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ΠΟΛΙΤΙΚΗ   ΠΑΡΑΤΑΞΗ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

 
ΟΡΑΜΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ

Σ’ αὐτές τίς δύσκολες ὧρες πού διέρχεται ἡ πατρίδα 
μας αἰσθανόμαστε πιό ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά ἐξηγή-
σουμε στόν λαό μας μέ περισσότερη εὐκρίνεια τόν λόγο 
ὑπάρξεως τῆς Παρατάξεώς μας ἀνάμεσα στίς τόσες πολι-
τικές ὁμάδες καί προσπάθειες πού ὑπάρχουν στόν τόπο 
μας.

Δηλώνουμε μέ κάθε εἰλικρίνεια ὅτι ἄν δέν εἴχαμε στό 
νοῦ καί στήν καρδιά μας κάτι ἐντελῶς διαφορετικό ἀπό 
αὐτό πού ἐκφράζουν οἱ ὑπάρχουσες πολιτικές – ἑλληνι-
κές καί παγκόσμιες – δέν θά ἐπιχειρούσαμε ἕνα τέτοιο 
ἄθλημα, τό ὁποῖο ἐκτός τοῦ μεγέθους του καί τῆς βαρύ-
τητός του ἔχει ἄμεσες δυσβάστακτες ἐπιπτώσεις στά 
πρόσωπα ὅλων ὅσοι τό ἐπιχειροῦμε, δεδομένου ὅτι ὅλοι 
εἴμαστε ἄνθρωποι μισθοσυντήρητοι καί ἀνήκουμε στήν 
μεσαία οἰκονομική τάξη.
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Η  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΜΑΣ  ΙΔΙΟΠΡΟΣΩΠΙΑ

Πρίν ἐκθέσουμε λοιπόν τό πολιτικό μας πρόγραμμα 
θέλουμε νά τονίσουμε, αὐτή τή φορά πιό ἔντονα, τήν 
πολιτική μας ἰδιοπροσωπία, ὥστε νά καταστεῖ σαφής ὁ 
λόγος τῆς πολιτικῆς παρουσίας καί ὑπάρξεώς μας στίς 
χιλιάδες τῶν ψηφοφόρων μας, πού μᾶς ἀκολούθησαν 
καί μᾶς ἀκολουθοῦν, ἀλλά καί στόν εὐρύτερο ἑλληνικό 
πληθυσμό ὁ ὁποῖος μέχρι σήμερα δέν μᾶς ἔχει γνωρίσει, 
γιατί ὅλα τά ΜΜΕ συστηματικά μᾶς ἀποκλείουν καί μέ 
κάθε τρόπο φιμώνουν τόν ἐνημερωτικό μας λόγο.

Δηλώνουμε λοιπόν, ὅτι πόθος καί σκοπός μας 
εἶναι ἡ ἐπιστροφή τῆς πολιτικῆς στήν τροχιά τῆς 
Ρωμηοσύνης, στήν πορεία πού ἀκολουθήθηκε ἀπό 
συστάσεως τῆς Βασιλεύουσας τῶν Πόλεων μέχρι καί 
τόν Μάρτυρα Κυβερνήτη Ἰωάννη Καποδίστρια.

Πιστεύουμε ὅτι   οἱ   ὅποιες ἐγχώριες ἤ διεθνεῖς πολι-
τικές πού προτείνονται σάν λύσεις στό σημερινό ἀδιέξοδο 
εἶναι μετέωρες, ἕωλες, ἄχρηστες καί ἀναποτελεσματικές, 
γιατί  δέν ἀγγίζουν τήν οὐσία τῆς τραγικῆς καταστάσε-
ως πού ἐπικρατεῖ στήν πατρίδα μας, ἀλλά καί παγκοσμί-
ως, ἀφοῦ ἡ αἰτία τῆς πολιτικῆς κακοδαιμονίας εἶναι 
ἡ διαμόρφωση τῶν ἑλληνικῶν κομμάτων τῆς Βουλῆς 
ἀπό ξένα Κέντρα, γνωστά καί ἄγνωστα  καί ἡ χειραγώ-
γησή τους ἀπό τά Κέντρα αὐτά ἄμεση καί συνεχής.
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Δέν   εἶναι  τυχαῖο, οὔτε συμπτωματικό τό 
γεγονός  ὅτι  ὅλα  τά ἑλληνικά Κόμματα ἔχουν 
«μαῦρα μεσάνυχτα» γιά τίς πνευματικές  Παρα-
δόσεις τῆς Πατρίδος μας καί γι’ αὐτό ἔχουν 
ὑποβιβάσει τήν ψυχή  τοῦ  Γένους  μας, τήν 
Ἐκκλησία, σέ ἕνα ἀπό τούς πολλούς «κοινω-
νικούς φορεῖς», χαρακτηρισμό πού πρόσφατα  
ἐπανέλαβε  ἡ  ὑπουργός  Παιδείας, μετά τήν 
ἐπίσκεψη τῆς Ἱ. Συνόδου στό Ὑπουργεῖο της!

Ἀπόρροια  αὐτῆς  τῆς  ἀποξενώσεως   τῶν  
πολιτικῶν μας Κομμάτων ἀπό τήν Ὀρθόδοξη 
Παράδοση τῆς Ρωμηοσύνης εἶναι καί ἡ ὁλοέ-
να αὐξανόμενη δουλοπρέπειά  τους  ἀπέναντι 
στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς,  ἡ  μειοδοτική στάση 
τους στά θέματα τῆς ἐθνικῆς μας  κυριαρχίας, 
ἡ  παραγωγή  ἀμοραλιστικῶν νόμων, σύμφωνα 
μέ τίς ἀπαιτήσεις καί τίς προδιαγραφές κάθε 
φαύλου, κάθε ἀμοραλιστή, κάθε καταχραστή 
καί ἐκμεταλλευτή καί ὄχι μέ βάση τίς ἠθικές 
ἀξίες τήν πραγματική δικαιοσύνη, δηλαδή τήν 
εὐνομία. Ἄθλια κατάληξη αὐτῆς τῆς πολιτικῆς, 
ἡ πνευματική καί  οἰκονομική  χρεωκοπία  τοῦ  
λαοῦ  μας.
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ΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ                             
ΑΛΗΘΙΝΗ   ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑ

Οἱ ἱδρυτές τῆς Παρατάξεώς μας πιστεύουμε ἀπόλυτα, 
ὅπως καί ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ὅτι ἡ μόνη Ἀλήθεια 
εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Χριστιανική Πίστη, ἡ ὁποία, ἄν γίνει 
πράξη, λύνει ὅλα τά πνευματικά, ψυχικά, διανοητικά 
ἀλλά καί τά βιοτικά προβλήματα  τῶν ἀνθρώπων καί 
ἐγκαθιστᾶ στίς κοινωνίες τήν βαθειά  καί ἀναφαίρετη 
εἰρήνη, τήν ἀληθινή δικαιοσύνη καί τήν ἀδελφοσύνη.

                                          Ὅμως
Ταυτόχρονα  κηρύσσουμε  τήν  ἀπόλυτη  

καί  ἀληθινή  ἀνεξιθρησκεία!

Θά ἐξασφαλίσουμε σέ ὅλες τίς τάξεις τοῦ ἑλληνικοῦ 
λαοῦ, πλήρη ἐλευθερία γιά τήν καλλιέργεια τῆς πίστε-
ως ἤ τῶν ὅποιων ἐπιλογῶν τους, μέ εἰδικές ρυθμίσεις 
γιά ὅλους τούς τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς καί ὄχι μόνο γιά 
τούς χώρους τῆς Λατρείας. Κηρύσσουμε τήν πραγματι-
κή ἀνεξιθρησκεία τῆς Ρωμηοσύνης  πού ἀνέδειξε τό 
Γένος μας Κέντρο τῆς Ὑφηλίου, γιατί διασφάλισε τήν 
ἐλευθερία ὅλων τῶν πολιτῶν, μέ ἰδανικό τρόπο, ὥστε ἡ 
ἐλευθερία τοῦ ἑνός νά μή μειώνει ἤ καταργεῖ τήν ἐλευ-
θερία τοῦ ἄλλου.
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Ἡ Παράταξή μας δέν θά ἐπιβάλει στούς πολῖτες 
ὑποχρεωτικά τόν Χριστιανισμό (ἐξ ἄλλου αὐτό εἶναι 
ἀντίθετο μέ τό ἦθος καί τίς ἐπιταγές τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ), ἀλλά καί δέν θά ἐπιτρέψει νά ἐπιβληθεῖ ἡ ἀθεΐα 
ὡς  ἐπίσημη  ἔκφραση τοῦ Κράτους στήν ἁγιομαρτυρι-
κή  Πατρίδα μας,  υἱοθετῶντας  τήν  πονηρή  ἑρμηνεία 
τῆς ἀνεξιθρησκείας, ὡς ἀπαγόρευσης τῆς θρησκείας!

   ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ, 
    ΟΧΙ  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ!

Καταδικάζουμε ἀπερίφραστα τήν πονηρή, δόλια καί 
προδοτική πολιτική πού ἀσκεῖται ἐπί δεκαετίες στήν 
Πατρίδα μας. Τήν πολιτική πού ὑπηρετεῖ  δουλικά τήν 
Παγκοσμιοποίηση καί «ροκανίζει» μέ γοργούς ρυθμούς 
τήν ἰδιοπροσωπία τοῦ Νεοέλληνα, μέ πρόσχημα τό ἄθλιο 
ἐπιχείρημα ὅτι πρέπει νά κρύβουμε τό τί πιστεύουμε γιατί 
προσβάλλουμε τούς ἀλλοθρήσκους καί τούς ἀλλοδόξους, 
Ἕλληνες ὑπηκόους ἤ μετανάστες!

Πιστεύουμε στήν Οἰκουμενικότητα τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ ἀλλά ὄχι στήν Παγκοσμιοποίηση, πού εἶναι ὁ 
πνευματικός θάνατος τοῦ ἀνθρώπου. Γι’ αὐτό θά πολε-
μήσουμε τήν Παγκοσμιοποίηση καί βροντοφωνοῦμε 
«πρός πᾶσαν κατεύθυνσιν» ὅτι ὅποιος προσβάλλεται 
ἀπό τήν Πίστη, τίς Παραδόσεις καί τήν Ἱστορία  τοῦ 
λαοῦ μας, δέν ἔχει θέση στή Χώρα μας καί πρέπει νά 
τήν ἐγκαταλείψει  τό ταχύτερο!
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Στό σημεῖο αὐτό, θέλουμε νά διακηρύξουμε  ὅτι σέ 
κανένα κρατικό λειτουργό ἤ παράγοντα πού διευθύνει ἤ 
διοικεῖ ὑπαλλήλους δέν θά ἐπιτρέψουμε νά ἀποκρύπτη τό 
θρήσκευμά του  καί τόν ἰδεολογικό του προσανατολισμό, 
διότι λόγῳ τῆς θέσεώς του ἤ τῶν ἁρμοδιοτήτων του θά 
ἔχει τήν εὐχέρεια νά τούς ἐλέγχει ψυχολογικά, νά τούς 
ἐπηρεάζει καί νά ἐξαρτᾶ  καί τήν προαγωγή τους ἀκόμη, 
ἀπό τό ἐάν καί κατά πόσον θά συγκατατεθοῦν στά δικά 
του πιστεύματα.

Η  ΑΠΟΚΡΥΨΗ  ΤΟΥ   

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΣ  ΕΥΝΟΕΙ  ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΥΣ  ΛΥΚΟΥΣ !

Μεταξύ ἀνθρώπων πού κινοῦνται στόν ἴδιο ἐργασι-
ακό χῶρο μέ ἐξάρτηση ἐργοδότη – ἐργαζομένου ἤ ἔχουν 
σχέση διδασκαλίας – μαθητείας (ὅπως στά Σχολεῖα, στά 
Πανεπιστήμια καί στά ὅμοια),  ἡ ἀπόκρυψη τοῦ ἰδεολο-
γικοῦ προσανατολισμοῦ ὄχι μόνο δημιουργεῖ ἀνατα-
ραχές στό κοινωνικό σύνολο ἀλλά καί ἐξυπηρετεῖ τούς 
κάθε λογῆς προβατόσχημους λύκους στό  νά  παραπλα-
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νοῦν, νά  προσηλυτίζουν καί νά παρασύρουν στήν πλάνη 
τούς ἀνυποψίαστους πολίτες. Γιατί αὐτός πού κρύβει τό 
πιστεύω του δέν ἔχει ἄλλο σκοπό ἀπό τό νά ἐξαπατήσει 
τούς ἄλλους γιά νά πετύχει ἄνομους σκοπούς.

Στά πλαίσια τῆς πλήρους ἀνεξίθρησκης πολιτικῆς 
μας δηλώνουμε, ἐπίσης, ὅτι ἡ νομοθεσία μας δέν θά 
προσβάλλει τή θρησκεία ἤ τά πιστεύματα κανενός, ἀλλά 
θά δημιουργήσουμε, παράλληλους τομεῖς, στούς ὁποίους 
θά ἐνταχθεῖ ὁ καθένας σύμφωνα μέ αὐτό πού πρεσβεύει, 
ζεῖ καί ἐκφράζει, μέ γνώμονά, ὅμως, νά μή χαθεῖ κανένα 
ζωτικό στοιχεῖο πού συγκροτεῖ τήν ἑλληνική πνευματική 
κληρονομιά.

Στά ἐπιμέρους προγράμματα τῶν Ὑπουργείων      
πού ὁραματιζόμαστε καί σχεδιάζουμε, θά ἀναπτύξου-
με λεπτομερῶς τό πῶς ὑλοποιεῖται ἡ πολιτική μας αὐτή, 
ἰδίως στό χῶρο τῆς Παιδείας καί τοῦ πολιτισμοῦ, ὅπου 
παρατηροῦνται  οἱ  σφοδρότερες  συγκρούσεις.

ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ  ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ:
Η    ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ  ΤΟΥ  
ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ

Τονίζουμε μέ ἔμφαση τήν εἰδοποιό διαφορά πού εἶχε 
καί ἔχει ὁ Ἕλληνας ἔναντι τῶν ἐθνῶν, ἀπό τήν ἀρχαιότη-
τα μέχρι σήμερα. Τή βαθιά πίστη στό Θεό καί τή συμμόρ-
φωση ὁλόκληρης τῆς ζωῆς του σύμφωνα μέ αὐτή τήν 
πίστη.
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Δέν  διανοούμεθα τόν Ἕλληνα σάν ἕνα  ἁπλό κατανα-
λωτή  ὅπως εἶναι ὁ Εὐρωπαῖος. Ὁ σύγχρονος Εὐρωπαῖος  
ἄνθρωπος σπάνια διερωτᾶται ἀπό ποῦ προέρχεται, τί 
σκοπό ἔχει στή ζωή καί ποῦ θά καταλήξει στό τέλος τῆς 
ζωῆς του. Γι’ αὐτό ὁ Ἕλληνας ποτέ δέν ἐκάμπτετο μπρο-
στά στό μεγαλεῖο κανενός, ἄν τό μεγαλεῖο ἐξαντλεῖτο 
στήν οἰκονομική δραστηριότητα καί στή στρατιωτική 
ὑπεροπλία.

Ἄν θέλουμε νά ξαναθυμηθοῦμε ὡς Ἕλληνες ποιά 
εἶναι ἡ εἰδοποιός μας διαφορά ἀπό ὅλα τά ἔθνη, θά δοῦμε 
ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν ἔγινε σήμερα μικρή ἐδαφικά χώρα ἀλλά 
ἦταν τέτοια ἀπό τήν ἀρχαιότητα. Ὡστόσο ποτέ δέν εἶχε 
σάν αὐτοσυνειδησία της ὅτι εἶναι μικρή χώρα, ἀλλά ἀντι-
θέτως, λόγῳ τῆς πνευματικῆς της εὐρωστίας, ἐπίστευε τό 
γνωστό σέ ὅλους δόγμα: 

«Πᾶς  μή  Ἕλλην  βάρβαρος»! 

Ὑπῆρχαν καί τότε ὑπερδυνάμεις, μέ πρώτους τούς 
Πέρσες, ἀλλά πάντα τούς ἀντιμετώπισε νικηφόρα, χωρίς 
κανένα  ἀπολύτως  πρόβλημα. 

Πάψαμε ὅμως νά διερωτώμεθα τί μεσολάβησε 
ἀπό τότε και καταντήσαμε, σάν λαός, νά χάσουμε τήν 
αὐτοσυνειδησία τῆς πνευματικῆς ὑπεροχῆς μας, γιατί 
ἀκολουθοῦμε τίς προτροπές καί τά «κηρύγματα» τῶν 
συγχρόνων πολιτικῶν μας, οἱ ὁποῖοι συνεχῶς σαλπίζουν                       
«urbi et orbi» ὅτι εἴμαστε μικρή χώρα καί δέν πρέπει νά 
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μιλᾶμε(!) στίς διεθνεῖς συζητήσεις, οὔτε νά φέρνουμε 
ἀντιρρήσεις στίς ἀποφάσεις τῶν μεγάλων Δυνάμεων! Γι΄ 
αὐτό χρεωκοπήσαμε σήμερα. Χρεωκοπήσαμε πνευμα-
τικά καί, κατόπιν, καί οἰκονομικά!

Ἄν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας, μέ τό καλλιεργημένο 
πνεῦμα τους ἀλλά χωρίς τή χάρη τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ, 
εἶχαν τόσο ὑψηλή ἐθνική αὐτοσυνειδησία, στηριγμένοι 
καθαρά στήν πνευματική τους καλλιέργεια, πόσο βαθειά 
αὐτοσυνειδησία ἔπρεπε νά ἔχουμε ἐμεῖς σήμερα, μετά 
τήν μεγαλούργηση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τόν Μεγάλο 
ἅγιο Κωνσταντῖνο ἕως καί τόν ἆθλο τοῦ 1821;

Η  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ  ΔΕΝ       

ΕΙΝΑΙ  H  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  ΜΑΣ

Ἡ παντελής ἔλλειψη ἐθνικῆς καί πνευματικῆς αὐτο-
συνειδησίας ἐκφράστηκε πρόσφατα ἀπό ἐκπρόσωπο 
μεγάλης πολιτικῆς παρατάξεως, ὁ ὁποῖος διεκήρυξε χωρίς 
ἴχνος  ντροπῆς  ὅτι «Στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση βρήκαμε 
τήν οἰκογένειά μας, τούς δικούς μας ἀνθρώπους καί 
εἶναι ἀδιανόητο νά βγοῦμε ἀπό αὐτήν τήν οἰκογένεια»! 
Καί τά διακηρύσσει αὐτά, ἐνῶ γνωρίζει ὅτι μέ τό κατά-
πτυστο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση μᾶς ἐκβιάζει 
γιά νά μᾶς δώσει χρήματα νά ὑποθηκεύσουμε τά ἐδάφη 
καί τά Μνημεῖα τῆς Πατρίδος μας! 

Εἶναι, ἀλήθεια, νά ἀπορεῖ κανείς, πῶς συμβιβάζεται 
ὁ χαρακτηρισμός τοῦ πατριώτη, τοῦ ἀνθρώπου πού θέλει 
νά ὑπηρετεῖ μέ εἰλικρίνεια τήν πατρίδα του, μέ τήν πιό 
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πάνω διακήρυξη ἀφοῦ εἶναι σέ ὅλους πιά γνωστό ὅτι ἡ 
Εὐρώπη σέ καμμιά χρονική στιγμή δέν βοήθησε τήν 
Ἑλλάδα, ἀλλά τήν χρησιμοποίησε ἤ γιά νά τῆς ἀλλοιώ-
σει τόν πνευματικό της Ὀρθόδοξο προσανατολισμό ἤ, 
ὡς ἕνα πιόνι τῆς παγκόσμιας σκακιέρας, γιά νά φέρει 
σέ δύσκολη θέση καί νά ἀπειλεῖ τούς ἀντιπάλους της.

Σαράντα ὁλόκληρα χρόνια, γιά νά θυμηθοῦμε μόνο 
τήν πρόσφατη συμπεριφορά τῆς Εὐρώπης, ἡ Εὐρώ-
πη “σφυρίζει” ἀδιάφορα μπροστά στό ἄδικο Κυπριακό 
πρόβλημα ἀλλά καί στό μεγάλο ἀγκάθι τῆς ἐδαφικῆς μας 
ἐθνικῆς κυριαρχίας, δηλαδή τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων.

Η  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ 

ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ

 Ποιά ἆραγε βοήθεια μποροῦμε νά περιμένουμε ἀπό 
τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση σέ περίπτωση πού μᾶς ἐπιτε-
θεῖ πολεμικά ἕνας λαός, ἀφοῦ σέ καιρό εἰρήνης, χωρίς 
νά ἀπαιτεῖται κάποιο κόστος, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση μᾶς 
ἀπαξιώνει καί δέν ἐκφράζεται ἔστω καί λεκτικά ὑπέρ τοῦ 
κράτους μέλους της, δηλαδή τῆς Ἑλλάδος, ἔστω καί γιά 
“τά μάτια τοῦ κόσμου”;

Μιά Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πού ἀπαξιώνει τήν Ἑλλά-
δα σέ κάθε συζήτηση ὁποιουδήποτε θέματος σέ τί μᾶς 
χρησιμεύει, ἐκτός μόνο ἀπό τό νά ἀλλοιώνει τό φρόνημα 
τοῦ λαοῦ μας καί νά μᾶς ὑποχρεώνει νά καταστρέφουμε 
τή γῆ μας καί νά θάβουμε τά προϊόντα της; Γιά νά μᾶς 
δώσει κάποιες πενταροδεκάρες τίς ὁποῖες θά ἀπαιτήσει 



www.koinwnia.com12

νά τῆς ἐπιστρέψουμε μέ πολλαπλάσιους τόκους, ἀφοῦ μέ 
τήν πολιτική της μᾶς ἐξαθλίωσε;

 Τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση τήν χρειαζόμαστε γιά νά 
ὑποχρεώσει τούς Κυβερνῆτες μας νά ἀποδεσμεύσουν τίς 
{ Ενοπλες Δυνάμεις καί τή δικαιοσύνη ἀπό τήν κομμα-
τική ἐξουσία, πρᾶγμα τό ὁποῖο εἶναι καθεστώς σέ ὅλες 
τίς Εὐρωπαϊκές χῶρες. Χρειαζόμαστε τήν Εὐρωπαϊκή 
Ἕνωση γιά νά ἐποπτεύει τό ποῦ δαπανῶνται τά χρήμα-
τα πού δόθηκαν γιά συγκεκριμένες ἀνάγκες καί ὄχι νά 
ἀφήνει τήν εὐχέρεια στούς πολιτικούς νά σφετερίζονται 
τά χρήματα πρός ἴδιόν τους ὄφελος καί κατόπιν νά ἀπαι-
τεῖ τήν ἐπιστροφή τους, ἐξαθλιώνοντας οὐσιαστικά τούς 
πολῖτες τῆς πατρίδος μας, γιά νά ἔχει τήν εὐχέρεια τελι-
κά νά κυβερνήσει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση τόν τόπο μας. 

Εἶναι δυνατόν νά ἔχουν οἱ Πιστωτικές Κάρτες 
τῶν πολιτῶν «πιστωτικό ὅριο» καί νά μήν ἔχει ἡ 
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πιστωτικό ὅριο στόν δανεισμό 
τῶν Κρατῶν, ἀλλά τό πιστωτικό της ὅριο νά 
εἶναι ἡ χρεωκοπία τῶν Κρατῶν;

Τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση δέν τήν χρειαζόμαστε γιά νά 
χρεωκοπήσουμε ἀλλά σάν ἕνα τύπο ὁρκωτοῦ λογιστή, 
γιά νά ἐλέγχει τή χρηστή διαχείριση τῶν χρημάτων πού 
αὐτή μᾶς ἔδωσε καί ὄχι ὡς ἕνα τοκογλύφο πού προσφέρει 
ἀφειδῶς χρήματα, γνωρίζοντας ὅτι αὐτά θά σπαταληθοῦν 
καί θά τά ἀπαιτήσει ὅπως τά ἀπαιτοῦν οἱ τοκογλύφοι!



13ΟΡΑΜΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ

Ἡ συνεργασία τῆς Ἑλλάδος μέ τήν Εὐρωπαϊκή 
Ἕνωση μποροῦσε νά ἀποβεῖ ἐπωφελής, τουλάχι-
στον οἰκονομικά, μόνο μέ δύο προϋποθέσεις:

α)   Ἄν οἱ κυβερνῆτες μας θά ἦσαν πνευματι-
κοί ἄνθρωποι, ἄνθρωποι τῆς δικαιοσύνης, πού ὑπηρε-
τοῦν μέ εὐσυνειδησία τό δημόσιο συμφέρον, ὁπότε θά 
διεκδικούσαμε  μέ ἀξιώσεις αὐτά πού δικαιούμεθα 

καί 

β)  Ἄν ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ἀσκοῦσε τούς 
ἐλέγχους πού ἔπρεπε νά ἀσκεῖ στά χρήματα πού 
αὐτή χορηγεῖ καί ὄχι νά γίνεται συμπαίκτης τῶν Ἑλλή-
νων πολιτικῶν στό πιό ἄθλιο καί βρώμικο οἰκονομικό 
παιχνίδι τοῦ αἰῶνος!

Ἡ Παράταξή μας λοιπόν ὑπάρχει καί 
ἀπευθύνεται πρός τό λαό καί πρός τήν 
Εὐρώπη λέγοντας καί στούς δύο τά ἴδια 
ἀκριβῶς πράγματα, γιατί σιχαίνεται τή 
διγλωσσία, ἡ ὁποία ἐξ ἄλλου ἀποτελεῖ καί τό 
συστατικό τῆς ὑπάρξεως καί λειτουργίας ὅλων 
τῶν μέχρι σήμερα κομμάτων τῆς Βουλῆς.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΜΟΝΗ  ΜΑΣ 

ΣΤΗΝ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  ΕΝΩΣΗ

Ἡ Παράταξή μας ἱδρύθηκε γιά νά μιλήσει μέ ἐντελῶς 
διαφορετικό τρόπο στόν Ἑλληνικό λαό καί νά τοῦ δηλώ-
σει ὅτι, πρίν διατυπώσει ὁποιαδήποτε ἐπιμέρους πολιτι-
κή ἀφορῶσα τούς τομεῖς τῆς δημόσιας ζωῆς, διαβεβαι-
ώνει ὅτι, ἄν ἤθελε ὁ λαός νά τῆς ἐμπιστευθεῖ τή διακυ-
βέρνηση τῆς Χώρας μας, προτίθεται νά παραμείνει στήν 
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση μόνο μέ ὅρους πού θά ὑπαγορεύσει 
ἡ Ἑλλάδα, μέ ὅρους πού ἔχει δικαίωμα νά ὑπαγορεύσει 
ἡ Ἑλλάδα βάσει τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς 
Ἑνώσεως, τούς ὁποίους ὅρους, ὅλες οἱ ἑλληνικές κυβερ-
νήσεις, ἐνεργοῦσες ἐπί ζημία τῆς Πατρίδος μας,  δέν διεκ-
δίκησαν ποτέ οὔτε προτίθενται νά διεκδικήσουν.

Ὁ πρῶτος ὅρος, πρίν κἄν συζητηθεῖ τό θέμα τοῦ 
λεγομένου χρέους τῆς Πατρίδος μας, θά εἶναι ἡ ἀπαίτη-
ση λεπτομεροῦς καταγραφῆς τῶν ὀφειλομένων χρημά-
των καί τοῦ λόγου τῆς ὀφειλῆς των, ὥστε νά ὑπάρξη ἡ 
δυνατότητα νά δημευθεῖ ἡ περιουσία ὅλων τῶν Ἑλλήνων 
πολιτικῶν πού ἐμπλέκονται στήν τραγωδία τῆς Πατρί-
δος μας. Δηλαδή τό γιατί δανειστήκαμε χρήματα, ἀπό 
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ποιές πηγές ἔχει γίνει αὐτός ὁ δανεισμός, τί προμηθευ-
θήκαμε μέ τά χρήματα αὐτά, τί ὠφελήθηκε ἡ χώρα μας 
ἀπό αὐτόν τόν δανεισμό καί πῶς ἐξακολούθησε ἐπί μία 
εἰκοσαετία ὁ δανεισμός αὐτός χωρίς νά γίνεται σταδια-
κή ἐπιστροφή τῶν ἤδη δανεισθέντων χρημάτων. Ἕνας 
τέτοιος δανεισμός μέ τόση προθυμία δικαιολογεῖται μόνο 
ἀπό τοκογλύφους καί ὄχι ἀπό οἰκονομικές ἑνώσεις σάν 
τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση πού ἀποσκοποῦν στήν εὐημερία 
τῶν μελῶν της.

  Ὁ δεύτερος ὅρος εἶναι, νά λάβει θέση ἡ Εὐρω-
παϊκή Ἕνωση στό θέμα τῆς ἀπαγορεύσεως ἐξαγωγῆς 
πετρελαίου, οὐρανίου καί ἄλλων πολυτίμων ὀρυκτῶν 
ἀπό τό ὑπέδαφος τῆς Πατρίδος μας καί νά μᾶς δοθοῦν 
ἐξηγήσεις.

Τρίτος ὅρος, νά τεθεῖ εὐθέως τό ἐρώτημα: Ἔχει 
παραιτηθεῖ ἡ Ἑλλάδα ἀπό τή διεκδίκηση τῆς ἔντοκης 
ἐπιστροφῆς του ὑποχρεωτικοῦ δανείου, τοῦ ἔτους 1942 
πρός Γερμανία καί Ἰταλία; Ἄν ναί, νά μᾶς δοθοῦν γραπτές 
ἀποδείξεις, ὥστε νά καταλογισθοῦν εὐθῦνες σέ Ἕλληνες 
πολιτικούς.

Ἄν δέν ἔχει παραιτηθεῖ ἡ Ἑλλάδα αὐτῆς τῆς διεκδι-
κήσεως, προτίθεται ἡ Ε.Ε. νά ἀναγκάσει τίς χῶρες αὐτές 
νά ἐξοφλήσουν τίς ὑποχρεώσεις τους πρός τήν Ἑλλάδα 
ὅπως ἐκβιάζει τήν Ἑλλάδα νά ἀποπληρώσει τίς δικές της 
ὑποχρεώσεις;
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   Τέταρτος ὅρος, νά  τεθεῖ θέμα ἀμέσου ἐπιστρο-
φῆς τῶν τόνων χρυσοῦ τῆς Ἑλλάδος, πού βρίσκονται  στά 
θησαυροφυλάκια  Ἀγγλίας καί  Ἀμερικῆς.

    Πέμπτος  ὅρος, νά παύσει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλά-
δος νά εἶναι ὁ θησαυροφύλακας τοῦ Ἑλληνικοῦ χρυσοῦ, 
δεδομένου ὅτι ἡ κατ’ εὐφημισμόν ὀνομαζομένη Τράπε-
ζα τῆς Ἑλλάδος εἶναι μιά ἰδιωτική ἑταιρεία τῆς ὁποίας 
μόλις τό 6% ἐλέγχει τό  Ἑλληνικό Δημόσιο, ἡ δέ προσπέ-
λαση στό θησαυροφυλάκιο γιά ἔλεγχο τῶν ἀποθεμάτων 
χρυσοῦ εἶναι ἀπρόσιτη καί στόν Πρόεδρο τῆς Δημοκρα-
τίας καί στόν Πρωθυπουργό ἀκόμη χωρίς τήν ἄδεια τοῦ 
Προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας.

Ἐάν ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση δέν δώσει ἀπαντή-
σεις σέ ὅλα αὐτά τά ἐρωτήματα καί κατά συνέ-
πεια δέν ἱκανοποιήσει αὐτά μας τά αἰτήμα-
τα, εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι ἡ περαιτέρω 
παραμονή μας στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση εἶναι ὁ 
ὁρισμός τῆς ἐσχάτης προδοσίας!
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