Διασπορά
Πρακτόρων
στα ΜΜΕ
Αναδιατάσσουν τους πράκτορες τους στα ελληνικά
ΜΜΕ οι Αμερικανοί, τοποθετώντας τους σε θέσεις κλειδιά τηλεοπτικών σταθμών
και πρωτίστως εφημερίδων
σ’ αυτή τη φάση. Τους μετακινούν μεθοδικά από το ένα
έντυπο στο άλλο, επιδιώκοντας να μεγιστοποιήσουν τις
δυνατότητες προβολής των
αμερικανικών θέσεων. Έχοντας πλέον συνειδητοποιήσει
ότι οι σχέσεις τους με ορισμένους εκδότες δεν αρκούν
για να τους διασφαλίσουν το
πέρασμα της αμερικανικής
γραμμής και των αρχών που
σταδιακά θα διαμορφώσουν
μια ελληνική κοινή γνώμη
ευνοϊκή προς τις ΗΠΑ, οι
Αμερικανοί ασχολούνται μεθοδικά με το να διασπείρουν
τους πράκτορές τους στον
ευρύτερο δυνατό αριθμό
εντύπων, αποφεύγοντας
άχρηστες υπερσυγκεντρώσεις ανθρώπων τους σε ορισμένα έντυπα, όσο
σημαντικά και αν είναι αυτά.
Το γεγονός ότι το σύνολο
σχεδόν των μεγάλων ελληνικών εφημερίδων πολιτικής
επιρροής έχει περιέλθει σε
φάση «τέλους εποχής» λόγω
εξάντλησης των βιολογικών
ορίων των περισσότερων παραδοσιακών εκδοτών και
λόγω υπέρογκων χρεών, διευκολύνει τα μέγιστα τα σχέδια των Αμερικανών.
Αλλαγές κυοφορούνται και
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
πολλών ΜΜΕ. Κυκλοφορούν
ήδη αρκετές φήμες και πληροφορίες για μυστηριώδεις
υπεράκτιες εταιρείες που γίνονται κάτοχοι αξιόλογων
ποσοστών του μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που κατέχουν ΜΜΕ.
Η ουσία είναι πως ο αμερικανικός έλεγχος επί ελληνικών
μέσων ενημέρωσης ουδέποτε ήταν τόσο ισχυρός όσο
σήμερα, αν πιστέψει κανείς
τα όσα λέγονται. Πρόκειται
για εξέλιξη με μοιραίες
πολιτικές επιπτώσεις.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ
Σε άμεσο κίνδυνο οι δημοκρατικές ελευθερίες
«η απειλή να χαρακτηριστείς ότι εκστομίζεις χουντικές απόψεις δεν πτοεί
πλέον κανέναν. Δεν με νοιάζει να λέτε ότι έχω τέτοιες
απόψεις» Κ. Τασούλας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
της ΝΔ
Αποκαλυπτικός των προθέσεων της ΝΔ ο εκπρόσωπος
δεν δίστασε να μιλήσει στη
συνέχεια για «εκπροσώπους μειοψηφιών τους
οποίους ανεχόμαστε γιατί
τους κληρονομήσαμε από
τη μεταπολίτευση, που
υπήρχε ανάγκη να αποδειχτεί ότι η Ελλάδα έχει περίσσευμα ελευθερίας»,
εννοώντας τα κόμματα και τις
παρατάξεις της αριστεράς.
H διαβόητη «επανίδρυση
του κράτους» που αποτέλεσε το κεντρικό προεκλο-

γικό σύνθημα της ΝΔ αποδεικνύεται ότι αποτελούσε
μέρος ενός συνολικότερου
σχεδιασμού για τον περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών, την κατάργηση
κοινωνικών δικαιωμάτων και
την παράδοση του δημόσιου
κεκτημένου στο μεγάλο κεφάλαιο. Η σταδιακή μεταστροφή της πολιτικής των
ΜΜΕ, που δεν έγινε χωρίς
ανταλλάγματα στους ιδιοκτήτες τους, ο ρόλος των σκοταδιστών της εκκλησίας που
αναβαθμίστηκε θεσμικά, η
προσπάθεια κατάργησης της
μόρφωσης μέσω της ιδιωτικοποίησης στην εκπαίδευση
και τέλος η φασιστική αντιμετώπιση των καθολικών αντιδράσεων του φοιτητικού
κινήματος σε αυτούς τους
σχεδιασμούς δεν αφήνουν
περιθώρια αμφισβήτησης

περί της «νέας επανίδρυσης» του κράτους της δεξιάς.
Η διαπίστωση του επίτιμου
αρχηγού ΓΕΝ ναυάρχου Αντ.
Αντωνιάδη για τη στάση του
Σούρλα που του επετέθη για
τις θρησκευτικές του αντιλήψεις είναι χαρακτηριστική:
«τη θεωρώ επικίνδυνη,
γιατί η έκπτωση μου είναι
το μόνο που μπορεί να ζητήσει ο κ. Σούρλας στην
κοινοβουλευτική δημοκρατία. Είμαι σίγουρος ότι αν
προεβλέπετο φυλάκιση θα
ζητούσε τη φυλάκισή μου,
και αν προεβλέπετο πυρά,
θα με έστελνε στην πυρά.
Αν είχε τις δυνατότητες,
νομοθετικές ή συνταγματικές, θα έκανε κανονικό κυνήγι μαγισσών» («Βήμα»
18/11/2006).
Συνέχεια στην 2η σελίδα

ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μας εξαπατούν πάλι!

Από τη ανάληψη των καθηκόντων της η
νέα διοίκηση του Δήμου Αμαρουσίου συνεχίζοντας την ίδια πολιτική αδιαφάνειας
της προηγούμενης, καλλιεργεί μεθοδικά
την εικόνα υπερχρέωσης του δήμου προκειμένου να επιβάλλει νέα φορολογικά
μέτρα και να υπερχρεώσει ακόμη περισσότερο τα δημοτικά ταμεία με νέα δάνεια,
στέλνοντας τα χρέη στους δημότες.
Ο κ.Πατούλης προσπαθεί να συγκαλύψει
τα πολιτικά σκάνδαλα, της ΝΔ και του
ΠΑΣΟΚ στο δήμο,τις διαπλοκές με συγκεκριμένους επιχειρηματίες, τα τρωκτικά και
τους υπεύθυνους ομιλώντας γενικώς περί
«ευθύνης» Τζανίκου και συνεργατών του.

Σε άμεσο κίνδυνο οι δημοκρατικές ελευθερίες
Η στηλίτευση της ενέργειας φίμωσης αρχηγού κόμματος ( ο Σούρλας έκλεισε τα
μικρόφωνα στον Αλαβάνο στη Βουλή)
από τη δημοσιογράφο Ντόρα Νταϊλιάνα
που τη χαρακτήρισε «φασιστικής αντίληψης» οδήγησε στη παραπομπή της,
μετά από απαίτηση του Σούρλα, στο πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Στην ίδια
κατεύθυνση δε μπορεί να θεωρηθεί τυχαία η απαίτηση του αμπελοφιλόσοφου
Πολύδωρα για «δήλωση μετανοίας» και
«πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων» από το ΣΥΝ.: «η διαφορά μας
είναι ότι εγώ είμαι νόμιμος και αυτοί
είναι έκνομοι» είπε ο υπ.δημόσιας τάξης,
για τη λειτουργία του ΣΥΝ. («Αυγή»
28/12/2006).
Η ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ φοιτητικών παρατάξων, (ΕΑΑΚ) φοιτητών, αλλά και του προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ Λ. Απέκη από την
αστυνομία αποτελούν μέρος αυτών των

σχεδιασμών, μαζί με τις εκατοντάδες κάμερες που κατασκοπεύουν καθημερινά τη
ζωή μας και φακελώνουν τις πολιτικές
δραστηριότητές μας.

Το τελευταίο σκάνδαλο με τα «ομόλογα»
(βλ. χρήματα των ασφαλισμένων) απόδειξε την απάτη του κράτους της δεξιάς
σε όλο της το μεγαλείο.

Το αιματοκύλισμα του μεγάλου συλλαλητήριου της 8ης Μάρτη απ’ τα ΜΑΤ,
και η παραπομπή δεκάδων διαδηλωτών
στα δικαστήρια δεν αφήνουν περιθώρια
αμφιβολίας περί των προθέσεων και των
σχεδιασμών αυτής της κυβέρνησης.

Η σημερινή κυβέρνηση δεν διαθέτει
πλέον κοινωνικά ερείσματα. Η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση
(ΠΑΣΟΚ) έστρωσε τα προηγούμενα
χρόνια το χαλί για να περάσουν σήμερα οι σχεδιασμοί της Ν.Δ.

Ο κίνδυνος της εκτροπής είναι προφανής και άμεσος.

Η θέση του Παπανδρέου υπέρ της ιδιωτικοποίησης στην εκπαίδευση δεν απέχει
καθόλου απο αυτήν του Καραμανλή.

Οι αντιδράσεις της κοινωνίας με κορυφαία
πράξη τη μαζική συμμετοχή στα επαναλαμβανόμενα συλλαλητήρια των τελευταίων μηνών είναι ενδεικτικές των
αντιστάσεων που αναπτύσσονται και είναι
ικανές να ανατρέψουν τα σχέδια της κυβέρνησης και των συνοδοιπόρων της.

Η πολιτική και των δύο κομμάτων βρίσκεται στην ίδια λογική. Αυτήν της εξυπηρέτησης του αδηφάγου τέρατος της
αγοράς. Οι εργαζόμενοι έχουν σήμερα μια
πλήρη εικόνα του στημένου δικομματικού
σκηνικού. Μπορούν να το ανατρέψουν!

ΔΗΜΟΤΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μας εξαπατούν πάλι!

ή αλλιώς, παράνομων διαφημιστικών
πινακίδων, 3,5 εκ. ευρώ, αποκαλύπτουν μόνο τις προθέσεις της νέας διοίκησης για την πολιτική που
σχεδιάζει να
ασκήσει.
Η αγωνία της νεοδημοκράτη κ. Πατούλη
για τους εργαζόμενους και τις αμοιβές
τους μοιάζουν με τα κροκοδείλια δάκρυα
του κ. Αλογοσκούφη για τις «ανίδεες» διοικήσεις των ταμείων που έφαγαν τα
χρήματα των εργαζομένων. Για τους εργαζόμενους στο δήμο επαρκούν τα
δημοτικά τέλη που πληρώνουμε. Για
νέες εργολαβίες – «έργα» και φιέστες
δεν έχουμε σκοπό να πληρώσουμε!
Εάν υπάρχει έλλειμμα 280 εκ.i, οφείλουν να δώσουν πλήρη στοιχεία.
- Ποιο είναι ακριβώς το έλλειμμα
αναλυτικά. - Πού πήγαν τα λεφτά
- Που πήγαν τα λεφτά των δανείων.
- Σε ποια έργα και υπηρεσίες δαπανήθηκαν – ποιοι τα διαχειρίστηκαν.
- Ποιες εταιρίες και ποιοι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες ωφελήθηκαν.
- Ποιοι τέλος υπεξαίρεσαν χρήματα.
Τα ευφυολογήματα του τύπου «πληρώναμε τέλη κυκλοφορίας για αυτοκίνητα που είχαν αποσυρθεί», ή
«λείπουν υλικά από τις αποθήκες»,
μόνο γέλια προκαλούν.
Τα ανείσπρακτα τέλη των κλήσεων
της «παράνομης» στάθμευσης, 1,5 εκ.
ευρώ, ή τα ανείσπρακτα τέλη των, έτσι
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Η μείωση των εσόδων του δήμου που
ισχυρίζεται ο κ. Πατούλης τι σημαίνει;
Ότι έχει προφανώς σκοπό να τα αυξήσει. Αλλά πώς αυξάνονται τα έσοδα του
δήμου αν δεν μετατραπεί σε κερδοσκοπική εταιρία με εμάς τους δημότες σε πελάτες;
Η νέα διοίκηση προφανώς συνεχίζει
το χρεοκοπημένο μοντέλο του Δήμου
Α.Ε. της προηγούμενης που θα οδηγήσει σε νέα χρεοκοπία.
Εάν ήθελαν να ενημερώσουν τους συμπολίτες μας δεν χρειαζόταν η πανάκριβη διαφημιστική εκστρατεία με το
γνωστό φυλλάδιο σε κάθε σπίτι. (μιας και
δεν έχουν χρήματα τα ταμεία… αλήθεια
πόσο κόστισε το έντυπο;) Θα αρκούσε

μια κόλλα χαρτί με ένα αναλυτικό και
πραγματικό κυρίως, προϋπολογισμό
εσόδων – εξόδων. Πόσα εισπράττει ο
δήμος και πόσα χρειάζεται για να λειτουργεί. Πόσα λεφτά λείπουν από τα ταμεία, με συγκεκριμένα στοιχεία, που
πήγαν και ποιοι κερδοσκόπησαν σε
βάρος μας.
Δεν περιμένουμε από τη νέα διοίκηση
να είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
Δεν περιμένουμε καμιά διαφάνεια και
είμαστε βέβαιοι για τα αποτελέσματα.
Ας σκεφτούν οι δημότες ότι στο «χρεοκοπημένο» μας δήμο, όπως ισχυρίζεται
ο νέος δήμαρχος, ότι στη τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου εγκρίθηκαν ομόφωνα οι προτάσεις για νέες
«αισθητικές παρεμβάσεις», νέες αναπλάσεις και αναθέσεις μελετών! Μαζί με
αυτά και αγάλματα της Αμαρυσίας Αρτέμιδος και του Σπύρου Λούη που μας
είχαν λείψει….«Αλλαξε ο Μανωλιός….
ή τι είχες Γιάννη – τι είχα πάντα…»
Η δ.κ. ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ καλεί τους
Μαρουσιώτες και τις Μαρουσιώτισσες να
αντιδράσουν στους σχεδιασμούς της
νέας διοίκησης. Να στείλουμε το μήνυμα ότι «δεν μασάμε». Ως εδώ!
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ – 19/4/2007

Προς τους εξωραϊστικούς συλλόγους και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων
και κάθε άλλο μαζικό φορέα του Αμαρουσίου

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Οι υπογράφοντες την παρούσα ανακοίνωση και πρόσκληση έχουμε χάσει συγγενείς, φίλους ή συμπολίτες μας στο
οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής της
πρωτεύουσας και στην πόλη του Αμαρουσίου. Σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια θρηνεί ένα θύμα εξαιτίας των
τροχαίων ατυχημάτων:
- Λόγω της αυθαίρετης κατάληψης των
κοινόχρηστων χώρων από αμέτρητες
φωτεινές και μη γιγαντοαφίσες υπαίθριας
εμπορικής και πολιτικής διαφήμισης.
- Λόγω άλλων αμέτρητων αυθαίρετων
κατασκευών, ακατάλληλων οδοστρωμάτων, ελλιπούς φωτισμού κ.λπ.
- Το 82% των αυτοκινητικών ατυχημάτων γίνονται μέσα στις μεγάλες πόλεις.
Γι‘ αυτό απευθυνόμαστε σε όλους εσάς
και τους οργανωμένους φορείς που εκπροσωπείτε εκφράζοντας και τα δικά
σας αισθήματα.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝα συναντηθούμε την
Τετάρτη 25 Απριλίου 2007 και ώρα 7
μ. μ. με την έγκριση του Διοικητικού
σας Συμβουλίου στο ιδο Δημοτικό
Σχολείο, Ίωνος και Κανάρη, περιοχής
Αναβρύτων, για να πάρουμε από κοινού την πρωτοβουλία ώστε να προβούμε αμέσως στις απαραίτητες και
ενδεδειγμένες ενέργειες, αρχίζοντας
με την οργάνωση ημερίδας στο Μαρούσι την Τετάρτη 23 Μαΐου 2007Σκοπός των ενεργειών μας θα είναι να
αποδοθούν ελεύθεροι σε όλο τον πληθυ-

σμό της πόλης μας και σε όλους τους κατοίκους της χώρας, οι κοινόχρηστοι
χώροι της Ελλάδας, οι χώροι πρασίνου,
οι νησίδες ασφαλείας, τα πεζοδρόμια
κ.λπ. που αποτελούν δημόσια κτήση,
στα πλαίσια ενός γιγαντιαίου πανεθνικού
προγράμματος οδικής ασφάλειας.
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα υπογεννητικότητας. Η πρώτη
αιτία θανάτου του πληθυσμού της, από
18-44 ετών, είναι τα τροχαία. Και επί εικοσαετία και πλέον είναι πρώτη μεταξύ
των χωρών της Ε. Ε. στα αυτοκινητικά
ατυχήματα με ανυπολόγιστο κοινωνικό
και οικονομικό κόστος.
Σκοπός όλων μας είναι να ενημερωθεί ο
λαός για τις αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία δεν είναι καθόλου μοιραία και κατατάσσουν την Ελλάδα στη
χορεία των απολίτιστων, βαρβάρων και
υπανάπτυκτων τριτοκοσμικών κοινωνιών.
Γιατί να πληρώνει τεράστιο φόρο αίματος στην άσφαλτο η χώρα μας; Τη
στιγμή που μπορούν να ληφθούν
αμέσως μέτρα για πλήρως ασφαλές
οδικό περιβάλλον;
Στο Μαρούσι, ενώ έχουν ληφθεί δύο
ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου το 2002 και το 2006, να ξηλωθούν οι εκατοντάδες παράνομες διαφημιστικές πινακίδες-παγίδες θανάτου,
όχι μόνο δεν ξηλώθηκαν, πριν ή μετά τον
θάνατο του Γιάννη Σταυρουλάκη, στις

19/12/2005, του Παπαρρήγα και άλλων,
αλλά παραμένουν σε λειτουργία και
χρήση με πλαστογραφημένες άδειες, για
να εισρέει πακτωλός χρημάτων σε ορισμένους επαγγελματίες διαφημιστές και
κατασκευαστές.
Τον πανεθνικό αυτό αγώνα τον υποστηρίζει όλος ο πληθυσμός της χώρας. Ήδη
καταγγέλλουν με την υπογραφή τους το
έγκλημα αυτό 2.500 συμπολίτες μας. Και
η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται
καθώς και κάθε άλλη σχετική διαμαρτυρία και ενέργεια, με απώτερο σκοπό διά
του διαρκούς και κοινού συντονισμένου
αγώνα μας να τεθεί τέρμα στη γενοκτονία της ασφάλτου.
Μαρούσι 19/3/2007
Σταυρουλάκης Μανώλης
Τσιώκος-Πλαπούτας Θανάσης
Αναστασιάδου-Ψαράκη Κατερίνα
(πρώην δημοτική σύμβουλος)
Δημόπουλος Βασίλης
(ΡhD Ασφάλεια Δικτύων)
Μπέης Λεωνίδας (καθηγητής)
Παπαϊωάννου Νικόλαος (γεωλόγος)
Μανιός Γιάννης (φοιτητής)
Μούρτζη Στέλλα (βιοτέχνης)
Ντόνγκα Φωτεινή (μαθηματικός)
Λιαρμακόπουλος Παναγιώτης
(πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ)
Γαρδέλης Κωνσταντίνος
πρ. πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου
Αμαρουσίου)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Προτεραιότητα στη καταλήστευση των οδηγών και περιφρόνηση της ανθρώπινης ζωής!
Είναι γνωστή σε όλους η άθλια κατάσταση
του οδικού δικτύου σε όλη τη χώρα. Επίσης
γνωστή είναι η προχειρότητα εκτέλεσης των
έργων και η άθλια ποιότητα των κατασκευών, αποτέλεσμα της διαπλοκής των πολιτικών με τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Στη συντριπτική πλειοψηφία των οδικών
ατυχημάτων το οδικό δίκτυο παίζει τον κυρίαρχο ρόλο. Το γνωστό πέταλο του Μαλλιακού έχει θάψει κόσμο. Το ίδιο όλο το
οδικό δίκτυο της δυτικής Ελλάδας και το σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου.
Ωστόσω το Υπ. Μεταφορών της ΝΔ αποφάσισε να δώσει «προτεραιότητα στη ζωή» και
αύξησε τα ..πρόστιμα.
Η εξόφλησή τους επιβεβαιώνει πλήρως τη
λογική των ταξικών διαχωρισμών . Όποιος
έχει λεφτά να πληρώσει μέσα σε 10 μέρες,
π.χ. ένα πρόστιμο 1000 ευρώ, πληρώνει 500

Ωστόσω παραμένει σε ισχύ και στον νέο
κώδικα η διάταξη που προβλέπει ότι οι
δολοφονικές διαφημιστικές πινακίδες
πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 40
μέτρων απο το οδόστρωμα, κατα μήκος
του οδικού δικτύου.
Πότε η τροχαία βεβαίωσε παράβαση
στους υπεύθυνους; Ποτέ! Ούτε πρόστιμα
δεν προβλέπει η ταξική μας νομοθεσία!
μόνο! Αν περιμένει να μαζέψει τα λεφτά από
το υστέρημα των 600 ευρώ το μήνα που
παίρνει και το καταφέρει σε δύο μήνες, τότε
πληρώνει ολόκληρο το ποσό, δηλαδή άλλα
500. Τέτοια τοκογλυφία αλλά και επίσημη
κρατική απαξίωση προς τους οικονομικά
ασθενέστερους, δηλαδή τη πλειοψηφία των
εργαζομένων, δεν έχουμε ξανακούσει!!!

Οι φίλοι συμπολίτες που ξεκίνησαν την
πρωτοβουλία απομάκρυνσης των πινακίδων, έλαβαν “πλούσιες” διαβεβαιώσεις
απο τον νέο δήμαρχο του Μαρουσιού, ότι
θα βρούμε αυτές που είναι παράνομες
(γιατί χρειάζεται χρόνο να διαπιστώσεις ότι
όλες είναι παράνομες...) και θα ¨τις ξηλώσουμε μαζί”. Πότε; Άλλο ένα τεστ αξιοπιστίας για το νέο δήμαρχο...
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Το Μαρούσι απέκτησε
το δικό του Αβραμόπουλο...
Το “ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ” θα μεταφέρει ο κ. Πατούλης
απο τα Ιεροσόλυμα, αφού θα συμμετέχει στην αποστολή του Υπ. Εξωτερικών. Είναι η πρώτη φορά σημειώνουν δελτία τύπου και “παπαγαλάκια” του
τοπικού τύπου, που Δήμαρχος Αμαρουσίου συμμετέχει σε τέτοια αποστολή! Τέτοιες “τιμές” για το Μαρούσι...Μετά
θάρθει και ο λογαριασμός με τις νέες τιμές στα δημοτικά τέλη κι
ότι άλλο σκαρφιστούν “οι σύμβουλοι” προκειμένου να “ανταπεξέλθουν στα χρέη” Τζανίκου. Γνωστό και πολυφορεμένο το
κόλπο. Η παράταξη του κ. Πατούλη (ΝΔ) τόκανε σημαία και κέρδισε τις εκλογές μέχρι που τα έρημα τα ομόλογα πήραν εκδί-
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ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ!

Στη συνάντηση του με τον κ. Χριστόδουλο, αφού
πρώτα παρακολούθησε τη λειτουργία της 11/3 στο
Χαλάνδρι ο ευσεβής κ. Πατούλης, συζήτησε για τα
ζητήματα της Παιδείας και της Αυτοδιοίκησης με τον
ενδιαφερόμενο αρχιεπίσκοπο, και “καθ’ ύλην αρμόδιο”*...“Όπου γάμος και χαρά” ...Προτεραιότητα στο προσωπικό
μας ιματζ. * Αναγνωρίζει ο Δήμαρχος στην εκκλησία θεσμικό
ρόλο στα ζητήματα της εκπαίδευσης;
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ΟΙ ΦΙΕΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

Η συνάντηση με
τον κ.Φασούλα
του ΠΑΣΟΚ στο
Πειραιά ήταν δηλωτική των προθέσεων για τα μελλούμενα.
Κοινό σημείο αναφοράς τους
τα χρέη των δήμων Μαρουσιού - Πειραιά και πώς θα τα
αντιμετωπίσουν”.
Έχουμε και λέμε λοιπόν: Οι
δύο δήμαρχοι θα αναλάβουν
κοινές πρωτοβουλίες. Ποιές; Η
εξής μία επι της ουσίας (όπως
την ανακοίνωσαν): Θα απαιτήσουν απο τις ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ που δραστηριο-
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ποιούνται στα όρια των δήμων
τους (ούτε κουβέντα για τις
πολλαπλάσιες ιδιωτικές) αντισταθμιστικά οφέλη για τις επιβαρύνσεις απο τη λειτουργία
τους.
Θα μετακυλίσουν δηλαδή τα
χρέη στους πολίτες, στους Δημότες! Οι εκατοντάδες πολυεθνικές της Κηφισίας, το THE
MALL, τα νέα εμπορικά κέντρα
κ.λ.π. δεν επιβαρύνουν τη
πόλη με τη λειτουργία τους.
Την επιβαρύνει π.χ. η ΔΕΗ, ο
ΟΤΕ, το ΙΚΑ πιθανόν, τα νοσοκομεία ίσως... Ότι ανήκει στο
δημόσιο τομέα.

Με την ευκαιρία της ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ, μια
νέα φιέστα στο κατάμεστο απο συμπολίτες μας της
τρίτης ηλικίας ΚΑΠΗ. Οι κ.κ. Πατούλης και Καμπούκος προλόγισαν την νέα “θεσμική” κυρία του Μαρουσιού, Μαρίνα Σταυράκη - Πατούλη.
Κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση είπε: "Θα μπορούσαμε αβίαστα να συμπεράνουμε ότι ο αγώνας για την εξύψωση της γυναίκας δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο όνομα μιας αρρωστημένης απελευθέρωσης, στον
αντίποδα δηλαδή, στον εκφυλισμό της γυναικείας φύσης που θα συμβάλλει σε μια νέα εξάρτηση ή υποβάθμιση.” Δεν καταλαβαίνουμε, τι σημαίνει αυτό; Και παρακάτω, πρότεινε “Την αλλαγή της νομοθεσίας και την κατάργηση απάνθρωπων θεσμών, όπως π.χ. η προίκα.” Αν δε
μας απατάει η μνήμη, η προίκα έχει καταργηθεί πολλά χρόνια...Τέλος ζήτησε τη “συμμετοχή
της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία, ώστε η γυναίκα να εξασφαλίσει την οικονομική της
αυτοτέλεια.” Μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι οι γυναίκες δεν εργάζονταν...Εργάζονται όμως και
στις περισσότερες περιπτώσεις είτε είναι υποαμειβόμενες είτε καταδυναστεύονται απο την
αντρική κυριαρχία αλλά και απο την αδηφάγο ιδιωτική πρωτοβουλία, (βλ. και “δημοκρατία της
αγοράς”) της οποίας βέβαια είναι θιασώτες το ζεύγος Πατούλη. Επίσης να υπενθυμίσουμε
στην ομιλήτρια ότι η προσάρτηση στο επώνυμο κάθε γυναίκας αυτό του ανδρός συζύγου δεν
εξυπηρετεί ούτε την αναγνωρισιμότητα, ούτε βεβαίως πολύ περισσότερο καθίσταται υποχρέωση κάθε γυναίκας. Αποτελούσε λύση ανάγκης πριν απο αρκετά χρόνια όταν με το γάμο οι γυναίκες έπαιρναν υποχρεωτικά το επώνυμο του συζύγου τους και επεδίωκαν έτσι να
αντισταθούν σε αυτή την ιδιότυπη,απαράδεκτη και ρατσιστική κοινωνική τους ισοπέδωση.
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η κ. Μαρίνα Σταυράκη - Πατούλη
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Οι συναντήσεις με τους υπουργούς και την παροχολογία δεν
έχουν τέλος...Με τον κ. Γιακουμάτο συμφώνησαν να πηγαίνει
γιατρός του ΙΚΑ στο ΚΑΠΗ να

γράφει συνταγές. Λείπουν οι γιατροί που λείπουν απο το ΙΚΑ, προσλήψεις δεν γίνονται,
...αλλά για τη δημοσιότητα του κ. Πατούλη
δεν έχει σημασία. Ντόρος να γίνεται.

...και φυσικά τα προβλήματα παραμένουν
και θα πολλαπλασιάζονται καθημερινά με αυτή τη πολιτική

Οι “Κόντρα στο καιρό” ξελασπώνουν τον Πατούλη της ΝΔ
Ζούμε στη δίνη των συντηρητικών πολιτικών
επιλογών της σημερινής κυβέρνησης των «νεοδημοκρατών», οι παλαιότεροι «δημοκράτες»
ήταν ο Καραμανλής της ΕΡΕ με τις εκλογές
βίας και νοθείας και ο Μητσοτάκης της
…αποστασίας. Οι προηγούμενοι «προοδευτικοί» του ΠΑΣΟΚ άνοιξαν το δρόμο στη σημερινή κυβέρνηση που επιδιώκει να
κεφαλαιοποιήσει τη κληρονομιά της αυτή και
να προχωρήσει ακόμη περισσότερο προκειμένου να ικανοποιήσει το αδηφάγο τέρας των
«δυνάμεων της αγοράς». Έτσι κατακτήσεις
και δικαιώματα δεκαετιών, τίθενται εν αμφιβόλω, προκειμένου κάθε δημόσια και κοινωνική υποδομή να παραδοθεί στο τέρας της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Οι σημερινοί δήμοι δεν θα μπορούσαν να
αποτελέσουν εξαίρεση. «Δήμος πρότυπο» ο
δήμος του Μαρουσιού, μετατρέπεται σε μία
ανώνυμη κερδοσκοπική εταιρία.
Την προηγούμενη διοίκηση Τζανίκου (βλ.
ΠΑΣΟΚ) διαδέχτηκε αυτή της ΝΔ (βλ. Πατούλης). Η Α.Ε επεκτείνεται...
Το θέμα όμως αυτού του σημειώματος δεν
είναι να αναλύσει άλλη μια φορά τα παραπάνω. Επιδιώκει να δείξει ότι η συνέπεια
λόγων και πράξεων μια μερίδας του «ευρύτερου χώρου της αριστεράς» δεν συνάδει με το
κλίμα αμφισβήτησης, αντίστασης και δράσεων μεγάλης μερίδας της κοινωνίας που
αγωνίζεται να φρενάρει σήμερα αυτή την
αντιλαϊκή πολιτική. Αντίθετα με την επιμονή
της στη λογική του «διαλόγου», των εισοδισμών και των αντιλήψεων « περί συμμετοχής» (βλέπε συνδιοίκησης), στηρίζει τις
πολιτικές που αντιμάχεται ο λαός, ενσωματώνεται σε ένα σάπιο σύστημα και το χειρότερο,
εγκλωβίζει αριστερούς ανθρώπους σε αυτές
τις επιλογές.
Με αυτό το σημείωμα θέλουμε να απαντήσουμε και σε όσους προεκλογικά (δημοτικές
εκλογές) μιλούσαν για συνεργασίες στο χώρο
της αριστεράς, ή μας έψεγαν, αφελώς πιθανόν
ή εκ του πονηρού διόλου απίθανο, για τις
επιλογές μας.

Η νέα διοίκηση του δήμου στο
Μαρούσι «παρουσιάζει» τον
υποτιθέμενο προϋπολογισμό.
Ο επικεφαλής της δ.κ. «Κόντρα
στον καιρό» παρουσιάζεται «συνεργάσιμος» ψηφίζει ΠΑΡΩΝ και δηλώνει ότι αναμένει τις
πρωτοβουλίες του κ. Πατούλη για
να κρίνει….
Τι κι αν σήμερα όλη η εκπαιδευτική κοινότητα και η νεολαία βρίσκεται στους δρόμους,
τι κι αν αγωνιζόμαστε να περισώσουμε κεκτημένα δεκαετιών, τι κι αν οι ζαρντινιέρες
σπάνε τον κόσμο στο ξύλο, ο κ. Μαγιάκης
αναγνωρίζει στο δήμαρχο της κυβέρνησης
«τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στους
πρώτους 3,5 μήνες της θητείας του» (;)
απαιτεί ένα πιο αξιόπιστο σχέδιο προϋπολογισμού, αλλά αναρωτιέται «εκτός αν κι εσείς
βρεθήκατε (η παράταξη της ΝΔ) όπως όλοι
εμείς, εννοεί την παράταξή του, εμπρός σε
ένα τείχος αδιαφάνειας και σιωπής, της
προηγούμενης διοίκησης» (!)
Που να το περίμενε ο κ. Πατούλης ότι θα
έβρισκε τέτοια υποστήριξη.
Στη συνέχεια αναφέρεται στη μεγάλη φορολόγηση των δημοτών για να καταλήξει στα
παρακάτω αδιανόητα: «Η μεγάλη φορολογία
των πολιτών από το Δήμο εκτός από τη Δημοτική Αρχή ευαισθητοποιεί και τους εργαζόμενους στο Δήμο που πρέπει να ασκούν τα
καθήκοντα τους με μεγαλύτερη αφοσίωση
και παροχή ποιοτικά καλύτερων υπηρεσιών
προς τους δημότες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να θεσπίσετε δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών.»
Προτείνει δηλαδή την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ των
εργαζομένων, άλλο που δεν θέλει ο κ. Πατούλης, εδώ χύνεται αίμα για να την περάσει
η κυβέρνηση στους δημόσιους υπαλλήλους,
τους εκπαιδευτικούς κ.λ.π. Αναρωτιόμαστε
πραγματικά: Πέραν του αδιανόητου «περί
αξιολόγησης», πότε αντιμετώπισε πρόβλημα ο κ. Μαγιάκης από τους εργαζόμε-

νους στο δήμο Αμαρουσίου; Και είναι δυνατόν να χρεωθούν οι εργαζόμενοι τις πολιτικές
επιλογές της προηγούμενης και κάθε διοίκησης εν προκειμένω του δήμου;;;
Η κατρακύλα δεν σταματάει εδώ: Στις προτάσεις της η δ.κ. «Κόντρα στο καιρό» περί της
χρηματοδότησης υπηρεσιών και δραστηριοτήτων αναρωτιέται: «Τι ακριβώς σκοπεύετε
να κάνετε με τη Δημοτική Αστυνομία όπου η
δαπάνη για το 2007 περιορίζεται μόνο στα
68.800 ευρώ;»
Τι εννοεί ο «υπερασπιστής της πόλης»; Να
πληρώσουμε παραπάνω οι δημότες προκειμένου να αποκτήσει κι άλλους περιφερόμενους
πραίτορες ο δήμος;
Φυλάξαμε για το τέλος το καλύτερο: Ο κ.
Μαγιάκης εγκαλεί για αργοπορία τη νέα δημοτική αρχή και την καλεί να προκαλέσει τη
δέουσα « επιμονή των υπηρεσιών του Δήμου στην είσπραξη των τελών από τις νόμιμες διαφημίσεις, που θα πρέπει να
αποτελέσει κύριο στόχο σας» (!!!).
Ποιες είναι οι «νόμιμες» διαφημίσεις κύριε
«υπερασπιστή» της πόλης;
Αντιλαμβανόμαστε ότι όσοι εμπιστεύθηκαν
τους ψήφους τους στους «Κόντρα κ.λ.π.», δεν
αισθάνονται δικαιωμένοι. Εμείς που είχαμε
προειδοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από
την ΑΙΧΜΗ και όχι μόνο, για αυτό που απέμεινε μετά τη διάσπαση του ενιαίου σχήματος
το 2002, δεν επιδιώκουμε να κεφαλαιοποιήσουμε τις εκτιμήσεις μας που επιβεβαιώνονται σήμερα. Ωστόσο έχουμε την απάντηση
σε όσους καλόπιστα μας ζητούσαν μια διευρυμένη συνεργασία. Σε κάθε ευαισθητοποιημένο, αριστερό και αξιοπρεπή πολίτη
μεταθέτουμε το ερώτημα: Ποια αριστερά;
(και ποιες συνεργασίες)
Είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση που οφείλει να διεξάγεται παράλληλα
με πράξεις, δράσεις και αγώνες στην κατεύθυνση της αριστεράς της αμφισβήτησης, της
άρνησης της συναλλαγής και της ενσωμάτωσης, της αριστεράς που χρειαζόμαστε για να
ορίζουμε και να καθορίζουμε το μέλλον μας.
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ και ΤΗΣ (ΣΥΝ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΑΓΙΑΚΗΣ “Η κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει το δήμο” (!)
Με δελτίο τύπου η δ.κ. “κόντρα στο καιρό”
και ο επικεφαλής της προσωπικά καλούν
τη κυβέρνηση να στηρίξει τον δημαρχό
της κ.Πατούλη! Δεν ξανάγινε...
Αιτία; Η αδυναμία όπως δηλώνει ο σημερινός δήμαρχος να ανταπεξέλθει οικονομικά
ο δήμος, λόγω των χρεών που άφησε η
προηγούμενη διοίκηση. Το γνωστό παραμύθι. Σε τι συνίσταται η βοήθεια της κυβέρνησης; Στις εγγυήσεις του ελληνικού
δημοσίου που απαιτούνται, προκειμένου
να αναχρηματοδοτηθούν τα δάνεια. Δηλαδή καινούρια δάνεια, που φυσικά θα
κληθούμε εμείς οι δημότες να τα ξανα-

πληρώσουμε. Αυτό άλλωστε επιδιώκει η
νέα διοίκηση της ΝΔ στο δήμο. Να νομιμοποιήσει τη νέα υπερχρέωση και τα καινούργια χαράτσια που σχεδιάζει.
Αυτή είναι η λύση, στα οικονομικά προβλήματα, που αντιμετωπίζει, ίσως ο δήμος
μας; Λέμε ίσως γιατί η σημερινή διοίκηση
παρά τις μεγαλοστομίες ότι θα αποκαλύψει με στοιχεία τη κακοδιαχείρηση της
προηγούμενης, στοιχεία δεν έχει δώσει
μέχρι σήμερα και εκτιμούμε ότι δεν θα
δώσει και στο μέλλον. Η επαναχρηματοδότηση των προηγούμενων δανείων υπακούσει σε αυτή τη λογική. Της απόκρυψης,

της αδιαφάνειας και της συνέχισης της κακοδιαχείρησης.
Η δ.κ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ υποστηρίζει την
αγωνιστική διεκδίκηση των θεσμοθετημένων πόρων που παρακρατεί αυθαίρετα η
κεντρική διοίκησητα τελευταία χρόνια
και την απόδοσή τους στο δήμο. Ο δανεισμός αποτελεί αδιέξοδο, επιβαρύνει τους
δημότες και κυρίως εξυπηρετεί τη συγκάλυψη της κακοδιαχείρησης των προηγούμενων διοικήσεων αφού η υποτιθέμενη
δημοσιοποίηση στοιχείων, έτσι λένε τώρα
ορισμένοι, υπονομεύει την ,,, “πιστοληπτική ικανότητα” του δήμου.
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Νεο «απριλιανά συμπτώματα»
Θα κλείσουν το “Αντί”;
40 χρόνια κλείνουν αυτό τον
Απρίλη απο την 21η του 1967 που οι
αμερικάνοι επέβαλλαν στη χώρα μας την
εφτάχρονη χούντα των συνταγματαρχών.
Η επέτειος της φασιστικής επιβολής
θα «γιορταστεί» συμβολικά εφέτος
με το κλείσιμο του πολιτικού περιοδικού ΑΝΤΙ που σηματοδοτεί
στην ουσία το τέλος της ελευθερίας
του τύπου. Ο τυποκτόνος νόμος Βενιζέλου απέφερε καρπούς. Η δικαστική
απόφαση που στηρίχτηκε σε αυτόν
αφορά την διένεξη μεταξύ του συλλέκτη Βλάση Φρυσίρα και του εκδότη
του περιοδικού Χρήστου Παπουτσάκη. Αιτία
ρεπορτάζ του συντάκτη Μάνου Στεφανίδη
που θεωρήθηκε δυσφημιστικό για τον ενάγοντα. Ο εκδότης καταδικάστηκε να του πληρώσει 80.000 ευρώ, ποσό που θα του ‘απάλυνε»
το πόνο της δυσφήμησης… Φυσικά ουδείς ενδιαφέρθηκε για την ουσία του δημοσιεύματος
που όπως ισχυρίζεται ο συντάκτης του είναι
μεν αυστηρό αλλά δεν απέχει από την αλήθεια.
Το ποσό που επιδικάστηκε είναι αδύνατον να
καταβληθεί από τα πενιχρά έσοδα του περιοδικού. Ο Φρυσίρας δεν δέχτηκε κανένα διακκανονισμό και προχώρησε σε κατάσταση της
ακίνητης περιουσίας του εκδότη. Στις 18
Απρίλη θα ακολουθήσει ο πλειστηριασμός.
Μόνη σωτηρία του περιοδικού οι αναγνώστες
που μπορούν να βοηθήσουν συνδρομητικά.
Ωστόσο η ουσία, όπως σημειώνει Η ΑΥΓΗ
βρίσκεται αποκλειστικά στην αυξανόμενη και
μεθοδευμένη λογοκρισία που έχει αρχίσει να
επιβάλλεται τα τελευταία χρόνια και έφτασε

στο αποκορύφωμά
της με τον τυποκτόνο
νόμο Βενιζέλου (του ΠΑΣΟΚ).
«Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει εξαιρετικά
ενισχυμένα (στα όρια της εξόντωσης, μερικές
φορές) ποσά για αδικήματα που διαπράττονται μέσω του Τύπου. Το μέτρο αποσκοπούσε
στον περιορισμό των καταχρήσεων του
Τύπου (και μάλιστα του ηλεκτρονικού) εις
βάρος του πολίτη, αλλά εξελίσσεται σε μάστιγα, καθώς συχνά εφημερίδες, περιοδικά
και ραδιοτηλεοπτικά μέσα αντιμετωπίζουν
αγωγές με αξιώσεις αποζημιώσεων πολλών
χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ. Είναι
γνωστό ότι στην κατασκευή αστικών διεκδικήσεων έναντι του Τύπου “ειδικεύονται” δικηγόροι-“κοράκια”, οι οποίοι αναζητούν τους
ενδιαφερόμενους και αναλαμβάνουν εργολαβία την υπόθεση. Πρόκειται για βιομηχανία
εκβιασμού.
Και τα δικαστήρια; Συχνά οι αποφάσεις χαρακτηρίζονται ως αποτέλεσμα “ρουλέτας”.

Μια μεταφορά, μια εικόνα λόγου για την ενίσχυση του ρεπορτάζ, μια κρίση που δεν μπορεί να έχει την αποδεικτική στερεότητα της
δικαστικής απόφασης, ένας πολιτικός χαρακτηρισμός συμπεριφοράς που υπολαμβάνεται
ως προσωπική συκοφαντία αρκούν για
να δοθεί ηθική ικανοποίηση και να επιδικαστεί χρηματική αποζημίωση. Αποτέλεσμα δεν είναι να ενισχύεται η
δημοκρατική δεοντολογία, αλλά να παραβιάζεται η ελεύθερη έκφραση και
πληροφόρηση του πολίτη, συχνά προληπτική αυτολογοκρισία των δημοσιογράφων. Εξυπακούεται ότι τα χοντρά
παιχνίδια συνεχίζουν, καθώς όσοι για επιχειρηματικούς ή πολιτικούς λόγους επιλέγουν να
συκοφαντήσουν τους αντιπάλους τους προϋπολογίζουν το κόστος της αποζημίωσης και
αναλόγως πράττουν.
Ο νόμος αυτός, όπως έχει και όπως εφαρμόζεται δεν συνάδει με την αρχή της ελευθερίας
του λόγου και του τύπου. Οφείλει να καταργηθεί. Αλλιώς κανένας δεν θα μπορεί να κρίνει και να σατιρίζει ελεύθερα, δηλαδή, πιο
απλά, η ελευθεροτυπία στην χώρα μας θα
αποτελεί φενάκη *για έναν ακόμα λόγο
έστω).»
Όσοι θεωρούν ότι μπορούν να βοηθήσουν με
μια νέα συνδρομή ας επικοινωνήσουν με το
ΑΝΤΙ στα τηλέφωνα 2107232713 –
2107232819. Ο λογαριασμός του ΑΝΤΙ: Εθνική
Τράπεζα 172 400 506-60 Χρήστος Παπουτσάκης.

Χαρακτηριστικά αποσπάσματα του “εθνικού” παραληρήματος στον τύπο της εποχής
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ΕΔΩ ΗΤΑΝ Η ΟΥΣΙΑ...
Πώς ή δικτατορία μεγάλωσε τις εισοδηματικές ανισότητες

Οι σχέσεις των δικτατοριών με
τον πολιτισμό και την αισθητική ήταν πάντα στενές όσο και
ιδιόρρυθμες. Εκτροπές από την
ομαλή σχέση των πραγμάτων
στο πολιτικό επίπεδο, δεν μπορούσε παρά και στο αισθητικό
να είναι αυτόνομες περίοδοι
γεμάτες με τα ανάλογα χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
Στην επταετία, η όψη και η ποιότητα που πήραν στην Ελλάδα
η δημόσια ζωή (τελετές της
εξουσίας, εθνικές γιορτές, στολισμοί κτιρίων και χώρων κλπ.)
και μεγάλο μέρος της ιδιωτικής
(το καθημερινό βίωμα της αισθητικής «άποψης» της δικτατορικής εξουσίας στις παραπάνω
περιπτώσεις), επιβεβαίωναν καθημερινά την μορφή του οράματος της 21ης Απριλίου.
Πραγματικά, το όραμα των
πραξικοπηματιών που για επτά
χρόνια έγινε πραγματικότητα
στον Τόπο μας, είχε μια αισθητική μορφή τόσο κακόγουστη
και αποκρουστική, όσο επαχθής υπήρξε αντίστοιχα η πολιτική του διάσταση...
Ποιοί όμως ωφελήθηκαν, ποιοί
στήριξαν τη χούντα και γιατί;
Διαβάστε δίπλα...

Όπως είπαμε, στις αρχές της δεκαετίας του 60 οι εισοδηματικές
ανισότητες στη χώρα ήταν μεγάλες. Τούτο προκύπτει από τά
αποτελέσματα της οικονομομετρικής έρευνας που έκανα για την
περίοδο εκείνη. Επειδή λείπουν
τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία (οικογενειακοί προϋπολογισμοί) ή ίδια έρευνα δεν μπορεί να
γίνει για την Ι πρόσφατη περίοδο
ώστε να κάνουμε συγκρίσεις με
την κατάσταση τής προδικτατορικής περιόδου. Παρ‘ όλα αυτά,
από ενδείξεις πού έχουμε φαίνεται ότι στη διάρκεια της δικτατορίας οι εισοδηματικές ανισότητες
μεγάλωσαν ακόμη περισσότερο.
Η δημιουργία εύκολων κερδοσκοπικών ευκαιριών, ο πληθωρισμός και οι άνευ
προηγουμένου φορολογικές
παραχωρήσεις και προνόμια
στο μεγάλο κεφάλαιο είχαν
σαν αποτέλεσμα σημαντικές
μετατοπίσεις εισοδημάτων και
πλούτου από τις κατώτερες
στις ανώτερες εισοδηματικές
τάξεις τού πληθυσμού. Παραθέτουμε εδώ μερικά ενδεικτικά στοιχεία:
Το 1973 ο μέσος όρος των ονομαστικών ημερομισθίων στη
βιομηχανία αυξήθηκε κατά
12%. Την ίδια χρονιά οι τιμές
των τροφίμων, πού αποτελούν
τα 2/3 των δαπανών των εργατικών οικογενειών, αυξήθηκαν
κατά μέσο όρο 21,2% και ό γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή
16%. Συνεπώς, τα πραγματικά
ημερομίσθια των εργατών μειώθηκαν το 1973 : κατά 4 -6%.
Ενώ τα πραγματικά ημερομίσθια

μειώθηκαν, το προϊόν κατά εργάτη στη βιομηχανία αυξήθηκε
γύρω στο 10%. Από τα στοιχεία
αυτά προκύπτει ότι οι βιομηχανικοί εργάτες έχασαν: α) 4 - 6%
τού εισοδήματος τους από τον
πληθωρισμό και β) 10% από τη
μη συμμετοχή τους στην αύξηση
τού βιομηχανικού προϊόντος, δηλαδή έχασαν συνολικά 10 -18%.
Άλλα και στα προηγούμενα χρόνια ή αύξηση των πραγματικών
ημερομισθίων ήταν μικρότερη
από την αύξηση τού προϊόντος
κατά εργάτη. Στην περίοδο 1967
-73 ενώ το προϊόν κατά εργάτη
στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά
80%, τα πραγματικά βιομηχανικά
ημερομίσθια αυξήθηκαν μόνο
κατά 46%. Παρ‘ όλο ότι δεν
υπάρχουν στοιχεία φαίνεται ότι
την ίδια εξέλιξη είχε ή αμοιβή εργασίας και στους άλλους κλάδους
παραγωγής.
Τις απώλειες αυτές εισοδήματος,
όπως τις εκτιμήσαμε πιο πάνω,
καρπωνόταν ή πλούσια τάξη
των κεφαλαιούχων. Από στοιχεία πού συγκεντρώσαμε προκύπτει ότι το μέσο ποσοστό
ακαθαρίστων κερδών το 1971
έφτασε περίπου το 30% και το
1973 το 45% τού παγίου κεφαλαίου. Το ποσοστό τούτο δεν ξεπερνούσε το 12% την
προδικτατορική περίοδο και
κυμαίνεται μεταξύ 7-8% στις
ξένες χώρες. Τα μεγάλα αυτά ποσοστά κερδών δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο τής μετατόπισης
εισοδημάτων από τους μισθωτούς στους κεφαλαιούχους μέσω
τής πληθωριστικής διαδικασίας.
Ήταν συνάμα αποτέλεσμα τής
χρηματοδοτικής ενίσχυσης και
των φορολογικών παραχωρήσεων στο μεγάλο κεφάλαιο.
Για την ακατάσχετη χρηματοδότηση τής κατασκευής κατοικιών
και τουριστικών εγκαταστάσεων
μιλήσαμε προηγουμένως, θα
πούμε δυο λόγια εδώ για τις φορολογικές παραχωρήσεις τής δικτατορίας στο μεγάλο κεφάλαιο.
Στις φορολογικές παραχωρήσεις και τα προνόμια πού ίσχυαν
την προδικτατορική περίοδο ή δικτατορία πρόσθεσε και άλλα.
Τα σπουδαιότερα ήταν: Απαλλαγή τού συνόλου των κερδών
πού διέθεταν οι βιομηχανίες για
επενδύσεις, αύξηση των ποσοστών απόσβεσης, απαλλαγή
από το φόρο εισοδήματος των
μερισμάτων μέχρι ποσού 15 ή
30 χιλ. δραχμών, σημαντική μείωση τής φορολογίας εισοδήματος των εφοπλιστών,
απαλλαγή ορισμένων κατηγο-

ριών εφοπλιστών από τον
φόρο κληρονομιών, δωρεών
και προίκας. ΟΙ φορολογικές
αυτές παραχωρήσεις μεγάλωσαν
σημαντικά την απόκλιση από την
αρχή τής φορολογικής ισότητας,
χειροτέρευσαν την κατάσταση
διανομής του εισοδήματος και
στέρησαν το δημόσιο από σημαντικά έσοδα. Και όλα αυτά χωρίς
ουσιαστικό αποτέλεσμα για την
ανάπτυξη τής οικονομίας. Από
εκτιμήσεις πού έκανα, προκύπτει
ότι ή απώλεια δημοσίων εσόδων από τις φορολογικές παραχωρήσεις στη βιομηχανία
είναι μεγαλύτερη από τις επενδύσεις πού προκαλούνται από
τα κίνητρα αυτά.
Αλλά και ή εισοδηματική θέση
των αγροτών - πού στο μεγαλύτερο ποσοστό τους έχουν χαμηλά
εισοδήματα -χειροτέρεψε σημαντικά σε σύγκριση με τον αστικό
πληθυσμό. Ο ρυθμός αυξήσεως
τού κατά κεφαλή αγροτικού εισοδήματος (σε τρέχουσες τιμές)
από 11% την περίοδο 1963 1966 έπεσε στο 6,2% την περίοδο 1968 -1971, ενώ το κατά
κεφαλή αστικό εισόδημα εξακολούθησε να αυξάνει με ρυθμό
γύρω στο 9,5%.
Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι ό
πληθωρισμός, πέρα από την μετατόπιση εισοδημάτων, προκάλεσε και σοβαρή μετατόπιση
πλούτου αϊτό τις κατώτερες στις
ανώτερες εισοδηματικές τάξεις.
Ενδεικτικό είναι το εξής στοιχείο:
Στις αρχές του 1973, πριν ακόμη
ξεσπάσει έντονη ή πληθωρική
αύξηση των τιμών, υπήρχαν στις
τράπεζες 115 δις. δρχ. σε καταθέσεις, μεγάλο ποσοστό από τις
όποιες ανήκαν σε μικρά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα τού
πληθυσμού. Τις καταθέσεις αυτές
είχαν δανειστεί, σε μεγάλο ποσοστό, μεγάλες επιχειρήσεις. Ό
πληθωρισμός μείωσε την αξία
των καταθέσεων τουλάχιστον
κατά 16% μέσα στο 1973, μετατοπίζοντας ανάλογο ποσοστό
πλούτου από τους καταθέτες
στους δανειολήπτες.
Απόσπασμα από δημοσίευμα στο
ΑΝΤΙ τ.400 της 7/4/1989 γραμμένο
από τον καθηγητή Διον. Καράγιωργα
με τίτλο «ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ»

Τα στοιχεία αυτού του αφιερώματος, οι φωτογραφίες και τα
αποκόμματα του τύπου της
εποχής που παραθέτουμε
αντλήθηκαν απο τα τεύχη της
περιόδου 1984 - 89 του περιοδικού ΑΝΤΙ.
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Μετά το σχολείο
στο στρατώνα!
ρύθμιση για την ανάληψη
της σκοπιάς από μόνιμους
και επαγγελματίες). Στον
αντίποδα αυτής της προσπάθειας μπαίνουν στο στόχαστρο οι απαιτήσεις, τα
όνειρα και η συλλογική συνείδηση μιας ολόκληρης γενιάς. Οι στρατιές των νέων
που θα περάσουν τις πόρτες
πέρα από τις οποίες «τελειώνει η λογική» χωρίς να
έχουν συνείδηση των στοιχειωδών δημοκρατικών τους
δικαιωμάτων, χωρίς να
έχουν κληθεί ποτέ να επιλέ-

στα σχέδια των πάνω – στην
εκπαίδευση, στη δουλειά και
τη ζωή – είναι με το κεφάλι
κάτω! Οι νέοι θα πρέπει τελικά
να μάθουν το «μην αγωνίζεσθαι», πως η διαταγή είναι
αδιαμφισβήτητη και η καθεστηκυία τάξη υπεράνω όλων.

ξουν ποιος θα τους εκπροσωπήσει, πολλές φορές χωρίς να
έχουν προλάβει να σηκώσουν
κεφάλι από τον εξεταστικό
Γολγοθά του σύγχρονου ελληνικού λυκείου θα πρέπει να εκπαιδευτούν άμεσα... Θα
πρέπει πριν στρέψουν το
βλέμμα τους στην κοινωνία να
συνειδητοποιήσουν το «Ρεαλισμό»που δεν κατάφεραν να
επιβάλλουν οι ιαχές εκείνων
που εδώ και 20 χρόνια προμήνυσαν το «τέλος της ιστορίας».
Το ρεαλισμό που υποστηρίζει
πως η ξεκούραση είναι λούφα,
πως η υποταγή και το ρουφιάνεμα σε «πάνε μπροστά, πως
ο μόνος τρόπος να ενταχθείς

νείς δεν αναρωτιέται γιατί η
θρησκευτική αγωγή και ο προσηλυτισμός στα σχολεία κρατάνε 10 ολόκληρα χρόνια.
Ελάχιστοι βλέπουν στον υπό
επίδειξη 3ο ή 4ο σε κόστος και
ετήσιες δαπάνες παγκοσμίως
εξοπλισμό – τον ελληνικό – τα
εκκρεμή τους δάνεια ή το μελλοντικό αιματοκύλισμα αθώων
αμάχων και λαών. Όλοι βλέπουν αποφασισμένους νέους
και νέες κάθε ηλικίας, αλλά
λίγοι θα αναρωτηθούν γιατί η
αποφασιστικότητά τους θα
πρέπει να διοχετεύεται στη μεγαλύτερη εξαμηνιαία διαφήμιση όπλων.

Εσύ Αποστόλη έχεις πάει φαντάρος;
Όχι ακόμα Κώστα, έχω μείνει 77 χρόνια στην τελευταία τάξη...!
Η στράτευση στα 18 για τους
νέους «άρρενες» αποφοίτους
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι μια πρόταση καινούρια ούτε και πρωτότυπη.
Κυοφορείται και διαδίδεται
από τις ελληνικές κυβερνήσεις
την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ήδη πραγματικότητα στο
Ισραήλ, την Κύπρο και άλλες
χώρες υποδειγματικής στρατιωτικοποίησης, Η πρόσφατη
αναμόχλευση του ζητήματος
έρχεται σε μια περίοδο που η
νεολαία βρίσκεται στο στόχαστρο της κυβερνητικής αντεπίθεσης.
Μαζί με το ήδη διαμορφωμένο
σχολείο – εξεταστικό κάτεργο,
τη βίαιη αποπομπή χιλιάδων
οικονομικά ασθενέστερων μαθητών από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση μέσω της περιβόητης «βάσης του 10», η κυβέρνηση επιτίθεται σε νέους
και παλιούς φοιτητές με την
ψήφιση του αντιδραστικού
νέου νόμου Πλαίσιο. Το τελευταίο, μάλιστα, έχει προκαλέσει
και συνεχίζει να προκαλεί τη
διαρκέστερη και μαχητικότερη
επίδειξη δύναμης του φοιτητικού κινήματος των τελευταίων
15 χρόνων. Την ίδια στιγμή η
πολιτική της ΝΔ στα πλαίσια
των κατευθύνσεων της ΕΕ χω-
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ρίζει τους εργαζόμενους σε
«νέους» και «παλιούς» με
πρόσχημα ακόμη και τη μακροζωία για να κατοχυρώσει
το γεγονός πως όσοι σήμερα
είναι μέχρι και 35 χρονών θα
δουλέψουν με σαφώς χειρότερους όρους – από τους
ήδη άθλιους, ενώ κινδυνεύουν να μην πάρουν σύνταξη
ποτέ με το νέο ασφαλιστικό.
Στο ίδιο πλαίσιο η κυβέρνηση με πρόσχημα τον προϋπολογισμό (ναι, είναι
ακριβός ο μισθοφορικός
στρατός) και τη μόνιμη –
ελεγχόμενη εισροή κληρωτών φαντάρων μετά το
πέρας του λυκείου συζητά τη
θέσπιση του μέτρου της υποχρεωτικής στράτευσης στα 18!
Στην πραγματικότητα, όμως,
τα βασικά ζητούμενα είναι
άλλα. Από τη μία η πειθετικότητα του ελληνικού στρατού
που λυμαίνεται τα Βαλκάνια,
το Αφγανιστάν και όποια «γειτονιά» χρειάζεται την απαλλαγή των ακόμη
δολοφονικότερων δυνάμεων
της Νέας Τάξης έχει ανάγκη
την προσηλωμένη πολεμική
εκπαίδευση των επαγγελματιών του. Έτσι, είναι αναγκαία
πια η μαζική εισροή «λατζέρηδων» στον ΕΣ. (εξού και η

Η κυβέρνηση και οι ιδεολογικοί
της εμπνευστές θέλουν τους
νέους ενταγμένους σε καλούπια, έτοιμους να ακολουθήσουν τις ανάγκες και τα σχέδιά
τους μέσω της ανάπτυξης
ενός ιδιαίτερου εθνικού, ευρωπαϊκού και θρησκευτικού
φανατισμού στα πρότυπα του πολεμοχαρή
«πλανητάρχη».
Την ίδια
ώρα που τα
ΜΜΕ «κράζουν» το νέο
βιβλίο
θρησκευτικών,
κα-

Κ Α Τ ΑΡΓΟ ΥΝ ΤΑ ΔΗΜ ΟΣ ΙΑ ΝΗΠ ΙΑΓ Ω Γ Ε ΙΑ !
Μόλις πέντε μήνες έχουν περάσει από τη
λήξη της μεγάλης απεργίας των εκπαιδευτικών της Π.Ε. και η κυβέρνηση μετά από το
φιάσκο της αναπλήρωσης (αυτό το ευφυέστατο σχέδιο τιμωρίας και συκοφάντησης
των απεργών εκπαιδευτικών στα μάτια της
κοινωνίας) έρχεται να ακυρώσει το μεγαλειώδη αγώνα των εκπαιδευτικών αναιρώντας τη
δέσμευση της για την εφαρμογή ενός χρόνου
υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής από την
επόμενη σχολική χρονιά.
Για την ιστορία η εφαρμογή της υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής για ένα χρόνο από
το σχολικό έτος 2007 - 2008 ήταν ένα πάγιο
αίτημα του κλάδου των εκπαιδευτικών, το
οποίο ενστερνίζεται και αποδέχεται η ελληνική κοινωνία στη συντριπτική της πλειοψηφία, και ήταν η μοναδική ουσιαστική
κατάκτηση της πρόσφατης πολυήμερης απεργίας τους. Όμως η κυβέρνηση και το
ΥΠ.Ε.Π.Θ. άλλα σκέφτονται και σχεδιάζουν για την προσχολική αγωγή!
Φαίνεται ότι τα πράγματα χοντραίνουν πολύ
μιας και τώρα τίθεται σε εφαρμογή το πολύ
επικίνδυνο σχέδιο της τυπικής και ουσιαστικής ιδιωτικοποίησης της Προσχολικής
αγωγής και της υπαγωγής της στους Δήμους.
Άλλωστε το σχέδιο της «αποκέντρωσης»
της Δημόσιας Εκπ/σης και της υπαγωγής
της στους Δήμους ή τις Νομαρχίες είναι
παλιό και φέρει τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ
(βλ. σχ. νόμους 2218 & 223ΦΥ 1994 Υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου). Έτσι
λοιπόν το ΥΠ.Ε.Π.Θ. με το δήθεν ρεαλιστικό επιχείρημα ότι οι σημερινές υποδομές δεν επαρκούν για την εφαρμογή ενός
έτους υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής,
προωθεί τροπολογία με την οποία επιτρέπει, για την επόμενη χρονιά, τη διατήρηση
ή και την ίδρυση νηπιακών τμημάτων
στους ιδιωτικούς και δημοτικούς παιδικούς
σταθμούς.
Με την υποχρηματοδότηση που υπάρχει
στη Δημόσια εκπ/ση, κάθε χρονιά θα είναι
και χειρότερη, οπότε το μεταβατικό θα
γίνει μόνιμο. Ο γονιός θα πρέπει να συνηθίσει στην ιδέα ότι εφεξής η εκπ/ση θα είναι
μια ατομική υπόθεση και όχι μια υποχρέωση της πολιτείας, την οποία θα πρέπει να
παρέχει ισότιμα σε όλα τα παιδιά. Η κυβέρνηση ναι μεν υποχρεώνει το γονέα να στείλει
το παιδί του στο νηπιαγωγείο, πετά όμως από
πάνω της τα βάρη της οικονομικής επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το δημόσιο νηπιαγωγείο έτσι θα οδηγηθεί
στην πλήρη απαξίωση του και ο αναντικατάστατος παιδευτικός και αντισταθμιστικός
του ρόλος δε θα έχει και πολλή αξία, αφού ο
γονέας θα προτιμήσει το νηπιαγωγείο του
Δήμου ή το ιδιωτικό, επειδή θα ταιριάζει με
το εργασιακό του ωράριο, παρέχοντας ταυτόχρονα και γεύματα, ξένη γλώσσα κ. ά. «Για
το καλό του παιδιού του», βεβαίως θα

Η υπαγωγή των νηπιαγωγείων στους Δήμους θα οδηγήσει στη μεγάλη ανατροπή
των εργασιακών σχέσεων, με τη γενίκευση
των ελαστικών μορφών εργασίας και την
υπονόμευση των σταθερών και μόνιμων εργασιακών σχέσεων με ότι αυτό σημαίνει
για τα ασφαλιστικά μας ταμεία.

Στόχος της κυβέρνησης είναι η υπαγωγή των νηπιαγωγείων στους
Δήμους, στα πλαίσια της περιώνυμης αποκέντρωσης,
με πολύ σοβαρές συνέπειες για τη Δημόσια Εκπαίδευση
και το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη ο γονέας,
πληρώνοντας δίδακτρα ανάλογα με τις παρεχόμενες «υπηρεσίες».
Ακόμα κι αν το ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπως λέγεται ότι
θα προβλέπει η τροπολογία, επιβάλει το δικό
του πρόγραμμα σπουδών, από «κεκτημένη
ταχύτητα» οι Δήμοι θα παρέχουν επιπλέον
υπηρεσίες, προκειμένου να προσελκύσουν
«πελατεία». Η κατάσταση θα είναι ανεξέλεγκτη. Ανάλογα δε με την περιοχή και τα δημοτικά τέλη, οι υπηρεσίες θα
αναβαθμίζονται ή θα υποβαθμίζονται και
έτσι θα οδηγηθούμε στην πλήρη (ταξικά) κατηγοριοποίηση την νηπιαγωγείων.
Άλλωστε η κυβέρνηση ακολουθεί ξεκάθαρα
πολιτική ιδιωτικοποίησης στο χώρο της εκπαίδευσης (βλ. πανεπιστήμια). Έτσι λοιπόν
το νηπιαγωγείο από χώρος βιωματικής μάθησης με παιγνιώδη τρόπο συνδέεται όλο
και περισσότερο με την επόμενη βαθμίδα
και μετατρέπεται σε προθάλαμο του Δημοτικού σχολείου. Δεν είναι τυχαίο ότι το βιβλίο Γλώσσας της Α’ Δημοτικού είναι πάρα
πολύ δύσκολο για όσα παιδιά δε γνωρίζουν
ανάγνωση εισερχόμενα στο σχολείο. Δεν
είναι επίσης τυχαία η πρόταση του Προέδρου του ΕΣΥΠ κ. Βερέμη για πέντε χρόνια δημοτικό σχολείο. Μήπως ο έκτος
χρόνος θα είναι το Νηπιαγωγείο;

Με την τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση, την οποία αρνείται να δημοσιοποιήσει
στους εκπαιδευτικούς, επιδιώκει την απεμπλοκή της από την προσχολική αγωγή. Με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση από τη μια 9που
μεταρέπεται σε Α.Ε.) και τους ιδιώτες από
την άλλη η προσχολική αγωγή οδηγείται στην
ουσιαστική και τυπική ιδιωτικοποίηση της,
προάγγελος της πλήρους ιδιωτικοποίησης
στην εκπαίδευση.
Ο αγώνας για την ανατροπή αυτών των σχεδιασμών δεν ανήκει και δεν αφορά βεβαίως
μόνο την εκπαιδευτική κοινότητα. Δεν αφορά
μόνο τους σημερινούς γονείς. Αφορά όλη την
κοινωνία, όλους τους εργαζόμενους που πρέπει να αντιδράσουν απο κοινού, όχι μόνο για
περισσώσουν κεκτημένα δεκαετιών, αλλά για
να διευρύνουν τις παροχές που δικαιούνται
και η πολιτεία οφείλει να παρέχει. Στην αντίθετη περίπτωση η κοινωνία θα οδηγηθεί και
θα αφεθεί στις δυνάμεις της δικτατορίας της
αγοράς και του κέρδους, που βλέπουν στην
εκπαίδευση άλλη μια ευκαιρία για αρπαχτές.
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“κρυφό σχολειό”;
«Οι Έλληνες αναμεταξύ των λέγουν ότι τρεις είναι αι πληγαί του
τόπου των, οι επίσκοποι (πρώτοι
ούτοι), οι κοτζαμπάσηδες (δεύτεροι) και οι Τούρκοι (τελευταίοι)»
(W.Gell «Αφήγηση ενός ταξιδιού στο
Μωριά», Λονδίνο 1823)

Η επανάσταση ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία,
ο ρόλος της εκκλησίας και … ο «εθνομάρτυς επίσκοπος»
πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε’
Το 1798, έντεκα χρόνια μετά την έκρηξη
της γαλλικής επανάστασης, όταν στην
Πελοπόννησο είχε απογοητευτεί ο κόσμος με την κατάληξη των «Ορλωφικών»
και τοποθετούσαν στο εικονοστάσι απεικονίσεις του Ναπολέοντα, μαζί με εικόνες
των αγίων, κυκλοφόρησε από το πατριαρχείο Ιεροσολύμων ποιμαντική εγκύκλιος
του πατριάρχη Άνθιμου με τίτλο «Πατρική
ιδασκαλία για τους πιστούς και εκλεκτούς ορθοδόξους χριστιανούς», στην
οποία παρέχονταν στους υποδουλωμένους Έλληνες εκκλησιαστικές οδηγίες για
οπισθοχώρηση στο Μεσαίωνα: «Αδελφοί...
κλείσατε τα αυτία σας και μη δώσετε καμμίαν ακρόασιν εις ταύτας νεοφανείς ελπίδας της ελευθερίας... που είναι εναντίαι
εις τα ρητά της θείας γραφής και των
αγίων αποστόλων, οπού μας προστάζουν
να υποτασσόμεθα εις τας υπερεχούσας
αρχάς, όχι μόνον εις τα επιεικείς αλλά και
τας σκολιάς, δια να έχωμεν θλίψιν εις
αυτόν τον κόσμον και να παραστήσωμεν
καθαράς τω Χριστώ τας αισθήσεις ημών...
Παντού το φαντασιώδες αυτό της ελευ-

θερίας σύστημα του πονηρού επροξένησε πτωχείαν, φόνους, ζημίας, αρπαγάς,
ασέβειαν τελείαν και ανωφελή μεταμέλειαν … Φυλάξατε στερεάν την πατροπαράδοτόν σας πίστιν και, ως οπαδοί του
Χριστού, απαρασάλευτον την υποταγήν
εις την πολιτικήν διοίκησιν» - εννοεί φυσικά υποταγή στην οθωμανική διοίκηση,
με στόχο την μακροημέρευσή της. Τον
συγκεκριμένο Άνθιμο, ο οποίος ήταν δραστήριος πωλητής συγχωροχαρτιών, ονόμασε ο Αδαμάντιος Κοραής με κάποια
αφορμή: «'Ασπονδο εχθρό των Γραικών,
φίλο πιστό των Oθωμανών». Στη συγκεκριμένη πατρική διδασκαλία» απάντησε ο
εχθρός του Γρηγόριου διαφωτιστής Κοραής με κείμενό του που είχε τίτλο
«Αδελφική διδασκαλία»
H έρευνα (Kορδάτος, Φ. Ήλιού) απόδειξε
αργότερα πως συγγραφέας δεν ήταν ο
ετοιμοθάνατος Άνθιμος που όταν συνήλθε αποκύρηξε την εγκύκλιο, αλλά ο
άγιος "εθνομάρτυς" πατριάρχης Γρηγόριος
ο Ε΄, που ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΕ την υπογραφή
του Άνθιμου θεωρώντας τον ήδη νεκρό.

Οικουμενικός πατριάρχης Ευγένιος Β', διάδοχος του Γρηγορίου Ε'...
Ο οικουμενικός πατριάρχης Ευγένιος Β',
διάδοχος του Γρηγορίου Ε', με πολλές εγκυκλίους του στην εποχή από Αύγουστο 1821
έως και Ιανουάριο 1822, καλεί τους επαναστατημένους Έλληνες να μετανοήσουν και
να δηλώσουν υποταγή και ευπείθεια στο
σουλτάνο: «Μεγάλαι ήσαν αι εύνοιαι (…) και
το έθνος υμών αντικείμενον της πατρικής μερίμνης του Σουλτάνου, όφειλε να ευλογή τον
μονάρχην, όστις κυβερνά τον λαόν αυτού
καθ’ υπόδειγμα της θείας ευσπλαχνίας (…)
Αλλά φευ αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί μέγα
μέρος των Ελλήνων, παριδόντες το καθήκον
της ευγνωμοσύνης, ετόλμησαν να φέρωσιν
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όπλα εναντίον του γαληνοτάτου και κραταιοτάτου ημών ηγεμόνος».
Για όσους δεν «μετανοήσουν» και συνεχίσουν να αγωνίζονται ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία ο πατριάρχης εκτοξεύει
απειλές κατά της ζωής, της περιουσίας, της
οικογένειας και της πατρίδας τους και, πέρα
από αυτά, κυρώσεις χωρίς έλεος, που θα
τους επιβάλει ο Οθωμανός κυρίαρχος, ενώ
«θα τους τιμωρήσει αμείλικτα και ο θεός»
(Δημ. Σοφιανού «Εγκύκλιοι του Οικουμενικού Πατριάρχη ...»

Ήδη το 1820, μέσα δηλαδή στην Ιστορία
της εποχής, ο επιφανής κληρικός και δάσκαλος του Γένους Νεόφυτος Βάμβας,
που μεγαλουργεί στο περιλάλητο -και
ελεύθερο, φυσικά- Γυμνάσιο της Χίου,
λέει: «Είτε από αδιαφορία είτε ως αρχή η
Υψηλή Πύλη δεν αντιτάχθηκε καθόλου
στην πνευματική αναγέννηση της Ελλάδας». Και το 1873, στα Ιστορικά περί της
Ελληνικής Παλιγγενεσίας, ο Δημητσανίτης
Μιχαήλ Οικονόμου, γραμματικός του Κολοκοτρώνη και έτσι βασικός ιστορικός του
Αγώνα, γράφει ότι κατά την τουρκοκρατία
«η λατρεία των χριστιανών εξησκείτο
ελευθέρως και δημοσία και επροστατεύετο
μάλιστα και από τους Τούρκους [...] επροστατεύετο δε και ελευθέρως ενηργείτο και
η εκπαίδευσις»
Στην πραγματικότητα όλη η φιλολογία
περί κρυφού σχολειού είναι παραμύθι.
Κανένας έγκυρος ιστορικός, ούτε ο Παπαρρηγόπουλος, που αφιερώνει στην
εποχή της τουρκοκρατίας τους δύο από
τους εννέα τόμους της «Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους», ούτε ο Σάθας, εις την
«Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα» του, ούτε
και η νεότερη δεκατετράτομη «Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους» της Εκδοτικής Αθηνών, κάνουν οποιαδήποτε μνεία περί
κρυφού σχολειού. Στο τελευταίο μάλιστα
σύγγραμμα και συγκεκριμένα στον 10ο
τόμο και στη σελίδα 366, οι συντάκτες του
σχετικού κεφαλαίου Γ. Ζώρας και Α. Αγγέλου (καθηγητές πανεπιστημίου αμφότεροι), είναι κατηγορηματικοί: «Κρυφό
σχολειό δεν υπήρξε, πρόκειται για μύθο»,
υποστηρίζουν. Το ίδιο είχε πει από τον
19ο ήδη αιώνα ο Μ. Γεδεών και κατά τον
20ον ο Γιάννης Βλαχογιάννης: «Δεν
υπάρχει καμία ιστορική μαρτυρία που να
βεβαιώνει την ύπαρξη κρυφού σχολειού»,
βεβαιώνει.
Από την επιστήμη λοιπόν, και ειδικότερα
στα δύο μεγαλύτερα συλλογικά έργα της
νεότερης ιστοριογραφίας, την Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους της Εκδοτικής Αθηνών
και τώρα την Ιστορία του Νέου Ελληνισμού το κρυφό σχολειό χαρακτηρίζεται
και αποδεικνύεται μύθος. Οι παπάδες
όμως, οι εθνικιστές και το κράτος το συντηρούν. Γιατί άραγε;
Ποιοι ωφελούνται απʼ το να αποδίδουμε
και σεβασμό σε ένα μηχανισμό που
έπαιξε όχι θετικό αλλά και αρνητικότατο
ρόλο στον ξεσηκωμό του 1821;
Ποιοι θέλουν να μένουμε στην ημιμάθεια
και να πιστεύουμε σε παραμύθια;

Η Επανάσταση του 1821
είχε κοινωνική (κυρίως) διάσταση
Με αφορμή την επέτειο,...το βιβλίο της
ιστορίας και την αχαλίνωτη προπαγάνδιση
των ελληνοχριστιανικών ιδεών, μέρες που

είναι κιόλας, - 40η επέτειος της εθνοσωτήριου - διανύοντας μια πολύ επικίνδυνη
πολιτική περίοδο αποφασίσαμε να κά-

νουμε αυτή την αναφορά στην ιστορία και
ενάντια στη παραχάραξή της.*

Δεν υπήρξε ποτέ Αγία Λαύρα. Η Επανάσταση δεν ξεκίνησε την 25η Μαρτίου
Η Επανάσταση ξεκίνησε με την είσοδο του
Α.Υψηλάντη και του «Ιερού Λόχου» του στο
Ιάσιο. Εκεί κήρυξε την επανάσταση στις 24
Φεβρουαρίου κι εκεί πρωτοεκδηλώθηκε με
τη μάχη στο Δραγατσάνι. Επίσης ορόσημο
θα μπορούσε να είναι ένα άλλο γεγονός:
Η Καλαμάτα απελευθερώνεται 23 Μάρτη
1821! Ακόμα, συγκρούσεις υπάρχουν στα
Καλάβρυτα (21/3), στη Μάνη (22/3) και
στην Πάτρα (24-25/3).

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 25
Μάρτη ο Π.Π.Γερμανός δεν βρισκόταν καν στην Αγία Λαύρα. Κι ακόμα
πιο χαρακτηριστικό ότι γι’ αυτό το
τόσο σπουδαίο γεγονός, ότι τάχα
κήρυξε την επανάσταση εκεί, δε λέει
λέξη στα ίδια τα απομνημονεύματά
του που τυπώθηκαν το 1854.
Τέτοια σεμνότητα...(;;;)

Η κορυφαία πράξη της ζωής του και να μην
την αναφέρει; Αντίθετα, αναφέρει πως στη
συνέλευση των προκρίτων της Πελοποννήσου στη Βοστίτσα (Αίγιο) ο Π.Π Γερμανός απέκρουε μαζί με τους προεστώτες τις
προτάσεις του "απατεώνος και εξωλεστάτου" Παπαφλέσσα που ζητούσε να κηρυχθεί άμεσα η επανάσταση και διατύπωνε
επιφυλάξεις μαζί με τους προκρίτους ότι
δεν ήταν ακόμα έτοιμοι!

Οι ραγιάδες επαναστάστησαν ενάντια στα αφεντικά τους, εκκλησία και προεστούς
«… ο σουλτάνος, διόρισε ένα βιτσερέ [αντιβασιλέα], έναν πατριάρχη, καί του έδωσε
την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτζαμπάσηδες
[προεστοί] εις όλα τα μέρη.
Η τρίτη τάξη, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερο μέρος των πολιτών, μην
υποφέρνοντες τον ζυγό έφευγαν και οι
γραμματισμένοι επήραν και έφευγαν από
την Ελλάδα, την πατρίδα των, και έτσι ο
λαός, όστις στερημένος από τα μέσα της
προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν κατάσταση, και αυτή αύξαινε κάθε ήμερα χειρότερα• διότι, αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού
κανείς με ολίγην μάθηση, τον ελάμβανε ο
κλήρος, όστις έχαιρε προνόμια, ή εσύρετο
από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός
του ή εγίνετο γραμματικός του προεστού.
Και μερικοί μην υποφέροντες την τυραννίαν
του Τούρκου και βλέποντας τες δόξες και
τες ηδονές οπού ανελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καί τοιουτοτρόπως κάθε ήμερα ο
λαός ελίγνευε καί επτώχαινε. .» (Ομιλία Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα το
1838, «Κολοκοτρώνης», Δ. Φωτιάδης, εκδ.
Ζαχαρόπουλος, Αθήνα,1987)
Στην Ανδρο, με ηγέτη τον αγρότη Δ.
Μπαλή, το λαϊκό κίνημα ήταν επηρεασμένο
από τις αρχές της γαλλικής επανάστασης
(στους λόγους του ο Μπαλής μιλούσε για
κομμούνα), στη Σάμο με τον Λυκούργο Λογοθέτη και στη Χίο με τον αγρότη Μπουρνιά
εφαρμόστηκε
πρόγραμμα
αντιφεουδαρχικό με διανομή της μεγάλης
ιδιοκτησίας σε μικροκαλλιεργητές και ακτήμονες. Απόσπασμα της προκήρυξης του Δ.
Μπαλή που απευθυνόταν στο λαό της Ανδρου:
“Διατί και ημείς κατά την παρούσαν στιγμήν
να μην αποτινάξωμεν όχι μόνον το ζυγόν
των Τούρκων, αλλά και των αρχόντων; (…)

Η γη ανήκει εις ημάς τους δουλευτάς της
και όχι στους ολίγους Τουρκάρχοντας που
τη νέμονται με το δικαίωμα του ισχυρότερου
(…) θα δουλεύωμεν εις το εξής τα φέουδα
όλοι μαζί και θα απολαμβάνει τον καρπόν
των η κομμούνα μας και θα γίνεται δικαία
μοιρασιά της σοδειάς εις όλους τους δουλευτάδες, ανάλογα με τον κόπον τους και
την δούλευσίν τους”. (Δ. Φωτιάδη, “Η επανάσταση του 21”, τ. Β, σελ. 92).
Είναι λοιπόν εμφανές, ότι σε όλα τα σχολικά εγχειρίδια δίνεται βάρος κυρίως στα
σημεία που θα αφυπνίσουν το "εθνικό" συναίσθημα. Και η "επίσημη" ιστορία αποκρύπτει, ή δίνει ελάχιστη σημασία σε
γεγονότα που δεν εξυπηρετούν του μύθους
του έθνους. Δεν διαβάζουμε πουθενά, για
την Ελληνοελληνική (ενδοεξουσιαστική
στην ουσία) ναυμαχία του Πόρου το 1831,
όταν ο Μιαούλης πυρπολεί την αρμάδα του
Κανάρη (φρεγάτα Ελλάς), ούτε για το Ελληνικό αίτημα προς τους Άγγλους το 1826,
για να μας κάνουν προτεκτοράτο τους πριν
καν γίνουμε κράτος, ούτε για την ιταλική
καταγωγή του Καποδίστρια που λεγόταν
Vittori (αυτό για όσους πιστεύουν ότι Έλληνας γεννιέσαι). Αλλά το κυριότερο, είναι
κάτι πιο βαθύ. Στα σχολικά βιβλία (όπως
και στην κυρίαρχη βιβλιογραφία), υπάρχει
μία διαστρέβλωση, τόσο του χαρακτήρα
της επανάστασης, όσο και όσων συμμετείχαν σ΄ αυτόν. Όπως για την εκκλησία, η
οποία είχε ξεχωριστά προνόμια από την
Πύλη και κατείχε τεράστιες εκτάσεις. Στα
τέλη του 18ου αιώνα αυτές καλύπτουν το
ένα τέταρτο του ελλαδικού χώρου (π.χ. τα
32 από τα 68 χωριά της Χίου). Τεράστια
ποσά πήγαιναν στις τσέπες των μοναστηριών, του πατριαρχείου κ.λ.π. Οι κατάλογοι
παραπόνων (σικαγιέτ ντεφτερλέρι) της εκκλησίας, μας δείχνουν ότι τα αιτήματα προς
την Πύλη αφορούσαν μόνο οικονομικές της
διεκδικήσεις.

Επίσης, επικρατεί συσκότιση για το τι
έλεγε ο ξένος τύπος της εποχής.
Η βρετανική εφημερίδα Μorning Chronicle, γράφει ότι "..αίτημα των επαναστατών
ήταν η ίση διανομή του πλούτου..", και η
γερμανική Αllgemeine Zeitung ότι ".. οι
πλούσιοι Έλληνες αποδοκίμαζαν την επανάσταση..".
Ο Ξάνθος στα απομνημονεύματα του λέει,
"..ο λαός και οι καπιτάνοι επαναστάτησαντες υπεχρέωσαν τους προεστώντας να
συγκατανεύσωσιν..".
Ο Κολοκοτρώνης γράφει "..ο λαός είχε πάντοτε σκοπό να σκοτώση τους άρχοντες.. "
και ο γραμματέας του Οικονόμου, λέει ότι
οι εξεγερμένοι ήταν "..αυτόκλητοι, αυτοχειροτόνητοι, άνευ τινός εντολής.."
Και χρειάζεται προσπάθεια, για να μάθουμε για τις αγροτικές εξεγέρσεις, με
σαφή τον κοινοκτημονικό τους χαρακτήρα,
(π.χ. Πύργος 1822, Μαντούδι 1823, Άνδρος 1824), και για τις κοινωνικές αναταραχές που συνεχίστηκαν και μετά την
ίδρυση του κράτους, κατά την απολυταρχία
του Όθωνα (π.χ. Τήνος 1833 - κατάληψη
της Χώρας - Μάνη 1834 - εξαιτίας της
άρσης του δικαιώματος της οπλοφορίαςΛίμνη Εύβοιας 1834-καθαίρεση δημογερόντων, επιθέσεις και κάψιμο κρατικών κτιρίων- Σάμος 1836- εξαιτίας της βαριάς
φορολογίας- Ερμούπολη 1839 - αφορμή
ήταν ο νόμος για τα επιτηδεύματα -κλπ)
Όσο για την χαλιναγώγηση του ανατρεπτικού ονείρου των επαναστατών, την
εκτροπή του κοινωνικού τους αγώνα, και
την μετέπειτα κατασκευή "εθνικών
ηρώων", συντελέστηκαν με τους συνήθεις
τρόπους (δολοφονίες, εξαγορές, βία, χορήγηση αξιωμάτων).
* Μας βοήθησε η πολύ καλή έρευνα -εργασία του Γιάννη κ.απο το indymedia.
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Πρωτοβουλία
Γιατρών και Δικηγόρων
για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες
Σήμερα 26/3/2007 στα γραφεία
της ΟΕΝΓΕ (Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών
Ελλάδας), Μάρνης 30, συγκεντρωθήκαμε Γιατροί και Δικηγόροι με σκοπό τον συντονισμό
της δράσης μας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και
των ελευθεριών.
Επειδή τον τελευταίο
καιρό διαπιστώνουμε συστηματική και συνεχώς διευρυνόμενη
επίθεση στα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες όσων
συμμετέχουν σε μαζικά γεγονότα, αλλά και όσων βρίσκονται αντιμέτωποι με την
κρατική εξουσία, φυλακισμένοι, μετανάστες, κρατούμενοι,
ευπαθείς ομάδες.
Επειδή εντείνεται η
αστυνομική καταστολή, που
εκδηλώνονται απροκάλυπτα
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με κάθε τρόπο, με πρακτικές
βίας που απειλούν επικίνδυνες
σωματικές κακώσεις και με συστηματική χρήση απαγορευμένων - ακόμη και για πόλεμο –
χημικών, που όμως ψεκάζονται
κρουνηδόν και εξ επαφής
επάνω στους διαδηλωτές θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο την
υγεία και την ζωή τους.
Επειδή επανειλημμένα
με κατασκευασμένες κατηγορίες ενοχοποιούνται αθώοι και
παραβιάζονται και καταπατούνται εκτεταμένα ακόμη και τα
πιο στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
Επειδή συστηματικά
ποινικοποιείται η πολιτική διαμαρτυρία με άμεση επιδίωξη
τον εκφοβισμό και «παραδειγματισμό» ακόμη και όσων δεν
συμμετέχουν.

Επειδή επιδιώκεται η
συρρίκνωση του δημόσιου και
η ουσιαστική κατάργηση του
ιδιωτικού χώρου.
Και επειδή η αλληλεγγύη είναι
το μόνο αποτελεσματικό όπλο
για την αντίσταση ενάντια στην
κρατική βία και την καταστολή

Την παροχή ατομικών
μέσων προφύλαξης και προστασίας,

Αποφασίσαμε να συντονίσουμε τις δράσεις μας για
την υπεράσπιση και διεύρυνση
των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και την υποστήριξη των
θυμάτων της κρατικής καταστολής, με:

Τη συλλογή τεκμηρίων και αποδεικτικών στοιχείων για την παραβίαση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και
ελευθεριών από την δράση
των οργάνων της κρατικής καταστολής.

Τη συμμετοχή στα μαζικά γεγονότα με ομάδες ιατρικής και νομικής υποστήριξης,
Την προσφορά άμεσων υπηρεσιών ιατρικής και νομικής βοήθειας,

Καλούμε τους συναδέλφους Δικηγόρους και Γιατρούς που συμμερίζονται τις
ανησυχίες μας να πλαισιώσουν
αυτήν τη Πρωτοβουλία.
Τηλ.επικοινωνίας:
699.42.40.600

Την συγκέντρωση και
εξασφάλιση στοιχείων για τη
δικαστική προστασία των διωκόμενων και των θυμάτων
των αστυνομικών επιθέσεων,

Κατέρρευσε η αστυνομική σκευωρία

Αθώοι οι 49 συλληφθέντες
στο συλλαλητήριο της 8ης Μάρτη
Η απόφαση του B΄ τριμελούς πλημμελειοδικείου Αθήνας ήταν πανηγυρικά αθωωτική για τους 49 συλληφθέντες στη παλλαϊκή διαδήλωση της 8ης Μάρτη.
Οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, των
φοιτητών και των μαρτύρων που κατέθεσαν στη δίκη
κουρέλιασαν το διάτρητο κατηγορητήριο της αστυνομίας και των εισαγγελέων της Γ.Α.Δ.Α.
Η καταδικαστική πρόταση της εισαγγελέως άφησε
αδιάφορους τους δικαστές, οι οποίοι με δεδομένα τα
αδιάσειστα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη
και απέδειξαν την προβοκάτσια της κυβέρνησης και
της αστυνομίας, προχώρησαν μετά από δώδεκα ώρες
ακροαματικής διαδικασίας στην αθωωτική απόφασή
τους.
Το δικαστήριο προχωρώντας ακόμη περισσότερο
αποφάσισε να διαβιβάσει τη δικογραφία στην εισαγγελία προκειμένου να ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΔΙΩΞΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ για την αλόγιστη χρήση

χημικών και ειδικά για την βιαιότητά τους κατά των
συλληφθέντων τους οποίους προπηλάκιζαν ακόμα και
κατά τη διάρκεια της σύλληψης και της κράτησής
τους!
(Αλλά αυτή τη φορά δεν υπήρχαν ζαρντινιέρες εκεί
κοντά…)
Η απόφαση για τους 49 δημιουργεί θετικό προηγούμενο για την υπεράσπιση των πολιτικών δικαιωμάτων και εκθέτει ακόμα περισσότερο τους ηθικούς
αυτουργούς των επεισοδίων, υπ. Δημόσιας τάξης και
αστυνομία που ενήργησαν με τη κάλυψη και τις εντολές της κυβέρνησης Καραμανλή.
Η είδηση πέρασε στα ψιλά των ΜΜΕ...
Θα περιμένουμε να δούμε αν θα οδηγηθούν στα δικαστήρια οι πραίτωρες του Πολύδωρα που έστειλαν
εκατοντάδες παιδιά στα νοσοκομεία.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
Εμείς, που υπογράφουμε αυτό
το κείμενο, ΓΟΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
και ΜΑΘΗΤΩΝ, που το τελευταίο διάστημα χτυπιούνται και
προπηλακίζονται από τους
«πραιτοριανούς» του Πολύδωρα και τα ΜΜΕ,
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ:
• Σε κανένα αστυνομικό να
σακατεύει τα παιδιά μας στα
κρυφά ή φανερά
• Σε κανένα «ΜΕΓΓΕΛΕ» να τα
ψεκάζει με απαγορευμένα –
καρκινογόνα- χημικά, κάνοντας
πειράματα με την υγεία τους
για το παρόν και το μέλλον
• Σε κανένα φέρελπι, βολεμένο ή δοτό δημοσιογράφο της
ιδιωτικής και κρατικής τηλεόρασης να τα φιμώνει, να τα συκοφαντεί
και
να
τα
προπηλακίζει, όταν, δήθεν στα
πλαίσια της δημοκρατίας, τα
καλούν να πουν τη γνώμη τους
• Σε κανένα πολιτικό κόμμα ή

ομάδα, να παίζει παιχνίδια
πάνω στον αξιοπρεπή και συγκινητικό αγώνα τους για δημόσια δωρεάν παιδεία, για
δουλειά, ελευθερία και εντέλει
τη ζωή τους
• Σε καμιά κυβέρνηση, μιλώντας για αλήτες, φασίστες και
κουκουλοφόρους, να συκοφαντεί και να υπονομεύει αυτά τα
παιδιά που είναι η μόνη ελπίδα
να αλλάξουν τα πράγματα σ΄
αυτόν τον τόπο.
Όλοι εμείς οι ΑΓΝΩΣΤΟΙ που
υπηρετήσαμε και δουλεύουμε
για να πληρώνουμε, σε μεγάλο
μέρος, τη «δωρεάν παιδεία»,
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ να μιλάνε
για βεβήλωση του ΑΓΝΩΣΤΟΥ
στρατιώτη οι ΓΝΩΣΤΟΙ απαλλαγέντες και απόντες από κάθε
εθνικό, κοινωνικό και ταξικό
αγώνα.
Τέλος,
καλούμε, «χωρίς κουκούλες»,
τον κάθε γονιό, με τη δημόσια
αυτή υπογραφή του να δηλώ-

σει απέναντι σ΄ όσους αποφάσισαν να σακατεύουν τα παιδιά
του, επειδή τολμάνε να διεκδικούν τη ζωή τους και απέναντι
σ΄ όσους πιστεύουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον
αγώνα των παιδιών του για να
κερδίσουν εκλογικούς ή πολιτικούς πόντους ότι:
Πάνω από τις εκτιμήσεις για τα
«συντηρητικά» χαρακτηριστικά
και αντανακλαστικά της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας,
υπερέχει και προTπάρχει το ένστικτο της υπεράσπισης της
αξιοπρέπειας, της υγείας και
της ζωής του παιδιού του.
Δημητριάδης Δημήτρης ΑΠΘ,
Χαραλαμπίδου Μάρθα ΑΠΘ, Ρηγόπουλος Γιώργος ΕΜΠ, Κατσίμπα Δάφνη ΕΜΠ, Νανακούδης
Χαράλαμπος ΑΠΘ, Παράδα
Αναστασία ΑΠΘ, ΝικολαUδης
Κώστας ΤΕΙ Καστοριάς, ΝικολαUδου Μαίρη ΤΕΙ Καστοριάς, Χατζηκρανιώτης Αλέκος ΑΠΘ,

ΣπαUα Σοφία ΑΠΘ, Βάγιας Νικος
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αγιακάτσικα Νίκη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,Νικολάου
Κώστας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ηλιοπούλου Χρυσούλα ΑΠΘ, Γρηγοριάδης
Δημήτρης
ΑΠΘ,
Παπαδοπούλου
Αναστασία
ΑΠΘ, Γκόνης Διονύσης ΤΕΙ
Θεσ/νίκης, Γκόνη Καλλιόπη ΤΕΙ
Θεσ/νίκης, Τσακμάκης Γιάννης
Λύκειο, Τεμουρτζίδης Δημήτρης ΑΠΘ, Μέντζος Απόστολος
Λύκειο, Κανάρης Μανώλης Λύκειο, Βαλάση Δήμητρα Λύκειο,
Τζανής Νίκος ΤΕΙ Θεσ/νίκης, Λεωνιδάκης Δημήτρης ΑΠΘ, Λεωνιδάκης
Αναστάσιος
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τιμπλαλέξης Αχιλέας ΑΠΘ, Περχανίδου Καίτη ΑΠΘ, Πανδίρης
Γιάννης Πανεπιστήμιο Πάτρας
και ΑΠΘ, Πανδίρη Αλέκα ΑΠΘ,
Σουρμελάς Ηλίας ΤΕΙ Καβάλας,
Μουλαδάκη Μαρία ΤΕΙ Καβάλας, ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ.
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ΤΑΜΕΙΟ ΚΛΗΡΙΚΩΝ: Το ΜΕΓΑ Σκάνδαλο

«Έχουμε δύο μεγάλους θεσμούς
στην Ελλάδα. Του Προέδρου της
Δημοκρατίας και του αρχηγού της
Ελλαδικής Εκκλησίας. Επαναστατώ όταν βλέπω ότι υπάρχουν
άνθρωποι, οι οποίοι δεν σέβονται
αυτούς τους θεσμούς. Όταν μιλάς
για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
ή τον αρχηγό της Εκκλησίας, πρέπει πρώτα να πλένεις το στόμα
σου» είπε χαρακτηριστικά.
«Πρέπει να σεβόμαστε τους θεσμούς. Πρέπει να σέβεσαι τους θεσμούς για τους οποίους πεθάναμε
εμείς. Αυτοί σήμερα που δεν σέβονται απολαμβάνουν τους καρπούς
των δικών μας θυσιών. Εγώ δεν
είμαι κάποιος άγνωστος και έχω το
δικαίωμα να κάνω τέτοια κριτική.
Ας έρθει ο οποιοσδήποτε να με
αντικρούσει»
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ
Μίκη “σύμβολο της αριστεράς”
Πότε “πέθανες” εσύ και ποιές θυσίες σου δεν αντάμειψε πλουσιοπάροχα το σύστημα;
Υπουργός (επικρατείας) του Μητσοτάκη έγινες, πρέσβης και κολλητός του Α. Παπανδρέου
χρημάτισες, παρακαθήμενος και τιμώμενος του Χριστόδουλου τώρα,
πλούτισες όσο περισσότερο μπορούσες τραγουδώντας για τις θυσίες των πρώην συντρόφων σου,
“σύμβολο” σε ανεβάζουν και σύμβολο σε κατεβάζουν...
Πώς να σε χαρακτηρίσει κανείς,
Δεν έχουμε ξαναδεί ομοιό σου!
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Το νομοσχέδιο του Σ.Τσιτουρίδη «για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση
των ασφαλιστικών ταμείων» κρύβει ένα απο τα μεγαλύτερα σκάνδαλα
της κυβέρνησης και της εκκλησίας μαζί! Προωθείται η ενοποίηση του
«Ταμείου Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος» με το
«Ταμείο Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων». Η ενοποίηση γίνεται
χωρίς τη μεταβίβαση της ιλιγγιώδους αξίας ακίνητης περιουσίας
του Ταμείου των κληρικών, η οποία παραμένει στην Αρχιεπισκοπή! Στην ακίνητη περιουσία του ταμείου κληρικών περιλαμβάνονται εκατοντάδες ακίνητα, μεταξύ των οποίων το πολυτελές κέντρο
«Ακρωτήρι» στον δήμο Ελληνικού, το κτίριο της ΔΕΗ επί της οδού
Χαλκοκονδύληκ.λ.π. Αυτά τα ακίνητα εξασφαλίζουν αποδόσεις,που
καλύπτουν απόλυτα το σύνολο των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων όλων των κληρικών. Η κυβέρνηση της ΝΔ χαρίζει
στην εκκλησία και το Χριστόδουλο άλλη μια αμύθητη περιουσία, επιβαρύνοντας το ελληνικό δημόσιο με τους υπαλλήλους της εκκλησίας!
Κατα τα άλλα έχουμε “πρόβλημα” με το ασφαλιστικό... Αλήθεια γιατί
δεν μιλάνε τα ΜΜΕ γι΄αυτό το μέγα σκάνδαλο;

Για την εκλογή της κόρης του Αλ. Παπαδόπουλου
στη Νεολαία ΠΑΣΟΚ και
την οικογενειοκρατία στην πολιτική
Είναι γνωστός ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στη νεολαία ΠΑΣΟΚ. Στο τελευταίο συνέδριο υπήρξαν και αντιδράσεις
και αντιστάσεις στη πολιτική του ΓΑΠ
για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Είναι γνωστές οι θέσεις του υπερ της
ιδιωτικοποίησης και δεν διαφέρουν στην
ουσία απο αυτές της ΝΔ. Αναδημοσιεύουμε όμως αυτούσιο το παρακάτω επώνυμο κείμενο που δημοσιεύτηκε στο
press.gr, προκειμένου να διασκεδάσει
Του Γιώργου Παπούλια*
Αγαπητοί φίλοι,
Συγχαρητήρια για την
ωραία δουλειά που γίνεται
στο blog και την τεχνολογική επανάσταση την οποία
όλοι μαζί επιτελούμε. Είναι
δεδομένο ότι στο άμεσο
μέλλον η δημοσιογραφία
δεν θα έχει τη μορφή που
είχε μέχρι σήμερα. Και το
Press-gr είναι ένας προάγγελος αυτών των αλλαγών.
Μια παρατήρηση σχετικά
με τα όσα αναφέρονται
σαν πληροφορίες για την
Μαργαρίτα Παπαδοπούλου, την κόρη του πρώην
υπουργού, βουλευτή κ.
Αλέκου Παπαδόπουλου.
Η Μαργαρίτα (επειδή τυγχάνει προσωπική φίλη) ουδεμία σχέση με το ΠΑΣΟΚ
και την πολιτική είχε έως
τώρα. Η κάθοδός της ως
υποψήφια σύνεδρος στις
διαδικασίες για τη Νεολαία ήταν μια παράκληση
φίλων της (μεταξύ αυτών

τις αντιδράσεις για την εκλογή της
άγνωστης μέχρι τότε κόρης του πρ.
υπουργού Παπαδόπουλου στην ηγεσία
της οργάνωσης. Είναι ενδεικτικό δε το
παρακάτω κείμενο της αντίληψης και
στο ΠΑΣΟΚ, όπως φυσικά και στη ΝΔ
περί της συμμετοχής, της αξιοκρατίας
και της δημοκρατικής λειτουργίας των
οργανώσεων και των οργάνων τους.
(Το αναδημοσιεύουμε γιατί εκτός των
άλλων βγάζει και πολύ γέλιο!)

και εμού). Και σας πληροφορώ το έκανε με πνεύμα
χαλαρό και χωρίς πολύ
άγχος.
Αποτέλεσμα ήταν να έρθει
πρώτη ανάμεσα στις γυναίκες που εκλέχτηκαν, στην
κάλπη του Παλαιού Φαλήρου όπου ήταν υποψήφια.
Το πρόβλημα ήταν ότι η
κάλπη του Π. Φαλήρου,
λόγω απερισκεψίας του τοπικού γραμματέα της Δ.Ο.,
δεν αναγνωρίστηκε αμέσως από την ΕΚΑΠ (δεν
είχε στείλει τα αποτελέσματα στην ΕΚΑΠ…) κάτι
που έγινε την επόμενη
μέρα της ανακοίνωσης των
συνέδρων.
Φυσικά η Μαργαρίτα ήταν
σύνεδρος αλλά ήρθε ελάχιστες ώρες στο συνέδριο
γιατί έδινε για profficiency
το Σάββατο 31/3 και έτσι
απείχε από τις περισσότερες εργασίες. Όσο για τον
κ. Παπαδόπουλο, το τελευταίο που ονειρεύεται για

την Μαργαρίτα είναι να την
δει … πολιτικό.
Αυτά σχετικά με το περιστατικό, αλλά το πρόβλημα
της οικογενειοκρατίας παραμένει τεράστιο στην πολιτική (μόνο στην
πολιτική;), το αντιμετωπίζουμε όσοι ασχολούμαστε
και δεν έχουμε ….συγγενή
στην Κορώνη, καθημερινά,
ενώ η αποθέωση είναι ότι
έχουμε -ονομαστικά- τους
ίδιους πολιτικούς αρχηγούς με την δεκαετία του
΄50 και του ΄60, ήτοι Καραμανλής, Παπανδρέου κλπ.
Αλήθεια, στη δημοσιογραφία, στις επιχειρήσεις,
στην καθημερινή ζωή πόσο
ρόλο παίζει αυτή η ρημάδα
η οικογενειοκρατία.
Εν πάση περιπτώσει, Χριστός Ανέστη και καλή συνέχεια στο Press-gr.
*Πολιτικός Επιστήμων Δημοσιογράφος

ΡΕΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ: Ποιά “ανάπτυξη”;
Το σχέδιο του δήμου δεν είναι ούτε «πρότυπο» ούτε «καινοτόμο», είναι απλώς επικίνδυνο…

Με τις συνήθεις τυμπανοκρουσίες ανακοινώθηκε η υποβολή
από τον δήμο Χαλανδρίου, του
σχεδίου ανάπτυξης της Ρεματιάς στο υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών.
Το σχέδιο εκπονήθηκε, εγκρίθηκε και υποβλήθηκε με πραγματικά συνοπτικές διαδικασίες,
χαρακτηριστικό είναι ότι η
έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο έγινε μόλις την προηγουμένη της υποβολής του στις
30/1/07, η εισήγηση δόθηκε
στους δημοτικούς συμβούλους
την τελευταία στιγμή, ενώ η
υποβολή του έγινε την τελευταία κυριολεκτικά μέρα, με την
εκπνοή της σχετικής προθεσμίας. Αν πάρει δε κανείς
υπόψη ότι η σχετική πρόσκληση
του υπουργείου για την υποβολή προτάσεων είχε γίνει από
τον Γενάρη του 2006,μάλλον
δεν δικαιολογούνται οι θριαμβευτικοί τόνοι στην ακριβοπληρωμένη (με 4000 ευρώ!!)
συνέντευξη τύπου του δημάρχου μας…
Ενδεικτική της προχειρότητας
κατάρτισης είναι και η απόσυρση της πολυδιαφημισμένης
από τον δήμαρχο, συμμετοχής
του WWF στο εταιρικό σχήμα,
με πρόσφατη επιστολή προς
τον δήμαρχο στην οποία ούτε
λίγο ούτε πολύ η γνωστή περιβαλλοντική οργάνωση θεωρεί
ότι υφαρπάχθηκε η υπογραφή
της…

ΑΙΧΜΗ Εκτός των τειχών
ÐÏËÉÔÉÊÇ ÅΚΔΟΣΗ
ÌÁÑÏÕÓÉΟΥ -ΠΕΥΚΗΣ
www.ceocities.com
/efimerida_aixmi

email:
efimerida_aixmi@yahoo.gr
ÄÉÅÕÈÕÍÅÔÁÉ ÁÐÏ
ÓÕÍÔÁÊÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ

Η διοίκηση Ζαφειρόπουλου
αφού κινήθηκε για μερικά χρόνια στην πεπατημένη της εγκατάλειψης της ρεματιάς και της
ανοχής σε κάθε είδους παρανομία, αφού επιχείρησε ανεπιτυχώς να χρησιμοποιήσει τους
επαγγελματίες ως πολιορκητικό
κριό ενάντια στο διάταγμα προστασίας, επιχειρεί με το προτεινόμενο σχέδιο μια εφ όλης της
ύλης αναδιάταξη που στόχο
έχει να παραδώσει τη ρεματιά
στα επιχειρηματικά συμφέροντα
που σύμφωνα με το νεοφιλελεύθερο δογματισμό της αποτελούν λύση δια πάσαν
νόσον…
Το προτεινόμενο σχέδιο μεταξύ
άλλων χαρακτηρίζεται από:
1
το δυσθεώρητο ύψος του
προTπολογισμού
των
45
000.000 ευρώ, γεγονός που φανερώνει την επιθυμία για μια τεράστιας έκτασης επέμβαση στο
φυσικό τοπίο. Είναι εντελώς παραπλανητικό να ισχυρίζεται κανείς ότι ένα τέτοιο ποσό μπορεί
να απορροφηθεί για την στήριξη
των πρανών και την δημιουργία
μερικών πεζοδρόμων. Υπενθυμίζουμε ότι η προηγούμενη
προσπάθεια παρέμβασης το
1989, επί διοίκησης Πέρκιζα,
που απέτυχε χάρη και στις δικές
μας προσπάθειες είχε προTπολογισμό «μόλις» 2δις δρχ.
2
την καθοριστική συμβολή
τεχνικών και κατασκευαστικών
εταιριών που μάλιστα δικαιολογείται από την αποκτημένη σε
παρόμοια έργα πείρα τους αποδεικνύει την συνολική κατεύθυνση της παρέμβασης. Εκτός
αν πιστεύει κανείς ότι υπάρχουν
ιδιωτικές εταιρίες διατιθέμενες
να εμπλακούν αφιλοκερδώς
στην προστασία του περιβάλλοντος…
3
την προσπάθεια νομιμοποίησης και προώθησης των
φαραωνικών σχεδίων της διοίκησης για διόγκωση του θεάτρου της ρεματιάς σε ένα
τεράστιο θέατρο χιλίων και
πλέον θέσεων, καταστρέφοντας τμήμα του πρασίνου και
υψώνοντας τεράστιους όγκους
από οικολογικά, κατά τα άλλα
υλικά, τόσο μέσα στο δάσος
όσο και επί της οδού προφήτη
Ηλία.

4
την τελείως τυπική αναφορά στην εισαγωγή και την
στη συνέχεια αγνόησή του στις
επιμέρους
ρυθμίσεις,
του
Π.Δ/τος ΦΕΚ 659/Δ/ 1995 για
την προστασία του Ρέματος που
αποτελεί ανάχωμα στις προσπάθειες άλωσης της Ρεματιάς, και
που θα έπρεπε να αποτελεί το
περιοριστικό πλαίσιο οποιασδήποτε αναπτυξιακής πρότασης.
5
Την εμφανή αντίθεση των
προτεινόμενων παρεμβάσεων
τόσο με το πνεύμα όσο και το
γράμμα του προεδρικού διατάγματος. Ενδεικτικά απαγορεύονται η χωροθέτηση αθλητικών
εγκαταστάσεων, η υδροληψία ,
οι γεωτρήσεις, η κοπή δένδρων,
οι εκχερσώσεις όπως και κάθε
επιχειρηματική δραστηριότητα
εντός της Α ζώνης, ενώ στη Β
ζώνη περιορίζεται στην κάλυψη
των αναγκών των κατοίκων. Θεωρούμε αστείο ακόμη και να
επιχειρηματολογήσουμε ενάντια στην προτεινόμενη από το
σχέδιο εγκατάσταση φωτοβολταUκών συστημάτων παραγωγής
ενέργειας μέσα στο δάσος..
6
Την πλήρη αποσιώπηση
της υπάρχουσας περιβαλλοντικής μελέτης που εκπονήθηκε
τον Μάρτιο του 1993 και που η
τήρησή της αποτελεί προTπόθεση οποιασδήποτε παρέμβασης μέσα στη Ρεματιά
7
Την έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στην ανάγκη διευθέτησης του χειμάρρου, ως
απαραίτητης
προTπόθεσης
εκτέλεσης οποιουδήποτε επιτρεπόμενου από το προεδρικό
διάταγμα έργου.
8
Την απουσία κονδυλίων
τόσο για την μελέτη οριοθέτησης της καθορισμένης από το
διάταγμα Α ζώνης, τις απαλλοτριώσεις και πράξεις αναλογισμού, όσο και για τη σύνταξη
γεωτεχνικής μελέτης, απαραίτητων από το διάταγμα, προTποθέσεων για οποιοδήποτε
επιτρεπόμενο έργο ανάπλασης.
9
Την παντελή αγνόηση του
προσωρινού φορέα διαχείρισης
του Ρέματος που είναι η Δ/νση
Ειδικών Έργων Αναβάθμισης
Περιοχών [ΔΕΕΑΠ} του ΥΠΕΧΩΔΕ, χωρίς την έγκριση της
οποίας δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα έργο ή μελέτη
10 Τον αποκλεισμό της προαναφερόμενης αρχής από το

εταιρικό σχήμα, γεγονός που
φανερώνει και τις προθέσεις
των εταίρων
11 Την απαράδεκτη προσπάθεια να εμφανιστεί το εταιρικό
σχήμα ως φορέας διαχείρισης
όταν είναι γνωστό ότι για τις
προστατευόμενες
περιοχές
ισχύει ειδικό καθεστώς για τους
φορείς διαχείρισής τους που μάλιστα διέπονται ως προς την συγκρότηση και λειτουργία τους
από εξειδικευμένο νομικό καθεστώς. Συγκεκριμένα οι φορείς
διαχείρισης σε προστατευμένες
περιοχές είναι νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, που συνιστώνται με προεδρικό διάταγμα,
εποπτεύονται από τον Υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ, διοικούνται από 7μελή
ή 11μελή συμβούλια που αποτελούνται από εκπροσώπους
των υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, της οικίας Περιφέρειας
και ΟΤΑ πρώτου ή δεύτερου
βαθμού, ενώ πρόεδρός τους
ορίζεται από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ πρόσωπο με επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία σε
θέματα
περιβάλλοντος.(Ν
2742/ΦΕΚ207/τ.Α/7-10-99)
12 Την προφανή έλλειψη κοινωνικής αποδοχής, αφού δεν
έγινε καμιά δημόσια διαβούλευση και υποβολή προτάσεων
από τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς, ενώ και η
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ψηφίστηκε αποκλειστικά από τους συμβούλους του
κ Ζαφειρόπουλου. Σημειώνεται
δε ότι .το ΣτΕ ακύρωσε γι αυτούς τους λόγους προηγούμενο
διάταγμα
για
την
προστασία της Ρεματιάς.
Στην απόλυτα τεκμηριωμένη
κριτική μας η διοίκηση Ζαφειρόπουλου προτίμησε να απαντήσει με κραυγές και αστείες
ανακοινώσεις και δελτία τύπου
περί μασκαράδων και τριωδίου.
Δυστυχώς για αυτήν εμείς θα
συνεχίσουμε το έργο της ενημέρωσης και την προσπάθεια κινητοποίησης των κατοίκων της
πόλης μας ώστε και το νέο σχέδιο άλωσης της Ρεματιάς να
έχει την ίδια τύχη με το παλιό.
ΣΙΜΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ με τους πολίτες
του ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
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“ κάνε - κάνε τον μαλάκα,
γίνεσαι ”...
ακριβαίνει), στα δίδακτρα για τα φροντιστήρια των παιδιών (που γίνονται όλο και
πιο πολλά για όλο και πιο πολλές ανάγκες
- αγγλικά, μουσική, βιβλία, σιντί) -«να σου
χέσω τη δωρεάν παιδεία», μουγκρίζει ο
δικός μας

Του φάγανε τις οικονομίες στο Χρηματιστήριο. Αμφιβάλλει αν θα πάρει σύνταξη.
Του ζητάνε όλο και περισσότερα, απολαμβάνει όλο και λιγότερα. Στην τηλεόραση
πέφτει συνεχώς σε έρεβος. Σκατόφατσες
φιγουράρουν γύρω του, του λένε τι να
κάνει, τον απειλούν τι να μην κάνει, τον
κλέβουν και από πάνω τού ζητάνε και τα
ρέστα που δεν βγάζει περισσότερα για να
του κλέψουν κι άλλα. Ενας φίλος του παλιός, αριστερός, έχει φύγει από χρόνια
βόλτα με τον Ντεριντά για το υπερπέραν.
Φράγκα για να βγει δεν περισσεύουν. Σιγοβράζει στο ζουμί του. Πικρό, σαν το δηλητήριο του Μιθριδάτη, ανεπαισθήτως,
μέσα στην ίδια του τη φορμόλη θνήσκει...
Το πρωί ξυπνάει νωρίς για να πάει στη
δουλειά. Πίνοντας τον καφέ του σκέφτεται
ότι δουλεύει περισσότερο από κάθε άλλον
ευρωπαίο, πληρώνεται περίπου τα μισά
ενώ το κόστος της ζωής του είναι περίπου
επίσης στα διπλά.
Για να πάει στη δουλειά του βγαίνει η
πίστη ανάποδα μέσα στο χάος της κυκλοφορίας, κάτω απ' τη μοχθηρή πρόσοψη
μιας απρόσωπης πόλης, στολισμένης
μόνον με βουλιμικές διαφημίσεις.
Νοιώθει την οργή και τη σιχασιά των πλησίον του ένα γύρω, καθώς όλοι φαίνονται
να κυνηγούν την ουρά τους για να βγάλουν την ημέρα. Αλλοι άνεργοι, άλλοι σε
δουλειές του ποδαριού, άλλοι εργάτες
που τους ενοικιάζουν εταιρείες σε άλλες
εταιρείες, κι όλοι με την ψυχή στο στόμα
να τα φέρουν βόλτα.
Χρεωμένοι οι περισσότεροι πατώκορφα
στις Τράπεζες. Μισθοσυντήρητοι που,
γύρω στις 20-25 εκάστου μηνός, σηκώνουν τα χέρια ψηλά με τα λεφτά να έχουν
φύγει στο σούπερ-μάρκετ (που όλο και
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και μουντζώνει τα πτυχία του- όταν βγήκε
στον δρόμο για να διεκδικήσει καλύτερες
συνθήκες ζωής τον είπαν «ρετιρέ» τα ομιλούντα ταγιέρ και οι ομιλούσες γραβάτες
στην τηλεόραση - δηλαδή το κόμμα. Δεν
ήταν η πρώτη φορά που ένοιωθε μαλάκας. Και με το προηγούμενο κόμμα στην
εξουσία, πάλι την ίδια απαξίωση είχε υποστεί απ' τις ίδιες ομιλούσες γραβάτες!
Βλαστήμησε την τύχη του, αλλά θυμήθηκε
να μουντζώσει και τα πτυχία των παιδιών
του - με ντοκτορά για χίλια ευρώ, κι αυτά
όχι σίγουρα, τα πάνε τα έρμα...
Δεν έπρεπε να χρεωθεί. Τώρα έχει αιχμαλωτισθεί. Εφ' όρου ζωής! Πει και χάσει τη
δουλειά του την έβαψε. Κάνει τον μαλάκα.
Κάνε-κάνε τον μαλάκα, γίνεσαι. Και όταν
γίνεσαι το εκπέμπεις. Ίσως για αυτό στην
Εφορία τού φέρονται σαν σε ζώο. Κι όχι
μόνον στην Εφορία. Παντού όπου συναλλάσσεται. Έχει να νοιώσει αξιοπρεπής
από παιδάκι.
Σφίγγει τα δόντια, τίποτα γύρω του δεν
δουλεύει καλά. Μόλις προχθές διάβαζε
πως το Σύστημα (;) Υγείας τροφοδοτεί με
πακτωλό χρημάτων τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Στο σχολείο των παιδιών
δεν ψάχνονται πια για τίποτα. Τουλάχιστον οι περισσότεροι. Καμιά αγάπη για τίποτα. Πλην ολίγων καθηγητών (ή
πολλών, πού πια να ξέρει) οι υπόλοιποι
είναι για τα μπάζα. Αλλά κι αυτούς τους
εξευτέλισε το κράτος σαράντα φορές.
Οπως τους γεωργούς, μόνον τα λαμόγια
τη βγάζουν ζάχαρη, οι νταβατζήδες, οι μεγαλόσχημοι, οι αεριτζήδες, οι γιάπηδες.
Ο,τι πουστιά και αν κάνουν, ατιμώρητοι!
Τρώνε τα λεφτά των Ταμείων, υποκλέπτουν τις τηλεφωνικές συνομιλίες του
Πρωθυπουργού, βουλιάζουν καράβια, κάνουν καρτέλ απ' το γάλα έως τη βενζίνα,
και δεν συμβαίνει τίποτα. Το πολύ να
ασχοληθεί μαζί τους κάποια ανεξάρτητη
Αρχή, ώσπου να εκφυλισθεί η υπόθεση
μέσα στα χρόνια και να εξαερωθεί.
Τριάντα χρόνια τώρα, η ίδια ιστορία. Κλέβουν τον γεωργό στο χωράφι και τον πολίτη στο παζάρι. Μόνον όνομα τού
άλλαξαν• τώρα τον προσαγορεύουν καταναλωτή και κάτι έγινε! Γενικώς, τα τελευταία χρόνια πήγε το φούμαρο σύννεφο,
έφθασε να του φαίνεται σαν να ζει ξένη
ζωή. Τη ζωή των άλλων στις διαφημίσεις.
Με τη γυναίκα του δεν μιλάει πολύ, καρ-

φωμένος μπροστά στην τιβή, βλέπει τους
μαλάκες και ξεχνιέται. Ώσπου να αποκοιμηθεί. Ή μήπως δεν είναι εκείνοι οι μαλάκες και είναι αυτός;
Με τους φίλους του μιλάνε για επιτόκιαπιστωτικές κάρτες και κινητά τη νέα αγία
τριάδα, που αντικατέστησε χρεωκοπημένα τρίπτυχα. Του λείπουν οι ποιητές, οι
ζεστές κουβέντες, ακόμα και η πολυτέλεια
της αγωνίας για τα κοινά. Σιγοκλείνει τα
μάτια όπως μπροστά στην οθόνη, αλλά
πετάγεται, ξυπνά, η ημέρα μόλις τώρα
αρχίζει - η κάμερα απέναντί του, που παρακολουθεί την κυκλοφορία, καρφώνεται
πάνω του, σαν να τον κοιτά μέσα στα
μάτια, ειρωνικά - και να σκεφτείς ότι του
φάγανε ένα κάρο λεφτά για να του τη στήσουν καρσί στο μυαλό - το σκέφτεται,
φορτώνει και φτύνει αγριεμένος, μαζεύεται, δεν είναι ορθώς σωστό να φτύνει
δεξιά-αριστερά.
Η ημέρα δεν έχει καλά-καλά ξεκινήσει κι
αυτός δεν νοιώθει καθόλου καλά. Νοιώθει
ότι ζει σε ένα σαρδελοκούτι. Έτσι ως
έτυχε, χωρίς λόγο. Μόνο για να πλακώνεται με τις άλλες σαρδέλες. Δεν γαμιέται ώπα! πρόσεχε τις λέξεις σου (για να μην
πω τις σκέψεις σου), μπορεί να μην αρέσουν στους δικαστές. Εχουν μια τάση να
θέλουν να γράψουν οι ίδιοι τις εφημερίδες
τελευταίως. Αλλά ποιες εφημερίδες; Δεν
διαβάζει πια ούτε εφημερίδες. Όλες τα
ίδια λένε, όλοι ίδιοι είναι - τρίχες! - ξέρει
ότι δεν είναι έτσι, αλλά και τι έγινε που δεν
είναι έτσι!;.
***
Έχει όραμα, έχει σχέδιο για το μέλλον της
χώρας η νέα κυβέρνηση. Όσον και η
παλιά. Απ' τον Ελαιώνα έως το εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει όραμα και σχέδιο το
πολιτικό σύστημα για το ποιοι είμαστε,
πού θέλουμε να πάμε και με ποιον τρόπο.
Μπάτε σκυλιά αλέστε είναι η χώρα και
φοβισμένο, ανίκανο, υπόδουλο το πολιτικό της σύστημα. Ο καλύτερος Νεοδημοκράτης απλώς φιλοδοξεί να είναι ένας
επαρκής Πασόκος...

άννα μην κλαίς!
κλαίει η καίτη...
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* Ο τίτλος μέσα απο το κείμενο.

