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Οικονοµική Εξόρµηση του Α.Σ.Κ.Ε.

   Επειδή πλέον οι εκλογές µπορεί να προκηρυχθούν
ανά πάσα στιγµή και το ΑΣΚΕ πρέπει να εξαντλήσει
όλες τις δυνατότητές του, ώστε να συγκεντρώσει
τα απαιτούµενα χρήµατα για τη συµµετοχή του
(µετά τα ευοίωνα αποτελέσµατα στις  2
προηγούµενες), απευθυνόµαστε στους φίλους και
τους ζητούµε να προσφέρουν την  έκτακτη
συνδροµή τους (µικρότερη ή µεγαλύτερη). Καλό
είναι οι συνδροµές να έχουν συγκεντρωθεί µέχρι
τις 31 Μαρτίου, αλλά σε κάθε περίπτωση µέχρι
τις 16 Απριλίου.

Οι Εσπερίδες του Α.Σ.Κ.Ε.
   Η επόµενη εσπερίδα θα πραγµατοποιηθεί την
Τετάρτη 21 Μαρτίου, ώρα 7.30 µ.µ., µε θέµατα: α)
Η σηµασία της διδασκαλίας και της γνώσης της
Ιστορίας, β) Οι απόπειρες διαστρέβλωσης και
εξάλειψης της ιστορικής µνήµης και γ) Το βιβλίο
της Ιστορίας της ΣΤ΄ ∆ηµοτικού (εισήγηση του
µέλους της Ε.Ε. του ΑΣΚΕ Γ. Λαουρδέκη στο
δισέλιδο ένθετο).   Τον Απρίλιο δε θα γίνει εσπερίδα,
λόγω της εκδήλωσης της Νεολαίας του ΑΣΚΕ.
   Η µεθεπόµενη εσπερίδα θα πραγµατοποιηθεί την
Τετάρτη 30 Μαΐου, ώρα 7.30 µ.µ. µε θέµα τον
ελληνικό πολιτισµό της Μ. Ασίας και του Πόντου.

Η Εκδήλωση της Νεολαίας του ΑΣΚΕ
   Η Νεολαία του ΑΣΚΕ µας προσκαλεί κι αυτή τη
χρονιά στην πολιτιστική της εκδήλωση, µε πλούσιο
µουσικό πρόγραµµα, εκθέσεις κλπ., που θα γίνει
την Κυριακή 29 Απριλίου, ώρα 6.30 µ.µ., στην
Ηλιούπολη, στο αµφιθέατρο του Ειδικού Σχολείου,
Ύδρας και Μνησικλέους, απέναντι από το ∆ηµοτικό
Αναψυκτήριο.    Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Η Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ και …άλλα µέτρα

    Υπακούοντας στις εντολές των Βρυξελών και
άλλων ξένων κέντρων για ιδιωτικοποίηση των
πάντων, µε σκοπό τη γιγάντωση των ιδιωτικών
κερδών (µε τη δυστυχία των πολλών), η κυβέρνηση
της Ν.∆. ξεκίνησε  την ιδιωτικοποίηση  της
εκπαίδευσης. Με τη βοήθεια των ΜΜΕ των
νταβατζήδων ο  πραγµατικός σκοπός δεν
προβάλλεται και ως «µεταρρύθµιση» προβάλλονται
δευτερεύοντα µέτρα, που εκτιµάται ότι θα τύχουν
κοινωνικής συναίνεσης.
    Με το τέλος της κοινοβουλευτικής διαδικασίας
για την ψήφιση  του άρθρου 16 ως αναθεωρητέου
από  την επόµενη Βουλή , µε  τα γνωστά
αποτελέσµατα, υπήρξε η ελπίδα για ύφεση και
ηρεµία στο µέτωπο της (ανώτατης) εκπαίδευσης.
Κάποιοι µάλιστα, µάλλον υπερβολικά αισιόδοξοι,
εξέφρασαν την άποψη  ότι επιτέλους αυτό θα

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ
ΕΝΟΨΕΙ (υποτίθεται) ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Εάν κάποιος έπαιρνε στα σοβαρά τις εικόνες

και τις κραυγές των ιδιωτικών καναλιών και τα
πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων της 8ης και 9ης του
Μάρτη θα νόµιζε ότι άρχισε εµφύλιος πόλεµος, και
µάλιστα άγριος, στη χώρα µας. Αυτή θα είναι και η
εντύπωση όπου στον έξω κόσµο πέρασαν οι εικόνες
αυτές. ∆εν είναι υποχρεωµένοι να γνωρίζουν τις
ιδιοτυπίες µας.
Οι στόχοι της Ν.∆. και το πρόβληµα Ντόρα

Ας προσπαθήσουµε να δούµε τι, πράγµατι,
γίνεται. Η Ν.∆. γνώριζε, φυσικά, ότι οι αντιδράσεις
θα ήσαν µεγάλες για τις µεταρρυθµίσεις της στην
πολύπαθη εκπαίδευση. Φρόντισε, όµως, να τις
καταστήσει οξύτερες µε το να συνδυάσει την
ψήφιση του αναθεωρητέου άρθρου 16, που
απαγορεύει τα ιδιωτικά πανεπιστήµια, µε την
υπερψήφιση του νόµου-πλαισίου για την
τριτοβάθµια  εκπαίδευση,  άγνωστο  σε τι
στοχεύοντας αυτός ο συνδυασµός, αν υποτεθεί,
πράγµα καθόλου αυτονόητο, ότι έχει σχεδιασµένους
στόχους. Θα ήθελε, πιθανόν, να ενεργοποιήσει τα
αντανακλαστικά της σιωπηλής πλειονότητας, που
αποκρούει τις οξύτητες, ώστε να κερδίσει άνετα τις
εκλογές σαν δύναµη της... ηρεµίας, όµως δε µπορεί
να τις προκηρύξει µέσα στο Πάσχα και, αν περάσει
λίγος καιρός, οι πολλοί θα σκεφτούν ψυχραιµότερα
και οι προβοκάτσιες θα γίνουν µπούµεραγκ.
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(συνέχεια  στη σελ. 5)

Οι προσδοκίες διαψεύδονται.
    Άλλες ήταν, φαίνεται, οι προσδοκίες της
θυγατέρας Μητσοτάκη όταν εγκατέλειπε το ∆ήµο
της Αθήνας  για  ν’ αναλάβει το  Υπουργείο
Εξωτερικών. Ίσως θεωρούσε ότι ο δρόµος της
διαδοχής θα ήταν σύντοµος, επειδή έχει την εύνοια
των ξένων υποστηρικτών της οικογένειας,
γενικότερα όσων συντάχθηκαν µε το σχέδιο Ανάν,
την εύνοια των λεγόµενων Μ.Μ.Ε., την ευχέρεια
της ίδιας στις δηµόσιες σχέσεις και επειδή πίστευε
στη γρήγορη φθορά της Ν∆. Όµως διαψεύσθηκε.
Το βεβαρηµένο παρελθόν της οικογένειας και το
γεγονός ότι η κυβέρνηση της Ν.∆. εν πολλοίς
διατηρεί στην εξωτερική πολιτική της τα στοιχεία
της πολιτικής Μολυβιάτη περιόρισαν σηµαντικά το
ρόλο της ως υπουργού εξωτερικών. ∆εν την
αφήνουν να αποφασίζει για τα µείζονα εθνικά
θέµατα και κάθε ενέργειά της είναι αντικείµενο
κριτικής, ακόµη και από  φιλοκυβερνητικές
εφηµερίδες. Έτσι αποµακρύν-θηκε ο στόχος της
διαδοχής για το άµεσο µέλλον, που προϋποθέτει,
εκτός των άλλων, να χάσει η Ν∆ τις εκλογές.
«∆υστυχώς η Ν.∆. θα κερδίσει άνετα τις εκλογές»,
δήλωσε µε παράπονο ο επίτιµος, υποκρινόµενος
ότι το κακό είναι πως η κυβέρνηση δε δέχεται πίεση
από την αντιπολίτευση, για να είναι πιο προσεκτική.

Κυβερνητική απόφαση
    Η επίσκεψή της στην Θράκη ως υπουργού
Εξωτερικών για την εξαγγελία µέτρων για τη
µουσουλµανική µειονότητα ήταν κυβερνητική
απόφαση, προφανώς στα πλαίσια της πολιτικής
«εξευµενισµού» της Τουρκίας. Ίσως, ταυτόχρονα
της δόθηκε  κάποιος  επιπλέον ρόλος ως
αντιστάθµισµα στην ουσιαστική υποβάθµισή της ως
υπ. Εξ.
Αυτή η κυβερνητική πολιτική είναι εξαιρετικά
επικίνδυνη για τη χώρα µας, επειδή η Τουρκία
διεκδικεί πλέον ανοικτά, εκτός του Αιγαίου, και τη
Θράκη, µε µοχλό τη  µειονότητα, που τη θεωρεί
τουρκική . Επίσηµη επίσκεψη  υπουργού
εξωτερικών της Ελλάδας δε νοείται πουθενά
στην ελληνική επικράτεια. Ο συµβολισµός είναι
προφανής και, µάλιστα, όταν είχαν προηγηθεί οι
αµερικανικές δηλώσεις περί τουρκικής µειονότητας
και η στάση της Τουρκίας. Ο πρέσβης των Η.Π.Α.
στον Ο.Α.Σ.Ε.,  µίλησε για ύπαρξη «τουρκικής,
αλβανικής και µακεδονικής µειονότητας» στην
Ελλάδα. Η Τουρκία απαιτεί  την, όπως αναλυτικά
περιγράφεται σε προηγούµενο άρθρο της «Ε»,
εκλογή των µουφτήδων και το  συλλογικό
αυτοπροσδιορισµό της µειονότητας ως τουρκικής,
µε αποκορύφωµα την έκτακτη συνεδρίαση που

πραγµατοποιήθηκε στην τουρκική Εθνοσυνέλευση,
µε αποκλειστικό θέµα την ελληνική  Θράκη. Έχει
επίσης ξεκινήσει εκστρατεία διεθνοποίησης του
θέµατος καθοδηγώντας (µέσω του διαβόητου
προξενείου Κοµοτηνής) τους «Τούρκους» της
Θράκης να προσφύγουν στην ευρωπαϊκή και τη
διεθνή δικαιοσύνη για  τις βακουφικές περιουσίες.
   Γι’ αυτό επιλέχθηκε η θυγατέρα Μητσοτάκη ως ο
κατ’ εξοχήν εκφραστής του comme il faut πειθήνιου
πολιτικού, αποδεκτού από Αµερικανούς και
Τούρκους, για να φανεί ότι η κυβέρνηση
ανταποκρίνεται µε τον καταλληλότερο εκπρόσωπό
της, παρά το γεγονός ότι σηµαντικό µέρος των
Ποµάκων και των Αθιγγάνων της Θράκης αρνούνται
πλέον ανοικτά ότι είναι Τούρκοι.
   ∆εν έχει τόση σηµασία το περιεχόµενο των
µέτρων που εξήγγειλε η θυγατέρα. Μερικά απ’ αυτά
είναι θετικά, π.χ. ο ορισµός ιεροδιδασκάλων που
θα πληρώνονται από το ελληνικό δηµόσιο και όχι
από  το προξενείο , όπως συµβαίνει σήµερα.
Σηµασία έχει ότι υπάρχει πλέον ένα κάκιστο
προηγούµενο, που επιτρέπει σε ΗΠΑ και Τουρκία
να επεµβαίνουν ανενόχλητα στη Θράκη.

Η «Συµβουλευτική Επιτροπή»
  ∆εν πρόλαβε να φύγει από τη Θράκη η θυγατέρα
και η λεγόµενη «Συµβουλευτική Επιτροπή» της
µειονότητας, που εκφράζει τη γραµµή του
προξενείου, αφού αναφέρεται σε  «Τούρκους της
∆υτικής Θράκης» και «τουρκική µειονότητα»,
χαρακτηρίζει ανεπαρκές το πακέτο µέτρων που
παρουσίασε η υπουργός Εξωτερικών. Και
καταλήγει: «Η τουρκική µειονότητα δεν επιθυµεί
καινούργια µέτρα για τη λύση των προβληµάτων
της, παρά µόνο την απόδοση των βασικών
δικαιωµάτων της, που της έχουν αφαιρεθεί».
   Η Τουρκία, φυσικά, δεν ενδιαφέρεται για τη λύση
των προβληµάτων της µειονότητας, αλλά για τον
έλεγχό  της . Είναι χαρακτηριστικό  ότι στη
συνεδρίαση της «Συµβουλευτικής Επιτροπής»,   που
έβγαλε οµόφωνα την απόφαση για την ανακοίνωση,
ήταν και ο µουσουλµάνος βουλευτής της Ν.∆. Ιλχάν
Αχµέτ. Αυτός  που συνόδευσε τη θυγατέρα στην
περιοδεία της στην περιοχή και που (από 1ης
Μαρτίου) είναι πρόεδρος της «Συµβουλευτικής».

Αναπάντητα ερωτήµατα από τη Ντόρα
   Η θυγατέρα πάντως δυσκολεύτηκε να
δικαιολογήσει την επίσκεψή της στη Θράκη µε την
ιδιότητα της υπουργού εξωτερικών.  «Ας
ξεκαθαρίσουµε κάτι: το καθεστώς της µειονότητας
στη Θράκη διέπεται από τη Συνθήκη της Λοζάνης.
Τη δε ευθύνη για την εφαρµογή της συνθήκης της

ΠΗΓΗ  ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  Η  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ  ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ  ΣΤΗ  ΘΡΑΚΗ
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ΟΙ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ - ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ
    Για άλλη µια φορά οι γνωστοί κύκλοι των
«αγνώστων» κουκουλοφόρων ξαναχτύπησαν σε
χρονικό σηµείο καίριο, ρίχνοντας νερό στο µύλο
της κυβέρνησης, όπως έκαναν τόσες φορές στο
παρελθόν µε  όλες τις µεταπολιτευτικές
κυβερνήσεις. Αυτοί συνιστούν το  σύγχρονο
ελληνικό παρακράτος. Υποτίθεται πως πολεµούν
εναντίον κάθε εξουσίας, του κατεστηµένου και της
άρχουσας τάξης, αλλά το µόνο που κάνουν είναι να
καταστρέφουν περιουσίες των δηµοσίων
πανεπιστηµίων και των µικροκαταστηµαταρχών και
αυτοκίνητα σε λαϊκές συνοικίες, όπως τα Πατήσια,
τα Χαυτεία, τα  Εξάρχεια! Το Κολωνάκι, η Εκάλη
και το Παλαιό Ψυχικό τους πέφτουν φαίνεται µακριά.
Όπως και όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια! Γι’ αυτό
απολαµβάνουν προκλητικής ανοχής, αν όχι
προστασίας, από την αστυνοµία (η οποία αντ’ αυτών
συλλαµβάνει άλλους) και προκλητικής προβολής
από τα ΜΜΕ. Συλλαλητήρια χιλιάδων ή δεκάδων
χιλιάδων ανθρώπων και τα δίκαια αιτήµατά τους
περνούν «απαρατήρητα» από τους γκεµπελίσκους
των ΜΜΕ, ενώ τα «κατορθώµατα» των ολίγων
κουκουλοφόρων προβάλλονται έως και 10 φορές
στο ίδιο δελτίο ειδήσεων, για να αγανακτήσει ο
τηλεθεατής  και να συµφωνήσει µε τις
«µεταρρυθµίσεις». Χωρίς τη βοήθειά τους η
Γιαννάκου δε θα µπορούσε να αναστρέψει το
κλίµα του καλοκαιριού και να περάσει τις
«µεταρρυθµίσεις» της.

Η Σύνοδος του Α.Σ.Κ.Ε.
   Στις  27 Ιανουαρίου πραγµατοποιήθηκε η τακτική
Σύνοδος των µελών του ΑΣΚΕ.
   Στο πρώτο µέρος της Συνόδου έγινε ανάλυση της
διεθνούς και εσωτερικής κατάστασης, µε βάση τα
κείµενα  που  έχουν ήδη δηµοσιευτεί στην
«Ενηµέρωση».
   Στο δεύτερο µέρος έγινε απολογισµός της
δραστηριότητας του κόµµατος στο προηγούµενο
εξάµηνο και ο προγραµµατισµός για το επόµενο.
    Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδρίαζε τακτικά
κάθε ∆ευτέρα στις 9µ.µ. (οι συνεδριάσεις ανοικτές
για τα µέλη και τους φίλους του κόµµατος), ανέλυε
όλα τα πολιτικά ζητήµατα και δηµοσίευε τις
εκτιµήσεις και τις θέσεις του ΑΣΚΕ στην «Ε» (που
εκδίδεται τακτικά κάθε 2 µήνες), στην ιστοσελίδα,
σε δελτία τύπου (που καµία εφηµερίδα µεγάλης
κυκλοφορίας δε δηµοσιεύει) και σε συνεντεύξεις.
   Οι συνεδριάσεις της Νεολαίας (επίσης ανοικτές)
γίνονται κάθε Πέµπτη στις 8µ.µ., µε κύρια θέµατα
την εκπαίδευση  και την προετοιµασία της
εκδήλωσης (βλ. 1η σελ.).

    Το παρακράτος δεν έπαψε να υπάρχει µετά τη
µεταπολίτευση.  Απλώς άλλαξε πρόσωπο .
Προδικτατορικά ήταν η αστυνοµία, η ασφάλεια, ο
στρατός. Από τότε που το πολίτευµά µας απέκτησε
φιλελεύθερο  προσωπείο, και εν µέρει όντως
φιλελευθεροποιήθηκε, άλλος έπρεπε να αναλάβει
τον εκφοβισµό του κόσµου, ώστε να απέχει από
κοινωνικές και εθνικές διεκδικήσεις, διατηρώντας
έτσι το σύγχρονο καθεστώς της εθνικής µας
εξάρτησης και της συνεπαγόµενης κοινωνικής
ανισότητας. Είναι όλες αυτές οι οµάδες που
εκφοβίζουν, ληστεύουν, ξυλοκοπούν. Και έχουν το
θράσος να προσπαθούν να περιβάλλουν µε
ιδεολογικό  µανδύα τη δράση τους, ώστε να
δυσφηµούν προοδευτικές ιδέες και τους φορείς
τους. Γιατί άραγε ποτέ τους δεν έκαναν µια δική
τους διαδήλωση και πάντα τρέχουν πίσω από τις
πορείες αυτών που κατηγορούν;
    Αλλά, επειδή το παιχνίδι τους παίζεται πολύ
χοντρά, δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς από
πού κινούνται. Η ιδεολογία τους ταυτίζεται πλήρως
µε τις θεωρίες των φανατικότερων κύκλων της
αµερικανοευρωπαϊκής παγκοσµιοποίησης. Καίνε
την ελληνική σηµαία και το µνηµείο του Άγνωστου
Στρατιώτη, διαλαλούν ότι «ο Σολωµού ήταν ένα
φασιστάκι, που καλά κάνανε οι Τούρκοι και τον
σκοτώσανε», αποθεώνουν τον ατοµικισµό. Για τα
εγκλήµατα του Μπους, του Μπλερ, του Ισραήλ και
της τουρκικής χούντας δε βρήκαν κουβέντα να
πουν…

   Η ιστοσελίδα του ΑΣΚΕ εµπλουτίζεται συνεχώς
µε ό,τι καινούργιο υλικό παράγει η Ε.Ε. Το 2006 οι
επισκέπτες ήσαν 19.649 (οι επισκέψεις πολύ
περισσότερες), από τους οποίους 5511 από ΗΠΑ,
5462 από Ελλάδα, 394 από Κύπρο και οι υπόλοιποι
από άλλες χώρες όπου ζουν Έλληνες και δεν έχουν
εύκολη πρόσβαση στον ηµερήσιο  τύπο  της
Ελλάδας.
   Οι εσπερίδες συνεχίζονται µε επιτυχία (βλ. 1η

σελ.). Επιτυχής ήταν και η συνεστίαση, που έγινε
στις 4 Νοεµβρίου.
   Σηµαντική κατάκτηση θεωρείται η έκδοση του
ΑΣΚΕ-4, όπου αναλύεται για ποιους λόγους πρέπει
να  αποχωρήσει η Ελλάδα  από  την  Ε.Ε ..
Αποφασίστηκε να ξεκινήσει η δουλειά για τις δύο
επόµενες εκδόσεις. Η µία θα περιέχει τις βασικές
ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις του ΑΣΚΕ, δηλ.
την ταυτότητα του ΑΣΚΕ. Η άλλη θα αναφέρεται
στη Μακεδονία.
   Τέλος η Σύνοδος συζήτησε για την ανάγκη
συµµετοχής του ΑΣΚΕ στις εκλογές και την
αντιµετώπιση των οικονοµικών δυσκολιών.
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µπορούσε να αποτελέσει την απαρχή ειλικρινούς
κοινωνικού  διαλόγου για τα ζητήµατα
τηςεκπαίδευσης. Ακριβώς εκείνη τη στιγµή όµως
η κυβέρνηση αιφνιδίασε ακόµα και τους πιο
καλόπιστους συνοµιλητές της.
Ανέσυρε  από την αναµονή το σχέδιο νόµου για τα
ΑΕΙ, το οποίο είχε απορριφθεί από το σύνολο σχεδόν
της εκπαιδευτικής κοινότητας πέρσι το καλοκαίρι,
προκειµένου να επισπευθεί η ψήφισή του µε
κάποιες µικροαλλαγές.
      Αιχµή του δόρατος της νέας κυβερνητικής
επίθεσης είναι η αλλαγή του καθεστώτος του
ακαδηµαϊκού ασύλου. Ένα ζήτηµα που περνάει σε
πολύ κόσµο ως πρόβληµα και δηµιουργεί εύκολα
αίσθηση  µε την οπτικοποίησή  του  από  τα
ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Αφορµή, σύµφωνα µε τα
επίσηµα κυβερνητικά χείλη, οι οδοµαχίες επί της
Πατησίων µε  τους γνωστούς κύκλους των
«αγνώστων» κουκουλοφόρων, σαν να είναι η
Πατησίων πανεπιστηµιακός χώρος!

Πώς θα προωθηθεί η ιδιωτικοποίηση;
     Η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης
προβλέπεται να γίνει µε τη σταδιακή µετατροπή των
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων σε οικονοµικά
αυτοτελή ιδρύµατα. Αυτό θα γίνει πραγµατικότητα,
µε βάση το  προτεινόµενο  σχέδιο , αφού θα
υποχρεωθούν  να καταθέτουν τετραετή
προγράµµατα ανάπτυξης, τα οποία θα ελέγχονται
και θα αξιολογούνται από επιτροπή του υπουργείου
Παιδείας, µε βάση ασαφή κριτήρια.  Η
χρηµατοδότηση των ιδρυµάτων από το κράτος θα
εξαρτάται από  την έγκριση  αυτών των
προγραµµάτων. Προφανώς ένα ίδρυµα, του οποίου
το  πρόγραµµα δε θα εγκριθεί, θα πρέπει να
αναζητήσει αλλού πηγές χρηµατοδότησης, δηλ. να
επιβάλει δίδακτρα, να χρεώσει τη χρήση
εγκαταστάσεών του, να προσφύγει στον ιδιωτικό
τοµέα για συµπαραγωγές προϊόντων,
προσαρµοζόµενο  έτσι στην εφαρµοσµένη
κερδοφόρα έρευνα. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται
επίσης και η θεσµοθέτηση του οικονοµικού
διευθυντή (µάνατζερ) των ιδρυµάτων, αφού αυτός
θα οδηγήσει σε διαχείριση µε αυστηρά οικονοµικά
κριτήρια, αντί των ακαδηµαϊκών που ισχύουν
σήµερα. Τα µέτρα αυτά η κυβέρνηση τα επενδύει
µε την επιχειρηµατολογία της αντιµετώπισης της
κακοδιαχείρισης των ιδρυµάτων, πρόβληµα
δυστυχώς υπαρκτό.

Η θέση του ΑΣΚΕ
               Το ΑΣΚΕ πιστεύει πως το σχέδιο νόµου
είναι απορριπτέο στη βάση της φιλοσοφίας του.

(συνέχεια  από τη σελ. 1)
Η Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (πρώτα) ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ και …άλλα µέτρα

∆ε λύνει κανένα από τα προβλήµατα στα οποία
υποτίθεται πως στοχεύει, ακόµα και αν θίγει κάποια
από αυτά. Αντιθέτως θα δηµιουργήσει νέα και πιο
σοβαρά µε κορυφαίο την ιδιωτικοποίηση της
ανώτατης εκπαίδευσης και όλα τα εξ αυτής
παρεπόµενα, στα οποία έχουµε ήδη αναφερθεί στο
προηγούµενο φύλλο της «Ε», µε αφορµή την
αναθεώρηση του άρθρου 16. Η καθιέρωση
τετραετών προγραµµάτων και η καθιέρωση του
οικονοµικού διευθυντή δεν πρόκειται να λύσει το
πρόβληµα της κακοδιαχείρισης. Η λύση ή ο
περιορισµός του προβλήµατος άπτεται  της
γενικότερης δοµής των ελεγκτικών µηχανισµών
του κράτους, του κορυφαίου ζητήµατος της
διαφθοράς. Τα πανεπιστήµια ήδη διαθέτουν
οικονοµική υπηρεσία, η οποία οφείλει να επιτελεί
σωστά το έργο της. Στη βάση ποιας λογικής πρέπει
να προσθέσουµε το θεσµό του µάνατζερ, που
µπορεί να οδηγήσει σε µεγαλύτερη σύγχυση
αρµοδιοτήτων και ένταση της γραφειοκρατίας;
Μήπως το γεγονός ότι υπάρχει κακοδιαχείριση στην
κεντρική κρατική µηχανή σηµαίνει κατ’ αναλογία
ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να προσλάβει κι
αυτή µάνατζερ; Ο τετραετής  και γενικότερα  ο
µεσοµακροπρόθεσµος σχεδιασµός των ιδρυµάτων
είναι κάτι που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο
διαλόγου µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία τους,
υπό δύο προυποθέσεις: την ακαδηµαϊκότητα των
κριτηρίων και την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης.
   Το πανεπιστηµιακό άσυλο: Σε ό,τι αφορά στο
θέµα του ασύλου, ο ήδη υφιστάµενος νόµος
προβλέπει άρση του µε βάση συγκεκριµένη
διαδικασία, η οποία όµως σχεδόν ποτέ δεν
εφαρµόστηκε στις περιπτώσεις των
κουκουλοφόρων ή άλλες.  Επίσης προβλέπει  την
αυτεπάγγελτη επέµβαση της αστυνοµίας σε
περίπτωση κακουργηµατικών  πράξεων. Αν ο νόµος
είναι καλός αλλά δεν έχει εφαρµοσθεί, τότε γιατί
να τα βάζουµε µε το νόµο κι όχι µε αυτόν που τον
εφάρµοσε;  Και τι διασφαλίζει ότι η νέα ρύθµιση
θα εφαρµοσθεί; Και γιατί να επικαλείται η εκάστοτε
κυβέρνηση τη δράση των προβοκατόρων για
αλλαγή του καθεστώτος του ασύλου, τη στιγµή που
αυτοί δρουν κυρίως εκτός πανεπιστηµίων (όπου δεν
υπάρχει άσυλο) και δε συλλαµβάνονται; Είναι
προφανές ότι η περίπτωση των κουκουλοφόρων
αποτελεί το τέλειο κυβερνητικό άλλοθι. Αυτό που
οδηγεί την κοινωνία σε αγανάκτηση και υποστήριξη
στις επιχειρούµενες αλλαγές, οι οποίες στοχεύουν
στο σταδιακό περιορισµό της, δυνητικά τουλάχιστον
ενοχλητικής για κάθε εξουσία, ακαδηµαϊκής
ελευθερίας. Όµως η τελευταία αποτελεί απαραίτητη
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Στην Ελβετία δε φοβούνται
τους Τούρκους

Ελβετικό δικαστήριο κατεδίκασε στις 9 του
Μάρτη Τουρκοελβετό  δικηγόρο , διότι σε
δηµοσίευµά του αρνήθηκε τη γενοκτονία των
Αρµενίων. Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν
αυστηρή, µε το σκεπτικό ότι ως µορφωµένος
άνθρωπος όφειλε να γνωρίζει ιστορία και ως
δικηγόρος που ασκεί το επαγγελµά του στην
Ελβετία όφειλε επίσης να γνωρίζει τους Ελβετικούς
νόµους.

προϋπόθεση για κάθε υγιή ακαδηµαϊκή κοινότητα,
που στόχο έχει, µεταξύ άλλων, τον ελεύθερο
προβληµατισµό  των µελών της για όλα τα
ακαδηµαϊκά, επιστηµονικά προβλήµατα και τις
εφαρµογές τους στην κοινωνία καθώς και για όλα
τα κοινωνικά ζητήµατα. Το πρόβληµα µε το άσυλο
είναι βαθύτερο και υπερβαίνει  τις οµάδες αυτές.
Αφορά στην καθηµερινή του  παραβίαση από όλους
εκείνους που (χωρίς κουκούλα) δρουν ανεξέλεγκτα
και προσπαθούν να φιµώσουν την αντίθετη άποψη.
Άρα για εµάς το άσυλο χρειάζεται προστασία ως
ιδέα και ιδανικό από το σύνολο της ακαδηµαϊκής
κοινότητας και περιφρούρηση από όλους τους
αρµόδιους µε πλήρη εφαρµογή του υφιστάµενου
νόµου σε περίπτωση παραβίασής του.
Τα άλλα µέτρα: Η θέσπιση του ανώτατου
χρονικού ορίου σπουδών µας βρίσκει σύµφωνους
ως σκεπτικό . Όµως το  πρόβληµα δεν
αντιµετωπίζεται, καθώς η πρόβλεψη αφορά το
διπλασιασµό(!) της διάρκειας σπουδών. Το ίδιο
παρατηρείται και µε το µέτρο για τα περισσότερα
του ενός συγγράµατα, καθώς δεν προβλέπεται η
αύξηση της χρηµατοδότησης, προκειµένου να
εµπλουτιστούν οι ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. Θετικό
θεωρούµε το µέτρο της καθολικής ψηφοφορίας
των φοιτητών, που µπορεί να οδηγήσει στον
περιορισµό της κοµµατικοποίησης του φοιτητικού
συνδικαλισµού και στην αναζωπύρωση του υγιούς
προβληµατισµού στις τάξεις των φοιτητών. Όπως
επίσης και ο ορισµός του αριθµού των εισακτέων
από τα ίδια τα ιδρύµατα, µε βάση τις ανάγκες και
αντοχές των ιδρυµάτων, αρκεί να συνδυαστεί και
µε έναν ευρύτερο κοινωνικό σχεδιασµό.
          Οι αντιδράσεις µέρους της ακαδηµαϊκής
κοινότητας είναι δικαιολογηµένες και υγιείς. Όµως
µεγάλο µέρος αυτής αντιδρά λόγω της ανησυχίας
του ότι θα απωλέσει προνόµια που απολαµβάνει σε
µια νοσηρή κατάσταση. Κάτι τέτοιο δυσχεραίνει την
προσπάθεια εκείνων, έστω λίγων, που απευθύνονται
στην κοινωνία, ζητώντας τη στήριξή της για την
απόσυρση του νοµοσχεδίου, µε σκοπό τη βελτίωση
της ανώτατης εκπαίδευσης.

Λοζάνης και παγώνει το επίπλαστο χαµόγελό της.
Άλλωστε έχει κι άλλες δουλειές, όπως α) το
πρόσφατο  προσωπικό της  «κατόρθωµα», να
υποστηρίξει, επειδή της το ζήτησαν οι ΗΠΑ, την
εγκατάσταση των αµερικανικών πυραύλων σε
Πολωνία και Τσεχία, πράγµα που έρχεται σε πλήρη
αντίθεση µε τα συµφέροντα της χώρας µας,
προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Μόσχας,
β) το  θέµα του Αη Στράτη, για το οποίο «διέρρεε»
ότι η νατοϊκή άσκηση αναβλήθηκε λόγω καιρού, εν
µέσω λιακάδας και άπνοιας. Και τώρα ετοιµαζόταν
η Ντόρα να χαριεντισθεί ξανά µε τον Γκιουλ, παρά
τις προκλητικές “επισκέψεις” της Τουρκικής
αεροπορίας στα νησιά του Αιγαίου.
   ∆ε µας αξίζει  αυτός ο εσµός.

(συνέχεια  από τη σελ. 2)

ΠΗΓΗ  ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ  Η  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ
ΘΥΓΑΤΕΡΑΣ  ΣΤΗ  ΘΡΑΚΗ

Ολοταχώς για την κοινωνία των 2/3
Το γεωργακικό ΠΑΣΟΚ ευαγγελίζεται µια

«δίκαιη κοινωνία», κατηγορώντας έτσι την 20ετή
διακυβέρνησή του και ιδιαίτερα, υποθέτουµε, την
τελευταία οκταετή σηµιτική περίοδο, ότι δεν την
επιδίωξε ή έστω δεν την επέτυχε. Αντίστοιχα και ο
Κ. Καραµανλής στον απολογισµό της τριετίας
δηλώνει: «∆ιαµορφώνουµε συνθήκες που
εγγυώνται ένα καλύτερο αύριο. Για όλους τους
πολίτες.». Και οι δύο, λοιπον, υπόσχονται κοινωνική
δικαιοσύνη!

Καλώς.  Όµως  είναι γνωστό σε όλους  ότι
οµολογηµένος στόχος όλων των δυτικών, τουλάχιστον,
σχεδιασµών και σίγουρα της νεοφιλελεύθερης, µε
συνταγµατική µάλιστα επικύρωση, Ε.Ε. είναι οι
κοινωνίες των 2/3, ονοµαστικά δηλαδή του 1/3 να
βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, ώστε να
αποτελεί την εφεδρική εργατική δύναµη, που θα
κρατάει χαµηλό το κόστος εργασίας.

Εννοείται ότι και οι δύο πλήρως νοµιµόφρονες προς
τις επιταγές των πατρόνων τους ευσυνείδητα
επιδιώκουν την κοινωνία που τους ανέθεσαν να
δηµιουργήσουν. Αρκούν µόνο δύο παραδείγµατα. Το
σηµιτικό ΠΑΣΟΚ κατόρθωσε να αφαιρέσει από 1,5 εκ
Ελλήνων όσες οικονοµίες είχαν εξασφαλίσει, ακόµη
και δάνεια που τους παρέσυρε να συνάψουν, µε την
τροµακτική αφαίµαξη του µεγάλου κόλπου του
Χρηµατιστηρίου.Και η Ν∆ του «λαϊκού» Καραµανλή
ετοιµάζει φορολόγηση και της όποιας ακίνητης
περιουσίας διαθέτουν οι πολλοί, ώστε να µείνουν
τελικά ακόµα και ανέστιοι, ώστε να εξασφαλιστεί
ακόµη πιο «ευέλικτη» και «ευκίνητη» εργασία.

Έτσι µας ελαφρώνουν από τα οικονοµικά µας
και µας απαλλάσσουν από τις σκοτούρες των
όποιων ακινήτων. Και δεν είναι µόνον αυτά. Αλλά
θα επανέλθουµε.
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     Στο τέλος του Φλεβάρη το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε
πρόταση νόµου για την «προστασία των
καταναλωτών  στις τραπεζικές  δανειακές
συµβάσεις». Το πόσο ενδιαφέρεται το ΠΑΣΟΚ για
την «προστασία» αυτή φάνηκε από το ότι ελάχιστοι
βουλευτές του, ακόµη και από  αυτούς που
υπέγραψαν την «πρόταση» αυτή, εµφανίστηκαν στη
συζήτησή της στη Βουλή!
    ∆εν έχει, φυσικά, νόηµα το ερώτηµα πώς και δεν
το σκέφτηκαν στα είκοσι χρόνια που κυβερνούσαν,
γιατί όλοι τους διατείνονται πως η εκλογική τους
ήττα στα 2004 λειτούργησε ως κολυµπήθρα του
Σιλωάµ και τώρα πια είναι... αγνοί (από τα
κυβερνητικά ανοµήµατά τους) σα νεογέννητα
βρέφη. Εννοείται ότι η πρόταση αυτή απορρίφθηκε,
παρά την κραυγή του Σουφλιά (!), που είναι και
οτίτλος  του  µικρού αυτού κειµένου.

    Έχουµε ξαναγράψει για τη ληστρική τοκογλυφία
των Τραπεζών και δώσαµε τη συµβουλή «Μακριά
από τις Τράπεζες»! Το νέο είναι η αντίδραση των
Εγγλέζων στην τραπεζική επιδηµία. Ζήτησαν κάποιοι
από τις τράπεζες όλα όσα, τοκογλυφικά, τους
κατακρατούσαν για προµήθειες από τις τραπεζικές
δοσοληψίες και αυτές, φοβούµενες δικαστικές
αποφάσεις, άρχισαν να επιστρέφουν στους πελάτες
τους χιλιάδες λίρες, που τοκογλυφικά
παρακρατούσαν!
    Καιρός να γίνει κάτι τέτοιο και εδώ. Αλιώς ας
αποσύρουν οι καταθέτες τα, έστω και λίγα, λεφτά
τους, αφού, ούτως ή άλλως, µόνο ζηµιωµένοι είναι
µε την καταβολή προµηθειών και αρνητικού τόκου.
Και ας απαιτήσουν να καταργηθεί ο νόµος για την
ιδιωτική τοκογλυφία, ώστε να ... τροµοκρατηθεί η
τραπεζική ασυδοσία και ληστεία!

Οι  τράπεζες  «ξεφλουδίζουν»  τους  καταθέτες
Στην Αγγλία, όµως...

    Οι ΗΠΑ πίστευαν ότι θα ήταν σχετικά εύκολη
υπόθεση να περάσουν τα σχέδια τους στα Βαλκάνια.
Επιδιώκουν, και το έχουν καταφέρει ως ένα σηµείο,
να δηµιουργήσουν ένα τόξο-ανάχωµα απέναντι στη
Ρωσία, µε Βουλγαρία – Σκόπια – Κόσοβο –
Μαυροβούνιο και, βέβαια, την Αλβανία. Ελπίζουν
ότι, µετά την επίθεσή τους,  πέτυχαν  να
αποδυναµώσουν τη Σερβία για αρκετά χρόνια και
να προωθήσουν «δικά τους» πρόσωπα στη σερβική
εξουσία.
    Στο πλαίσιο αυτών των σχεδίων προωθούν την
ανεξαρτησία του Κοσόβου, όπου η πλειονότητα των
κατοίκων, εκτός της βορειοανατολικής ζώνης του,
είναι Αλβανόφωνοι. Ανιστόρητοι, όµως, όπως είναι,
δε λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι για τους
Σέρβους το Κόσοβο αποτελεί το εθνικό µας λίκνο,
απ’ όπου διώχτηκαν από τους Οθωµανούς και όπου
εγκαταστάθηκαν  επήλυδες Αλβανοί, για να
επωφελούνται στη λεία και τα εκκενούµενα εδάφη.
    Τα τελευταία 2 χρόνια οι Αµερικάνοι και τα όργανά
τους στην περιοχή (και στην Ελλάδα...) διέδιδαν ότι
η ανεξαρτητοποίηση του Κοσόβου από τη Σερβία,
που τώρα, µετά τους άγριους βοµβαρδισµούς,
βρίσκεται υπό νατοϊκή διοίκηση, ήταν ζήτηµα
ηµερών. Συνέχεαν, όµως, τις επιθυµίες τους µε την
πραγµατικότητα, που είναι εντελώς διαφορετική.
Έτσι, ενώ, υποτίθεται, συνεχίζονταν οι συζητήσεις
ανάµεσα στους Σέρβους και Αλβανοκοσοβίτες στη
Βιένη, παρουσίασαν ένα σχέδιο, τάχατες, του ΟΗΕ,
αυτό του Αχτισάαρι, και καταµετρούσαν τις
αντιδράσεις.

ΤΟ  ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ  ΚΟΣΟΒΟ  ΣΥΝΑΝΤΑ  ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ

    Το σχέδιο αυτό, που προβλέπει ανεξαρτησία υπό
όρους, δε γίνεται δεκτό από κανένα, εκτός από τις
ΗΠΑ. Οι Σέρβοι το απορρίπτουν, ακόµη και τα
δυτικόστροφα κόµµατα. Το ίδιο και οι περισσότεροι
των αλβανόφωνων, που πίστευαν ότι οι Αµερικάνοι
τους είχαν εξασφαλίσει πλήρη ανεξαρτησία. Η Ε.Ε.
είναι διστακτική, µε την Αυστρία µάλιστα να
αντιτίθεται ανοικτά. Και οι Ρώσοι δηλώνουν ότι, αν
εφαρµοστεί ένα τέτοιο σχέδιο στο Κόσοβο, θα
προωθήσουν κι εκείνοι την «ανεξαρτησία» της
Νότιας Οσετίας και της Αµπχαζίας από  το
αµερικανικό προτεκτοράτο της Γεωργίας στον
Καύκασο  και αφήνουν  να εννοηθεί ότι θα
ευνοούσαν την απόσχιση του βορειοανατολικού
Κόσοβου, που θα ενωνόταν µε τη Σερβία.
    ∆εν φαίνεται να ευοδούνται, λοιπόν, τα
αµερικανικά σχέδια, τουλάχιστον για την ώρα και
κάτι τέτοιο θα ήταν ευοίωνο για την αποτυχία και
των άλλων «σχεδίων» τους, που θα µετέτρεπαν τα
Βαλκάνια ολόκληρα σε ένα αµερικανικό
προτεκτοράτο, µε απροσµέτρητες αρνητικές
εξελίξεις για όλους µας.
    Όσο για τις ελληνικές «αντιδράσεις», δεν
µπορούµε να ελπίζουµε σε τίποτα θετικό, όταν στο
Υπ. Εξωτερικών ευρίσκεται η θυγατέρα του
Μητσοτάκη, που το µόνο που την ενδιαφέρει είναι
να εξασφαλίσει το  αµερικανικό  χρίσµα για
πρωθυπουργία στη χώρα µας έναντι πάσης θυσίας,
σε βάρος φυσικά της Ελλάδας. Και ο κίνδυνος
γίνεται ακόµη µεγαλύτερος, αν, παραµένει στην
αρχηγία του ΠΑΣΟΚ ο Γιωργάκης...
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ΤΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η
ΤΟΥΡΚΙΚΗ  ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μέσα στα πλαίσια της ανάδειξης της Τουρκίας
σε χωροφύλακα της περιοχής της Ανατολικής
Μεσογείου και της καθιέρωσής της ως
επικυρίαρχης  δύναµης , από  υπερατλαντικά
συµφέροντα  και ευρωπαϊκές ξεπεσµένες
αυτοκρατορίες, παρακολουθούµε τον τελευταίο
καιρό µια κλιµακούµενη κρίση και ανοιχτές απειλές
από  την Τουρκία εναντίον των κυριαρχικών
δικαιωµάτων ενός κράτους (µέλους της ΕΕ!), της
Κύπρου, και όχι µόνο. Ο Λίβανος, η Συρία, η
Αίγυπτος και η Ελλάδα είναι αποδέκτες ανάλογων
αξιώσεων, παρατηρήσεων και τσαµπουκάδων, µε
αφορµή  τα κοιτάσµατα πετρελαίου, που
ανακάλυψαν δύο νορβηγικές εταιρίες στο θαλάσσιο
χώρο µεταξύ Κύπρου – Λιβάνου – Αιγύπτου.

Παραλογισµός και θρασύτητα
Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών

της Τουρκίας επισηµαίνει ότι: «Η Ελληνοκυπριακή
διοίκηση(!!!), που δεν ελέγχει όλο το νησί,
δηµιουργεί τετελεσµένα στα κράτη της Αν.
Μεσογείου, µε αποτέλεσµα να απειλούνται η ειρήνη
και η σταθερότητα τόσο στο νησί, όσο και σ΄ όλη
την περιοχή». Συνεχίζοντας, απευθύνεται στις
εταιρίες που πιθανόν να συνάψουν συµφωνίες µε
νουθεσίες, όπως «να κινηθούν µε σωφροσύνη, να
δώσουν προσοχή στην  ευαισθησία του
προβλήµατος και να µην επιφέρουν ζηµιά στις
προσπάθειες για λύση του Κυπριακού στα πλαίσια
του  ΟΗΕ . Επικαλείται τα  δικαιώµατα των
Τουρκοκυπρίων, πιέζει για διεθνή αναγνώριση του
ψευδοκράτους, ώστε να διαγραφούν η κατοχή και
τα τετελεσµένα γεγονότα από το 1974 και να µπορεί
να διεκδικεί δικαιώµατα  στην κυπριακή
υφαλοκρηπίδα, να παρεµβάλλει εµπόδια στον
έλεγχο  του εναέριου  χώρου υπεράνω της
κατεχόµενης Κύπρου και όχι µόνο και να αξιώνει
λόγο  στην ελεύθερη Κύπρο , την οποία δεν
αναγνωρίζει και προσπαθεί µε κάθε τρόπο να
καταλύσει!!
Την ίδια στιγµή ανακοινώνει µέσω ΜΜΕ ότι

αρχίζουν έρευνες για κοιτάσµατα πετρελαίου στα
δυτικά της Κύπρου µέχρι την Αίγυπτο και στην
περιοχή της Ίµβρου.
Ταυτόχρονα πιέζει όλα τα κράτη της Αν.

Μεσογείου να µην προχωρήσουν σε οριοθέτηση
θαλασσίων αποκλειστικών οικονοµικών ζωνών και
στην εκµετάλλευσή τους. Στην Ελλάδα εκτός από
τις γκρίζες ζώνες, το casus belli , την απαίτηση να
µην έχουν τα νησιά υφαλοκρηπίδα, τις συνεχείς
παραβιάσεις του εναέριου χώρου και την πρόσφατη
απαίτηση της αποστρατικοποίησης του Άη Στράτη!!,

µε κάθε ευκαιρία προσπαθεί να επιβάλει, (και
πολλές φορές το καταφέρνει, δυστυχώς ), τις
παράνοµες και εξοργιστικές αξιώσεις της , όπως
πέρυσι το  Μάιο ,  οπότε (µετά  τουρκικές
αντιδράσεις) µαταιώθηκε πρόγραµµα σεισµικών
ερευνών του γερµανικού πλοίου «Ποσειδών» στα
βόρεια παράλια της Κρήτης!!

Υποτονική η Αθήνα
Σ’ όλη αυτή την  έντονη προσπάθεια επιβολής η

Αθήνα παραµένει ύποπτα ψύχραιµη και αναιµική
στις δηλώσεις και τις ενέργειές της. Με γενικόλογες
διαπιστώσεις όπως: «Οι διεθνείς συµβάσεις πρέπει
να γίνονται σεβαστές» και «Η ελληνική πολιτεία
ξέρει να προασπίζεται τα εθνικά συµφέροντα»,
απαντά στην τουρκική επιθετικότητα. Μέσα στα
πλαίσια της έξωθεν επιβαλλόµενης άποψης ότι όσο
συνεχίζεται κανονικά η ευρωπαϊκή προοπτική της
Τουρκίας δεν πρόκειται να φτάσουν τα πράγµατα
σε επικίνδυνο σηµείο και τα σαλιαρίσµατα της
ελληνοτουρκικής φιλίας µε τα ζεϊµπέκικα και τις
κουµπαριές, η τουρκική εξωτερική πολιτική
επιχειρεί πλήρη ανατροπή των ισορροπιών, του
διεθνούς δικαίου αλλά και της κοινής λογικής.

Θαρραλέα η Λευκωσία
Η Κυπριακή Κυβέρνηση, δυστυχώς χωρίς τη

στήριξη της αντίστοιχης Ελληνικής, χάρη στη
σταθερή και ψύχραιµη αντιµετώπιση της τουρκικής
επιθετικότητας από τον Πρόεδρο Παπαδόπουλο,
προχωρεί στις απαιτούµενες συµφωνίες και
προκηρύξεις διαγωνισµών. Εκτός από  τους
Τούρκους, έχει να αντιµετωπίσει και Κύπριους
ελληνόφωνους πολιτικούς και το  ελληνικό
Υπουργείο Εξωτερικών (Ντόρα) και το Γιωργάκη
που πιέζουν για ενδοτικότητα και υποταγή. Όµως η
σταθερή στάση της Κυπριακής Κυβέρνησης
ανάγκασε ακόµη και τον αµερικανό Πρέσβη στην
Κύπρο (προφανώς για να διεκδικήσουν και οι
αµερικανικές εταιρίες µερίδιο  από  την
εκµετάλλευση των κυπριακών πετρελαίων) να
υπερασπίζεται τα δικαιώµατα της Κύπρου.
Και τώρα µε αιφνίδια ενέργεια εκπληκτικής

αποτελεσµατικότητας και ταχύτητας η Κυπριακή
Κυβέρνηση κατεδάφισε το οδόφραγµα της οδού
Λήδρας, κάτι που ανάγκασε Ε.Ε. και ΟΗΕ να τη
χαιρετήσουν µε “ενθουσιασµό”.
Η Ελλάδα άλλη µια φορά βρίσκεται µπροστά σε

καταστάσεις που απαιτούν αποφασιστικότητα,
εθνική συνείδηση και φρόνηµα. Οι περισσότεροι
πολιτικοί µας έχουν πολλάκις και πρόσφατα
αποδείξει ότι δε διαθέτουν. Όµως πιστεύουµε ότι
αποθέµατα διαθέτει ο ελληνικός λαός, παρά τη
συστηµατική προσπάθεια που γίνεται για την
αλλοτρίωσή του.
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Η ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
   Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλ. Πούτιν στην 43η

∆ιάσκεψη για την Ασφάλεια, που γίνεται κάθε χρόνο
στο Μόναχο, αιφνιδίασε όλο τον κόσµο µε µια εφ’
όλης της ύλης επίθεση στην πολιτική Μπους.
Κατήγγειλε «το  σενάριο  ενός µονοπολικού
κόσµου» και «τη σχεδόν απεριόριστη προσφυγή στη
στρατιωτική βία», κατήγγειλε τις ΗΠΑ ότι µόνον
αυτές «υπερβαίνουν τα εθνικά τους σύνορα µε κάθε
δυνατό τρόπο, επιβάλλοντας τις πολιτικές τους σε
άλλα έθνη».
   Χρησιµοποίησε λόγια καθόλου «διπλωµατικά»,
που ικανοποιούν την παγκόσµια κοινή γνώµη, που
µέχρι τώρα άκουγε ο Μπους µόνο από µικρότερες
χώρες του «άξονα του κακού». Από το Μόναχο
ξεκίνησε µια συνεχής ανταλλαγή επιθετικών έως
απειλητικών δηλώσεων µεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ,
µε την αµερικανική πλευρά να βρίσκεται σε
µειονεκτική θέση, να µην είναι καθόλου πειστική
και να µην κρύβει την ανησυχία της.
   Μια προσεκτική ανάγνωση των ρωσικών
δηλώσεων θα διεπίστωνε ότι δεν πρόκειται για µια
γενική επίθεση στο δυτικό (ή τον καπιταλιστικό)
κόσµο, παρότι η ρητορική θυµίζει εποχές Σοβ.
Ένωσης. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα άνοιγµα προς
τις δυνάµεις εκείνες µέσα στις ΗΠΑ, την Ε.Ε. και
όλο τον κόσµο που δυσφορούν µε την πολιτική
Μπους. Γι’ αυτό ανέφερε απόσπασµα οµιλίας του
Ρούζβελτ («όταν η ειρήνη διαταραχθεί σε ένα σηµείο
του πλανήτη, κάθε χώρα βρίσκεται σε κίνδυνο») και
προειδοποίησε ότι η πολιτική Μπους «καταστρέφει
τον ηγεµόνα εκ των έσω». Πιθανότατα προσπαθεί,
πιο συγκεκριµένα, να επηρεάσει τις διαδικασίες
ανάδειξης του νέου Προέδρου των ΗΠΑ, που µόλις
τώρα ξεκινούν.

Αλλαγή ισορροπιών
   Είναι προφανές ότι η σκλήρυνση της Ρωσίας
σχετίζεται  µε την απόφαση των ΗΠΑ να
εγκαταστήσουν πυραύλους στην Πολωνία και την
Τσεχία, όµως ταυτόχρονα εκφράζει µια αλλαγή
πολιτικών ισορροπιών.
   Α) Ο Πούτιν και η πολιτική του απολαµβάνουν
µιας ευρείας αποδοχής από το ρωσικό λαό, παρά
το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του καθεστώτος [το
οποίο δε σκοπεύουµε να κρίνουµε στο άρθρο αυτό].
Το σύστηµα δυνάµεων που εκφράζει ο Πούτιν
αισθάνεται τόσο ασφαλές και ισχυρό, ώστε δεν
µπήκε στον πειρασµό  να αναθεωρήσει το
Σύνταγµα, για να επιτραπεί άλλη µια θητεία στο
Ρώσο Πρόεδρο. Αντιθέτως, ο Μπους βρίσκεται στο
ναδίρ της δηµοτικότητάς του και βάλλεται
πανταχόθεν, ακόµη και µέσα από τις ΗΠΑ.

   Β) Ενώ οι ΗΠΑ είναι η πλέον χρεωµένη χώρα
στον κόσµο, µε όλους τους κινδύνους δυσάρεστων
εκπλήξεων, η Ρωσία κατάφερε να εξοφλήσει πριν
τη διορία τους τα τεράστια χρέη που άφησε ο
Γέλτσιν. Το ΑΕΠ επανήλθε στο επίπεδο του 1990,
µετά τον κατήφορο της εποχής Γέλτσιν.
   Γ) Ο Μπους έχει βαλτώσει στο Ιράκ και το
Αφγανιστάν (αν επιχειρήσει επίθεση και στο Ιράν,
θα επιδεινώσει ακόµη περισσότερο τη θέση του),
ενώ ο Πούτιν «έλυσε» το τσετσενικό, δεν έχει τόση
ανάγκη σύµπλευσης στον «αγώνα κατά της
τροµοκρατίας», ασκεί πλέον ανεξάρτητη εξωτερική
πολιτική, ενισχύει τις  Ένοπλες  ∆υνάµεις,
σταθεροποίησε τις σχέσεις µε τους τέως
σοβιετικούς γείτονες (η κρίση µε τη Λευκορωσία
αποδεικνύεται προσωρινή) και επιχειρεί ανοίγµατα
σε χώρες αµερικανικής επιρροής (π.χ. Σαουδ.
Αραβία, Κατάρ, Ιορδανία). Χάρισε, µάλιστα, τα χρέη
των φτωχών χωρών προς τη Ρωσία.       Εκτιµούµε
ότι η οµάδα Πούτιν προχωρεί µε ρεαλισµό και
πρόγραµµα στην ταχεία αποκατάσταση της Ρωσίας
στη  θέση µιας Μεγάλης ∆ύναµης, µε δύο
βραχυπρόθεσµους στόχους:
   Α) Να πάψει να στηρίζεται η ρωσική οικονοµία
στα κέρδη από την πώληση ακατέργαστου φυσικού
πλούτου, δηλ. πετρελαίου, φυσικού αερίου και
µετάλλων, η οποία σήµερα καλύπτει το 85% των
εξαγωγών, και να αυξήσει την παραγωγή προϊόντων
µε προστιθέµενη αξία σε όλους τους κλάδους
(βιοµηχανία κλπ.).
   Β) Να αµβλύνει περαιτέρω τις τεράστιες
κοινωνικές ανισότητες της ρωσικής κοινωνίας και
να αντιµετωπίσει το µεγάλο δηµογραφικό της
πρόβληµα.

Η αδέσµευτη πολιτική
   Χωρίς να παραγνωρίζουµε τη δύναµη του
αµερικανικού κράτους και των αµερικανικών
εταιριών, χωρίς να  παρασυρόµαστε σε
υπεραισιόδοξες προβλέψεις, νοµίζουµε ότι αρχίζει
να διαµορφώνεται ένας πολυπολικός κόσµος, µε
την ανάδειξη και άλλων Μεγάλων ∆υνάµεων (Κίνα,
Ινδία, Λ. Αµερική κ.ά.). Οι δυνατότητες για µια νέα
παγκόσµια τάξη, όχι από το φόβο του αµερικανού
πλανητάρχη, αλλά µε βάση τις αρχές του ΟΗΕ,
προβάλλουν ενισχυµένες. Ελπίζουµε αυτό να γίνει
κατανοητό και στην Ελλάδα, ώστε να πάψουµε να
είµαστε ο χαµένος ουραγός του οποιουδήποτε και
να καρπωθούµε τα οφέλη µιας αδέσµευτης
εξωτερικής πολιτικής, που φυσικά προϋποθέτει την
αποχώρησή µας από το ΝΑΤΟ, την Ε.Ε. και όσους
διεθνείς οργανισµούς δηµιουργήθηκαν για να
λειτουργούν σε βάρος των συµφερόντων των
µικρότερων χωρών και όλης της ανθρωπότητας.
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(συνέχεια  από τη σελ. 1)
Θα ήθελε, ίσως, να µη συζητηθεί η σοβαρή

αντίθεση Ντόρας, που προκλητικά επιχειρεί να
περάσει την αµερικανική άποψη αντίθετα στην
προσπάθεια της κυβέρνησης για ενίσχυση των
σχέσεων µε τη Ρωσία του Πούτιν, ιδιαίτερα για τον
αγωγό  Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης,
προλειαίνοντας το έδαφος στον ανεκδιήγητο
Μπράιζα. Και µάλιστα τώρα που οι ΗΠΑ
αναγκάζονται να αναδιπλωθούν στη Μέση Ανατολή
και να δέχονται ως συνοµιλητές τη Συρία και το
Ιράν και ταυτόχρονα να επιχειρεί ο Μπους περιοδεία
στη Λατινική Αµερική, αναγνωρίζοντας έτσι ότι
κινδυνεύουν οι ΗΠΑ να την χάσουν ολόκληρη.
(Πώς άραγε θα αντιδράσει η κόρη του Μητσοτάκη
στην κίνηση Καραµανλή να µην την αφήσει να
µιλήσει για τα παιχνίδια της µε τον Γκιουλ, που
φαίνονται να µαταιώνονται, και για τον προσβλητικό
παραµερισµό  της  στις αλληλοενηµερώσεις
Καραµανλή-Τάσσου για τα πετρέλαια, τη συµµαχία
µε τη Γαλλία και το γκρέµισµα του φράγµατος της
οδού Λήδρας;). ∆εν µπορούσαν όµως να είχαν
προβλέψει ότι η Ντόρα θα επιχειρούσε τώρα να
διαλύσει το κόµµα, για να γίνει αρχηγός, έστω και
µε τη βοήθεια.... του Σηµίτη! Εκείνο που δεν µπορεί
να κατανοηθεί και εποµένως, να ερµηνευθεί το ότι,
ενώ προεβλέποντο ακόµη και ακραίες αντιδράσεις
των φοιτητών για το νόµο-πλάισιο και το άρθρο 16,
θεώρησαν κατάλληλη την ώρα να εξαγγείλουν
εντελώς αψυχολόγητα την υποχρέωση στράτευσης
στα 18 και την εθελοντική των γυναικών, λες και
το θέµα δεν ήταν σοβαρό και δεν ενδιαφέρονταν
για την άρνηση που λογικά, αν και εντελώς άδικα,
θα ακολουθουσε. Είναι, πράγµατι, δύσκολο να
παρακολουθήσει κανείς τη «λογική» της Ν.∆.!

Τα αυτογκόλ του ΠΑΣΟΚ
Και το ΠΑΣΟΚ; Μετά την πανωλεθρία του

Γιωργάκη στο ζήτηµα της αναθεώρησης του
Συντάγµατος και ειδικότερα στο άρθρο 16, καθώς
και την επίθεση Πάγκαλου µε θύµα. .. τον
Κουλούρη, φάνηκε να παίρνουν µια ανάσα µε τη
δηµοσιοποίηση του «προγράµµατός» τους. Και
ξαφνικά πάλι τα έκαναν θάλασσα. Κατηγορούν µε
οξύτητα τη Ν.∆. (και καταθέτουν πρόταση µοµφής!)
για τις µεταρρυθµίσεις της, στις οποίες όµως
συµφωνούν εξ ολοκλήρου! ∆ιαµαρτύρονται για τα
γεγονότα των τελευταίων ηµερών και ζητούν την
παραίτηση Πολύδωρα και ταυτόχρονα στέλνουν
αντιπροσωπία στις 9 του Μάρτη, µετά τα γεγονότα,
στο  χώρο  του «Αγνώστου  Στρατιώτη» να
καταθέσουν τριαντάφυλλα, καλώντας όλους(!) τους
Έλληνες να κάνουν το ίδιο, δικαιολογώντας, έτσι,
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την κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στους
«ταραξίες». Τι να πει κανείς; Πώς να µην κινείται ο
Μπόµπολας για τη ∆ιαµαντοπούλου  και ο
Λαµπράκης για το  Βενιζέλο ; Και πώς να
ενσωµατωθεί ο  Λαλιώτης, που ονειρεύεται
κάλεσµα Μεσσία; Και αυτά, πέρα από τις όποιες
αµφισβητήσεις για τη σοβαρότητα του
πολυδιαφηµισµένου “προγράµµατος” µετά και τις
ενστάσεις των Βενιζέλου και Πάγκαλου.

Οι δυσκολίες των «µικρών»
Τα  άλλα «γνωστά» κόµµατα τηρούν

αναµενόµενη συµπεριφορά. Το ΚΚΕ, ψύχραιµο
στις αντιδράσεις του µε «σοβαρές» τοποθετήσεις
αναµένει να επωφεληθεί εκλογικά, µέσα στα όρια
που το ίδιο επέλεξε να µην υπερβεί. Ο ΣΥΝ,
σπαραζόµενος από τις εσωτερικές αντιθέσεις του
και θεωρώντας ότι οι «δεξιές» παράµετροί του
ενδέχεται, κατά ένα µέρος, τουλάχιστον, να
ζητήσουν στέγη στο Γεωργακικό ΠΑΣΟΚ, επέλεξε
να συµπλεύσει, µε τους, έστω άκοµψα και
επιπόλαια, όχι άδικα όµως, φωνασκούντες φοιτητές,
µήπως και µε το «ΣΥΡΙΖΑ» εξασφαλίσουν το
επισφαλές 3%. Και ο ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη,
φοβούµενος ότι η τωρινή οξύτητα υπονοµεύει το
στόχο της εκλογικής επιτυχίας, έχει τώρα να
αντιµετωπίσει και τον κίνδυνο του Παπαθεµελή,
έστω και θεωρητικά,  µια  που  η εκλογική
αυτοδύναµη κάθοδος δεν είναι καθόλου βέβαιη.
Ίσως τελικά ένας από τους πιθανούς στόχους της
τελευταίας κοπής οξύτητας να είναι η εκλογική
αποδυνάµωση του ΣΥΝ και κυρίως, του ΛΑΟΣ,
ώστε να αποφευχθεί η πεντακοµµατική βουλή, που
µε το νέο εκλογικό νόµο καθιστά αβέβαιη την
κυβερνητική µονοκοµµατική αυτοδυναµία.

Τι µέλλει γενέσθαι;
Τα τελευταία γεγονότα χρωµάτισαν και

χαρακτήρισαν τις πολιτικές των κοµµάτων της
Βουλής. Το  τι θα επακολουθήσει δεν είναι
ευδιάκριτο. Όλα πλέον τα ενδεχόµενα είναι ανοικτά.
Η Ν.∆. µπορεί να θεωρεί ότι πέτυχε και πέρασε τη
«µεταρρυθµισή» της και ότι ανοίγει ο δρόµος και
για άλλες παρόµοιες. Η πανεπιστηµιακή κοινότητα
απειλεί µε συνέχιση των κινητοποίησεων, παρά το
ότι η εµφάνιση των εκπροσώπων της στα ΜΜΕ
περισσότερο υπονοµεύει παρά προωθεί τους, έστω
και ασαφείς, στόχους τους. Σίγουρα πάντως θα
επιδιωχθεί πόλωση και οξύτητα. Τα αποτελέσµατα
όµως πιθανόν να είναι αρνητικά για τους στόχους
όλων. Άρχισε πλέον ο κόσµος να κουράζεται,
τουλάχιστό, από το κακοπαιγµένο θέατρο και από
τους µάλλον ατάλαντους πρωταγωνιστές.


