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ΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΑΝ
ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
Γράφει η Α ΚΙΣ

Οι λαοί και τα έθνη υπάρχουν
όταν σέβονται την

παράδοση

και τα ήθη τους.

Στην Ελλάδα η κυβερνώσα

mrviyna στη σελ. 2
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ΚΑΠΟΥ ΠΗΓΑ ΚΑΤΙ ΕΙΔΑ
•

σννέχοΛ από τη σελ

1

Αριστερά των τελευταίων ετών την οποία
έφερε στην εξουσία ή άφρων πολιτική της
παράταξης για να μην ξεχνιόμαστε
έχει βαλθεί κατά τα πιστεύω της να ξε
χαρβαλώσειτο σύστημα
Και για τους αριστερούς που κυβερνάνε
και προσπαθούν να μάθουν στου κασσίδη το
κεφάλι το σύστημα έχει κολόνες Μία από
αυτές είναι η θρησκεία και μία άλλη η οικογένεια
Την οικογένεια την έχουν ήδη ξεχαρβαλώσει
με τα σύμφωνα και τις λοιπές παραδοξότητες
περί γάμου μεταξύ περίεργων
Την έχουν ξεπατώσει θεσπίζοντας
υιοθεσίες από δύο άντρες ή δύο γυναίκες
που θα μεγαλώσουν παιδιά τα οποία δεν θα
ξέρουν πού πάνε τα τέσσερα
συντηρητικής

καταστάσεων

ΚΑΙ δεν μόνο είναι ότι η Αριστερά

που κυβερνά

πιστεύει σ αυτές τις τρέλες Είναι που
με αυτά τα φυσίγγια τραυματίζει τον θεσμό
της οικογένειας και πριονίζει τα θεμέλια τον
έθνους
Η άλλη κολόνα είναι η θρησκεία Οι κυβερ

Υποβάθμιση
της Ορθοδοξίας

χουν και συνοδικοί ιεράρχες με γνώση και
της αποστολής τους
Κι εκεί λοιπόν που η Αριστερά πστεύει
ότι κουτούπωσε και την Εκκλησία γίνεται κά
τι και αμέσως οι μαγκιές παύουν και οι μάγκες
αναδιπλώνονται
Μια τέτοια μαγκιά είναι κι αυτή με την
υποβάθμιση της μεταφοράς του Αγίου Φωτός
από τα Ιεροσόλυμα Εν κρύπτω στη ζούλα
κλεφτά>,«οταμαυλωχτά»,η«Αρισιερά
αποφάσισε να κλείσει το κεντρικό αεροδρόμιο
και να πετάξει το Αγιο Φως στην Ελευ
σίνα πλάι στα ξεχαρβαλωμένα Καναντέρ
συναίσθηση

νώντες όχι οι αριστεροί αλλά η πρώτη φορά
Αριστερά βγάζουν καντήλες με την
Κι αυτό διότι στάθηκε τόσα χρόνια
εμπόδ ιο στο να γίνει η Ελλάδα σκορποχώρι
όπως ήταν οι σοσιαλιστικές δημοκρατίες της
φτώχειας του κατατρεγμού,της καταπίεσης
και του φασισμού
Οι αριστεροί κατάλαβαν ότι έχασαν τον
ολέθριο πόλεμο που προκάλεσαν Οι αριστεροί
όμως νομίζουν ότι με το που κουτούπω
σαν την εξουσία έπιασαν τον Πάπα από εκεί
που ξέρετε Και από την πρώτη στιγμή,πότε με
Μπαλτάδες και πότε με Γαβρόγλουδες και με
την περίεργη στάση των οικονομιστών της
Εκκλησίας προσπαθούν να την ευτελίσουν
Τη μία με δήθεν συμφωνίες την άλλη με δήθεν
τεράστια περιουσία των παπάδων και
άλλα φαιδρά
Ελα όμως που στην Ιερά Σύνοδο δεν
υπάρχουν μόνο οικονομιστές αλλά υπάρ¬
Ορθοδοξία

ΠΟΛΥ φοβάμαι ότι οι économistes της
θα καταπιούν και αυτή την κάμηλον
Και θα πρέπει να εξαρθεί η σθεναρή στάση του

Συνόδου

λογιότατου μητροπι>λίτη Μεσογαίας Νικολά
ου ο οποίος αρνήθηκε να γίνει ταπετσαρία
σε μια κακοστημένη παράσταση
Η Εκκλησία έχει τον λόγο Οι πιστοί

περιμένουμε

ΜΕ
akis@dimokratianews.gr
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Παιδείας Κ Γαβρό
γλου μέ τόν πρόσφατο νόμο του
κατεδάφισε τά τελευταία έρείπια
τοΰ εκπαιδευτικού συστήματος
της χώρας μας ισοπεδώνοντας
τά πάντα και ικανοποιώντας τούς
ιδεοληπτικούς κομμουνιστές τοΰ
Σύριζα πού πιστοί στόν Λένιν θέλουν
τη νεολαία και ολόκληρο τόν
λαό άμόρφωτους χωρίς προσόντα
και δεξιότητες φτωχούς και
φοβισμένους ώστε νά είναι εύκολοι
στήν κομματική χειραγώγηση
πειθήνιοι καί ύπάκουοι Ή καθοδική
πορεία τής δημόσιας παιδείας
καί δή της άνωτάτης είχε άρχίσει

άπό τόν Ανδρέα Παπανδρέου

άμέσως μόλις κατέλαβε τήν
μέ την κατάργηση κάθε
άξιοκρατικοϋ στοιχείου την αξιολόγηση
των διδασκόντων τή
τοϋ πανεπιστημιακού ασύλου
πού παραμένει σηγή δεινών
γιά τά πανεπιστήμια τήν άναγό
ρευση των συνδικαλιστών φοιτητών
σέ κυρίαρχους τών άνω
τάτων ιδρυμάτων καί τών πρυτανικών
άρχών καίτή νομιμοποίηση
της μή προσπάθειας μαθητών και
φοιτητών Τά σχολεία καί τά πα¬
κυβέρνηση

θέσπιση

νεπιστήμια κατάντησαν κέντρα
διερχομένων τουριστών
Ό νόμος Διαμαντοπούλου
πού ψηφίστηκε άπό τη Βουλή μέ
εύρύτατη πλειοψηφία άποτέλε
σε γιά τό έκπαιδευτικό σύστημα
ένα φωτεινό διάλειμμα γιατί στη
συνέχεια πολλοί έβαλαν έναντί
ον του ακόμη καί τό καθηγητικό
κατεστημένο τών πανεπιστημίων
πού δέν ήθελε τά Συμβούλια
Ιδρυμάτων Πανεπιστημίων άν
καί στελεχώθηκαν άπό διεθνούς
επιπέδου έπιστήμονες πού
κύρος καί διεθνείς
γιατί έκτόπιζαν τις
κομματικές παρέες τών καθηγητών
Ό Σύριζα ώς κυβέρνηση
άφοϋ κατεδάφισε τις μεταρρυθμίσεις
αύτοϋ τοϋ νόμου προχώρησε
στήν πλήρη σοβιετοποίηση
της δημόσιας έκπαίδευσης Ό Κ
Γαβρόγλου είναι ό τελευταίος κα
τεδαφιστής πού άφοϋ ολοκλήρωσε
τό ταξικό εργο του θά έπι
στρέψει άλέον στό σπίτι του μέ
Ό Σύριζα
ήσυχη τή συνείδηση
οπως καί τό ΠΑΣΟΚ πάλαιότε
ρα είχε ύποσχεθεΐ την κατάργηση
τών πανελλαδικών εξετάσεων
προσέδιδαν
διασυνδέσεις

ουσιαστικό περιεχόμενο η που
άλληλοκαλύπτονται μεταξύ τους

Ταλαίπωρη παιδεία

ή δέν έχουν ζήτηση άπό ένδιαφε

τοΰ Παναγιώτη Μποκοβου
καί την είσοδο όλων τών παιδιών
έλεύθερα στις σχολές της προτίμησης

τους Σύντομα τό ΠΑΣΟΚ
κατάλαβε ότι αύτό δέν γίνεται
καί έγκατέλειψε τό σχέδιο άφοϋ
ούσιαστικά ποτέ δέ δοκίμασε νά
τό έφαρμόσει Ό Κ Γαβρόγλου τό
ύποσχέθηκε καί αύτός αλλά τώρα
τό ύλοποιεΐ μόνο γιά τμήματα πού
δέν έχουν ζήτηση Οί πανελλήνιες
παραμένουν τό κλειδί εισόδου
σέ όλα τά τμήματα πλήν ολίγων
πού όλοι καί μάλιστα οί ένδιαφε
ρόμενοι τά θεωρούν άχρηστα καί
άδιάφορα

Αλλά ό νέος νόμος διαλύει
τήν άνώτατη έκπαίδευση
ύποχρεωτικά τά ΤΕΙ
μέ τά πανεπιστήμια οί φοιτητές
τών ΤΕΙ πού δέν μπορούσαν νά

συγχωνεύοντας

μποΰν στά πανεπιστήμια

καθίστανται

φοιτητές πανεπιστημίων
όπως καί οι καθηγητές τών ΤΕΙ
πού έχουν μειωμένα προσόντα

ρόμενους και την άγορά Παραμένουν
αύτά τά τμήματα γιά νά
τοπικιστικές άπαιτή
σεις-κάθε μεγάλη πόλη καί πανεπιστήμιο
κάθε μικρή ΤΕΙ ήταν τό
σύνθημα τών λαϊκιστών τοΰ
παρελθόντος καί νά
ή τοπική οικονομία καταστήματα
εστίασης ένοικιαζόμενα
δωμάτια Ό λαϊκισμός όμως τοΰ
κ ύπουργού καί κατεδαφιστοΰ
τής παιδείας έφτασε στό σημείο
νά δεχθεί εκπρόθεσμες τροπολογίες
βουλευτών τοΰ Σύριζα καί
νά δημιουργήσει τμήματα
στό Αργός τήν'Έδεσ
σα την Κοζάνη τη Φλώρινα δρώντας
ώς κομματικός ρουσφετο
λόγος Τό χειρότερο είναι ότι ό
ύπουργός δέν έλαβε καμμία
νά συνδέσει τά πανεπιστήμια
μέ τίς άγορές καί τίς έπιχει
ρήσεις καθώς καί μέ τά έρευνη
τικά κέντρα τοΰ έσωτερικοϋ και
τοΰ έξωτερικού.'Έτσι θά συνεχίζεται
ή παραγωγή πτυχιούχων τό
δημοκρατικό 5 πού δίνουν οί κα¬
Ικανοποιηθούν

πολλοί δέν έχουν διδακτορικό
γίνονται καθηγητές πανεπιστημίων
ένώ ή έφαρμογή τοϋ νόμου
θά δημιουργήσει ένα άτελείωτο
χάος Ετσι ικανοποιείται τό αίτημα
τών συντρόφων τοϋ Σύριζα νά
χτυπήθεΐή άριστεία καί νά ισοπεδωθούν
οί πάντες καί τά πάντα
Όλα γίνονται πανεπιστήμια
καί διδασκόμενοι
όλοι ϊσοι καί ισότιμοι
μέ τις ϊδιες έπαγγελματικές
διδάσκοντες

πανεπιστημιακοί

δυνατότητες Ηδη 400.000
τών ΤΕΙ ζητούν νά άπο
κτήσουν τίς ϊδιες έπαγγελματι
κές εύκαιρίες μέ τούς άντίστοι
χους πτυχιούχους τών πανεπιστημίων
πτυχιούχοι

άδιάφορα μέ τό πώς καί

τί έχουν διδαχθεί Κάντο καί αύτό

κ Γαβρόγλου γιά νά ολοκληρωθεί

τόχάος
Βεβαίως ό νόμος δέ μεριμνά
γιά την κατάργηση ορισμένων
τμημάτων χωρίς
πανεπιστημιακών

πρόσφατου
ενισχυθεί

πανεπιστημίων

μέριμνα

θηγητές θέλοντας καί μή βοηθάει
σέ αύτό άποτελεσματικά άδιά
φορο άν τό πτυχίο τους εχει άντί
κρισμα στήν άγορά καί αν μεγαλώνει
ή στρατιά τών άνέργων πού
όλοι τους περιμένουν κάποιο επίδομα
άφοΰ οί Συριζαίοι άπεχθά
νονται τίς έπενδύσεις καί τίς μόνιμες
δουλειές πού δημιουργούν
τούς νοικοκυραίους καί τη μεσαία
τάξη πού έχθρεύονται
Ό ύπουργός Παιδείας έδωσε
τό τελειωτικό χτύσημα καί στά
πρότυπα-πειραματικά σχολεία πού
λειτουργούν πολλά χρόνια στη χώρα
μας μέ μεγάλη έπιτυχία γιατί
είναι εστίες άριστείας πού διώκεται
άπό τούς λαϊκιστές Συριζαί
ους Ούσιαστικά τά σχολεία αύτά
καταργήθηκαν χωρίς νά καταργηθούν
καί τυπικά καί ο'ι γονείς
τών παιδιών έχουν ξεσηκωθεί
διαθέτουν μόνο ένα όπλο
την ψήφο τους.'Άς τη χρησιμοποιήσουν
άποτελεσματικά
δυστυχώς

Διδάκτωρ Οικονομικών
Επιστημών πρώην
Υφυπουργός Οικονομικών
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ

Ούτε ένας ούτε δύο
οι αντιδραστικοί νόμοι
που ψήφισε «στα μουλωχτά»
ΣΕΛ. 9
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Ποιος αποστραγγίζει
το επιστημονικό δυναμικό
της χώρας
τελευταία χρόνια βλέπουμε διαρκώς τα στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ της ΝΔ και των άλλων αστικών κομμάτων να
πάνω στα αδιέξοδα που βιώνουν οι χιλιάδες νέ
οι επιστήμονες οι οποίοι αναγκάζονται να αναζητήσουν εφ
παγγελματική διέξοδο στο εξωτερικό Σε αυτό το κλίμα ε
ντάσσεται και η προεκλογική παρουσία του πρωθυπουργού
στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος πριν από λίγο καιρό στην εκδή
λωση με τίτλο Το μέλλον είναι εδώ Από το brain drain στο
brain gain
Είναι πρόκληση να καμώνονται αυτά τα κόμματα ότι τα
τους προγράμματα μπορούν να δώσουν λύση
στο πρόβλημα τη στιγμή που οι αιτίες του brain drain είναι
δομικά στοιχεία του καπιταλιστικού πλαισίου Αν δεν φύγει
από τη μέση το κέρδος ως κίνητρο της παραγωγής τότε
η υπέρβαση του προβλήματος είναι αδύνατη και θα παραμένει
εσαεί ατομική υπόθεση του νέου επιστήμονα η αναζήτηση
διεξόδου από την ασφυκτική πραγματικότητα που
τον περιβάλλει
drain Η φυγή επιστημονικού δυναμικού εντάθηκε
κατά τη διάρκεια της κρίσης αλλά προϋπήρχε αυτής και
Brain
θα υπάρχει επίσης στη φάση της ανάκαμψης της
οικονομίας Το φαινόμενο εκδηλώνεται και σε
καπιταλιστικές οικονομίες από την ελληνική με
άλλη ένταση βεβαίως Η βρετανική κυβέρνηση π.χ εξήγγειλε
το 2000 πρόγραμμα ύψους 20 εκατ λιρών με στόχο τον
επαναπατρισμό Βρετανών επιστημόνων που μετανάστευσαν
Το πρόβλημα έγκειται στη δυνατότητα της εκάστοτε
καπιταλιστικής οικονομίας να απορροφά εργατικό δυναμικό
υψηλής επιστημονικής ειδίκευσης στους διάφορους
κλάδους Η ενίσχυση της κινητικότητας επιστημονικού
έκφραση της οποίας αποτελεί και το brain drain
αποτελεί βασικό ζητούμενο της Διαδικασίας της Μπολόνια
και της προώθησης του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
σε σύνδεση με τον Ενιαίο Χώρο Ερευνας Αυτούς τους
στόχους αποδέχονται όλα τα αστικά κόμματα της χώρας
όμως οι νέοι επιστήμονες μπορούν να βρουν βιώσιμη
και ρεαλιστική διέξοδο με την ανάκαμψη της
Μήπως
οικονομίας αν εκσυγχρονίσουμε την
δομή της χώρας και γίνουμε οικονομία της γνώσης
και της καινοτομίας όπως ευαγγελίζονται ο ΣΥΡΙΖΑ
ως άξιος συνεχιστής των προηγούμενων κυβερνήσεων η
ΝΔ και τα άλλα αστικά κόμματα Η πραγματικότητα δεν συμφωνεί
μαζί τους
• Η εργασιακή ομηρία κυριαρχεί στα ερευνητικά κέντρα
Γενικεύεται ως τάση η εργασία με κάθε είδους ευέλικτες
εργασιακές σχέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με
μπλοκάκια Επεκτείνεται η ανασφάλιστη εργασία μέσω
της επέκτασης των πάσης φύσεως υποτροφιών
• Εμπεδώνεται η ανασφάλεια που προκύπτει από τις ολιγό
μηνες συμβάσεις από τη μη εξασφαλισμένη σταθερή
και την εξώθηση στο κυνήγι των πρότζεκτ
του τρόπου με τον οποίο χρηματοδοτούνται τα
ερίζουν

Τα
Q

αναπτυξιακά

καπιταλιστικής

ισχυρότερες

δυναμικού

καπιταλιστικής
παραγωγική

χρηματοδότηση
εξαιτίας

ερευνητικά

κέντρα
• Οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι όλο και πιο αναντί
στοιχοι με το σημερινό κόστος διαβίωσης με το επίπεδο
των αναγκών και με την ποιότητα και το χαρακτήρα της
εργασίας

•

μας

φορολογική αφαίμαξη μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων
επιστημόνων εντείνεται μας παίρνουν δισεκατομμύρια
κάθε χρόνο και μας επιστρέφουν μερίσματα και
ψίχουλα
κοινωνία μας θα μπορούσε όχι μόνο να απορροφήσει όλο
το επιστημονικό δυναμικό αλλά και να το θέσει στην
υπηρεσία των λαϊκών αναγκών και όχι των σκοπών του
κάθε φορά εργοδότη του Σε αυτό το πλαίσιο ο νέος
δεν θα είναι έρμαιο της καπιταλιστικής αναρχίας
και δεν θα έχει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ατομικής
του επιβίωσης και σταδιοδρομίας που τον αναγκάζει
σήμερα να μεταναστεύει
Για να απεγκλωβιστούν η επιστήμη και η τεχνολογία από
τη μέγγενη της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας
του κεφαλαίου πρέπει να αλλάξουν χέρια τα κλειδιά
της οικονομίας
Τώρα είναι η ώρα οι εργαζόμενοι στο χώρο της Ερευνας
ιδίως οι νέοι επιστήμονες αποφασιστικά να γυρίσουν την
πλάτη στον ΣΥΡΙΖΑ και τις άλλες αστικές δυνάμεις και να
συμπορευτούν με το ΚΚΕ για να δυναμώσει η διεκδίκηση για
την ικανοποίηση των πραγματικών σύγχρονων αναγκών τους
Η

επιδόματα

Η

επιστήμονας

0.Ε
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Anôvies οι συριζαίοι
Πάσχα Ελλήνων όμως και έχω ανταπόκριση από τον Αργο
σαρωνικό Θα θυμάστε ασφαλώς ότι τα πρώτα χρόνια της
διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ η Αίγινα είχε συνδεθεί με το
κυβερνών κόμμα καθόσον αρκετοί υπουργοί και στελέχη
συνήθιζαν να κάνουν περιπάτους γεμάτοι υπερηφάνεια και
καμάρι Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν Ανθρωπός μου
που βρέθηκε τις ημέρες του Πάσχα στο νησί του Αργοσα
ρωνικου είχε να λέει πως δεν είδε το κυβερνητικό πλήθος
αλλοτινών και όχι μακρινών εποχών Να ήταν άραγε
και να απέφυγαν τις πολλές παρουσίες Ποιος
ξέρει Πάντως ο Αλέκος Φλαμπουράρης έδωσε το παρών
σε στέκι στην παραλιακή λεωφόρο ενώ στο ψαροχώρι της
Πέρδικας παρακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου ο
Κώστας Γαβρόγλου της Παιδείας Αλλοι δεν εμφανίστηκαν
κουμπωμένοι

