: Τυφλός, τυφλόν ὁδήγαγε καί βρῆκαν τό φῶς στό λάκκο!

24. Μέ νέους ἀνθρώπους πού ἔχει τύχει νά συζητήσουμε γιά τήν Κοινωνία, πολλοί ἐκφράζουν ὅτι τούς 
φαίνεται, μπαίνοντας στήν ἰστοσελίδα πώς ἡ παράταξη εἶναι πολύ ἐκκλησιαστική κάτι πού δέν τήν κάνει 
προσιτή σέ νέους ἀνθρώπους

Νομίζω πώς ἔχω καλύψει καί αὐτό μέ τήν ἀπάντησή μου στό δεύτερο ἐρώτημα πού μοῦ θέσατε. Ἁπλᾶ 
νά συμπληρώσω πώς ἐμεῖς δείχνουμε ποιοί εἴμαστε. Δέν τυλίγουμε τούς ἑαυτούς μας μέ ὡραία καί φαντεζί 
λόγια ἁπλᾶ γιά νά προσελκύσουμε. Ἀπευθυνόμαστε στήν λογική καί τήν κρίση τῶν ἀνθρώπων καί ὄχι 
στό νά τούς ξεγελάσουμε. Γιά μᾶς οἱ ἄνθρωποι δέν εἶναι κουνούπια γιά νά τά τραβᾶμε μέ πολύχρωμες 
λάμπες.

25. Ἀπευθύνεστε μόνο σέ ἀνθρώπους ποῦ ἀνήκουν στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο;
Προφανῶς καί ὄχι. Τί ἀπό ὅτι σᾶς περιέγραψα ἤ εἶπα θά δυσαρεστοῦσε τόν ὁποιονδήποτε νοήμονα 

ἄνθρωπο; Μήπως σᾶς εἶπα πῶς ἡ πολιτική μας θά ἀπευθύνεται μόνο στούς ἐκκλησιαζόμενους; Ἴσα-ἴσα! 
Ἡ πολιτική μας εἶναι ἡ μόνη πού καί ἀπευθύνεται καί ἀφορᾶ στό σύνολο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καί ὄχι σέ 
κάποια μεμονωμένη μερίδα του.

Κλείνοντας ἐπιτρέψτε μου μιά τελευταία ἐπισήμανση ἀπευθυνόμενος σέ σᾶς τούς νέους: Αὐτή τή 
στιγμή δέν καλεῖστε νά ἐπιλέξετε ἁπλᾶ τί θά ψηφίσετε, ἀλλά νά σταθεῖτε ἀπέναντι στή ζωή σας. Πρέπει 
νά καταλήξετε μέσα σας τί εἶναι αὐτό πού σᾶς ἐκφράζει, τί εἶναι αὐτό πού σᾶς τρέφει, τί εἶναι αὐτό πού 
θέλετε καί τί εἶναι αὐτό πού σιχαίνεστε. Οἱ προηγούμενες γενιές ἀπέτυχαν ὅταν προσπάθησαν νά ται-
ριάξουν ἀταίριαστα πράγματα ὅπως πίστη ἀπό τή μία καί ψῆφο σέ κόμματα ἀμοραλιστῶν ἀπό τήν ἄλλη. 
Πρέπει αὐτό πού πιστεύει ἡ καρδιά σας νά ἀποτυπώνεται σέ κάθε ἔκφρασή σας. Μία ἀπό τίς ἐκφράσεις 
εἶναι καί ἡ ψῆφος. Δέν μπορεῖ ἀλλοῦ νά εἶναι ἡ καρδιά σας, ἀλλοῦ ὁ νοῦς σας, ἀλλοῦ οἱ πράξεις σας καί 
ἀλλοῦ ἡ ψῆφος σας. Αὐτό ὁδήγησε τή χώρα μας στήν σημερινή κατάντια της. Νά ἡ εὐκαιρία πού ζητᾶτε 
νά χτίσετε στά ἐρείπια! Εἶναι στό χέρι σας καί μόνο νά ἀλλάξει ὁ τόπος! Νά τά σπάσετε κυριολεκτικά 
ὅλα καί νά τά φτιάξτε ἀπό τήν ἀρχή καί σωστά!

(Συνέχεια ἀπό τήν σελ. 3)

ερωτησεισ νεων προσ τον εκπροσωπο τυπου τησ κοινωνια


