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Σα ζρφιηα απφ 10 Ηαλνπαξίνπ κέρξη θαη 13 Φεβξνπαξίνπ ζην ηέινο ηνπ παξφληνο ζάηη 

αλαθέξνληαη ζηα ζπιιαιεηήξηα Θεζζαινλίθεο θαη Αζήλαο γηα Μαθεδνλία. Απφ  ηηο 

ζπδεηήζεηο (θαη δηθέο καο θαη άιισλ, κε ζπλαδέιθνπο θαη καζεηέο θαη άιινπο θίινπο) 

γηα ηελ νκηιία ηνπ Μίθε ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ ζην χληαγκα, θάλακε κηα αλζνιφγεζε  

θαη ηελ βάιακε ζην  παξφλ pdf. 

Μέρξη ηε ζειίδα 20 ηνπ παξφληνο είλαη φζα ειέρζεζαλ κεζσ ε-κέηι απφ 4 Φεβξνπαξίνπ 

κέρξη θαη 10 Φεβξνπαξίνπ ρσξίο κεζνιάβεζε  ζπλάληεζε απφ θνληά νζσλ ζπδεηνχλ. 

Απφ ζειίδα 21 θαη κεηά είλαη φζα ειέρζεζαλ κέζσ ε-κέηι απφ 11 Φεβξνπαξίνπ αιιά 

αθνχ εηρε κεζνιαβήζεη (ζηηο 11) θαη κηα ζπλάληεζε  ηνπ γξάθνληνο κε πξψελ καζεηή 

ηνπ, θαη λπλ θνηηεηή, (ζπλάληεζε ζε θαθέ ζην Παγθξάηη, ην πξψελ «Λέληδνο» πνπ 

ζχρλαδε θη ν γξάθσλ ζηελ ειηθία  ησλ καζεηψλ ηνπ θαη ηνπ θνηηεηή)   
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http://www.mikistheodorakis.gr/el/writings/speeches/?nid=5326  

(Λείπεη κφλν ην αξρηθφ θνκκάηη πνπ ην βξίζθνπκε εδψ: 

https://www.youtube.com/watch?v=s4vj3Wm9JnY) 
Γράμμα υίλοσ σε μένα 
Γηάλλε, ζέβνκαη θαη ηηκώ ηελ αγάπε πνπ έρεηο πξνο ην Μ.Θ. θαη απηά πνπ θαηά θαηξνύο έρεη εθθξάζεη, 
αιιά (ζίγνπξα) έρεηο έξζεη κεηά από κέλα ζην 'Θενδσξαθηζκό', ηνλ νπνίν βέβαηα ηόηε δελ ηνλ ιέγακε 
έηζη. Ούηε λα θαληαζηείο όηη ηνλ ιέγακε 'Μαξμηζκό - Λεληληζκό', απηέο νη ιέμεηο, θη αλ ηηο είρα αθνύζεη, 
ζε κηα απόκαθξε κπζνινγία κάιινλ αλήθαλ... Απηό πνπ θη εζύ ηώξα πηζηεύσ όηη πξσηίζησο ελλνείο, 
θαη ηόηε νη άλζξσπνη απηό ζέιαλ. Γηα πξνδηθηαηνξηθά κηιάσ απηή ηε ζηηγκή. Τν εύξηζθαλ ζηηο πνξείεο 
εηξήλεο θαη ζηηο ζπγθεληξώζεηο ηεο ΕΔΑ: ζεβαζκό ζηελ αλζξώπηλε αμηνπξέπεηα θαη έλα 'άλσ ζρώκελ 
ηαο θαξδίαο', πνπ θαη ηόηε έιεηπε όπσο θαη ηώξα.  
Οη πξώηεο κνπ αλακλήζεηο από ηελ πνιηηηθή είλαη θαηά ζεηξάλ νη εμήο όπσο ηηο αλαθαιώ ηώξα: Η 
δνινθνλία ηνπ Λακπξάθε, κία ή δύν πνξείεο εηξήλεο (ίζσο ηνπ '65 θαη ηνπ '66) θαη θάπνπ αλάκεζα κηα 
ζπλαπιία από κηθξό κνπζηθό ζύλνιν ζε επέηεην ηνπ κπιόθνπ ηεο Κνθθηληάο, όπνπ κε γνλετθή 
παξαίλεζε (κάιινλ γηα λα ην ζπκάκαη όηαλ κεγαιώζσ), όηαλ πεξλνύζε ν Μίθεο από ην δηάδξνκν γηα 
λα πάεη ζηελ εμέδξα θαη ν θόζκνο ηνπ κηινύζε, ηνλ αγθάιηαδε θιπ πήγα θαη ηνπ έηεηλα ην ρέξη θαη 
εθείλνο θηιηθόηαηα κνπ ην έζθημε.  
Όια ηα κέρξη ηώξα ηνπ Μίθε ήηαλ άιιεο ηάμεο από ην ηειεπηαίν. Από ηελ ππνπξγνπνίεζε από ηε ΝΔ 
κέρξη ηελ όπνηα άιιε πνιηηηθή ηνπ επηινγή, αθόκα βέβαηα θαη ηελ ησξηλή απόιπηε θαηαδίθε ησλ 
επηινγώλ ηεο θπβέξλεζεο, ηηο ζεσξνύζα απόςεηο όπνπ κελ δηαθσλώ, αιιά δηθέο ηνπ είλαη θαη ε 
ηζηνξία ηνπ ηνύ δίλεη ην δηθαίσκα λα θξίλεη θαηά πσο βνύιεηαη, αθνύ θη εγώ έρσ ην δηθαίσκα λα έρσ ηε 
δηθή κνπ γλώκε. Δελ παξηζηάλσ βέβαηα ηνλ άγην Ολνύθξην, πιεηζηάθηο έρσ πεη θαη ην πηζηεύσ όηη ζε 
πνιιά από απηά ηνλ νδεγνύζε ε καηαηνδνμία θαη ν λαξθηζηζκόο ηνπ, όπσο θαη ην ίδην έρσ πεη θαη γηα 
άιιεο πξάμεηο ηνπ. Όκσο, απηό ζεκαίλεη λα είκαζηε άλζξσπνη, θαη ην ελλνώ θαη γηα πνιινύο άιινπο 
πέξαλ ηνπ Μίθε, όηη ν θαζέλαο όπσο κπνξεί ιύλεη ηα ππαξμηαθά αδηέμνδα θαη νη απόιπηεο θαηαδίθεο  
πξέπεη λα κνηξάδνληαη  
κε θεηδώ . Μηα καζήηξηα ηνπ Γηνπλγθ  είρε πεη γηα ην κέληνξά ηεο όηαλ ηελ είραλ ξσηήζεη θάηη, πώο "νη 
κεγάινη άλζξσπνη έρνπλ κεγάιε Σθηά". Καη απηό βέβαηα ζα ηζρύεη θαη γηα ηνλ Μίθε.  

Απηό πνπ ζπλέβε ερζέο ήηαλ ηειείσο άιιεο ηάμεο. Καη ηνπιάρηζηνλ εγώ (θαη πνιινί άιινη απ όηη 
θαίλεηαη) ην ελλνώ θπξηνιεθηηθά έηζη. Η αξζξνγξαθία είλαη γεκάηε κε ζρόιηα θαη απνηηκήζεηο. Εγώ 
εδώ ζαο ζηέιλσ έλα, επεηδή πεξηγξάθεη απηά αθξηβώο πνπ αηζζάλζεθα ερζέο.  
Νίκος Μωραΐτης: Όταν έκλαψα τον Μίκη 
https://www.altsantiri.gr/gnwmes/nikos-mora%ce%90tis-otan-eklapsa-ton-miki/ 
Δελ είκαη γεληθά ησλ πνιύ ζπλαηζζεκαηηθώλ ηόλσλ, ηδίσο ζε όζα είλαη ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ θαη 
ηεο πνιηηηθήο. Αιιά απηό ην άξζξν ζα ην πξνζππέξγξαθα ιέμε πξνο ιέμε. Καη ζα ην 
πξνζππέγξαθαλ όινη όζνη έρνπλ απηή ηελ πξντζηνξία πνπ πεξηγξάθεη ζηηο πξώηεο γξακκέο. Καη 
είλαη πάξα πνιινί ζηελ Ειιάδα. Καη απηό δελ έρεη θακία ζρέζε βέβαηα κε ην πώο απνηηκνύλ ηα 
πεπξαγκέλα ηεο παξνύζαο θπβέξλεζεο θαη πόζε εκπηζηνζύλε ηεο έρνπλ. Ούηε κε ην αλ 
αηζζάλζεθαλ πνηέ ζπκπάζεηα γηα Σηαιηληθνύ ηύπνπ θαζεζηώηα. Ούηε θαλ κε ην πόζε πίζηε δίλνπλ 
ζήκεξα ζην εθηθηό ησλ πεξηζζόηεξσλ από ηα νξάκαηα ηεο Αξηζηεξάο. Τν ζέκα είλαη ηειείσο 
δηαθνξεηηθό. Απηά ηα ιέσ γηα λα είκαη απνιύησο ζαθήο, θη αο είλαη απηνλόεηα, ζε κηα επνρή 
ζύγρπζεο.  
Ίζσο ην είδεο, αιιά αο ην ζηείισ, γηα αλ  δελ έηπρε, θαη ζίγνπξα γηα όζνπο δελ πέξαζαλ  ηε 
ρζεζηλή θαη ηε ζεκεξηλή κέξα μεςαρλίδνληαο ηνλ Ειιεληθό ηύπν:  
Η εηθόλα πνπ επηζπλάπησ από ην ηνπίη ηνπ Σθαινύκπαθα ( επίζης θαζίζηας, γιός ηοσ 
αρτιβαζανιζηή ηης Μακρονήζοσ Σκαλούμπακα, και οπαδός ηης ΝΔ Γεωργιάδη - Μηηζοηάκη)  
Επεηδή ππνςηάζηεθα κελ ηπρόλ θαη ήηαλ ηξνι, έςαμα ιίγν θαη όρη, είλαη έλαο νιόηεια ππαξθηόο θαη 
απζεληηθόο Σθαινύκπαθαο: 
https://twitter.com/skaloumbakas?lang=el 
Τν όλνκα απηό είλαη βδέιπγκα (ή ζα έπξεπε λα είλαη αλ νη παιηνί Μαθξνλεζηώηεο κηινύζαλ 
πεξηζζόηεξν γη απηά) ζε θάζε αξηζηεξό ζπίηη. Τειηθά πξηλ θιείζεη ην θνιαζηήξην νη ίδηνη νη θξαηνύληεο 
ηόηε ηνλ κεηέζεζαλ γηαηί ε πνιηηεία ηνπ πξνθαινύζε, αθόκα θαη γηα εθείλα ηα ρξόληα. Αλ κπεη θαλείο ζην 
ινγαξηαζκό ηνπ (πηνύ) ζην Twitter κπνξεί λα θάλεη ελδηαθέξνπζεο παξαηεξήζεηο γηα ηε ζύλδεζε ηνπ 
ηόηε θαη ηνπ ηώξα. Κνηλσληθά. Αιιά δελ είλαη απηό ην ζέκα καο. Είλαη ην όηη ν πηόο Σθ. δείρλεη δίθαηα 
ππεξήθαλνο γηα ηνλ παηέξα ηνπ. Η παξνπζία ηνπ Μίθε ερζέο ηνλ δηθαίσζε. Μήπσο λνκίδεη θαλείο όηη ε 
δήισζή ηνπ όηη είλαη 'δηεζληζηήο' ελ κέζσ αθξαίσλ Δεζπνηάδσλ, Χξπζαπγηηώλ θαη ζηξαηαίσλ 

http://www.mikistheodorakis.gr/el/writings/speeches/?nid=5326
https://www.youtube.com/watch?v=s4vj3Wm9JnY
https://www.altsantiri.gr/gnwmes/nikos-mora%ce%90tis-otan-eklapsa-ton-miki/
https://twitter.com/skaloumbakas?lang=el
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ηπιηγκέλσλ ζε γαιαλόιεπθεο, έδσζε θάπνηα ρξήζηκε δηεπθξίληζε;...  
Επαλέξρνκαη ζην ρώξν ηνπ θαζεκεξηλνύ. Θα πνξεπηνύκε κε απηέο ή εθείλεο ηηο απνθάζεηο ησλ 
πνιηηηθώλ θαη όια ηα άιια. Αιιά είκαζηε πνιινί πνπ ηνλ Μίθε ηνλ θιάςακε. Καη απηό είλαη νξηζηηθό.  
Η απάνηηζη η δική μος (Γ.Αλεβιζος): 
...επραξηζησ γηα ηνλ ηνλν θαη ηνλ θόπν ηεο ιεπηνκεξεηαθόηαηεο  δηαθσληαο ζνπ αιιά πξνζσπηθά 
ζεσξσ πσο νπνηα κηθξή ή κεγάιε ζθηα θαη λα ερεη ν Μίθεο ζηα πξνζσπηθά ηνπ ή ζηα πνιηηηθά ηνπ , 
ζην πξνθείκελν ζέκα νη εληππώζεηο ζνπ  νθείινληαη ζην κεγάιν επξνο ηαπηίζεσλ πνπ πξνθαινύλ  νη 
απόςεηζ ηνπ.  
Θα εηαλ ερέθξσλ αλ έιεγε ζηνλ εαπην ηνπ ην εμεο;: "Μίθε κε πεηο ηηπνηε πνπ κπνξεί λα ην αθνπζεη ν 
Μηραινιηάθνο  θαη λα πεη "θαη εγσ απην ιέσ" θαη πζηεξα ζνπ βγεη ε αληίζηξνθε ξεηζηληά "Οζα ιεεη ν 
Μηραινιηάθνο ηα ιέεη  θη ν Μίθεο"  Καη αλ εηλαη ν Καζηδηαξεο λα πεη νηη μαλαεηδε ην θσο ην Μεηαμηθν θαη 
αιεζηλν ν Μηθεο θη αο εθαλε ηνπκπα θαη πιαλεζεθε επη 70  ρξνληα ζα πξεπεη ν Μηθεο λα κε πεη νζα 
εηπε γηα λα κε δσζεη ηξνθε ζηνλ Καζηδηάξε λα πεη καιαθηεο;    Ζ ζα'πξεπε λα γηλεη ζεακα  παίδνληαο 
μύιν κε ηνλ δηπιαλν θεξνκελν ζε θαξνηζάθη αλ εθεηλνο εβγαιε (εζησ ελσπηνλ εθαηνκκπξησλ ζεαησλ)  
κηα ζειθη κε θαζηζηηθνπ ηππνπ ραηξεηηζκν δηπια ζην Μηθε';  Καη ηνλ "Αληώλε" ηνπ Μανπηρανπδελ δελ 
ηνλ εηρε παξεη θαη ηνλ εηρε θαλεη εζληθν πκλν ε δνινθνληθόηαηε Βνξεηα πκκαρηα ζην Αθγαληζηάλ; Καη 
ην νηη  δελ εηαλ ηξνιηά  ην πεξη πηνπ θαινύκπαθα ηη ζεκαηλεη; Απηνο κπνξεη λα εηλαη εθ ηνπ θπζηθνπ 
κηα ζπλερεο ηξνιηά  θαηα ηνπ εαπηνπ ηνπ θαη θαηα νπνηνπ αλαθεξεη.  Θα πξεπεη ν Μηθεζ λα ζηεγλσζεη 
απν ζθεςεηο , απν αηζζεκαηα θαη απν αηαθεο γηα λα κε ηελ ρξεζηκνπνηεζεη ππεξ ηνπ εαπηνπ ηνπ ν 
θαζε πηθξακελνο  θαη ν θαζε αληζνξξνπνο; Βαζίδεηαη θαη ζηελ θξίζε ηνπ ζεαηε λα πεη "αιιν Μίθεο  θη 
άιιν Καζηδηάξεο" Καη γηαηη  λα παζεη ζνθ ν Νίθνο  Μσξατηεο αθνύγνληαο ηνλ Μίθε λα ιέεη γηα 
αξηζηεξόζηξνθν θαζηζκό; ηελ  ηεξαζηηα Διιελόζηξνθε πιεηνςεθηα ηνπ ρηεζηλνπ   πιήζνπο ην είπε  
ν Μίθεο όρη ζηελ Υξπζαπγηηηθε κεηνςεθία ηνπ, θαη ην εηπε κνιηο κηα κεξα κεηα ην  "ζα'ρνπκε καραηξηα 
θαη ζαρεηε ζθνπγγαξηζηξεο" Ο Μίθεο δπζθεκεη ηελ αξηζηεξα ή νη αξηζηεξνζηξνθνη πνπ ιελε ηεηηα; Θα 
κνπ πεηο "ραηξσ πνιύ, αλ ζειεη θαλείο νια βξηζθεη  λα ηα δηθαηνινγεη". Δ, δειαδε ζνπ θαηλεηαη πην 
αιεζνθαλήο ε εθδνρε νηη  νη ρηεζηλνη παππνπδεο θαη νη κπακπάδεζ κε ηα παηδαθηα ηνπο πνπ'ραλ εξζεη 
ήηαλ ην εθθνιαπόκελν απγν ηνπ θηδηνπ ή  ήηαλ  νη θαινγξηεο θαη  "ζεηεο Ληηζεο" (πνπ'ιεγε ηελ αιιε 
θνξα γηα Θεζζαινληθε)  ν ζπγγξαθεπο  ηνπ http://www.sarajevomag.gr/wp/ πνπ ζην ζεκεξηλό (5/2)ιεεη 
θαη , αλ θαηαιαβα θαια,   νηη καιινλ πιεξσκελνη ήηαλ νη 140.000 δηνηη "αθνπ ζε θαηξν θξηζεο νη 
εηξεληζηεο πνπ ερνπλ θαη ζπλεηδεηνπνηεζε δελ κπνξνπλ λα βξνπλ 10.000 θνζκν λα θαηεβαζνπλ αξα 
ην "ινπκπελαξηό" (δηθε ηνπ ε ρξεζε ηνπ νξνπ) πώο ήξζε; Δ, αλ απηα εηλαη επηρεηξεκαηα  ηνηε θαη ην 
θαησζη εηλαη: "Αλ θαζε θνξα πνπ ην 1% βιέπεη νηη εηλαη 1% (θαη βγάιε!), αλαγνξεπεη   ηνλ εαπην  ηνπ ζε 
ειηη θαη ηνπο άιινπο  ζε ζπξθεην (γηαηη  αιιησο ζα έπξεπε άιια λα ζπκπεξαλεη απν ζεβαζκν ζηε 
δεκνθξαηηα) ηνηε αο παεη λα βξεη ηελ αιιε ειηη ηνπ 1% (ηνπο ιεπηεο απνθαζεσλ) λα ηνπο 
παξελνριεζεη  εηηε κε πιαθαη εηηε κε κπαραιν  (ε απαληεζε εηλαη γλσζηε: νη απνηειεζκαηηθνη ή ζα 
εμνλησζνπλ ε ζα πξνζιεθζνπλ λα νξγαλσλνπλ θηλήκαηα αια Ληβύε θιπ  είηε επη πιεξσκε εηηε επη 
εζηθε αλαηακνηβε (νηη εηηε αλαηξεπνπλ θπβεξλεζεηζ εηηε δηαβξσλνπλ ηνλ νξνο εθ ησλ εζσ)) Γελ 
μεξσ αλ θαια θαηαιαβα νηη θαη ηεηην επηρεηξεκα θαπνπ εηπε,  αιιά επεηδε ιεεη παξα πνιια αο  κνπ πεη 
θαπνηνο αλαγλσζηεο κε δηθα ηνπ ινγηα (ηνπ αλαγλσζηε) θαη νρη κε αληηγξαθε-επηθνιιεζε ηη ιεεη  γηαηη 
πξνζσπηθα δελ θαηαιαβαηλσ θαη νπηε μεξσ αλ θαλεηο αιινο θαηαιαβαηλεη θαη αλ κπνξεη λα πεη ηη 
δηαβαζε παξα κνλν κε αληηγξαθε-επηθόιιεζε. Οζνλ αθνξα ην λνπκεξν  140.000 θαη ηε ζεκεξηλε  
θξαζε ηνπ Σνζθα νηη αλ εηαλ ελα εθαηνκκπξην ζα εθηαλαλ σο ηνπζ Ακπεινθεπνπο ερσ λα πσ  νηη, 
επεηδε δελ πηζηεπσ θαλελνο  ηηο κεηξεζεη,  ηηζ δηθεο  κνπ αεξνθσηνγξαθηεο ηηο παηξλσ κε ηα πνδηα, 
δειαδε πεξπαηασ απν αθξε ζε αθξε  ηε ζπγθεληξσζε θνηηασ θαη ηελ ππθλνηεηα θαη ηα ζπγθξηλσ νια 
κε ηα αληηζηνηρα ηνπ θαηξνπ ησλ πξνΤΡΗΕΑ ζπγθεληξσζεσλ κε ην ηη βιεπακε απ'ηελ Ακαιηαο πξνο 
Δξκνπ θιπ θαη ηη αθνπγακε πζηεξα νηη εηαλ εθαην ρηιηάδεο . Δρηεο ινηπνλ πεξπαηεζα απν Φημ πνπ 
αδεηαδαλ ιεσθνξεηα θαη αλεβαηλνληαζ κε νιν θαη πην ππθλν πιεζνο πεξηπαηεησλ εθηαζα πληαγκα 
θαη κεηα πεγα σο Ρεγηιιεο όπνπ εδε ππθλσλε πνιύ θαη εβιεπα απν θεη σο ην Υηιηνλ αιια δελ πεγα 
λα δσ απν θεη αλ  εθηαλε σζ Πξεζβεηα νπηε πεγα Πξεζβεηα  λα δσ αλ  εθηαλε σο Αιεμαλδξαζ. Γηα 
ινγαξηαζκν  αο ξσηεζεη ν θαζελαο   ηνλ εαπην ηνπ ή ηνλ Σνζθα (αιιά  ε θσην  πνπ εηδα απν  
ειηθνπηεξν εκνηαδε κε ηνηε πνπ μεθηλαγα πξνζ Φημ νρη ηνηε πνπ γπξλαγα) Κη νηαλ απν Ρεγηιιεο 
εθηαζα Αθαδεκηαο θαη Βαζηιηζεο  νθηαο ζε δεθα ιεπηα παξα θαηη,  απν θεη  σο Αγλσζην εθηαζα ζε 
εηθνζη ιεπηα γηαηη ε  ζαξδειινπνηεζε ήηαλ ζαλ θνπι  ιεσθνξεηνπ) 
 
Γηάλλε  επραξηζηώ θαη γηα ηελ αλαιπηηθή απάληεζε πνπ κπήθεο ζηνλ θόπν λα κνπ γξάςεηο, Δελ 
επηρεηξεκαηνινγώ πεξαηηέξσ, ην κέιινλ ίζσο δείμεη. Ειπίδσ ζεξαπεπηηθά θαη όρη ηξαπκαηηθά γηα όινπο 
καο. Πνιιά αθόκα κπνξεί λα ηα πνύκε από θνληά, κε θαθέ, θαη όηαλ ζα έρεη θαηαιαγηάζεη ν ζόξπβνο.  

 
Πάληα ζπλελλννύκαζηε απόιπηα θη από θνληά θη από καθξηά! 

http://www.sarajevomag.gr/wp/
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Δπν απαληήζεηο ζηνλ Καιακνύθε: 

Καιακνχθεο: 
http://www.nostimonimar.gr/efcharisto-ton-miki-theodoraki/ 
 

Οη  απαληήζεηο ηνπ γξάθνληνο (Γηάλλε Αιεβίδνπ) είλαη κε κπιε  
 
Καη είλαη κπνύξδεο, γηαηί απηόο ν ιαόο δείρλεη καδηθόηεηα θαη ππεξεθάλεηα όηαλ έρεη 
εμαζθαιίζεη όηη δελ ζα έρεη θόζηνο ε όπνηα δηακαξηπξία ηνπ. Όηαλ είλαη ζπκβαηή κε ηα ζέισ 
ησλ ηζρπξώλ. Όηαλ ν όπνηνο αληίπαινο είλαη ζηγνπξάθη. Αλ απηή ηελ ζηηγκή θάπνηνο απεηιεί 
ηελ εζληθή θπξηαξρία είλαη ε παλίζρπξε Σνπξθία θαη όρη ηα αλύπαξθηα θόπηα. Γηαηί ινηπόλ 
ςπρή είλαη ε Μαθεδνλία θαη όρη ην Αηγαίν. Από ηελ Μαθεδνλία νη βόξεηνη γείηνλεο καο έρνπλ 
πάξεη ην όλνκα. Οη αλαηνιηθνί γείηνλεο κε ηηο ζπλερείο απεηιέο παξαβάζεηο θαη παξαβηάζεηο 
θάζε κέξα, δελ καο παίξλνπλ θάηη; Ση αια θαξη ππεξεθάλεηα είλαη απηή;   
 
Γειαδε αλ γηλνηαλ ζπιιαιεηεξην γηα Σνπξθία ζα ειεηπε ν Μίθεο ή ν ρηεζηλνο ιαόο;  Καη ζα εηαλ 
πνιιαπιαζηα παξνληεζ εθεηλνη πνπ πξνζπαζνπζαλ λα εκπνδηζνπλ ηα πνπικαλ λα θπγνπλ απν 
ηελ επαξρηα γηα εδσ;  
 
Όηη, θάζε ηη καδηθό δελ είλαη θαηά αλάγθελ θαη ζσζηό.  

Γειαδή  ν θνκθνξκηζκνο  πξνεξρεηαη κνλν απν ην λα κε κπνξνύκε λα πνπκε  νρη  ζηνπο 
πνιινπο θαη νρη θη   απν ην λα κε μεξνπκε  λα πνπκε  νρη   ζηνπο ιηγνπο πνπ απνηεινπλ  
ηνπο άκεζα γπξσ  καο  ινγσ κε ζθεςεο θη απν ην   λα  κε κπνξνπκε λα πνπκε νρη αθνκα 
θαη αλ καο ιελ νηη πεηαεη ν γάηδαξνο ή νηη ν Μεγαιεμαδξνο κηινπζε ζιαβνκαθεδνληθα;   

Σελ απέρζεηα ζην ξεύκα ηεο κάδαο, ηελ επθνιία ηεο ηελ εζεινηπθιία ηεο. Σελ εύπεπηε 
ζθέςε θαη ηελ επηθαλεηαθή αλάιπζε. 

Γειαδε ε αλαιπζε εηλαη κε επηθαλεηαζθε απισο αλ δελ ηελ θαηαιαβαηλεη κηα θπξαηζα θη 
νρη  αλ ιύλεη θαηη νπζηααηηθν;  

Να ζεσξείο ςπρή ζνπ ην όλνκα ηεο Μαθεδνλίαο θαη όρη ηελ παηδεία.    

Γειαδε παηδεηα εηλαη ε ειιελνθξελεηα; Δθεη πνπ ιεγακε πσο λα κνξθσζνπκε ηνπο 
πηηζηξηθαδεο πνπ ξσηαλε ηη εηλαη ν Μηθεο κπξνζηα ζηνλ Αζηκν ησξα ζα ηνπο εμεγνπκε θαη ηη 
εηλαη ν Αζηκνο κπξνζηα ζηνλ εθεξιε; Παηδεηα εηλαη λα κε επηκελεηο λα  κπεη ζηα εγρεηξηδηα 
ηα γξακκελα ζηα ζιαβνκαθεδνληθα κηα ηαηληα πνπ λα ιεεη νηη παζα εληππσζε νηη    θαη ν 
Μεγαιεμαλδξνο  κηινπζε ζιαβνκαθεδνληα πξνθαιεη απσιεηα λσηηαίνπ  κπεινπ  θαη θαλεη λα 
θπηξσζνπλ ηξηρεο ζηα δαρηπια;(νπσο καο ιεγαλε κηθξνπο νηη ζα παζνπκε απν ηελ καιαθηα)  

Σελ δηαθνξά κεηαμύ γεκάηεο πιαηείαο ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 44, θαη γεκάηεο πιαηείαο ηνλ 
Φιεβάξε ηνπ 2018.  
Ζ  δηαθνξα πνπ ιεεη ν  ερσλ ηελ "παηδεηα" σο ςπρε ηνπ αληη ελα νλνκα,  αλαθεξεηαη ζην νηη ηνηε 
ζθνησζεθε κηα ζεκαηνθνξνο θαη ν Μίθεο ηεο πεξε ηελ ζεκαηα, ζθνππηζε κε απηελ ην αίκα ηεο θαη 
ηελ θνπβαιεζε ν ηδηνο. Γειαδε ησξα γηα λα κελ απνγνεηεπζεη    σο 
αζπλεπεο ηνλ κεδελνθξελή    πνπ απην   ζαπκαζε ζην Μίθε ζα επξεπε λα παεη λα δηαδειώζεη 
ππεξ ηεο Δηξελεο ζηα Πξνππιαηα  αλακεζα ζε απηνπο  πνπ ιεγαλε "εκεηο καραηξηα εζεηο  
ζθνπγγαξηζηξεο" (θη ν Μίθεο ζθνπγγαξηζε κε ηελ ζεκαία αιιά εηδεο πσο) θαη λα αλαγνξεπζεη  σο 
ηνικεηίεο θαη δηαδνρνπζ ηνπ 44  ηνπο  ζηγνπξαθεδεο πνπ κνλν ζηθέ κε δεκνζηνππαιιεινπο  
κπαηζνπο  παηδνπλ;  

http://www.nostimonimar.gr/efcharisto-ton-miki-theodoraki/
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Απν δσ θαη πεξα νη  κπιε απαληήζεηο είλαη από θίιν ηνπ γξάθνληνο (Γ. 
Αιεβίδνπ) 
Γηάλλε ηα παξαθάησ δελ ηα έζηεηια ζηνλ ίδην ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ άξζξνπ 

αιιά ζε ζέλα δηόηη  ηνλ ζεσξώ αζεξάπεπην καιάθα θαη επεηδή ελδηαθέξνκαη 
κόλν λα κε θαηαθέξεη λα δειεηεξηάζεη ηελ ζρέζε  λεαξόηεξσλ Διιήλσλ κε 

ηηο ηδέεο θαη ην έξγν ηνπ Θενδσξάθε είπα λα ην ζηείισ  ζε εθπαηδεπηηθό γηα 
δηάδνζε  ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο.  
  
"Σνλ επραξηζηώ πνπ κνπ ππελζύκηζε λα κελ μεράζσ πνηέ θαη λα κελ μερλάσ λα 

κπεξδεύσ ηνλ αξηζηεξόζηξνθν θαζηζκό κε ηνλ θαζηζκό. Γηαηί ν θαζηζκόο είλαη 

έλαο θαη κνλαδηθόο. Είλαη ΜΟΝΟ καύξνο, έρεη κόλν αγθπιωηό 

ζηαπξό, δηαηξεί, ζηνρνπνηεί θαη δνινθνλεί." 

  

 ΠΡΟ ΣΟΝ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΠΑΝΩ: 
       Απηά είλαη θνπηακάξεο, είλαη πξν-πνιεκηθόο, παιαην-

κνδίηηθνο  θαζηζκόο (1920-1945), π.ρ.  ζηπι Πιεύξε, θαη δείρλεη ππαλάπηπθηε 

πνιηηηθή ζθέςε. ΖΚΔΡΑ ν θαζηζκόο είλαη ζηελ Οπάζηλγθηνλ, ζην Ινλδίλν, ζην 

Παξίζη, ζην Βεξνιίλν, ζην Σει-Αβίβ θιπ.  Δίλαη ε Αγγιν-ηωληζηηθή απηνθξαηνξί α 

ηωλ ηδηωηηθώλ θεληξηθώλ ηξαπεδώλ (Central Bank Warfare  Model). 
       Όκσο ε πιεηνςεθία ησλ δηθώλ καο (λεν)αξηζηεξώλ θνηκνύληαη όξζηνη, αθόκα 

είλαη ζηε δεθαεηία ηνπ 40 … 
απηή είλαη ε Ειιεληθή ηξαγωδία, δειαδή  ε αληθαλόηεο λα θαηαιάβνπκε 

ηη  ζπκβαίλεη γύξω καο  (όπσο έγηλε ην 1945-46), δειαδή αθνύκε επρνιόγηα, όρη 

αλάιπζε ηεο   αληηθεηκεληθή θνηλσληθν-πνιηηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο.  
ήκεξα ε λέα αξηζηεξά (“cultural marxists” θιπ)  απνηεινύλ ηνπο ρξήζηκνπο ειίζηνπο 

ηεο θαπηηαιηζηηθήο παγθνζκηνπνίεζεο —ζπγραξεηήξηα αγξάκκαηε. 
      "… O θαζηζκόο είλαη έλαο θαη κνλαδηθόο. Δίλαη ΚΟΛΟ καύξνο, έρεη κόλν 

αγθπισηό ζηαπξό." 
      ΟΥΗ ξε άζρεηε. ήκεξα ν θαζηζκφο έρεη ζήκα ην δνιιάξην, ην επξώ, ην αζηέξη ηνπ 

Δαπίδ θιπ … νη πξαγκαηηθά επηθίλδπλνη αγθπισηνί ζηαπξνί είλαη ζηελ Οπθξαλία ράξηο 

ζην ΝΑΣΟ θαη ηνπο ζησληζηέο!!! 
  ήκεξα ε αλζξσπόηεο δελ θνβάηαη θαξαγθηόδεδεο/clowns   ζαλ ηνπο Υξπζαπγίηεο 

ή ηελ Θνπ Θινπμ Θιαλ. ήκεξα ε αλζξσπόηεο θνβάηαη ηνλ  θαζηζκό ησλ ΛΑΣΟ θαη 

Ηζξαήι πνπ ζπξώρλνπλ ηón planiti πξνο 3ν Παγθόζκην Πόιεκν , 

ζηελ Οπθξάλία ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζηελ Κνξέα θιπ.  Απηνί "ζηνρνπνηνύλ θαη 

δνινθνλνύλ"!!! 
Aλ δελ ην θαηαιαβαίλεηο απηό λα παο ζπίηη ζνπ, λα δηαβάζεηο, λα με-

ζηξαβωζείο, λα θαηαιάβεηο...αγξάκκαηε!    
Υζεο ν Μίθεο απέδεημε όηη παξακέλεη ΝΕΟΣ, εζείο όκσο, όηη ειηθία θαη λα είζηε, 

ζπκπεξηθέξζηε/παξακέλεηε  ΑΡΣΖΡΗΟΘΙΖΡΩΣΗΘΟΗ, ΓΔΡΟΗ... 
Λα θαη έλα  ζρεηηθό θαη ελδηαθέξνλ άξζξν  

    
                      http://ardin-rixi.gr/archives/207015 
 
 

ΥΓ 
•Tη θηαίεη ν Κίθεο θιπ αλ ζην ζπιιαιεηήξην βξηζθόληνπζαλ θαη Υξπζαπγίηεο;;;!!! 
•Κε απηή ηελ «ινγηθή» , νη Έιιελεο ηειηθά ζα δηαηξνύληαη ζε Σπξηδαίνπο θαη 

Χξπζαπγίηεο (!) 
Ννκίδω απηό επηδηώθνπλ νη Σπξηδαίνη θαη ηα αθεληηθά ηνπο (Μέξθει, 

Βξπμέιιεο θαη Ακεξηθάλνη), απηό ηνπο βνιεύεη ! 

http://ardin-rixi.gr/archives/207015
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απφ παιηφ καζεηή πνπ αξγφηεξα είρε θάλεη εχδσλνο θαη ζην ζπιιαιεηήξην 

ζπλαληεζήθακε,  πνχ αιινχ; , ζηνλ Άγλσζην  

Σρεηηθά κε ηνλ θαζηζηηθό ραηξεηηζκό ηνπ εθπξνζώπνπ ησλ αλαπήξσλ έρσ βαξεζεί 
λα ην πνζηάξσ θάησ από ηηο αλαξηήζεηο δηαθνξσλ ζην facebook 

http://ellinikahoaxes.gr/2018/02/04/paltsanidis-nazi-salute/ 

Χαηξέηεζε λαδηζηηθά ν παξανιπκπηνλίθεο; Δήισζή ηνπ ζην EllinikaHoaxes.gr | 
ELLINIKA HOAXES 
ellinikahoaxes.gr 

Θα έπξεπε πξαγκαηηθά λα ληξέπνληαη left.gr θηι πνπ ην αλαπαξήγαγαλ άθξηηα. Όηαλ 
θέξεηο έλα ςέκκα θαηά ηε γλώκε κνπ είζαη ςεύηεο ν ίδηνο. 

 
παηδηα απηα πνπ ιεγακε ζην πξφηδεθη   απφ ζπλάδειθν ζηελ Ακεξηθή  

 

Μίθεο γηα Σζηηζάλε  

https://www.youtube.com/watch?v=B11n6uctHD4&nohtml5=False 

 

 

Κηλεδνχια γηα Μίθε   

https://www.youtube.com/watch?v=a_S9Dmtdtcg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jRXZG1ugyNk 

H Φηιιαλδέδα πηηζηξίθα πνπ βιέπεηε αξγφηεξα εξκήλεπζε "Κάλην Υελεξάι"  

(ην νπνίν ζα παηδφηαλ ην '73 ζηελ Υηιή αιιά έπεζε ν Αιιηέληε)  

Ζ πηηζηξίθα ινηπφλ(Arja Saijonmaa) φηαλ κεγάισζε ιίγν θαη εξκήλεπε "Κάλην 

Υελεξάι":   

https://www.youtube.com/watch?v=QNYF-Y-RaH8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ellinikahoaxes.gr/2018/02/04/paltsanidis-nazi-salute/
https://www.youtube.com/watch?v=B11n6uctHD4&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=a_S9Dmtdtcg
https://www.youtube.com/watch?v=jRXZG1ugyNk
https://www.youtube.com/watch?v=QNYF-Y-RaH8
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απφ ζπλάδειθν ζηελ Ακεξηθή (ρξεζηκόηαην!) 
 

Αγαπεηνί Έιιελεο Φίινη,  

Σν παξαθάησ είλαη απόζπαζκα απ’ην πξόζθαην άξζξν θάπνηνπ αμηόινγνπ  

ζπγγξαθέα, πύξνπ Κνπηξνύιε. Γξάθηεθε κεηά ην ζπιιαιεηήξην Θεζζαινλίθεο θαη 

πξηλ ην ζπιιαιεηήξην Αζήλαο. ην άξζξν πξνζέμηε ηε δηαθνξά κεηαμύ ΔΘΛΗΘΗΚΟΤ 

θαη  ΔΘΛΗΚΟΤ (Nationalism vs. Nationism) … 

Πνιύ ρξήζηκν γηα λα μεδηαιύλνπκε εηηηηέινπο ην ζεκεξηλό θαηαζηξνθηθό  

θνκθνύδην ηεο Ειιεληθήο θνηλωλίαο...κηα ζσζηή νξνιόγία γηα λα βάινπκε θάπνηα 

ηάμε  ζηα κπαιά καο...είλαη ζέκα δσήο θαη ζαλάηνπ γηα ηελ Διιάδα. 

Αμίδεη δηάδνζε, ηδηαίηεξα ζηνπο λεόηεξνπο Έιιελεο. Οιόθιεξν ην άξζξν ζην:      

Ούηε εζλνκεδεληζηέο νύηε παηξηδνθάπεινη 
"Οη εζληθηζηέο, ινηπόλ, βξέζεθαλ κε ηελ πιάηε ζηνλ ηνίρν. Όρη όκσο κόλνλ 
απηνί. Τν ζύλνιν ησλ αλζξώπσλ πνπ δελ έβιεπαλ ην ιόγν γηα λα 
απνξξίςνπλ ηνλ εζληζκό ηνπο βξέζεθαλ απνινγνύκελνη, βηώλνληαο κηα 
άλεπ πξνεγνπκέλνπ επίζεζε αλαθαηαζθεπήο ζηε γιώζζα θαη ηελ ηζηνξία 
ηνπο. Ιζηνξία πνπ κπνξεί λα ηελ έκαζαλ κεξηθώο ζηξεβιά ππό ηα 
θειεύζκαηα είηε ηεο πάιαη πνηέ «εζληθνθξνζύλεο» είηε αληίζηνηρα ηεο 
κεηαπνιεκηθήο «αξηζηεξνζύλεο», αιιά πνπ ζηε γεληθόηεηά ηεο δελ ήηαλ 
ςεύηηθε.  Λέκε ζηε «γεληθόηεηα», επεηδή νη ιεπηνκέξεηεο έρνπλ ηε ζεκαζία ηνπο. 
Επίζεζε ζπγθεθαιπκκέλε αξρηθά θαη απξνθάιππηε ζηε ζπλέρεηα. Θα ιέγακε 
πσο ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα ν Ειιαδηθόο ρώξνο εηζέξρεηαη θαη βηώλεη ηα ηειηθά 
ζηάδηα ηεο λεσηεξηθόηεηαο  θαη ηνπ κνληεξληζκνύ ηεο Δύζεο θαη, όπσο όιεο νη 
ηάζεηο πνπ ηνλ επεξέαζαλ ηα ηειεπηαία 40 ρξόληα, ασηό ζσνέβη πολύ 
γρήγορα, αζσνάρηηηα και βίαια, αλλά πάνηως μεθοδεσμένα. Τν απνηέιεζκα 
είλαη πσο ζήκεξα ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ςάρλεη ζηαζεξό έδαθνο λα 
παηήζεη θαη δελ ην βξίζθεη πνπζελά, θάηη πνπ επηηείλεηαη θπζηθά θαη από 
ηνλ θαζεκεξηλό νηθνλνκηθό πόιεκν.                                                                    
                               Κάπνηνη, βεβαίσο, ζα βξνπλ – θαη βξίζθνπλ – απηό ην έδαθνο 
κε ην λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν ππνηαθηηθνί σο ππήθννη κέζα ζηε «ζαιπσξή» κηαο 
θνκκαηηθήο ζηξνύγθαο. Κάπνηνη άιινη αθόκα βξίζθνληαη ζε αλαδήηεζε, ηελ 
ώξα πνπ πνιινί έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ηελ Οδύζζεηά ηνπο ζην εμσηεξηθό, 
αθήλνληαο πίζσ ηνπο έλα δπζαλαπιήξσην θελό. Παξαζθεληαθέο πνιηηηθέο 
δπλάκεηο πεξηκέλνπλ ηελ επθαηξία ηνπο, θαζώο ην «άζηξν» ηεο «πξώηεο θνξάο 
αξηζηεξά» δύεη.                                                                                                         
                                                              Υπάξρεη, σζηόζν, απηήλ ηε ζηηγκή, κία 
αθαζόξηζηε κελ, επδηάθξηηε δε, ηάζε δηάζπαξησλ αλζξώπσλ πνπ αλαδεηά 
κηα πεξηζζόηεξν βαζηά θαη εηιηθξηλή ζρέζε κε ηελ ηζηνξία θαη ην «είλαη» 
ηόζν ηνπ εαπηνύ ηνπο όζν θαη απηνύ ηνπ ηόπνπ κε όιεο ηνπ ηηο αληηθάζεηο, 
κε άγλσζηε, πξνο ην παξόλ, θαηάιεμε. Απηή ε βαζύηεξε δύκσζε είλαη, 
θαη’ αξρήλ, από εκάο θαινδερνύκελε.                                                                 
                                                         Τα ιέκε απηά, γηαηί πηζηεύνπκε πσο όια ηα 
παξαπάλσ έπαημαλ ην ξόιν ηνπο ζηε κεγάιε παξνπζία θόζκνπ ζην 
ζπιιαιεηήξην ηεο Θεζζαινλίθεο. Αο ηα ζθεθζνύλ όια απηά όζνη πηπηιάλε ηελ 
θαξακέια ηνπ «εζληθηζηή» θαη ηνπ «θαζίζηα», επεηδή έηζη ζπκθέξεη ζηελ 
ηδενινγηθή ηνπο ηύθισζε θαη αο βάινπλ (επί ηέινπο!) έλαλ θαζξέθηε ελώπηόλ 
ηνπο.» 
 

http://ardin-rixi.gr/archives/206963
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Φνπζηαλέιια θαη παγθνζκηνπνίεζε 

http://www.tanea.gr/opinions/all-opinions/article/5513453/skoylariki-
kai-ypotagh/ 

 
Καη ιίγε άιινπ είδνπο θξνληηζηεξηνπνίεζε ηεο παηδείαο 

 
"Φξνληηζηήξην Διιεληθώλ"  από:   

 
1 Σεηξάδε  

http://ardin-rixi.gr/archives/207015 
 

2  Ραθθά      
http://www.huffingtonpost.gr/entry/e-kritike-tes-

kritikes_gr_5a7abacce4b0d0ef3c0ac99f?utm_hp_ref=gr-homepage 
 

3 Αιιεινγξαθηα θνπηαλνύ θαιιηηέρλε κε Κίθε  

http://www.protothema.gr/greece/article/750444/otan-o-tito-zitise-
apo-ton-miki-theodoraki-na-grapsei-mousiki-gia-ti-sklavomeni-

makedonia/ 
 

"Φξνληηζηήξην Γηεζληζκνύ "     
 

1 
http://www.pronews.gr/oikonomia/diethnis-

oikonomia/666101_ypothesi-novartis-o-doyreios-ippos-ton-ipa-kai-ta-
paihnidia  

 
 

2 
http://www.theamericanconservative.com/articles/natos-real-

existential-threat-the-surrender-of-western-

values/?mc_cid=4708113255&mc_eid=a5631c441a 
  

3 
"Φξνληηζηήξην ζε βαζκό πξνζειπηηζκνύ"  

https://www.youtube.com/watch?v=7tWZhkQ3G_w 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.tanea.gr/opinions/all-opinions/article/5513453/skoylariki-kai-ypotagh/
http://www.tanea.gr/opinions/all-opinions/article/5513453/skoylariki-kai-ypotagh/
http://ardin-rixi.gr/archives/207015
http://www.huffingtonpost.gr/entry/e-kritike-tes-kritikes_gr_5a7abacce4b0d0ef3c0ac99f?utm_hp_ref=gr-homepage
http://www.huffingtonpost.gr/entry/e-kritike-tes-kritikes_gr_5a7abacce4b0d0ef3c0ac99f?utm_hp_ref=gr-homepage
http://www.protothema.gr/greece/article/750444/otan-o-tito-zitise-apo-ton-miki-theodoraki-na-grapsei-mousiki-gia-ti-sklavomeni-makedonia/
http://www.protothema.gr/greece/article/750444/otan-o-tito-zitise-apo-ton-miki-theodoraki-na-grapsei-mousiki-gia-ti-sklavomeni-makedonia/
http://www.protothema.gr/greece/article/750444/otan-o-tito-zitise-apo-ton-miki-theodoraki-na-grapsei-mousiki-gia-ti-sklavomeni-makedonia/
http://www.pronews.gr/oikonomia/diethnis-oikonomia/666101_ypothesi-novartis-o-doyreios-ippos-ton-ipa-kai-ta-paihnidia
http://www.pronews.gr/oikonomia/diethnis-oikonomia/666101_ypothesi-novartis-o-doyreios-ippos-ton-ipa-kai-ta-paihnidia
http://www.pronews.gr/oikonomia/diethnis-oikonomia/666101_ypothesi-novartis-o-doyreios-ippos-ton-ipa-kai-ta-paihnidia
http://www.theamericanconservative.com/articles/natos-real-existential-threat-the-surrender-of-western-values/?mc_cid=4708113255&mc_eid=a5631c441a
http://www.theamericanconservative.com/articles/natos-real-existential-threat-the-surrender-of-western-values/?mc_cid=4708113255&mc_eid=a5631c441a
http://www.theamericanconservative.com/articles/natos-real-existential-threat-the-surrender-of-western-values/?mc_cid=4708113255&mc_eid=a5631c441a
https://www.youtube.com/watch?v=7tWZhkQ3G_w
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Παηδηά ην αββαηνθχξηαθν ηα ΝΔΑ ζα πεξηέρνπλ ην απφ θαηξφ εμαληιεκελν βηνγξαθηθφ 

ηνπ Μαινχρνπ  πεξί Θενδσξάθε  πνπ ιεγφηαλ ΑΞΗΟ ΔΣΗ θαη πεξηείρε  

απνκαγλεηνθσλήζεηο ησλ ζπλνκηιηψλ ηνπ κε ηνλ Μαινχρν πνπ ζπρλά παηδφηαλ ζην 

ξαδηφθσλν απν ηηο 6 ην πξση κέξεο πνπ γηλφηαλ απεξγίεο. Οζνη δελ ην έρνπλ αιιά  

ζέινπλ λα δηακνξθψζνπλ γλψκε αλεμάξηεηε απφ Καιακνχθεδεο θιπ λα βηαζηνχλ γηαηί 

κάιινλ ζα εμαληιεζνχλ ηα ΝΔΑ απφ λσξίο. Όζνη ην έρνπλ απφ γνλείο αο ην μαλαπάξνπλ  

θη αο ην δψζνπλ ζε θάπνηνλ άιιν, άιισζηε  ην  λα βνεζήζνπκε ηα ΝΔΑ δελ είλαη κφλν 

"ςήθνο" επηθξφηεζεο ζηα  ΝΔΑ αιιά θαη ςήθνο εκπηζηνζχλεο ζηνλ Μίθε  θαη ςήθνο 

ηππνπ "πνηέ δελ ζα ηνλ ζάςεηε θνπθάιεο λεθξνζάθηεο θαη ινηπνί Καιακνύθεδεο, όηαλ 
ηνλ Μίθε ζπεύζαηε λα βαιεηε ζηνλ ιάθθν, ηνλ εαπηό ζαο ζάςαηε ρσξίο παπά θαη 

δηαθν"  

 

 

Μίθεο Θενδσξάθεο: Αμηνο Δζηί - News/in.gr 
news.in.gr › Δηδήζεηο › Media 

1.  

Πξηλ από 2 εκέξεο - Ο κεγάινο κνπζηθνζπλζέηεο αθεγείηαη ηε δσή ηνπ. Μαδί κε 
ΣΑ ΝΕΑαββαηνθύξηαθν ην βηβιίν «Μίθεο Θενδσξάθεο: Αξιορ Εζηί». Μαδί κε 
ΣΑ ΝΕΑ αββαηνθύξηαθν ην βηβιίν «Μίθεο Θενδσξάθεο: Αξιορ Εζηί» 
  
ΤΓ ηηρνκπζηα  
Ζζύραζε ιίγν ξε αγόξη κνπ! Σώξα άξρηζεο θαη δηαθήκηζε ηνπ Μαξηλάθε! Άθνπ λα πάκε πξση-πξση κε 
ην ραζνπκε!!!! 
 

Γειαδε  ακα πεη ν Καιακνπθεο νηη δελ εηαλ ςεθνο κνπηδαο ζε απηνλ ε εμαληιεζε ησλ 

ΝΔΩΝ αιιά ςεθνο ππεξ ηνπ Μαξηλαθε , ζα ηνλ πηζηεςεηο;  

 
 

 
ηηρνκπζηα κε καζεηε:  
 
πγγλώκε πνπ παξεκβαίλσ θαη ίζσο κε κηα απιή ζρεηηθά πξνζέγγηζε αθνύ ν ρώξνο θαη ν ρξόλνο δελ 
κνπ επηηξέπνπλ λα αλαιύζσ εηο βάζνο ην ζθεπηηθό κνπ, νπόηε ζα παξαθαινύζα λα κελ 
παξαθξαζηνύλ όζα ζα πσ θαη είλαη θπζηθά ε ειιεηπήο θαη ηαπεηλή κνπ άπνςε. Ο Μίθπο Θενδσξάθεο 
έρεη κηα ηζηνξία ηόζν θαιιηηερληθά, όζν θαη αθηηβηζηηθά όζν όκσο θαη πνιηηηθά. Απηή ε ηζηνξία δελ 
αιιάδεη νύηε δηακνξθώλεηαη θαηά ην δνθνύλ. Ζ αιήζεηα είλαη ζηα γεγνλόηα θαη όρη ζηηο εξκελείεο καο 
πνπ ζίγνπξα πεξηέρνπλ ζπλαηζζεκαηηζκνύο θαη θπζηθά έλα πξνζσπηθό ππνθεηκεληθό πξίζκα.Γηα ην 
Mανπληράνπδελ den επζύλεηαη ν θύξηνο Μίθπο Θενδσξαθεο πνπ αθνπγόηαλ εθεί πνπ αθνπγόηαλ ζηελ 
Μέζε Αλαηνιή.Γηα ην γεγνλόο πσο επέιεμε λα παξνπζηαζηεί ζην ζπιιαιεηήξην ζην νπνίν όζνη πεγαλ 
ΓΔΝ ήηαλ Φαζίζηεο θαη Γελ ήηαλ εζληθηζηέο αιιά ζπκκεηείραλ θαη θαζίζηεο θαη εζληθηζηέο θαη 
παξαζξεζθεπηηθέο νξγαλώζεηο θαη νη δηνξγαλσηέο κε κηα ζρεηηθή έξεπλα δηαζέηνπλ έλα εζληθηζηηθό 
πξνθίι, επζύλεηαη. Γελ ζα θάλσ απνηίκεζε ηνπ ιόγνπ ηνπ αθνύ απνβξάζκαηα ζαλ ηνλ θαινπκπάθα 
θαη ηνλ Καζηδηάξε θξόληηζαλ λα απνζεώζνπλ ηνλ θύξην ΜΘ γηα όζα είπε.Απηόο επέιεμε λα θάλεη έλα 
άλνηγκα θαη λα κηιήζεη ζην όλνκα ηνπ παηξησηηζκνύ θαη ηεο εζληθήο ελόηεηαο αγλνόληαο κηα κεηνςεθία 
όπσο ινγηθά ζπκθσλνύλ πνιινί πσο έπξεπε λα θάλεη. Δδώ ζα ζηαζώ. Γελ γίλεηαη ν θόζκνο πνπ 
πιεηνςεθηθά δελ αλήθεη ζηνλ ζπκθεξηό απηήο ηεο θνηλσλίαο λα επηιέγεη κηα ελόηεηα κε θαζηζηνεηδή. 
Γελ γίλεηαη Ο θύξηνο Θενδσξάθεο λα επηιέγεη λα αγλνήζεη ηνπο δήκηνπο ηνπ θαη ηνπο ηύπνπο πνπ ηνλ 
θπλεγόπζαλ ζε εκθύιην, ζε θαηνρή ζε ρνύληα θαη λα πεί πσο ππάξρεη κηα θνηλή ζπληζηακέλε. Όρη όηαλ 
ηζηνξηθά κόλνο ηνπ ζθνληάθηεη ηόζν από ζπλαπιίεο ζε θόπηα όζν θαη ζε ζπλαληήζεηο κε Σίην όηαλ ν 
ίδηνο γλσξίδεη ηη ζπκβαίλεη κε ην όλνκα από ην 43 έσο ζήκεξα θαη πσο νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο θαη 
παηξησηηθέο δπλάκεηο ην έρνπλ παξαδόζεη, άζρεηα αλ νη ςεθνθόξνη ηνπο αηώληα ζύκαηα ηεο ηζηνξίαο 
θαη ηεο πιάλεο ηνπο ζηεξίδνπλ ζε θάζε εθινγηθή αλακέηξεζε(παηξησηηζκόο αια θάξη δειαδή). Γελ 
ιέσ πσο είλαη ζσζηή ε παξαρώξεζε κε εζληθά θξηηήξηα ηνπ νλόκαηνο. Λέσ πσο ν Μίθπο ζπληάρζεθε 

http://news.in.gr/Medianews/article/?aid=1500196513
http://news.in.gr/
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κε ηνπο ηζηνξηθνύο ηνπ ερζξνύο θαη δηαηύπσζε κηα ξεηνξηθή πνπ αληηηίζεηαη ζηα ίδηα ηνπ ηα ιεγόκελα 
ηόζν ζηα ηέιε ηνπ 90 όζν θαη ζηηο ζπλαληήζεηο θαη ηηο αθηεξώζεηο ηνπ επί Σίην. Γελ γίλεηαη λα κηιάεη γηα 
ηελ ρεηξόηεξε κνξθή θαζηζκνύ ηελ αξηζηεξόζηξνθε όηαλ από θάησ ππάξρνπλ άηνκα πνπ έρνπλ 
κεγαιώζεη κε Μαθαξζηζκό θαη κεηεκθπιηαθά θόκπιεμ θαη άηνκα πνπ είλαη πκλεηέο θαη 
θξπθνζηγνληάξνπλ κνξθέο θαζηζκνύ πνπ έρνπλ ηηκσξήζεη ηνλ Μίθπ θαη ηνπο παιηόηεξνπο 
ζπληξόθνπο ηνπ. Γελ κπνξεί λα κηιάεη γηα εζληθή ελόηεηα απέλαληη ζε άηνκα πνπ νη ηδενινγίεο ηνπο 
δηαρξνληθά έρνπλ βιάςεη αλεπαλόξζσηα ηελ Διιάδα. Γελ αγσλίζηεθε γηα λα απνθαιεί ηελ επνκέλε 
ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ ηελ ΥΑ σο κηα νξγάλσζε πνπ αγαπάεη εξηζηηθά ηελ Παηξίδα. Γελ γίλεηαη 
θηινρνπληηθνί λα ηξαγνπδάλε ζπλεηδεηά ηα ηξαγνύδηα ηνπ κε ηελ δηθή ηνπ ζπγθαηάζεζε. Πνηνί 
ρηππνύζαλ ην βξάδπ ζηελ ηαξάηζα ηνλ Αληξέα?Πνηεο θακπάλεο ζα ζεκαίλαλε θαη γηαηί? Γελ ζέισ λα 
κεηώζσ ηελ ηζηνξία νύηε λα ηελ παξαραξάμσ. Ήδε από ηα ηέιε ηνπ 80 ν πνιηηηθόο ΜΘ αληηθάζθεη κε 
ηνλ Καιιηηέρλε πνπ έθαλε ζπλαπιίεο γηα ηνλ Φηληέι. Ήδε από επνρέο ππνπξγίαο ηνπ θαη πξνζπάζεηαο 
ηνπ λα θαιύςεη κέζσ ηεο θπβέξλεζεο Μεηζνηάθε ηελ δνινθνλία ηνπ Σεκπνλέξα. Ζ εζληθή ελόηεηα 
ζαλ ηδέα, ζε κηα θνηλσλία κε ηελ ηαπεηλή κνπ γλώκε πηζηεύσ πσο είλαη ιίγν ύπνπιε, αθνύ ν θόζκνο 
επηιέγεη λα αγλνήζεη ππαξθηνύο ερζξνύο θαη λα ζπκκαρήζεη καδί ηνπο κπξνζηά ζε δεηήκαηα πνπ ιίγν 
ηνλ επεξεάδνπλ. Ο λενλαδί κε ηνλ παηξηώηε δελ έρνπλ ηίπνηα θνηλό, ην ίδην θαη ε δηαπινθή κε ηνλ 
απιό πνιίηε, ην ίδην θαη ν αληηθαπηηαιηζηήο κε ην ηζηξάθη ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηπρώο πξνζσπηθά γηα 
κέλα ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ θπξίνπ Μίθπ δελ αιιάδεη δελ ακαπξώλεηαη.Ο Κύξηνο Θενδσξάθεο 
όκσο πνιηηηθά έρεη αληηθξνύζεη ην παξειζόλ ηνπ πνιιέο θνξέο. Καη κπνξεί πξνζσπηθά λα ζπκθσλώ 
κε ην θείκελν ηνπ Κπξίνπ Καιακνύθε ( αλ θαη θπζηθά δηαθσλώ κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ ηνπνζεηήζεηο αθνπ 
ζεσξώ ηνλ καξμηζκό πνπ πξεζβεύεη ζήκεξα ην ΚΚΔ άξξσζην) αιιά δελ ζεκαίλεη πσο θάπνηνο έρεη ην 
αππξόβιεην. Γελ ην έρεη θαλείο καο πνηέ θαη ε ζνύκα γίλεηαη ζην ηεινο από ηελ ίδηα ηελ ηζηνξία. Σελ 
Κπξηαθή έγηλε κηα ζπλεηδεηή επηινγή ηόζν από ηνπο Οκηιεηέο όζν θαη από ηνπο ΓΗνξγαλσηέο όζν θαη 
από ηηο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ, Να απνκνλώζνπλ ηόζν ηελ θαζηζηηθή αθξνδεμηά θαη ηνπο θηινρνπληηθνύο, 
όζν θαη ηηο δεμηέο παξαηάμεηο πνπ επηρείξεζαλ θαπέισκα.Γελ έγηλε θακία πεξηθξνύξεζε, θακία 
απνκόλσζε θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ κηα παηξησηηθνπνίεζε εζληθηζηηθώλ απόςεσλ δηα ζηόκαηνο ελόο 
γηγάληηνπ πκβόινπ. αο επραξηζηώ γηα ηνλ ρξόλν ζαο αιήζεηα θαη ζπγγλώκε αλ πνπζελά ν ηόλνο κνπ 
ήηαλ επηζεηηθόο ε αλ δελ αλέπηπμα εηο βάζνο θάηη. έβνκαη θπζηθά θάζε δηαθνξεηηθή άπνςε επί ηνπ 
ζέκαηνο. 
 

Αγαπεηφηαηε   ζεκαηνθφξε ,  πξψελ καζεηή κνπ    θαη λπλ εξαζηή  ηεο ίδηαο επηζηήκεο , 

ν κνλνο ιφγνο πνπ καδί κε ηα ζπγραξεηήξηά κνπ δελ ζνπ ιεσ θαη νηη είκαη πεξήθαλνο 

γηα ζελα γηα ηνλ ηξνπν πνπ απαληεζεο , δελ εηλαη νη δηαθσλίεο καο αιια ην νηη εηζη θη 

αιιησο απηνδίδαθηνο  ήζνπλ , δελ καο εηρεο θαη πνιιή αλαγθε ζηελ κνξθσζή ζνπ. Αιιά 

ην ζεκα δελ εηλαη βεβαηα ηα κεηαμπ καο, πνπ αιισζηε δελ αθνξνπλ ηνλ αλαγλσζηε καο.  

Αληη απάληεζεο ινηπνλ  ζνπ βάδσ ελα pdf  πνπ ειαβα απν  ζπλαδειθν κε ζθαηξηθήο (θαη 

νρη κνλνκεξνπο , ππέξ ή θαηά, θαηεχζπλζεο) πιηθν γηα ηνλ Μίθε λα  ην δεηο θαη εζπ θαη 

νη αλαγλσζηεο πνπ, ζαλ θαη  ζελα,  δελ ερνπλ βαξεζεη θαη αθνκα δηαβαδνπλ. Καη κεηα  

πακε γηα θαθε λα κηιήζνπκε απν θνληα θαη εθηελσο  φπσο θαη πξηλ θαλα δπν ρξνληα, Καη 

αλ απν νζα πνπκε βγεη θαηη πνπ ζα ελδηαθεξεη ηνπο  αλαγλσζηεο καο, ηνηε  ην γξαθνπκε 

θαη ην αλαξησ ,  Μηα θνξα ην 2010 κε  κηα καζεηξηα θαλακε  70 ζειηδεο αλαξηεζε γηα 

ηε ζπδεηεζε θαη γηα ηα αληαιιαγεληα κεηαμπ καο ιηλθ.Να ην ην   pdf   

 

ΠΔΡΗ ΜΗΚΖ.pdf 
Υαηξεηηζκνπο  ζηελ (επίζεο ζεκαηνθφξν) αδειθή ζνπ θαη ζηνπο γνλείο ζνπ 

 Υαξεθα πνιχ πνπ ζ'άθνπζα  

Γηάλλεο Αιεβίδνο 

ΤΓ Ωπ! Ωζπνπ λα ζνπ γξαςσ μαλααπαληεζε ν κφιηο πξνεγνπκελνο αλαγλσζηεο καο 

(θαη αδειθφο  κνπ) 

 
Κάικα παιηθάξη κνπ, θάικα. Πξνζπάζεζε λα ζθεθηείο ςύρξαηκα θαη ινγηθά. Σώξα δειαδή ν 
Καιακνύθεο θαζνδεγεί ηε δσή ζνπ; Καη πνπ είζαη: ν εξγνδόηεο ηνπ Καιακνύθε θάλεη θαη απηόο ηελ 
Κπξηαθή CD κε ηξαγνύδηα ηνπ Μίθε. Δθεί ηη θάλεηο;;; 

https://drive.google.com/file/d/1bldlVw2WVkA_b6QJ1aPjHKlGyoRoOXIY/view?usp=sharing_eil&ts=5a797b06
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ηηρνκπζηα κε καζεηξηα:  
 
Κπξηε Γηαλλε θαιεζπεξα ζαο, 
Διπηδσ λα εηζαζηε θαια. Ζξζε ε σξα λα απαληεζσ θη εγσ (πεξηνξηζκελα βεβαηα) ζε νζα απνζηειιεηε 
ηνζεο κεξεο. Γελ μεξσ πνηαλνπ εηλαη ε πξνεγνπκελε απαληεζε αιια κε βξηζθεη απνιπηα ζπκθσλε. 
Σν θεηκελν ηνπ Καιακνπθα επηζεο (αλ θαη νρη ε πξνζσπηθε θαη πνιηηηθε ηνπ ζεζε) κε εθθξαδεη αξθεηα. 
Γε γηλεηαη λα κε κηιακε ζπλαηζζεκαηηθα γηα ελαλ αλζξσπν, ν νπνηνο ρξνληα ησξα δηαθηλεη κνλν 
ζπλαηζζεκα κεζσ ηεο κνπζηθεο ηνπ, ηεο ζεζεο ηνπ θαη ησλ ζηηρσλ ηνπ. Ο Θενδσξαθεο ερεη δσζεη 
εδσ θαη ρξνληα ην ζηηγκα ηνπ ζηελ πνιηηηθε θαη θαιιηηερληθε εηθνλα ηεο ηζηνξηαο. Σελ νπνηα γηα εκελα 
ακαπξσζε ηελ πεξαζκελε Κπξηαθε. Ναη ερεη επζπλε γηα ην αθξναηεξην ζην νπνην απεπζπλζεθε. Ναη 
ερεη επζπλε γηα ηα ζρνιηα ηνπ Καζηδηαξε θαη ησλ νκνησλ ηνπ. Ναη ερεη επζπλε γηα ηνλ θνζκν πνπ ηνλ 
θαηεγνξεη. Σν πνζνη απν ηνπο ζπκκεηερνληεο εηαλ ρξπζαπγηηεο θαζηζηεο θαη ινηπα θαλεηο καο δελ ην 
γλσξηδεη. Καη δε ζα ην καζεη πνηε. Οπηε ζα καζεη πνζνη απν απηνπο ζα γηλνπλ ρξπζαπγηηεο. 
Σξνκαθηηθν ην γεγνλνο νηη ηνζνη αλζξσπνη πηαζηεθαλ απ ην νλνκα ηεο γεηηνληθεο ρσξαο γηα λα 
θξπςνπλ ηελ επη ηνζα ρξνληα θαηαπαηεκελε ηνπο αμηνπξεπεηα. Σξνκαθηηθν ην κηζνο πνπ ζπλερηδεη λα 
απισλεηαη. Σξνκαθηηθν ην πνζν επθνια μερλακε ηελ ηζηνξηα καο. Σξνκαθηηθν ην γεγνλνο νηη θαλεηο δε 
ζθεθηεθε ηη ερνπλ πεη ή ςεθηζεη νζνη πνιηηηθνη εηαλ ζην ζπιαιιεηεξην. Πξνζσπηθα βξεζεθα ζηε 
βαζηιηζζεο ζνθηαο ζηηο 4 ηπραηα. Αληηθξπζα ελαλ κνπλην θαηξν θαη πιεζνο θνζκνπ λα απνζπξνληαη κε 
ειιεληθεο, βπδαληηλεο, καθεδνληθεο ζεκαηεο...ακηιεηνη. Οινη ακηιεηνη. Απνραπλσκελνη απν νζα 
ζπκβαηλνπλ γπξσ ηνπο. Γηαηη ν Μηθεο επειεμε λα εηλαη εθεη; κεξνο ηνπ λαξθηζζηζκνπ ηνπ; πξνζπαζεηα 
λα ζπκβαδηζεη κε ην "ιαηθν αηζζεκα"; δελ μεξσ. Γηα κελα ε θξαζε "ν Μηθεο πεζαλε" εηλαη γεγνλνο. Γε 
κηιασ γηα ηε κνπζηθε ηνπ. Οπηε γηα ηελ ηζηνξηα πνπ αθεζε. Ο Μηθεο ζαλ πξνζσπηθνηεηα κε νζα απηε 
πξεζβεπε πεζαλε.   
 
 
 

Αγαπεηφηαηε πξσηαζιήηξηα ζην άζιεκα ησλ παλειιαδηθψλ,  ραίξνκαη πνιχ πνπ ζε 

αθνχσ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λφκηδα πσο ζα απαληνπζεο πξηλ ηνλ πξνιαιήζαληα  

ζεκαηθφξν (αλ δελ ηνλ πξφιαβεο ζηη ζρνιείν ηφηε ζίγνπξα  πξφιαβεο  ηελ αδειθή ηνπ) 

Σα "λαη ερεη επζπλε γηα ..., λαη ερεη επζπλε γηα ..., λαη ερεη επζπλε γηα ..., " θαη 

"ηξνκαθηηθφ ην..., ηξνκαθηθφ ην...ηξνκαθηηθφ ην..., " δελ πξέπεη λα ηα ζεσξνπκε  επαξθε 

πεηζηήξηα   νπηε γηα ηνλ εαπην καο νχηε γηα άιινπο αθνχ δελ απνηεινπλ  νπηε 

επηρεηξήκαηα νχηε θαινπο ζηηρνπο πνπ κεινπνηεκέλνη  ζα αγγηδαλ αλζξσπνπο πνπ εηραλ 

πην πνιια αθνπζκαηα απν ηηο εθπνκπεο ηνπ Καιακνπθε. Δίλαη ηηηινη αηδεληαο γηα 

ζεκαηα ζπδεηεζεο θαη ζαλ ηεηηνπο ηνπο πξνζιακβαλσ θαη ζπεπδσ λα δηνξγαλψζσ 

ζπδεηεζε πνπ λα'ζηε  θαη νη δπν  θη νπνηνο αιινο  εξζεη καδη ζαο. Μνιηο ζπκθσλεζεηε 

ζα ζηεηισ  ζηελ παξαπαλσ ιίζηα καζεησλ  ηελ σξα θαη ην κεξνο θη νπνηνο  ζειεη 

εξρεηαη  

 

..... Ρημηε θαη κηα καηηα ζην "θξνληηζηεξηαθν " πιηθν πνπ ζαο είρα ζηεηιεη εζηεηια, 

ζηεηι΄ηε κνπ θη εζεηο  λα  ην ερσ θη εγσ δηαβαζεη πξηλ εξζσ...  

 
 
...Αηηηθνύο θνύξλνπο ππνζέησ ελλνείηε θαη λαη είκαη ζύκθσλνο θπζηθα!! 
 

λαη, απην ελλνσ  αιιά νηαλ πξσηνπεγακε κε ην πξνηδεθ ηεο ρξνληαο  ηεο κφιηο 

εκθαληζζείζεο θίιεο καο;  ιεγνηαλ αθνκε Λέληδνο θαη επηζεο δελ εηρε βγεη απν ηελ πιε 

Β Λπθείνπ ν λνκνο Φαξαληεπ  Λεληδ θαη ηνλ ιεγακε λνκν  Φξαπαληεπ Λεληδνπ  
 
 
Υαραραραρα νθ νθ 
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Παηδηα ξωηεζα νπνηνπο εμεξα λα εηραλ ηελ νπνηαδεπνηε πηζαλνηεηα λα μεξνπλ 

δεκνζηνγξαθν 

πνπ λα κπνξεη λα ξσηεζεη ηνλ Μίθε γηα λαρνπκε, νζνη  Διιελεο ελδηαθεξνκαζηε, θακηα 

ηδεα ηη ζεκαηλεη  ηειηθα ε δηαθνξα ζειηδσλ  25 θαη 31 ζηελ θαησζη  ζπιινγε πιηθνπ απν  

ηα ηειεπηαησο ζπδεηεζεληα ζην  

 
ΠΔΡΗ ΜΗΚΖ.pdf  
 

Ξαλαδηαβαδνληαο πην πξνζεθηηθα βιεπσ νηη ε κε αληηθαζε εγθεηηαη απισο ζην εμεο: 

νηη δηακαξηπξήζεθε εληνλα ζηνλ Σίην  θαη ηνηε απην δηεηαξαμε ζηε ζρεζε ηνπο. 

Απηα γηα λα κε ζεσξνπκε ηε δηακαξηπξία  Μίθε πξνο  Σίην κεγαιπηεξεο  ζνβαξνηεηνο  

απν νηη εηλαη.  

Καη γηα λα κε ζεσξνπκε θαη ηελ αληίθαζε ιηγνηεξεο αζηεηνηεηνο απν νηη εηλαη αο 

παξαηεξεζνπκε  νηη νη πεξηζζνηεξνη απν νζνπο ηνπ θαηαινγηδνπλ ηελ αληηθαζε απηε,  

ζα ηνλ εθξηλαλ ηαπηνρξνλα νρη γηαηη δελ δηακαξηπξήζεθε  ζηνλ Σηην πην πνιχ αιιά γηαηη 

δελ δηακαξηπξήζεθε ιηγνηεξν. 

Αξα ηη λα παεη ξσηεζεη ελαο δεκνζηνγξαθνο;  

"Θα θαλε θαη  γιπθν, ζα πηνπλε θαη κηα  κεληα, κα γηα ην θνληθν δελ ζα εηπσζεη 

θνπβεληα" , πνπ ιεεη θαη ην ηξαγνπδη.  

Αξα ερνπλ δηθην νη Καιακνπθεδεο; Ορη, ην πνιχ-πνιχ λαρεη δηθην ν ζπληαμαο ην 

παξαπαλσ pdf  ζαλ κεξνο ρηνπκνξηζηηθσλ θεηκελσλ 

Οη Καιακνπθεδεο   εηλαη απιψο καιάθεο   πνπ ηξεθνληαη ςπρηθσο θαη βηνπνξηζηηθψο  

απν νζα θπνληαη ζηε κεηαηρκηαθε δσλε επνρσλ πνπ θαζηζηνπλ δπλαηε ηελ δηαηππσζε 

εξσηεκαησλ ζαλ ην αλ ν Μίθεο  εδεζε πην πνιχ απν ην εξγν ηνπ ε αλ ην εξγν ηνπ ζα 

δεζεη πην πνιχ απν ηνλ Μίθε.  

Παλησο πξνρηεο εκαζα απν ηνλ αδειθν κνπ νηη ν Φισξάθεο,   πνπ δελ εηαλ νπηε 

θνπιηνπξηάξεο νπηε παξαζηην, ην ζεκα ην πεγαηλε απιψο κερξη ηελ εμεο δηαηππσζε: 

Οηαλ νινη καο ζαρνπκε μεραζηεη ε Ρσκηνζπλε ζα ππαξρεη. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1bldlVw2WVkA_b6QJ1aPjHKlGyoRoOXIY/view?usp=sharing_eil&ts=5a797b06
https://drive.google.com/file/d/1bldlVw2WVkA_b6QJ1aPjHKlGyoRoOXIY/view?usp=sharing_eil&ts=5a797b06
https://drive.google.com/file/d/1bldlVw2WVkA_b6QJ1aPjHKlGyoRoOXIY/view?usp=sharing_eil&ts=5a797b06
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απν αββαηηαηηθε (εβδνκαδηαηα) εθεκεξηδα 
https://www.e-dromos.gr/oti-einai-ethniko-den-einai-ethnikistiko-oti-einai-ethniko-den-einai-sketa-
aristero/  
Γελ θαιέζακε ζην ζπιιαιεηήξην. 

Γελ επηηεζήθακε ζην ζπιιαιεηήξην πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί. 

Γελ ην ζπθνθαληήζακε νχηε ην ριεπάζακε αθφηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Δμαξρήο δελ ην ζεσξνχζακε εζληθηζηηθφ ή αθξνδεμηφ θαη επηκείλακε πσο δελ πξέπεη κηα 

ηφζν ζνβαξή ππφζεζε λα αθεζεί ζηε δηαρείξηζε αληηδξαζηηθψλ θαη ζθνηαδηζηηθψλ θχθισλ. 

Πήγακε φκσο ζην ζπιιαιεηήξην, γηαηί ζέιακε κε ηα δηθά καο κάηηα θαη ηε δηθή καο θξίζε λα 

απνθηήζνπκε κηα πην ζπλνιηθή άπνςε θαη γλψκε. 

Καη επηβεβαηψζακε, κε ην παξαπάλσ, ζηνηρεία πνπ είρακε δηαθξίλεη θαη ζην πξνεγνχκελν 

ζπιιαιεηήξην ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Ο ιαφο κεηά απφ πνιιαπιέο ήηηεο θαη ππνβαζκίζεηο ηεο δσήο ηνπ απφ ηα κλεκφληα, ηελ 

ηξφηθα θαη ηνλ πνιηηηθφ θφζκν, δελ ζέιεη άιιε κηα ήηηα, έλα ηεξάζηην μεπνχιεκα, κηα αθφκα 

ππνρψξεζε ζηελ «παξαγγειηά» ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ ΝΑΣΟ θαη δηαηζζάλεηαη ηνπο θηλδχλνπο 

πνπ ειινρεχνπλ γηα ην άκεζν κέιινλ. Καη εμέθξαζε ηα παηξησηηθά ηνπ αηζζήκαηα ζε κηα 

θξίζηκε ζηηγκή. 

Ο Μίθεο, κε ηε ζπγθηλεηηθή παξνπζία ηνπ, έθαλε κηα πνιηηηθή επηινγή λα είλαη απφ απηήλ 

ηελ φρζε καδί κε ηνλ ιαφ θη φρη κε απηνχο πνπ μεπνπινχλ θαη εθηεινχλ ηα ζπκβφιαηα 

δηάιπζεο ηεο ρψξαο. Με ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιηθή ηνπ αμία δηεπθφιπλε ηνλ θφζκν λα πάξεη 

κέξνο ζην ζπιιαιεηήξην θαη αθχξσζε πνιιέο απφ ηηο επηζέζεηο πνπ γίλνληαλ απφ ην 

Μαμίκνπ αιιά θαη απφ ην ζχλνιν, ζρεδφλ, ηεο αξηζηεξάο. Γη’ απηφ θαη ζπλερίδνπλ έλαλ 

εκεηηθφ δηαζπξκφ ηνπ Μίθε, πνπ φκσο νχηε ηνλ αθνπκπά, νχηε επεξεάδεη ηηο εθαηνληάδεο 

ρηιηάδεο θφζκνπ πνπ βξέζεθαλ ζην ζπιιαιεηήξην. 

Ζ παηξίδα θαη ην έζλνο, ην εζληθφ, ν εζληζκφο δελ είλαη ιεθέδεο πνπ πξέπεη λα θαζαξηζηνχλ. 

Ο θαζηζκφο, ν εζληθηζκφο, ε εζληθηζηηθή ππεξνςία, ην κίζνο γηα ηηο άιιεο παηξίδεο θαη γηα 

άιια έζλε είλαη ζθνηαδηζηηθά θαη αληηδξαζηηθά. Ζ παγθνζκηνπνίεζε, κε ηεξάζηηεο 

εθζηξαηείεο, ζέιεη λα εθκεδελίζεη, λα ζπθνθαληήζεη ηελ αγάπε γηα ηελ παηξίδα, ηνλ 

παηξησηηζκφ θαη ηνλ εζληζκφ, ζέιεη λα ηα παξνπζηάζεη σο αληηδξαζηηθά, φπσο ερζξεχεηαη 

ηελ ιατθή θηλεηνπνίεζε θαη ηνπο ιανχο πνπ ζπγθξνηνχληαη ελάληηά ηεο, αλαγνξεχνληαο ζε 

πξψην ερζξφ ηνλ «εζλνιατθηζκφ». Ζ αξηζηεξά, απφ ηελ άιιε, ζηε ζπληξηπηηθή ηεο 

πιεηνςεθία, έρεη ζπληαρζεί κε ην ζηξαηφπεδν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, δεη θαη ηξέθεηαη απφ 

ηηο παξαθπάδεο ηεο, δηάθνξνπο νξγαληζκνχο θαη ΜΚΟ, αλαγνξεχεη ηνλ δηθαησκαηηζκφ θαη 

ηνλ θαπηηαιηζηηθφ θνζκνπνιηηηζκφ ζε ππέξηαηε αξρή θαη έρεη μεράζεη ηειείσο ηνλ αγψλα 

ελάληηα ζηνλ ηκπεξηαιηζκφ. Αηζζάλεηαη πην θνληά ζηνλ ΤΡΗΕΑ παξά ζην ζπιιαιεηήξην… 

Μηα νηθνγέλεηα… 

Λνηπφλ, φηη είλαη εζληθφ δελ είλαη θαη’ αλάγθε θαη εζληθηζηηθφ. Καη φηη είλαη εζληθφ 

πεξηιακβάλεη θνηλσληθά, αιιά θαη πνιηηηθά, θη άιιεο δπλάκεηο πέξα απφ ηελ εξγαηηθή ηάμε, 

ή ηελ αξηζηεξά θαη ηα θφκκαηά ηεο. 

ε ρψξεο θπξηαξρνχκελεο απφ κεγάιεο δπλάκεηο, ζε ρψξεο φπνπ ε κεγαιναζηηθή ηάμε έρεη 

ζπληαρζεί κε ηνπο ερζξνχο ηεο ρψξαο θαη ηνπ ιανχ, ζε ρψξεο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε 

ζχγρξνλεο εκη-απνηθίεο θαη αδεηάδνπλ απφ ιατθή θαη εζληθή θπξηαξρία, ν παηξησηηζκφο θαη ε 

ελφηεηα ηνπ ιανχ, απνηεινχλ «φπια θνβεξά θάησ απφ ηα θνπξέιηα». 

Ζ αξηζηεξά έρεη ην δηθαίσκα λα θπβεξλά, λα μεπνπιά, λα ζπθνθαληεί, λα απέρεη, λα βξίδεη, 

λα εμππεξεηεί, λα βνιεχεηαη, λα θαηαγγέιιεη, λα δεη ην φλεηξφ ηεο. Κπξίσο λα απνπζηάδεη θαη 

ν ιαφο λα κελ ηελ βιέπεη δίπια ηνπ… Δίλαη θη απηφ έλα αθφκα δηθαίσκα… 

Ζ εζληθή θαη ιατθή θπξηαξρία είλαη φξνο θαη ζηφρνο κηαο πνιηηηθήο δηεμφδνπ, θαη εληάζζεηαη 

ζε κηα ζηξαηεγηθή κεηάβαζεο ζε έλαλ ξηδηθφ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ. 

 

https://www.e-dromos.gr/oti-einai-ethniko-den-einai-ethnikistiko-oti-einai-ethniko-den-einai-sketa-aristero/
https://www.e-dromos.gr/oti-einai-ethniko-den-einai-ethnikistiko-oti-einai-ethniko-den-einai-sketa-aristero/


 

 14 

Σνπο ζπγραίξσ! (Γεληθά, ηη «θαπλό θνπκάξνπλ»;)  

 

Κνηάδεη πνιύ κε ην πξόζθαην άξζξν ηνπ . Κνπηξνύιε ζην ΑΡΓΖΛ 

(ηζηνζειίδα) —  

δηαθνξά εζληθηζκνύ θαη εζληζκνύ 

 

ΤΓ: Ο ΤΡΗΕΑ ζέιεη λα πνιώζεη ηελ Διιεληθή θνηλσλία, δειαδή ηειηθά, λα ππάξρνπλ 

κόλν δπν (2) παξαηάμεηο.  

πξηδαίνη θαη Υξπζαπγίηεο...θαη αξγόηεξα κόλν κηα (1)...  

 
 

γεξαζθσ αεη δηδαζθνκελνο: Δπραξηζησ ηελ ζπλαδειθν  μελσλ γισζζσλ πνπ κνπ ηελ 

εκαζε απηε ηελ εθεκεξηδα! Να ν ζεκεξηλνο πηλαθαζ πεξηερνκελσλ , κερξη θαη αξζξν ηνπ 

ακίξ Ακηίλ  γηα εζληζκν ζαλ αληηζηαζε ζηε παγθνζκηνπνηεζε ερεη ,  απνζπξεηαη απν ηα 

πεξηπηεξα   Σξίηε 

 

ηνλ Δξόκν ηεο Αξηζηεξάο πνπ θπθινθνξεί ην άββαην 10 Φεβξνπαξίνπ 

ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΘΕΜΑ 

Ο παηξηωηηζκόο δελ είλαη εζληθηζκόο 

Γελ δηθαηνχληαη λα θνπλνχλ ην δάρηπιν ζηνλ ιαφ νη «αξηζηεξφζηξνθνη» θπβεξλψληεο πνπ 

πξνσζνχλ παξάιιεια ην θνηλσληθφ θαη ην εζληθφ μεπνχιεκα 

EDITORIAL 

Ό,ηη είλαη εζληθό δελ είλαη εζληθηζηηθό 

Ό,ηη είλαη εζληθό δελ είλαη ζθέηα αξηζηεξό 

ην ζέκα ηεο εβδνκάδαο, δηαβάζηε: 

Αλαηαξάμεηο θαη μεπνύιεκα ζηα ρξεκαηηζηήξηα 

Πξνζσξηλή δηφξζσζε ή έλαξμε λέαο, βαζχηεξεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο; 

ηνπ Παύινπ Γεξκελάθε 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

Υώξα γπκλή, ιαόο κόλνο ελάληηα ζε ηπξάλλνπο θαη ηπξαλλίζθνπο 

ηνπ Ρνύληη Ρηλάιληη  
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Η «επίζεκε αγαπεκέλε» θαη ην θνπηαλό 

ηνπ Απόζηνινπ Απνζηνιόπνπινπ  

Σν πείξακα ηνπ νκνιόγνπ θαη ε «γελλαηνδωξία» ηωλ δαλεηζηώλ 

ηνπ Γηάλλε Κηκπνπξόπνπινπ  

Απμάλνληαη νη πηέζεηο γηα έληαμε ηεο ΠΓΔΜ ζην ΝΑΣΟ 

ηνπ Γεκήηξε Γθάδε  

Δέθα εξωηήκαηα πνπ δεηάλε απάληεζε γηα ηε Novartis 

ηνπ Γηώξγνπ Παπαδόπνπινπ – Σεηξάδε 

Πεξηθξόλεζε πξνο ηνλ ιαό 

ηνπ ηάζε ηαπξόπνπινπ  

Γηα ην ζπιιαιεηήξην ηεο Αζήλαο 

Οξηζκέλεο ζθέςεηο γηα ην «ηη ήηαλ» θαη ηη «έθεξε» κηα ηεξάζηηα ζπγθέληξσζε 

ηνπ Νίθνπ Σαπξή 

Ση είπε ηειηθά ν Μίθεο ζην ύληαγκα; 

ηνπ πύξνπ Παλαγηώηνπ 

Ση θαιόο ν Μπνπηάξεο… 

ηνπ Υξηζηόδνπινπ Γνιαςάθε 

Οη πεξηπινθέο 

θέςεηο γηα ην ζρήκα «ζσζηφ εζληθφ»-«ζσζηφ θνηλσληθφ» 

ηνπ Σάζνπ Βαξνύλε 

Αιινύ ηα θαθαξίζκαηα… 

Οκνςπρία ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο ηεο Αξηζηεξάο έθεξαλ ηα ζπιιαιεηήξηα 

ηνπ Γηώξγνπ Παπατσάλλνπ 
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Σν λέν, πξαγκαηηθό ξήγκα 

ηνπ Δξξίθνπ Φηλάιε 

Εζληθή θαη ιαϊθή θπξηαξρία 

ηνπ ακίξ Ακίλ 

ΚΟΙΝΧΝΙΑ 

Σν Δηθαίωκα ζηελ πόιε 

ηνπ Γηάλλε Εατκάθε 

ηε ζηήιε Ελ Σέιεη 

Κνηκήζνπ εζύ, έξκνπ πνπιί κνπ 

ηνπ Βαγγέιε Καηλνύξγηνπ 

ηε ζηήιε Πξνθεηε…troll 

Ο θίινο κνπ ν Ηιίαο μαλαρηππά (1) 

από ηνλ Γεκήηξε Οπιή 

ηε ζηήιε A cappella 

Οη ζηπγλνί πνιηηηθνί ηζακπνπθάδεο θαη ην ηξειό θαξλαβάιη 

ηεο Εελνβίαο απνπλά 

ηε ηήιε… άιαηνο 

Θέκα αηζζεηηθήο θαη όρη κόλνλ… 

ηεο Λόιαο θαιηζά 

ΔΙΕΘΝΗ 

Οη Γεξκαλνί μαλάξρνληαη; 

ηνπ Γηώξγνπ Αλαζηαζίνπ  
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Μαηώλεη θη άιιν ην ζπξηαθό θνπβάξη 

ηνπ Γηώξγνπ Παηέιε  

Έλαο… ιαϊθηζηήο Λέληλ 

ηνπ Γηώξγνπ Υάκςα 

ΚΕΦΕΙ 

Εθεβεία θαη «εθεβεία» ζηνπο θαηξνύο ηεο θξίζεο 

ηνπ Αληώλε Αλδξνπιηδάθε 

ηηο ζειίδεο ηνπ Πνιηηηζκνύ, κεηαμύ άιιωλ: 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ: Εύε Σζηηηξίδνπ-Υξηζηνθνξίδνπ, ζπγγξαθέαο 

Σα παηδηά θαη ε πνίεζε 

πλέληεπμε ζηνλ Κώζηα ηνθόξν  

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ: Έιιε Υξνληάξε, εζνπνηόο 

Η δνπιεηά πάλω ζε κηα παξάζηαζε δελ ζηακαηά πνηέ 

πλέληεπμε ζηε Μαξία Αηζειέ  

ΠΡΟΧΠΟΓΡΑΦΙΕ 

Αληνλέλ Αξηώ, ν ζαθαηεκέλνο πξνθήηεο 

Γξάθεη ν Φώηεο Σεξδάθεο 

ην Πεξίπηεξν Ιδεώλ ν ηέιηνο Ειιεληάδεο γξάθεη: 

Όηαλ ζεθώλνληαη νη πνιίηεο αλεζπρνύλ νη πξνζηάηεο ηνπο 

Καη φπσο θάζε βδνκάδα, δηαβάζηε ηηο ζειίδεο ηνπ Ζξόζηξαηνπ θαη δείηε ηα ζθίηζα 

ησλ Carlos Latuff, John Antóno, Vasco Gargalo, Βαγγέιε Παπαβαζηιείνπ. 
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ΤΓ απην ην ερεη θαη δσξεαλ=αλαξηεκελν, λα'ην:  

EDITORIAL 

Ό,ηη είλαη εζληθό δελ είλαη εζληθηζηηθό 

Ό,ηη είλαη εζληθό δελ είλαη ζθέηα αξηζηεξό  

https://www.e-dromos.gr/oti-einai-ethniko-den-einai-ethnikistiko-oti-einai-ethniko-den-einai-sketa-
aristero/  

παηδηα αλ παξεηε απν πεξηεξγεηα απηε ηελ εθεκεξηδα ζα παξεηε κηα ηδεα  θαη πσο εηαλε 

παιηα νη εθεκεξηδεζ νηαλ ηξεθνληαλ απν ηνπο αλαγλσζηεο θαη νρη απν δηαθεκηζεηο ε 

απν ζπνλζνξεο θαη κεγηζηαλεο. Κη νζνη εηζηε ζηελ νκαδα πνηεζεο κελ παξαιεηςεηε λα 

δεηηε ζηελ ζειηδα 6 ην πνηεκα πνπ ζεκεξα  αλζνινγεζε 

Παηδηα πξνζωπηθα εδε απν ηωξα  

κπνξσ λα πσ, θαη ζα ην επαλαιαβσ,  εηηε πξνο με-άγρσκα εηηε πξνο απνγνεηεπζε,   πξηλ 

ζπλνκηιεζνπκε απν θνληά,  όζνη ηειηθά ζπλνκηιεζνπκε,  νηη ην κνλν θνηλν αλαθνηλσζελ 

πνπ αμηδεη λα ζηεηινπκε πξνο νπνηνλ καζεηε ε θαζεγεηε  ηπρνλ ζα θνηηαμεη λα ην δεη 

(ΑΝ  θνηηαμεη   θαλεηο εκαο αληη ηνλ  ΤΠΑΡΚΣΟ , εζησ εβδνκαδηαίν, ηππν) γηα ην ζεκα 

ππέξ ε θαηα Μίθε εηλαη ην εμεο: 

Τα πνιια ινγηα εηλαη θηωρεηα:  Λέγνληαο ν Φιωξάθεο "νηαλ νινη καο ζαρνπκε 

μεραζηεη   ε Ρωκηνζπλε ζα ππαξρεη" ηα εηπε νια θαη εθπξνζωπεζε   νηηδεπνηε 

ζνβαξν ππεξμε θαη ππαξρεη  αθνκα  ζηελ Ειιαδα.  
ΤΓ: ζαλ ζρνιαζηηθνο (κηαο θαη εθπαηδεπηηθνο) εγσ, ην πνιύ-πνιύ, λα πξνζζεζσ "ηελ 

εξσηεζε αλ ζα μεραζηεη θη ν δεκηνπξγόο ηεο Ρσκηνζύλεο  ε απαληεζε εηλαη  "ην πνιύ νζν 

θη ν δεκηνπξγνο ηνπ "Πνηε ζα θαλεη μαζηεξηα" γηα ηνλ νπνην κεηξν ηνπ πνζν εηλαη ε δελ 

εηλαη μεραζκελνο  εηλαη ην νηη ειαρηζηνη  μεξνπλ νηη εηλαη πξν-πξνπαπνπο (θαη 

ζπλνλόκαηνο) ηνπ Μίθε" 

Ηζσο νκσο νπηε θαλ ην ΤΓ απην λα κελ πξνζζεζσ, θπζηθόηεξν θαη ηηκεηηθνηεξν εηλαη  ην 

νηη εκεηλε ην ηξαγνπδη αληη αιιεο ηνπ   ηαπηόηεηαο.  

Οπνηνο ζεσξεη νηη ν Φισξαθεο θαη ην "ηα πνιιά  ινγηα εηλαη θησρεηα"  δελ ηνλ θαιππηεη 

βαδεη κνλνο ηνπ ελα ΤΓ   
 
Σελ εθεκεξίδα ηελ γλσξίδσ δηόηη εθδίδεηαη κέζα έλζεην από ηνλ ηζηόηνπν Νόζηηκνλ Ήκαξ ηνλ νπνίνλ 
επηζθέπηνκαη ζπρλά.Πνιιά από ηα άξζξα πνπ έρεηε ζηείιεη ή ηα pdfs ηα είρα πξσηνδηαβάζεη πξηλ ηα 
δσ από εζάο ζηνλ ηζηόηνπν πνπ ηα είρε (αλα)δεκνζηεύζεη. Γελ ην ζπληζηώ απαξαίηεηα απιά 
αηηηνινγώ ηελ εμνηθείσζε κνπ κε ηνλ Γξόκν ηεο Αξηζηεξάο.Σώξα γηα αύξην δελ ππάξρεη θαλέλα άγρνο 
απηό έιεηπε θαη δελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη θαλ ην ελδερόκελν γηα απνγνήηεπζε ζα είλαη έλαο 
επράξηζηνο δηάινγνο κε θαιό θαθέ, ε ραξά ηεο ζπδήηεζεο. Σώξα γηα ηελ δεκνζίεπζε ή ην θνηλό 
αλαθνηλσζέλ πνπ πηζηεύσ πσο ζα αμίδεη απνζηνιήο ζα είλαη απηό πνπ όλησο ζα έρεη λα πεί θάηη 
δηαθνξεηηθό ή πην μερσξηζηό από όζα έρνπλ ήδε δεκνζηεπζεί ζηα mails.Πάλησο επεηδή αγαπώ ηελ 
κνπζηθή, αλ θαη ηελ πην αθξαία από ηελ κνπζηθή πνπ καο ελδηαθέξεη ζηελ ζπδήηεζε, έρσ θαηαιήμεη 
πσο ην δεκηνύξγεκα μεπεξλάεη ηνλ δεκηνπξγό ζρεδόλ παληα θαη απηή είλαη ε δπλακηθή ηεο ηέρλεο. 
Βέβαηα όπνηνο θαηαθέξλεη λα θεξδίζεη ηελ αζαλαζία κέζσ ελόο επηηεύγκαηνο ηνπ ππεξβαίλεη θαη ηελ 
αλζξώπηλε ηνπ θύζε.                                                                                                                                        
Τ.Γ. Ζ Ρσκηνζύλε ζα ππάξρεη όπσο θαη λα έρεη καδί κε όια ηα (όζα έρεη) θνπζνύξηα ηεο, αιιά έρεη 
λόεκα αλ δελ ππάξρνπκε εκείο? Με πηάλνπλ ηα ππαξμηαθά κνπ ζπγρσξέζηε κε.                                                               

.Ζ ζπδεηεζε πξνκελπεηαη ιηαλ επνηθνδνκεηηθε θαη επραξηζηε  εηηε ερνπκε λα πξνζζεζνπκε θαηη 

εηηε νρη. ε γηνπ! ΤΓ: θαη νζνλ αθνξα ην πνύ πνηνο πξσηνδηαβαζε ηη,  γηα ηνπο θαζεγεηεο δελ ερεη  

θακηα ζεκαζηα γηαηη ε δνπιεηά ηνπο εηλαη λα μελαγνπλ θνζκν ζηα αμηνδηαβαζηα εξεζηζκαηα θαη αξα 

ηζρπεη θαη γηα απηνπο απην πνπ νη μελαγνη ιελε γηα ηνλ εαπην ηνπο , νηη πξεπεη λ πξνζερνπλ κε 

παζνπλ ηελ "λνζν ησλ μελαγσλ"= λα λνκηδνπλ νηη εηλαη κεξνο ησλ αμηνζεαησλ πνπ απιώο 

παξνπζηαδνπλ( θαληαζνπ λα καιισλαλ Παηαθεο θαη αββαιαο ζε πνηνλ πξσηνδηαβαζαλ πην 

πνιινη καζεηεο ηνλ λνκν ηνπ  Νεπησλα)                                                                                                                   
Α ελεκεξσηηθά ην αλέθεξα μεθάζαξα θαη δελ ήμεξα ηελ ''λόζν ηνλ μελαγώλ'' επηπρώο θηόιαο, δελ 
γίλεηαη λα παίξλνπκε αμία κέζσ εηεξνπξνζδηνξηζκνύ. 

https://www.e-dromos.gr/oti-einai-ethniko-den-einai-ethnikistiko-oti-einai-ethniko-den-einai-sketa-aristero/
https://www.e-dromos.gr/oti-einai-ethniko-den-einai-ethnikistiko-oti-einai-ethniko-den-einai-sketa-aristero/
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Γηα ηελ παξαθαησ δεισζε πνπ ειαβα πξεπεη ζαλ θπζηθνο λα παξαηεξεζσ νηη ν ηηηινο 

"αληηβαξν" εηλαη πνιπ αηπρεο  θαη νηη ηνηε ηα ΠΡΟΠΤΛΑΗΑ ζα εηαλ ζαλ λα εηραλ 50 

εθαηνκκπξηα θνζκν.  

 
Αο αξθνπκαζηε ζε λνξκάι θαη νρη παξαλνξκάι αξηζκεηηθεο θαη πξνπαίδεηεο. Αλ ζηνλ 

Μίθε εηραλ παεη 140 αηνκα ηνηε απισο ζα ζπκπεξαηλακε   ηα ζπλεζε πνπ καο καζαηλαλε 

νη θηινινγνη (π.ρ ηππνπ απνραηξεηα ηελ Αιεμαλδξεηα πνπ θεπγεη, ή  ηππνπ απαληεζεο 

Ππζίαο  ζε Ηνπιηαλν: «Δίπαηε ηψ βαζηιεί, ρακαί πέζε δαίδαινο απιά, νπθέηη Φνίβνο έρεη 

θαιχβελ, νπ κάληηδα δάθλελ, νπδέ παγάλ ιαιένπζαλ. Απέζβεην θαη ην ιάινλ χδσξ», 

δειαδή «Πείηε ζηνλ βαζηιηά, φηη ζην ρψκα θείηεηαη ν έληερλνο απιφο, ν Φνίβνο δελ έρεη 

πηα θαηνηθία, νχηε δάθλε καληηθή, νχηε πεγή νκηινχζα. Υάζεθε θαη ην λεξφ πνπ 

κηινχζε ...θιπ) 

 
Δπραξηζηoπκε ηελ ζπλάδειθν πνπ καο εζηεηιε ην ιηλθ   

Κάηνρνη ηεο Ιζηνξίαο 

ζην  ηεινο ηνπ  νπνηνπ ππήξρε θαη θαη ην ιηλθ   

«Με πνηνπο ζα παο θαη πνηνπο ζα αθήζεηο...»  

 

Δπίζεο επραξηζηoπκε  ηoλ ζπλαδειθν πνπ αληη αιινπ ζρνιίνπ ζηα πεξη Σίην θαη Μίθε 

καο εζηεηιε ηα εμεο δπν βηληεν    

 

http://youtu.be/uEyNJwBlIPg  

http://youtu.be/aRUwfPEezVo  

 

θαη   ηoλ ζπλαδειθν πνπ αληη αιινπ ζρνιηνπ ζηνλ επηρεηξνχκελν δηαινγν δπν ή θαη 

ηξησλ γελεσλ πξνζζεζε ζε παιηνηεξν pdf ηνπ ην ηξαγνπδη ηνπ 1985 ηνπ Άθε Πάλνπ 

"Πεο κνπ παππνχ" 

 

dimitris sardelis has shared the following PDF: 

 
ΜΔΛΩΓΗΚΔ ΚΡΑΤΓΔ [πιινγή, Γεκήηξεο αξδειήο].pdf 
Δπίζεο αο επαλαιαβσ ζε νζνπο ζεινπλ λα βγνπλ απν ηελ ιεγνκελε  "κέηιηλγθ ιηζη" εηηε 

απισο λα κε βαινπλ ζηα ζπακ είηε λα θαλνπλ ππνκνλε κερξη απξην πνπ θιεηλεη κηα 

βδνκαδα απν ην ζπιιαιεηεξην θαη κεηα ζα κεηαθεξσ θαπνηα ζπλνςε ζην ζάηη   

simeioseisgiaola.info θαη νπνηνο ζειεη λα δεη αλ πξνζηεζεθε θαηη (π.ρ.ζηα ζρφιηα ηνπ 

ζάηη) ζα ηζεθαξεη   εθεη αληη λα κε βιεπεη απξφζθιεην κνπζαθηξε ζην κέηι ηνπ  
 

https://www.efsyn.gr/arthro/katohoi-tis-istorias
https://www.efsyn.gr/arthro/me-poioys-tha-pas-kai-poioys-tha-afiseis
http://youtu.be/uEyNJwBlIPg
http://youtu.be/uEyNJwBlIPg
http://youtu.be/aRUwfPEezVo
mailto:dimitsardelis@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1K9K4vZHbqXBTzbH7WgzS_wbNE7jlZZpv/view?usp=sharing_eil&ts=5a7edcd9
http://simeioseisgiaola.info/
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Κη αθφκα πην πνιχ επραξηζηνχκε ηνλ ζπλάδειθν  πνπ ζαλ θαιχηεξν θηλάιε πξφηεηλε  ηα 

εμήο ιηλθ απν ην ζάηη ηνπ Μίθε 

  
                      http://www.mikistheodorakis.gr /el/articles/1416/?nid=5330 

 

                      http://www.mikistheodorakis.gr /el/articles/1416/?nid=5327 

 

                      http://www.mikistheodorakis.gr/el/articles/1416/?nid=5331 

 

καδί κε ηελ θξάζε: 

   
ΓΙΑ ΣΟ ΜΙΚΗ, ΑΠΟ ΣΑΤΡΟ ΞΑΡΥΑΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤ,  — AN ΤΠΑΡΥΔΗ ΔΝΑ ΠΟΤ 

ΝΑ ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΔΝΩΔΗ ΣΟΤ ΖΜΔΡΗΝΟΤ  ΔΛΛΖΝΔ, AYTO EINAI, ΗΓΟΤΡΑ, O 

MIKH … απηφ είλαη ην ζεκαληηθφ.  

 

 

εκ:  

Ζ έλζηαζε (πξνο ην  γξάκκα ηεο καζήηξηαο)  ηεο ζειίδαο 11 απν ηα  

"λαη ερεη επζπλε γηα ..., λαη ερεη επζπλε γηα ..., λαη ερεη επζπλε γηα ..., " .....κερξη θαη ηα  

"...δελ πξέπεη λα ηα ζεσξνπκε  επαξθε πεηζηήξηα   νπηε γηα ηνλ εαπην καο νύηε γηα άιινπο 

αθνύ δελ απνηεινπλ  νπηε επηρεηξήκαηα νύηε θαινπο ζηηρνπο πνπ κεινπνηεκέλνη  ζα 

αγγηδαλ αλζξσπνπο...» ηζρχεη εμ ηζνπ γηα ηα αληίζηνηρα «...λαη...» πνπ ππάξρνπλ ζην 
δεχηεξν απν ηα παξαπαλσ ιηλθ  

 
 

ΤΓ πξνο θνηηεηή ζειίδσλ 9-10: 

 

 

(θπζηθνο εηλαη  ν Κσλζηαληαθφπνπινο πνπ ζα δεηο εδσ  

http://www.konstantakopoulos.gr/2018/02/04/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%

CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%89-

%CF%83%CF%84%CE%BF-

%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%

B7%CF%81%CE%B9%CE%BF/   

  

Οπσο επηζεο θπζηθνο εηλαη  θη εθεηλνο πνπ εζηεηιε ηα google drive κε Σίην θαη κε Άθε 

Πάλνπ.ζην ζπλεκκελν ζνπ βαδσ θαη ελα  google drive πνπ θηαλεη σο πηζσ ζηε δηαηξηβε 

ηνπ  ην 1975) 

Φπζηθνο εηλαη θη ν δεκνζηνγξαθνο Πέηξνο Παπαθσζηαληίλνπ πνπ εβγαδε κε ηνλ 

Γειαζηίθ ην ΠΡΗΝ,  θπζηθνο εηλαη   θαη ν εθδφηεζ ησλ "λεζηδσλ" κεηαθξαζηεο θαη 

εθδνηεο ησλ  Μάκθνξλη, Πνιάλπη Κξίζηνθεξ Λαοο, Ράζζει Σδαθφκππ θ.α. ΄ 
 

 

 

 

 

http://www.mikistheodorakis.gr/el/articles/1416/?nid=5330
http://www.mikistheodorakis.gr/el/articles/1416/?nid=5327
http://www.mikistheodorakis.gr/el/articles/1416/?nid=5331
http://www.konstantakopoulos.gr/2018/02/04/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%89-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF/
http://www.konstantakopoulos.gr/2018/02/04/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%89-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF/
http://www.konstantakopoulos.gr/2018/02/04/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%89-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF/
http://www.konstantakopoulos.gr/2018/02/04/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%89-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF/
http://www.konstantakopoulos.gr/2018/02/04/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9-%CE%B8%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%89-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%BF/
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Ζ απάληεζε  ηνπ θνηηεηή ( on Φεβξνπάξηνο 11, 2018 at 5:16 κκ  ): 
 

Λνηπόλ παίξλνπκε κηα αλάζα θαη μεθηλάκε ηελ επίζεζε κε ιίλθο (δελ ζπκθσλώ κε όια αιιά 
είλαη αληηθαηνπηξηζηηθά  γηα αξθεηά ζέκαηα) 

πιινγηθόηεηα πνπ ηνπνζεηείηαη κε έλα θάπνην ελδηαθέξνλ γηα ην ζπιαιιεηήξην 

Καζηνξηάδεο θαη Αλαξρία  

Έξε Ρίηζνπ γηα Μίθπ θαη Ρσκηνζύλε 
 
Μπνγηόπνπινο γηα Γηνξγαλσηέο θαη ζρόιην γηα Μίθπ πξηλ ηελ νκηιία ηνπ 
Μπνγηόπνπινο γηα Μίθπ κεηά ηελ νκηιία ηνπ 
Ραθαειίδεο γηα Μαθεδνληθό (ην όηη είλαη από Κνπηί ηεο Παλδώξαο ην πξνζπεξλάκε ζησπειά αθνύ 
είλαη ηζηόηνπνο πνπ ιεηηνπξγεί επαξθώο πξηδαηθά)  

Αλάιπζε ζην Indymedia κε θάπνην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζρέζε Παηξησηηζκνύ - Δζληθηζκνύ 
 
Αθόκα κηα ςύρξαηκε ζρεηηθά αλάιπζε, επηπρώο ππάξρεη αθόκα θάπνην ελδηαθέξνλ ζην Indymedia 

Δπίζεο δηάβαζα θαη ην άξζξν ηνπ Γξόκνπ ηεο Αξηζηεξάο θαη εηιηθξηλά δελ ζπκθσλώ κε ηελ ζέζε ηνπο 
γηα ην ζπιαιιεηήξην(όηη είλαη εζληθό δελ είλαη εζληθηζηηθό θιπ), Γειαδή θαηαιαβαίλσ ηελ νπηηθή αιιά 
βιέπσ κηα πξνζπάζεηα λα δνζνύλ ραξαθηεξηζηηθά ιαηθνύ θηλήκαηνο πνπ γηα κέλα δελ πθίζηαληαη κε 
ηελ θακία.Παξαζέησ ζπγθεθξηκέλα απηό γηαηί ήηαλ θαη ην ζεκεξηλό καο ζέκα ζπδήηεζεο : '' Ο Μίθεο, κε 
ηε ζπγθηλεηηθή παξνπζία ηνπ, έθαλε κηα πνιηηηθή επηινγή λα είλαη από απηήλ ηελ όρζε καδί κε ηνλ ιαό 
θη όρη κε απηνύο πνπ μεπνπινύλ θαη εθηεινύλ ηα ζπκβόιαηα δηάιπζεο ηεο ρώξαο. Με ηελ ηεξάζηηα 
ζπκβνιηθή ηνπ αμία δηεπθόιπλε ηνλ θόζκν λα πάξεη κέξνο ζην ζπιιαιεηήξην θαη αθύξσζε πνιιέο από 
ηηο επηζέζεηο πνπ γίλνληαλ από ην Μαμίκνπ αιιά θαη από ην ζύλνιν, ζρεδόλ, ηεο αξηζηεξάο. Γη’ απηό 
θαη ζπλερίδνπλ έλαλ εκεηηθό δηαζπξκό ηνπ Μίθε, πνπ όκσο νύηε ηνλ αθνπκπά, νύηε επεξεάδεη ηηο 
εθαηνληάδεο ρηιηάδεο θόζκνπ πνπ βξέζεθαλ ζην ζπιιαιεηήξην. ''. Γηαθσλώ 100% γηα ηνπο ιόγνπο 
πνπ ζαο αλέθεξα θαη ζεσξώ ηέηνηεο απόςεηο ζρεδόλ επηθίλδπλεο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8534
http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8534
http://agonaskritis.gr/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%80%CF%85%CF%81%CE%B3%E1%BF%96%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B4%CE%B5%CE%BD/
http://www.respublica.gr/tag/%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1/
https://www.imerodromos.gr/eri-ritsou-i-romiosyni-graftike-gia-osous-polemisan-tous-nazi-ke-ton-fasismo/
https://www.imerodromos.gr/eri-ritsou-i-romiosyni-graftike-gia-osous-polemisan-tous-nazi-ke-ton-fasismo/
https://www.imerodromos.gr/eri-ritsou-i-romiosyni-graftike-gia-osous-polemisan-tous-nazi-ke-ton-fasismo/
https://www.imerodromos.gr/idou-pii-diorganonoun-to-syllalitirio-ke-mia-kouventa-gia-ton-miki-ton-nikou-bogiopouloupanagioti-theodoropoulou/
http://www.imerodromos.gr/gia-ton-kyrio-mikh-theodoraki-tou-nikou-bogiopoulou/
http://www.koutipandoras.gr/article/basilhs-rafahlidhs-h-ellhnikothta-ths-makedonias-kai-oi-skopianoi
http://www.koutipandoras.gr/article/basilhs-rafahlidhs-h-ellhnikothta-ths-makedonias-kai-oi-skopianoi
http://www.imerodromos.gr/gia-ton-kyrio-mikh-theodoraki-tou-nikou-bogiopoulou/
http://www.imerodromos.gr/gia-ton-kyrio-mikh-theodoraki-tou-nikou-bogiopoulou/
http://www.imerodromos.gr/gia-ton-kyrio-mikh-theodoraki-tou-nikou-bogiopoulou/
https://athens.indymedia.org/post/1583266/
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Ζ απάληεζε ζην θνηηεηή ( on Φεβξνπάξηνο 11, 2018 at 9:37 κκ ):  

Αξρηδσ ησξα λα δηαβαδσ …Καηαπιεθηηθνη νη Ππξγίηαη, ην πνζν ζπκθσλσ πξνζσπηθα 

απνδεηθλπεηαη θαη απν ηνλ ελζνπζηαζκν κε ηνλ νπνίν ην είρα εδε ζπκπεξηειαβεη ζην pdf 

(ζει.7) φηαλ κνπ ην εζηεηιε ν θηινο απν Ακεξηθε πνπ ην’ρε βξεη κεζσ «αξδελ» 

Γηα ηε ζπδεηεζε Καζηνξηαδε κε Γάιιινπο αλαξρηθνπο δελ βξεθα πνχ ζπλερηδεη… Μνλν 

δπν παξαγξαθνπο εηδα, δελ ιεσ ηηπνηε γηαηη παξ’φιν πνπ εηκαη καλησδεο αλαγλσζηεο 

φισλ ηνπ ησλ βηβιησλ, ιεσ νηη αθνπ δελ πξνιαβε ηα γεγνλνηα ηνπ 1999 κε ηελ 

Γηνπγθνζιαβία θαη ηηο ζπλερεηεο κε Γηδπκνπο Ππξγνπο, Αθγαληζηάλ Ηξαθ,… δελ ζα’ρε 

θαη πνιιά λα πξνβιεςεη νζν παλεπηζηεκσλ θαη λα εηαλ (θαη νζν θαη λα’μεξε ζαλ ηελ 

ηζεπε ηνπ ηα πεξη ΔΓ, ηαιηλ, Σξνηζθπ, Ο.Π.Λ.Α θιπ, δηνηη ηα ππνινηπα βαζηζηεθαλ 

ζε αιινπο απξνβιεπηνπο παξαγνληεο πνπ ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπο κνλν ηζηγγαλεο πνπ 

κεηξαλε κε «ηεξκηλα¨ζα κπνξνπζαλ λα ην πξνβιεςνπλ.Αθνκε θη ν Κνλδπιεο πνπ 

πξνέβιεςε κε ιεπηνκεξεηεο δελ κηιαγε θαη γηα ρξνλνδηάγξακκα!) 

Απν ην ζεκεην πνπ ε Έξε Ρίηζνπ ιέεη γηα ηε Ρσκηνζχλε θαη γηα Διιελεο θαη θνπηαλνπο 

λα ηξαγνπδαλε «απην ην ρσκα εηλαη δηθν ηνπο θαη δηθν καο» αξρίδεη ε καλία ζαο κε ηα 

δηαθνξα «λαη επζπλεζαη» πξνο Μίθε λα γηλεηαη «λαη, επζπλεζηε» πξνο εζαο. Κάλεηε ζαλ 

αληη γηα ιχζε ελνο πξνβιήκαηνο πην πνιχ λα ελδηαθεξεζηε γηα ηελ επζπλνθαηαλνκε, ζαλ 

ηνπο καιαθεο ηεο Κπβεξλεζεο. Κη αθνκα ρεηξφηεξα ζαλ λα ζεσξεηηε πσο ζεηηθνηεηα 

θαπνηνπ ή θαπνηαο νκαδαο εηλαη ν εληνπηζκνο αξλεηηθνηεησλ θαπνησλ αληηπαισλ ε θαη 

θαπνησλ ςηινρνληξνδηαθσλνπλησλ ζπκκαρσλ. Μα κε ιεκε απηνλνεηεο γεληθφηεηεο: 

Αθνπ θη ν Μηθεο ερεη θαλεη ζπλαπιηεο ζηα θνπηα θαη ζηελΣνπξθηα (πξσηνπνξνο ζε 

απην εηαλ θαηα δεθαεηηεο θαη κε πνιχ θνζηνο ζε εκπηζηεπζηκνηεηα) θαη αθξηβσο ζην 

πλεπκα ηνπ «ρσκα δηθν ηνπο θαη δηθν καο, νπηε κνλν δηθν ζαο νπηε κνλν δηθν καο» αθνπ 

ερεη κηιεζεη εδε απν ην 1975 γηα ζπλεθκεηαιιεπζε ηνπ Αηγαηνπ αληη αιιεινθαγσκα 

κερξη πνπ λα ην εθκεηαιιεπηνπλ κνλν νη Ακεξηθαλνη, γηαηη δελ ηνπ ηελ πεθηεηε ζην γηαηη 

δελ εςαμε λα μαλαβξεη ηνπο θνπηαλνπο πνπ ζθεπηνληαη εηζη θαη γηαηη δελ ηνλ βνεζαηε 

λα ηνπο βξεη θαη γηαηη δελ βνεζαηε εθεηλνπο λα ηνλ βξνπλ θαη λα μαλαερνπλ ηεηηεο θνηλεο 

ζπλαπιηεο ; Με θαλνληαο απην βνεζαηε θη εζεηο κε ηνλ ηξνπν ζαο ηελ ΥΑ θαη ηνπο 

δηθνπο ηεο νκνινγνπο ζηα θνπηα. Σνζν πνιχ παξα-εζηζηεθακε ζηελ ςεθν 

απνδνθηκαζηαο πνπ ζηεξημε ηεο παξαηαμεο καο αξθνπκαζηε λα ζεσξνπκε απισο ην 

ξνθαληζκα ηεο απελαληη παξαηαμεο θαη νρη ηνπ λα ερνπκε ηε θαληαζηα, ηελ 

εξγαηηθνηεηα θαη ηελ πξσηνβνπιηα λα παξαγνπκε θαηη ζεηηθν γηα ην νπνην λα 

θακαξσλνπκε αληη λα εληνπηδνπκε κνλν πνχ πξεπεη λα ληξεπνληαη νη αιινη, θαη εθεηλνη 

λα θαλνπλ ην ηδην γηα καο κερξη πνπ νη ηξηηνη παξαηεξεηεο νηαλ εηλαη πηηζηξηθαδεο λα 

κελ ερνπλ θαλ ηδεα κε ηη κνηαδεη θαηη γηα ην νπνην θαπνηνο κπνξεί θαη λα θακαξσζεη; Αο 

ζπκπεξηιαβνπκε ζε απην ην εηδνο απαληεζεο ην λα ελδηαθεξζεηηε νη ζνβαξνη θη απν ζαο 

θη απν απηνπο πνπ μερεδεηε λα βξεηηε Διιελεο , θνπηαλνπο θαη ηξηηνπο παλ/κηαθνπο λα 

ζπδεηεζνπλ γηα ηα ζεκαηα απηα ζε παλει κε επξεηα δηαδνζε κεηα, αληη λα ηα ζπδεηαλε 

θαξαγθηνδεδεο , θαζνπιεδεο θαη αγξακκαηνπ ζαιηηκπαγθνη εηηε ηνπ ζπζηεκαηνο εηηε 

αληηζπζηεκηθνη. Καηά θσλε, κνιηο ζεκεξα δπν-ηξηα ζρνιηα παξαπαλσ εηεζε ην ζεκα 

απν ακεζα ελερνκελνπο (δεο ηα εμεο: 
on Φεβξνπάξηνο 11, 2018 at 3:07 κκ    
https://elpidanews.blogspot.gr/2018/02/blog-post_10.html 
Φεβξνπάξηνο 11, 2018 at 7:46 κκ 
Φεβξνπάξηνο 11, 2018 at 9:23 κκ  
 Φεβξνπάξηνο 14, 2018 at 5:16 κκ 

http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8537
http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8527
https://elpidanews.blogspot.gr/2018/02/blog-post_10.html
http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8535
http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8536
http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8580
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Πξηλ πακε ζηα πην ελδηαθέξνληα απ’νια , ζηα ηνπ Μπνγηφπνπινπ, πακε ζην γηαηη ηεηηα 

παλει δελ ζα κπνξνπζαλ λα νδεγεζνπλ πνπζελα αλ απηνη πνπ ηα ζπγθξνηνπζαλ εηαλ 

ζαλ ηνλ ζπγγξαθεα ηνπ ηειεπηαηνπ ιηλθ πνπ κνπ εζηεηιεο Γξαθεη ζην ηεινο: «Σν 

παξειζφλ, πνπ δηακφξθσζε ην Μαθεδνληθφ σο ην δήηεκα πνπ ηψξα είλαη, κπνξεί λα 

πξνζιεθζεί ζπιινγηθά ζην πιήξεο εχξνο ηνπ κφλν κέζα απφ ηελ αλακφξθσζε ηνπ 

παξφληνο. Ζ κφλε πηζαλή ιχζε ηνπ απαηηεί ην γθξέκηζκα ηνπ παιηνχ θφζκνπ. Μπνξνχκε 

λα ζπλεηζθέξνπκε είηε ζηε δηαδηθαζία απνδφκεζεο είηε ζηε δηαδηθαζία επηθχξσζεο ησλ 

ππαξθηψλ δνκψλ ηαπηφηεηαο, άξα θαη ησλ θξαηηθψλ δνκψλ ζηηο νπνίεο απηέο νη δνκέο 

αληηζηνηρνχλ. 

Ζ Διεπζεξία δελ έρεη ζεκαία- φζνη καο ππφζρνληαη κηα ειεπζεξία κε θιεηζηά ζχλνξα 

νξγαλψλνπλ μαλά απέξαληα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο γηα φινπο καο. Πξέπεη λα 

ζπάζνπκε ηα ζχλνξα πνπ πςψζεθαλ αλάκεζα καο» 

Γελ ππαξρεη ην παξακηθξν επηρεηξεκα ή γεγνλνο γηα νζα ιεεη ζηελ Β παξαγξαθν,θαη δελ 

ππαξρεη ην παξακηθξν κε κεηαθνξηθν ζηνηρεην ζηελ Α παξαγξαθν, ζθεθηεηαη απισο κε 

εηθνλεο, άξα λα γηλεη πνηεηεο θη νζε εκπηζηνζπλε ή αγσληζηηθφηεηα εκπλεπζεη ζηνλ 

πνιχ θαη απιν θνζκν ελεπλεπζε (αιιά θαη ζαλ πνηεζε ηξηβηαι ζνινπξεο εηλαη νια απηα 

φπσο εηζη εηλαη θη απηα πνπ ιεεη νρη ν Ξαξραθνο αιιά ν Παπαρξεζηνπ ζην ζάηη ηνπ 

Μίθε θαη ζηα ΝΔΑ (http://www.mikistheodorakis.gr/el/articles/1416/?nid=5327), θαη ε 

κνλε ηνπο δηθαηνινγηα ππαξμεο εηλαη λα κπνξεί ν ελαο λα ιεεη ζηνλ αιιν «αλ λνκηδεηε 

νηη απην πνπ εηπαηε απεδεηθλπε θαηη παξ’ηε άιιν ελα ηεηην πνπ λα απνδεηθλπεη ην 

αληηζεην») Ζ δε αλαθνξα ζηνλ Αιηνπζζέξ θαπνπ ζην θεηκελν ζηγα κελ θαλεη πην 

ιεηηνπξγηθν νπνηνδεπνηε παλει ζρεηηθν κε ηεηην ζεκα ζα ηνλ πξνζθαινπζε. αλ ηνλ 

εκηηε πνπ (ζα) αθνπζε ηνλ Βέιηζν θαη γηα λα βγεη πην αλζξσπηλνο θαη νρη ζαλ αρξσκνο 

ινγηζηεο νπσο ηνλ θαηεγνξνπζαλε εηπε νηη πξνζθαηα δηαβαζε θαη ληε αλη. 

Ο Μπνγηφπνπινο εηλαη εληππσζηαθα δηαπγεο πιεξνθνξεκελνο, ηηκηνο θαη κε 

αηζεξνβακσλ θαη εηζη κπνξνπκε λα ηνλ ερνπκε ζαλ βαζε νρη κνλν γηα ζνβαξφηαηε 

θνπβεληα αιιά θαη γηα δηαθνξα ζνβαξνηαηα «δηα ηαπηα»: Δηλαη ε θαιπηεξε δπλαηε 

πεξηπησζε λα θαλεη ελα θξνληηζηεξην ζηνλ Μίθε πνπ απν ηνλ θαηξν εδε ηεο ΠΗΘΑ, 

εηηε κνλνο ηνπ εηηε κε βνεζεηα λενηεξσλ, εθαλε θξνληηζηεξηα ζηνλ εαπην ηνπ θαη εηζη 

κερξη Νανκη Κιατλ ρξεζηκνπνηνχζε ζηα επηρεηξήκαηά ηνπ. Αιιά γηα λα ιεηηνπξγεζεη ν 

Μπνγηνπνπινοο ζσζηα ζαλ θξνληηζηεο πξέπεη λα κελ θαλεη ηα ηδηα ιαζε πνπ ν ηδηνο 

δηεπηζησζε νηη εθαλε ν Μίθεο: λα κελ αθελεη λα πιαηζησλεηαη θη ν ηδηνο απν καιαθεο 

θαη λα κελ αθελεη λα ηξεθνληαη απν ηα γξαπηά ηνπ θη αλζξσπνη εηηε αλεγθεθαινη , εηηε 

ηεκπειεδεο θαη αξηεξηνζθιεξσηηθνη (εηηε λενη εηηε γεξνη) θαη άλζξσπνη ρσξηο 

λεθαιηηνηεηα γηαηη ηνηε θη ν Μίθεο ην ηδην ιαζνο ζα θαλεη. αλ παξαδεηγκα ζσζηνχ 

ηεηηνπ λεθαιηνπ ηνλνπ δεο π.ρ. ην, θαηα θσλε ζεκεξηλν, παξαδεηγκα ηεηηνπ πξαγκαηνο 

πνπ ειαβα: Φεβξνπάξηνο 11, 2018 at 6:13 πκ  (*βι.θαησ) 

ηε θξαζε ζνπ «Γηαθσλψ 100% γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ζαο αλέθεξα θαη ζεσξψ ηέηνηεο 

απφςεηο ζρεδφλ επηθίλδπλεο» απαλησ απισο νηη αθνπ δελ ηνπο αλεθεξεο ελ ηε παξνπζηα 

ηνπ ηπρνλ ππαξθηνπ αλαγλσζηε καο, λα ηνπο μαλα-αλαθεξεηο φπσο αλεθεξα θαη εγσ νζα 

δελ εηρα εδε αλαθεξεη ζηα παξαπαλσ θαη ζην (ζπιινγηθν πνιιψλ απν καο) pdf πνπ 

αλαξηεζακε                                                                                                                                                           

Η ηειηθή απάληεζε ηνπ θνηηεηή αξρίδεη  ζηε ζειηδα 26 

(* Φεβξνπάξηνο 11, 2018 at 6:13 πκ : Σελ βαδνπκε ζηηο ζειηδεο 24, 25 

http://www.mikistheodorakis.gr/el/articles/1416/?nid=5327
http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8526
http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8526
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Είλαη ζηξαβόο ν γηαιόο; (κηα άιιε άπνςε) 

Γελαπνιπηνπνηνχκε νχηε ππεξηηκάκε ηελ ζεκαζία ηεοκεγάιεο ζπκκεηνρήο ηνπ ιανχ ζην 

ζπιιαιεηήξην ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ. Αιιά θαη δελ ηελ πξνζπεξλάκε κε εχθνιεο – βνιηθέο 

απφ πξψηε καηηά απαληήζεηο. Αληηζέησο, ζηεθφκαζηε ηδηαίηεξα ζε απηήλ γηαηί δελ πξφθεηηαη 

γηα αξηζκεηηθή, αιιά γηα ην φηη απφ κηα ηάμε κεγέζνπο θαη κεηά ε «πνζφηεηα», θάησ απφ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, κεηαηξέπεηαη κφλε ηεοζε «πνηφηεηα» θαη πξνζθέξεηαη γηα θεληξηθά 

πνιηηηθά ζπκπεξάζκαηα φζε θξηηηθή – δίθαηα ή άδηθα – θη΄ αλ ππνζηεί.ηεθφκαζηε ζηελ 

πνιχ κεγάιε ζπκκεηνρή γηαηί δελ βιέπνπκε ηα πξάγκαηα νπδέηεξα, δπγηζκέλα θαη 

«αληηθεηκεληθά» αιιά κέζα απφ ηνλ θαθφ ηεο ζεψξεζεο φηη ε ρψξα καο δελ δεη θάπνηα 

«θαλνληθφηεηα», φηη βηψλεη κηα ζηπγλή ηκπεξηαιηζηηθή θαηνρή, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα 

ηελ δηθή καο παξέκβαζε θαη δξάζε. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, αλ ηξείο άλζξσπνη ιίγν – πνιχ παξνπιηζκέλνη απφ ηελ ελεξγφ 

πνιηηηθή δξάζε, ν Μ. Θενδσξάθεο, ν Γ. Καζηκάηεο θαη ν πξψελ γξακκαηέαο ζηηο πίζεο 

καδί κε φ,ηη έκεηλε απφ ηηο ηειεπηαίεο πεηπραίλνπλ, κε φζα ρνληξά ιάζε θαη 

νπνξηνπληζκνχο,λαζπγθεληξψλνληαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ιανχ θαη λα θιείλεη γηακηα 

νιφθιεξε εκέξα ην θέληξν ηεο Αζήλαο απφ ην Μεηαμνπξγείν σο ην FIXθαη ηνπο ζηχινπο 

ηνπ Οιπκπίνπ Γηφο,ηφηε θάηη ζπκβαίλεηπνπ πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηελ Αξηζηεξά. Κάηη πνπ 

νθείινπκε λα εξκελεχζνπκε βαζχηεξα πνιηηηθά θαη φρη κε ην πιηθφ πνπ δηαθηλείηαη απφ ηα 

επηηειεία ηνπ Μαμίκνπ θαη ηα ζπζηεκηθά ΜΜΔ θαη κε ηνπο φξνπο ηεο Διιάδαοηεοπξν ησλ 

Μλεκνλίσλ θαη δαλεηαθψλ ζπκβάζεσλ επνρήο. 

Θα βξίζθεηαη κάιινλ εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ φπνηνο εθηηκήζεη φηη απηφ ην νπνίν ζπλέβε 

ζηηο 4 Φεβξνπαξίνπ ήηαλ φηη ν Μίθεο ηα βξήθε κε ηελ αθξνδεμηά θαη φρη φηη ν ιαφο – κε ηνλ 

δηθφ ηνπ ηξφπν – έδσζε ερεξφ ξάπηζκα ζηηο άζιηεο δειψζεηο ηνπ θ. Μ. Νίκηηο θαη ηνπ 

Ακεξηθαλνχ πξεζβεπηή θ. Σ. Πάηαη γηα ην κέιινλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ζπλνιηθά ηεο 

Βαιθαληθήο… Αλ αλαιχζεη ηελ κεγάιε αληίζεζε πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηνλ ιαφ γηα ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ΖΠΑ θαη Δ. Έλσζεο ζην θνπηαλφ κέζα απφ ηνλ θαθφ ηεο δηεζλνχο 

θεληξναξηζηεξάο θαη ηεο ζεψξεζεο πεξί εζληθηζηή Μηιφζεβηηο,θαζίζηα Άζαλη θαη γξαθηθνχ 

Καληάθη, ηνπνζεηψληαο ζηελ ζέζε ηνπ εζληθηζηή, ηνπ θαζίζηα θαη ηνπ γξαθηθνχ ηνλ 

ειιεληθφ ιαφ. 

Θα βξίζθεηαη εμίζνπ εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ αλ θάπνηνο πηνζεηήζεη ηελκεγαινθπή ζχιιεςε 

θαηά ηελ νπνία απηφλ ηνλ θφζκν ηνλ θαηέβαζε ε ΝΓγηα αληηπνιηηεπηηθνχο ιφγνπο αθνχείλαη 

γλσζηφ φηη χζηεξα απφ ηξία ρξφληα αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο θαη παξά ηα θαθαξίζκαηα 

θαη ηηο ζθηακαρίεο ηεο κε ηνλενδεμηφ ΤΡΗΕΑ αδπλαηεί λα πξνρσξήζεη έζησ θαη ζε κία 

αλνηρηή πνιηηηθή ζπγθέληξσζε ην. 

Θα βξίζθεηαηηέινοεθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ αλ θάπνηνο εθηηκήζεη φηη ν αθξνδεμηφο 

Υξηζηφδνπινο απφ ηνλ ηάθν ηνπ θαη ηα θαηερεηηθά ηνπ Αγίνπ Όξνποθηλεηνπνίεζαλ φινλ 

απηφλ ηνλ θφζκν θαη φρη ε θαηαξξάθσζε ηεο εζληθήο ηνπ αμηνπξέπεηαο θαη ε εληεηλφκελε 

απεηιή ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο ρψξαο ηνπ ζην Αηγαίν, ηελ Θξάθε θαη ηα Βφξεηα ζχλνξά 

ηεο… Αλ εθηηκήζεη φηη ε ππνηειήο ζηηο ΖΠΑ εγεζία ηεο εθθιεζίαοηεο Διιάδαο θαη ην 

παξάξηεκα Γεξκαληθνχεζληθηζκνχ ηεο Υ. Α. ηνλ θαηέβαζαλ φινλ απηφ ηνλ θφζκν ζην 

χληαγκα θαη ηνλ έζηεζαλ εθεί επί ψξεο γηα λα θαηαγγέιιεηηα ζρέδηα αιιαγήο ησλ ζπλφξσλ 

ζηα Γπηηθά Βαιθάληα πνπ ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηα γεξάθηα ηεο Οπάζηγθηνλ θαη ηνπ 

Βεξνιίλνπθαη λα«ςέιλεη» ηα ηξαγνχδηα πνπ ρξσκάηηζαλ φζν ηίπνηε άιιν ηελ Αληίζηαζε θαη 

ηελ Αξηζηεξά. Γελ δηδάζθεη ηίπνηα ηέηνην ε ηζηνξία ηεο δεμηάο θαη ηεο αθξνδεμηάο, εθηφο εάλ 

θάλνπκε ην κνηξαίν ιάζνο λα ηαπηίδνπκε ηελ ρψξα καο κε ρψξεο πνπ δελ ηπγράλνπλ 

εμαξηεκέλεο φπσο ε δηθή καο θαη βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδά ηεο, δειαδή κε ηηο ρψξεο 

«κεηξνπφιεηο» ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 

Ωζηφζν, ε ζπγθέληξσζε ηεο πξνεγνχκελεο Κπξηαθήο θαη νη αληηδξάζεηο πνπ πξνθαιεί ε 

εμέιημε ηνπ θνπηαλνχ ήηαλ πνιχ κεγάιεογηα λα κείλνπλ ρσξίο ηηο «δένπζεο παξεκβάζεηο» 
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απφ ηηο θπξίαξρεο πνιηηηθέο δπλάκεηο, φπσο θαη γηα λα μεθχγνπλ απφ ηνπο αληαγσληζκνχο 

απηψλ ησλ δπλάκεσλ ζην θπλήγη λνκήο ηεο εμνπζίαο. 

Σν πνιηηηθφ ηέρλαζκα εδψ δελ ήηαλ φηη ν Μίθεο(γηα λα θηηάμεη θφκκα) ηα βξήθε κε… ηελ 

αθξνδεμηά. Σνπνιηηηθφ ηέρλαζκα ζηελ ππφζεζε απηή ήηαλ ε θίλεζε ηεο ΝΓ λα δηαθφςεη ηηο 

δχν ηειεπηαίεο εκέξεο πξηλ ηελ ζπγθέληξσζε ηνλ ριεπαζκφ θαη ηηο εκεηηθέοεηξσλείεο πνπ 

εθηφμεπε ελαληίνλ ηεο ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε απ΄ ηαθχξηα ΜΜΔ πνπ ειέγρεη (πγθξφηεκα 

Αιαθνχδνπ θ.ά.) θαη λα ζηείιεη νξηζκέλα «θακέλα ραξηηά» ηεο (ακαξάο, Γεσξγηάδεο θ.ά.) 

γηα λα ηελ «αθπξψζεη», θαη δεπηεξεπφλησο λα ηελ εθκεηαιιεπζεί θνκκαηηθά. Καη ζε έλα 

ζεκαληηθφ βαζκφ ην πέηπρε 

Σν γεγνλφο φηη ηα παξαπάλσ ζηειέρε φπσο θαη ν Μηραινιηάθνο γηνπρατζηήθαλ θαη 

απνδνθηκάζζεθαλ απφ ηνπο δηαδεισηέο απνθξχθζεθε θπζηθάαπ΄ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

ΜΜΔ, φπσο απνζησπήζεθαλ θαη νη ηνπνζεηήζεηο ησλ δχν θεληξηθψλ νκηιεηψλ γηα 

επαλάιεςε ηεο επηρείξεζεο δηάιπζεο ηεο Γηνπγθνζιαβίαο κε ζηφρν ηψξα ηελ θνξά ηελ 

ρψξα καο (Μ. Θενδσξάθεο), θαη γηα ηελ άκεζε ζρέζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο κε ηελ πνξεία πνπ 

αθνινπζεί ε Διιάδα απφ ην 2010 κε ηα παξάλνκα κλεκφληα θαη ηηο δαλεηαθέο (Γ. 

Καζηκάηεο). 

Βέβαηα νη δηνξγαλσηέο δελ έζεζαλ απφ πξηλ θαλέλα απνιχησο απνζαθεληζκέλν πιαίζηνφπσο 

-θαη΄ ειάρηζηνλ – έπξεπε λα πξάμνπλ κε απνηέιεζκα λα βξεζνχλ κάξηπξεο θαη φκεξνη ηεο 

ακαχξσζεο ηεο ζπγθέληξσζεο απφ ηελ πξνβνθαηφξηθε πξνζέιεπζε ζηειερψλ ηεο δεμηάο θαη 

ηεο αθξνδεμηάο θαη θέξνπλ φιε ηελ επζχλε γηα ηνχην. 

Έδσζαλ ην πεξηζψξην ζε φινπο φζνπο ηδξνθνπνχλ λπρζεκεξφλ γηαηνλθνηλσληθφ – 

πνιηηηζκηθφ εμαλδξαπνδηζκφ ελφο νιφθιεξνπ ιανχ, πινπνηψληαο έλα λέν δηεζλέο πξφηππν 

κεηάβαζεο ζηνλ θνηλσληθφ Μεζαίσλα, λα ζεθψζνπλ θεθάιη. Έδσζαλ ηελ δπλαηφηεηα ζε 

φινπο φζνπο πινπνηνχλκέζσησλ Μλεκνλίσλ θαη ηεο Δπξσθξαηίαο ηνλ ζχγρξνλν 

Οινθιεξσηηζκφ, λα εκθαληζζνχλ σο δήζελπξσηνκάρνη ελαληίνλ ηνπ θαζηζκνχ. 

Αλαθχπηεη φκσο ην εξψηεκα. Οη δηνξγαλσηέο απηφ έθαλαλ, ε Αξηζηεξά γηαηί δελ πήξε ηελ 

πξσηνβνπιία ψζηε λα εθθξάζεη ε ίδηα ηα αληηηκπεξηαιηζηηθά θαη εζληθν-αλεμαξηεζηαθά 

αηζζήκαηα ηνπ ιανχ πνπ εθδειψζεθαλ κε αθνξκή ην θνπηαλφ; Να μεζθεπάζεη κε απηφλ 

ηελ ηξφπν θαη ηελεζλνδνπιείααιιά θαη ηελ παηξηδνθαπειεία ηεο παιηάο θαη λέαο 

εζληθνθξνζχλεο θαη ηνπ «αλήθνπκε ζηελ Γχζε», φπσο έπξαηηε κε επηηπρία θαη ρσξίο 

εζληθηζηηθέο παξεθθιίζεηο -ζε φιεο ζρεδφλ ηηο εθθάλζεηο ηεο -ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 θαη 

κέρξη ηελ πξνέιαζε ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηελ Οηθνπκεληθή θπβέξλεζε ηνπ 1990;Ση 

άιιαμε απφ ηφηε; 

Μήπσο ζήκεξα φπνπ ε ηκπεξηαιηζηηθή εμάξηεζε ηεο ρψξαο έρεη πξνρσξήζεη ζηνλ βαζκφ ηεο 

λέαο θαηνρήο θαη ηνπ δηακνηξαζκνχ ησλ ηκάηηψλ ηεο, θαη φπνπ ζχζζσκε ε ειιεληθή αζηηθή 

ηάμεέρεη επηιέμεη σο παηξίδα ηεο ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξσπατθή ‘Δλσζε, δειαδή ηελ 

λενθηιειεχζεξε Παγθνζκηνπνίεζε, εκείο παξαιχνπκε απφηελ επίδξαζε παξσρεκέλσλ ζην 

δήηεκα απηφ απφςεσλ; Απφ αληζηφξεηεο απφςεηο πνπ ζπγρένπλ ηελ Παγθνζκηνπνίεζε θαη 

ηελ ηκπεξηαιηζηηθή Νέα Σάμε πξαγκάησλ πνπ δνχκε απφ ην 1990, κε ηνλ Γηεζληζκφ; 

Απφ απφςεηο πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηελ δηεζλή θεληξναξηζηεξά θαη δηαπεξλνχλ ηελ 

Δπξσπατθή Αξηζηεξά,ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ην αληηηκπεξηαιηζηηθφ θαη εζληθν- 

αλεμαξηεζηαθφ αίηεκααληηζηξαηεχεηαη ην ηαμηθφ – θνηλσληθφ; 

Απφςεηο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε αλαληηζηνηρία κε φ,ηη ζπκβαίλεη ζήκεξα ζηελ ρψξα καο θαη 

θζάλνπλ σο ην ζεκείν λα ζπγρένπλ ηα αληηηκπεξηαιηζηηθά αηηήκαηα κε ηνλ εζληθηζκφ; 

Μήπσο εθεί εληνπίδεηαη κηα απφ ηηο ζχγρξνλεο «πεγέο ηεο θαθνδαηκνλίαο» θαη απηφ ην 

κείδνλ ζέκα είλαη εθ΄ησλ «νπθ άλεπ» γηα ηελ Δπαλαζεκειίσζε θαη Δπαλίδξπζε ηεο 
Αξηζηεξάο;) 
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Η ηειηθή απάληεζε ηνπ θνηηεηή ( Φεβξνπάξηνο 13, 2018 at 5:32 πκ ): 

Σειηθά έγξαςα ην ζρόιην κνπ, (ην πξόγξακκα κνπ επέηξεπε μελύρηη) θαη θαηαλόεζα ηη ελλνείηεη 
ζρεηηθά κε ηηο πεξηιήςεηο θαη ηνλ ρξόλν θαη ηελ έθηαζε. αο δεηώ ζπγγλώκε πνπ ην αλέθεξα ζε mails 
αιιά δελ ην παξνπζίαδα κε απνηέιεζκα ίζσο λα γίλνκαη ιίγν εθλεπξηζηηθόο θαη θνπξαζηηθόο, αιιά 
όπσο ζα δείηε θαη ζην ΤΓ δηαζέησ θαη κεξηθά αξλεηηθά πέξα από εζρξηθό δεπηεξηάηηθν πξόγξακκα. 
Όπσο θαη λα έρεη ζπγγλώκε γηα ηελ αλακνλή θαη πιένλ είκαη δηαζέζηκνο γηα επηκόξθσζε θαη 
δηάινγν/θξνληηζηήξηα θαη γηα άιια δεηήκαηα.Απνινγνύκαη θαη πάιη γηα ηελ θαζπζηέξεζε.  

 
 

(Γ.Α. 

Μνπ έζηεηιεο ε-κεηι Ξεκεξψκαηα 4:15!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ήδε απφ  

κφλν ηνπ απηφ αμίδεη έλα κεγάιν επραξηζηψ θη έλα κεγάιν ζαπκαζηηθφ αλεμάξηεηα απφ 

ηηο ζπκθσλίεο ε δηαθσλίεο πνπ ζα έρσ ηψξα πνπ ζα ην δηαβάζσ.........................) 

 
 

Λνηπόλ αο ηα πάξνπκε κε ηελ ζεηξά θαη κπνξείηε ειεύζεξα λα ην δεκνζηεύζεηε γηα λα 
νινθιεξσζεί ην ζέκα κε ηνλ Μίθπ θαη ην ζπιιαιεηήξην. Όπσο μέξεηε θαη εζείο θαη όζνη έρνπλ 
πξόζβαζε ζην δεκνζηεπκέλν πιηθό απάληεζα λσξίηεξα γηαηί εμαξρήο ζεσξνύζα ιαλζαζκέλε ηελ 
επηινγή ηνπ Μίθπ λα παξεπξεζεί θαη λα νκηιήζεη.Δδώ, ζα απαληήζσ θπξίσο ζην θεληξηθό άξζξν 
ηνπ Γξόκνπ ηεο Αξηζηεξάο αιιά θαη ζα αλαθέξσ θάπνηεο ζθέςεηο ζρεηηθά κε εζληζκό/εζληθηζκό 
θαη παγθνζκηνπνίεζε. Ξεθηλάσ ινηπόλ παξαζέηνληαο θάπνηα άξζξα πνπ ζεσξώ πσο εληζρύνπλ 
ηόζν ηελ ζπλνιηθή ζπδήηεζε αιιά ηαπηόρξνλα ζε ζπλδπαζκό κε ην παξόλ θείκελν 
νινθιεξώλνπλ ηελ παξέκβαζε κνπ. 

πλέληεπμε ηεο Έξεο Ρίηζνπ κε αθνξκή ηηο δειώζεηο ηεο γηα ηελ Ρσκηνζύλε 

Μηα πνιύ ελδηαθέξνπζα αλάιπζε πνπ κε βξίζθεη ζύκθσλν 

Δίρα γξάςεη ζε πξνεγνύκελν ζρόιην πσο δηαθσλώ 100% κε ην άξζξν ηνπ Γξόκνπ ηεο 
Αξηζηεξάο αιιά εηδηθά κε ην απόζπαζκα 
 
'' Ο Μίθεο, κε ηε ζπγθηλεηηθή παξνπζία ηνπ, έθαλε κηα πνιηηηθή επηινγή λα είλαη από απηήλ ηελ 
όρζε καδί κε ηνλ ιαό θη όρη κε απηνύο πνπ μεπνπινύλ θαη εθηεινύλ ηα ζπκβόιαηα δηάιπζεο ηεο 
ρώξαο. Με ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιηθή ηνπ αμία δηεπθόιπλε ηνλ θόζκν λα πάξεη κέξνο ζην 
ζπιιαιεηήξην θαη αθύξσζε πνιιέο από ηηο επηζέζεηο πνπ γίλνληαλ από ην Μαμίκνπ αιιά θαη από 
ην ζύλνιν, ζρεδόλ, ηεο αξηζηεξάο. Γη’ απηό θαη ζπλερίδνπλ έλαλ εκεηηθό δηαζπξκό ηνπ Μίθε, πνπ 
όκσο νύηε ηνλ αθνπκπά, νύηε επεξεάδεη ηηο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο θόζκνπ πνπ βξέζεθαλ ζην 
ζπιιαιεηήξην. ''.  

Όπσο είρα μεθαζαξίζεη ζηελ αξρηθή κνπ παξέκβαζε, ζεσξώ πσο ν ΜΘ κε απηή ηελ παξνπζία 
ηνπ αηηκάδεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ θαιιηηερληθή ηζηνξία, ελώ δελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ νη πνιηηηθέο 
ηνπ παξεκβάζεηο αληηθάζθνπλ θαη δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ θιεξνλνκηά. Αο 
επηθεληξσζώ όκσο ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν. Γηα αξρή ζεσξώ ζθόπηκν λα αλαθέξσ πσο ε 
παηξησηηθή αξηζηεξά ηόζν ηδενινγηθά όζν θαη ζην Μαθεδνληθό δήηεκα παξνπζηάδεηαη ιίγε. Δίηε 
κηιήζνπκε γηα ηελ ηδενινγηθή ηεο βάζε είηε γηα ηνλ ηξόπν πνπ παξελέβε ζηελ ζπλδηακόξθσζε 
ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ αιιά θαη ζην πνιηηηθό ηνπ δηαθύβεπκα, ηόηε είκαη πεπεηζκέλνο πσο είλαη 
επηθίλδπλε. Δίλαη εμίζνπ επηθίλδπλε όκσο θαη ε ειηηίζηηθε αληηκεηώπηζε ηεο ''άιιεο αξηζηεξάο'' 
πνπ γηα αθόκε κηα θνξά πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη έλα εζηθό πιενλέθηεκα θαη high ground θαη 
αληί λα αληηκεησπίζεη ηνλ ερζξό θαη ην δήηεκα θαηάκαηα επηρεηξεί λα ην ππνβαζκίζεη, λα ην 
γεινηνπνηήζεη θαη λα αλαδείμεη ηηο πην luben πιεπξέο ηνπ, επηρεηξώληαο ηαπηόρξνλα κηα 
επηθαλεηαθή επίζεζε ζηνλ ειέθαληα ζην δσκάηην, πνπ ήηαλ ηα εζληθηζηηθά/θαζηζηηθά ηκήκαηα ηεο 
ζπγθέληξσζεο. 

http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8550
http://news247.gr/eidiseis/politistika-nea/erh-ritsoy-o-pateras-moy-tha-diafwnouse-me-ton-mikh.5074352.html
http://www.respublica.gr/2018/01/column/fyrom/
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Αλ ε αξηζηεξά επηρεηξήζεη λα ππνζηεξίμεη έλλνηεο όπσο ε παηξίδα ή αθόκα θαη ηελ θνηλή 
ζπληζηώζα πνπ είλαη ην έζλνο, πέθηεη ζπλεηδεηά ζηνλ ηζηνξηθό παξαινγηζκό λα ηαπηίζεη ηελ 
παηξίδα κε ην θξάηνο. Ηζηνξηθά ην θξάηνο δελ πεξηιακβάλεη κόλν ηελ εζληθή ηαπηόηεηα ησλ 
πνιηηώλ θαη ηα εδάθε θαη ηηο αλακλήζεηο ηνπο, αιιά θαη έλα ζύλνιν θαλόλσλ πξνεξρόκελσλ από 
θνηλσληθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ.Άξα ην θξάηνο πάληα είρε κηα 
επξύηεξε έλλνηα ε νπνία ζηηο πεξηζζόηεξεο κνξθέο ηεο είλαη θαη ν ηδενινγηθόο αληίπαινο ηεο 
αξηζηεξάο.Σν θξάηνο θπξίσο ζηελ ζύγρξνλε θαπηηαιηζηηθή κνξθή ηνπ, αιιά θαη ελ γέλεη ζαλ έλα 
πξνπύξγην αθξαίνπ θηιειεπζεξηζκνύ αιιά θαη παγθνζκηνπνίεζεο ιεηηνπξγεί σο ν δνύξεηνο 
ίππνο γηα ηηο ρανηηθά θαπηηαιηζηηθέο πνιηηηθέο δηεζλνύο θιίκαθαο, ώζηε απηέο λα εμαιείςνπλ 
κέζσ ηεο αθνκνίσζεο θάζε άκπλα ηνπ πιεζπζκνύ απέλαληη ζηνλ Λεβηάζαλ πνπ είλαη ν 
νηθνλνκηθόο επεθηαηηζκόο θαη ε θξαηηζηηθά εδαθηθή θπξηαξρία κέζσ νηθνλνκηθήο θαη 
ηκπεξηαιηζηηθήο ηξνκνθξαηίαο. 

Δδώ εξρόκαζηε ζην δήηεκα ηεο απόδνζεο εζληθηζηηθήο ηαπηόηεηαο ζηελ ζπγθέληξσζε ηεο 4/2. Οη 
δηνξγαλσηέο όπσο εύζηνρα θαη ηεθκεξησκέλα παξνπζηάδεη ν Μπνγηόπνπινο είραλ μεθάζαξν 
εζληθηζηηθό πξόζεκν, θαη όπσο όινη γλσξίδνπκε κε ηα παξόληα δεδνκέλα, ππήξραλ 
αληηδεκνθξαηηθέο θαη ερζξηθέο σο πξνο ηνλ ιαό δπλάκεηο αλακεκεηγκέλεο ζην πιήζνο. πλεπώο 
κηιάκε γηα εηεξόθιεηα ζηνηρεία πνπ αλαθαηεύνληαη ρσξίο λα γίλνπλ έλα νκνηόκνξθν κείγκα, έλαο 
βνύξθνο δειαδή, όπσο ειεγε ην ζύλζεκα αιιά ηειείσο ιάζνο σο απνηέιεζκα θαη πξάμε πνπ 
γξάθηεθε έμσ από ην ζπίηη ηνπ ΜΘ. θνπόο εδώ δελ είλαη ηα ηζηηάηα ή ε απνλνκή επζπλώλ, είλαη 
ε ηθαλόηεηα καο λα εξκελεύζνπκε ην όπνην πνιηηηθό ζηνηρείν δεκηνπξγείηαη από ηελ ιαηθή 
ζπγθέληξσζε θαη από ηνπο άμνλεο πνπ νξηνζεηείηαη θαη θηλείηαη.πλεπώο όλησο πθίζηαηαη ν 
εζληζκόο ζαλ όξνο αιιά θαη ηδηόηεηα ηνπ ζπιαιιεηεξίνπ, δπζηπρώο όκσο θαηαπνληίδεηαη από ην 
εζληθηζηηθό ηνπ πξόζεκν. 

Πσο γίλεηαη απηό ζα κε ξσηήζεη θάπνηνο, αθνύ ηα ιηλθο αιιά θαη ηα πξνεγνύκελα ζρόιηα κνπ 
παξνπζηάδνπλ κηα αληίζεηε άπνςε.Ζ απάληεζε είλαη ε εμήο. Ο εζληζκόο είλαη κηα έλλνηα πνπ 
όηαλ ηελ θαηαλνήζεη ν θόζκνο ζην κπαιό ηνπ, θαη ηελ ελζηεξληζηεί ζην θαληαζηαθό ηνπ ζαλ 
αθόκε κηα θνηλή ζπληζηώζα ζπζπείξσζεο, ηόηε κόλν, θαη κε θαηεύζπλζε ην δηθαίσκα ελόο ιανύ 
ζηελ απηνδηάζεζε θαη ηελ ζπζπείξσζε γύξσ από νπζηαζηηθά θνηλα ζηνηρεία όπσο ε πάιε 
ελάληηα ζην ζύργξνλν παγθόζκην θαζεζηώο αιιά θαη ηελ θνηλή ηαπηόηεηα πνπ ηνπ επηηξέπεη ηελ 
επηθνηλσλία ζε κηα θνηλή γιώζζα, άξα θαη ηελ ζπζπείξσζε θαη ηελ απηννξγάλσζε, κπνξεί λα 
νδεγήζεη ζηνλ δηεζληζκό θαη όρη ζηελ παγθνζκηνπνίεζε.¨Δλα ζπιιαιεηήξην εζληθνύ ζέκαηνο, δελ 
είλαη εζληθηζηηθό, ζίγνπξα όκσο δελ πξνζβιέπεη ζε έλα εζληζκό πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 
έλα αθόκε αλάρσκα απέλαληη ζηνλ Λεβηάζαλ, αθνύ ε εζληθή ηαπηόηεηα παξνπζηάδεηαη σο θάηη 
πνπ ιεηηνπξγεί παξαγσγηθά αληί επαγσγηθά, δειαδή σο εζληθή ελόηεηα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην 
ζπγθεθξηκέλν ζπιιαιεηήξην δελ ιεηηνύξγεζαλ θαηά ηελ γλώκε κνπ σο πνιηηηθά άηνκα, αιιά 
θαζνδεγήζεθαλ (θαη κε δηθέο ηνπο επζύλεο- παηξησηηζκόο αια θάξη πνπ έιεγα ζην αξρηθό κνπ 
ζρόιην), ώζηε λα αγλνήζνπλ ηηο επη κέξνπο ηαπηόηεηεο πνπ ηνπο ζπλζέηνπλ σο πνιηηηθά όληα 
άξα θαη αληίπαιεο ππννκάδεο, θαη λα ζπζπεηξσζνύλ θάησ από έλα αληηηζηνξηθό ζύλζεκα πνπ 
επηζθξάγηζε θαη ν ίδηνο ν Μίθπο. Ζ καθεδνλία είλαη κία, ήηαλ θαη ζα είλαη κόλν ειιεληθή.Καη λαη 
ζην ζύλδεζκν κε ην ζρόιην ηνπ Ραθαειίδε, ζε ζεκεία ν ιόγνο ηνπ δελ είλαη πιήξσο 
ηεθκεξησκέλνο θαη ην ύθνο είλαη πην δεθηηθό αληί επηζηεκνληθό, αιιά ην ζέκα δελ ήηαλ λα 
ιεηηνπξγήζεη θξνληηζηεξηαθά, αιιά σο αθνξκή γηα επηβεβαίσζε θαη κηα πην ζθαηξηθή έξεπλα, 
θπξίσο γηα όζνπο ζθνπεύνπλ λα δερζνύλ απξνθάιππηα ηα ιεγόκελα ηνπ. 

Οινθιεξώλνληαο απηή ηελ ειιεηπή αιιά θαη εξαζηηερληθή αλάιπζε, ζα αλαθέξσ πσο ε ηάπηηζε 
όξσλ όπσο έζλνο παηξίδα, θξάηνο αλεμαξηεζία θιπ είλαη επηθίλδπλε. Δπηθίλδπλνο είλαη βέβαηα 
θαη ν αθνξηζκόο ηνπο, όρη εμαηηίαο ηνπ δαηκνλνπνηεκέλνπ (θαηά ηελ ηαπεηλή κνπ άπνςε) 
εζλνκεδεληζκνύ, αιιά γηαηί όηαλ πνλάεη ην ρέξη δελ θνηηάο πξώηα λα ην θόςεηο.Απηό, όπσο θαη ε 
βία ή ε αληηβία, πξέπεη λα είλαη ε ζπλεηδεηή έζραηε ιύζε πνπ ζα πξνζθέξεη αλαθνύθηζε αιιά γηα 
λα έρεη απνηέιεζκα πξέπεη λα ζπλνδεπζεί από έλα πξνζζεηηθό κέινο, όπσο θαη ε αληηβία θαη ε 
άκπλα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη από έλα αληίινγν πνπ ζα νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία κηαο 
βειηησκέλεο θνηλσλίαο, θαη όρη ηνλ δηαησληζκό κηαο άξξσζηεο κε κηθξέο βειηηώζεηο.Ζ ηαύηηζε 
ινηπόλ  είλαη επηθίλδπλε γηαηί ιεηηνπξγεί ελάληηα θαη έμσ από ηελ πξνζπάζεηα ησλ πνιηηώλ λα 
αζθήζνπλ ην πνιηηηθό ηνπο θαζήθνλ, αθνύ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηαθσλήζνπλ παξακεινύλ 
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θαη αγλννύλ επηδεηθηηθά ηόζν άιιεο ηνπο ηθαλόηεηεο λα ζπλεηζθέξνπλ (όπσο ε ςήθνο ή 
πξνγελέζηεξεο δηακαξηπξίεο γηα εδαθηθέο θαη πιηθέο παξαρσξήζεηο ηεο Μαθεδνλίαο ζε 
ηδηώηεο,θνηλώο μεπνύιεκα) αθνύ είλαη ηζρπξά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πεπεηζκέλνη πσο ην όλνκα, 
πνπ πεγάδεη θαη ηξέθεηαη όληαο νξηζκόο, από ην ππνθείκελν ζην νπνίν αλαθέξεηαη, είλαη έμσ θαη 
πέξα από ηελ Γε θαη ηνλ ιαό θαη ηελ ρισξίδα θαη ηελ Παλίδα, ζρεδόλ κεηαθπζηθό δειαδή.ΚΑη 
απηό είλαη ην ιάζνο ησλ εζληζηώλ θαη παηξησηώλ πνπ γηα κέλα επέιεμαλ λα ζπζηξαηεπζνύλ κε 
νπζηαζηηθόηεξνπο ερζξνύο ζην ζπιαιιεηήξην.Λεηηνύξγεζαλ κε θαλόλεο θαη γξακκέο πνπ ππό 
άιιεο ζπλζήθεο ζα δηαθσλνύζαλ καδί κε νκάδεο πνπ ζηελ ξίδα ηνπο αληηκάρνληαη ηελ ειεύζεξε 
έθθξαζε θαη ηελ δεκνθξαηία γεληθόηεξα.Δπίζεο ιόγσ ηεο αζηηθήο θαη ζύγρξνλεο αληηκεηώπηζεο 
ηέηνησλ ελλνηώλ από ηελ δνκνιεηηνπξγεζηηθή καο θνηλσλία ν θόζκνο επηιέγεη λα ηηο αθνκνηώζεη 
κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα παξαηεξείηαη κεηάιιαμε ζηελ νπζία θαη ηνλ ζθνπό ηνπο, θαη πνπ ε 
δηακαξηπξία γίλεηαη άκπλα ζε έλα κε ξεαιηζηηθό αληίπαιν θαη ην θξάηνο πνπ ηξέθεη ηνλ θαζηζκό 
θαη ηνλ εζληθηζκό γίλεηαη ε παηξίδα πνπ πξέπεη λα πξνζηαηέςεηο καδί κε ηνπο ηξόθηκνπο ηεο. 

Ο Μίθπο πξάγκαηη έθαλε κηα πνιηηηθή επηινγή. Σν άξζξν πξνρσξάεη ζηνλ δηαρσξηζκό ζε 2 μέλα 
ππνζύλνια ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο,(ε όρζε ηνπ ιανύ-απηνί πνπ μεπνπινύλ/δηαιύνπλ ηελ ρώξα). 
Ήδε εδώ κηιάκε γηα ινγηθό ζθάικα αθνύ από ηελ κία ν ιαόο δελ ζπζηξαηεύζεθε αθνύ 
κεηνςεθία ήηαλ ν θόζκνο ηνπ πιαιιεηεξίνπ, από ηελ άιιε ην ζύλνιν ηεο αξηζηεξάο, όληαο 
όπσο ινγηθά ππνζηεξίδεη θαη ε εθεκεξίδα, αληηθαπηηαιηζηηθό/αληηθξαηηθηζηηθό δηαθσλνύζε.Άξα 
είηε νη κεηνςεθηθνί Αξηζηεξνί πνπ ζπκθσλνύζαλ θαηέβεθαλ θαη νη ππόινηπνη εθηεινύλ ζπκβόιαηα 
δηάιπζεο ηεο ρώξαο, ή ην θείκελν ζπλεηζθέξεη εμίζνπ από ηελ αληίπεξα όρζε ζηελ ηζνπέδσζε 
πνπ πξνζπαζεί λα αληηθξνύζεη.Πξνζδίδεη θηλεκαηηθά θξηηήξηα(πνπ πξνεγνπκέλσο επηρείξεζα λα 
απνξξίςσ) θαη νκνηνγέλεηα(όρζε ηνπ ιανύ) ζηνλ ζπκκεηέρνληα θόζκν, θάηη πνπ εληζρύεη ην 
αληηηαμηθό ζπλαίζζεκα εζληθήο ελόηεηαο, αληίπαιν επί ηεο νπζίαο ζηελ αξηζηεξά( ε νπνία, ην 
αζηηθό ηεο ηκήκα θπξίσο ην ηεξεί κόλν επηθαλεηαθά θαη ζαλ ηζηηάην).Αλ ν Μίθπο παξόηξπλε 
θόζκν λα θαηέβεη αθπξώλνληαο έηζη ηηο επηζέζεηο πνπ δέρζεθε, ηόηε δελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη 
θαλέλαο αληίινγνο θαη θακία έλζηαζε αθνύ ε θαζνιηθόηεηα ηνπ ΜΘ είλαη ηζρπξόηεξε επη κέξνπο 
δηαθσληώλ.Πξνθαλώο θάηη ηέηνην είλαη αζηείν αθνύ ε παξνπζία ηνπ ραξαθηεξίζηεθε απν 
επεπθεκίεο ηδενινγηθώλ δηαθσλνύλησλ θαη ερζξώλ ηνπ, νη νπνίεο όκσο όληαο ππέξ ηνπ Μίθπ, ζα 
έπξεπε λα αθπξώλνπλ ηηο επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπ, ελώ είλαη απηέο πνπ ηηο παξάγνπλ.Απνηέιεζκα 
ηεο ζπιινγηζηηθήο απηήο είλαη ν εκεηηθόο δηαζπξκόο, πνπ όκσο δελ ηνλ αθνπκπά, άξα δελ 
ρξεηάδεηαη ππεξαζπηζηέο ππνζέησ κε ην απιό κνπ κπαιό. 

Οη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο θόζκνπ (νκαδνπνίεζε-νκνγελνπνίεζε δείγκαηνο/κίγκαηνο αθνύ θάζε 
άηνκν κεηξηέηαη ηζάμηα αλεμαξηήησο πνιηηηθήο ηαπηόηεηαο) ιεηηνπξγνύλ ώο έλα ζπλαηζζεκαηηθό 
πεηζηήξην γηα λα θαηαπαηεζεί ή όπνηα θξηηηθή από ηελ δύλακε ηεο κάδαο. Ζ πιεηνςεθία 
δπζηπρώο δελ έρεη πάληα θάπνην εζηθό ε ινγηθό πξνβάδηζκα, αιιηώο δελ ζα πκλόπζακε 
πξσηνπόξνπο θαη δελ ζα κηινπζακε γηα ζθνηαδηζηηθνύο κεζαησληθνύο ρξόλνπο. Γελ ζεσξώ πσο 
νη άλζξσπνη δελ είλαη ηζόπνζεο κνλάδεο θαη ζπγγλώκε αλ θάπνηνο θαηάιαβε θάηη ηέηνην, ζεσξώ 
πσο ν θαζηζκόο θαη ν λαδηζκόο δελ είλαη κηα δηαθνξεηηθή πνιηηηθή ηαπηόηεηα, αιιά ερζξόο 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο ειεύζεξεο/δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Ο θόζκνο πνπ αγλόεζε απηνύο ηνπο 
δηαρσξηζκνύο ιεηηνπξγσληαο αγλά κελ θαη κε εζληθνπαηξησηηθό αίζζεκα, κε αληηιαηθνύο θαλόλεο 
θαη παηδεία όκσο (ζπγγλώκε γηα ηελ βαξηά έθθξαζε,δερζείηε ηελ ζηα πιαίζηα πνπ έρσ αλαθεξζεί 
ζην παξόλ ζρόιην), επέηξεςε κε ηελ ζπκβνιή ηνπ ΜΘ όπσο αλέθεξα θαη ζην πξνεγνύκελν 
ιηγόηεξν εθηελέο ζρόιην κνπ,λα δώζεη έλα ηζρπξό πάηεκα ζηνπο 
παξαζξεζθεπηηθνύο/εζληθηζηέο/ρνπληηθνύο/θαζίζηεο λα ζεσξήζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο εζηθά θαη 
πνιηηηθά δηθαησκέλνπο αιιά θαη ελεξγά κέιε απηήο ηεο αληηθπβεξλεηηθήο(πξνζπάζεζε ε 
αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε δελ ηεο βγήθε)  ζπγθέληξσζεο αιιά θαη κέιε ηνπ ιεγόκελνπ εζληθνύ 
θνξκνύ.Απηό είλαη μέπιπκα, απηέο είλαη νη ζθνπγγαξίζηξεο. 

Θεσξώ ινηπόλ επηθίλδπλεο ηνπνζεηήζεηο ηέηνηνπ ηύπνπ, νη νπνίεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 
αλαδείμνπλ ηνλ ειηηηζκό θαη ηελ αλππαξμία ηεο ζύγρξνλεο αξηζηεξάο επεξεάδνληαη από 
θαπηηαιηζηηθέο κεζόδνπο θαη παξαζύξνληαη πίζσ από πξνζσπνθεληξηθά επηρεηξήκαηα (πνπ 
όλησο είλαη αζξσπνθαγία) θαη ζπληάζζνληαη κε ηνλ ρεηξόηεξν ερζξό πνπ έρεη ε Διιάδα απηή ηελ 
ζηηγκή, αιιά θαη ν θόζκνο γεληθόηεξα. Γίλνπλ πάηεκα ζηελ παγθνζκηνπνίεζε λα ζεσξεί σο 
αληίπαιν ηεο νκαιήο εμέιημεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο, εζληθηζηηθέο θαη ζε ζεκεία ηξαγηθέο 
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αληηδξάζεηο, θαη άξα λα πξνζθαιεί πεξηζζόηεξν θόζκν κε ην κέξνο ηεο αθνύ ρξεζηκνπνηεί σο 
''ιαγό'' θαη σο πξνπύξγην ηεο ηνλ εζληθηζκν/θαζηζκό παξνπζηάδνληαο ηνλ σο θίδη ηεο Δδέκ, όπνπ 
εδέκ έλαο ρανηηθόο θηιειεπζεξηζκόο πνπ ζα έρεη γνλαηίζεη αλαίκαθηα ηνπο ιανύο ηεο Γεο.  

Τ.Γ., ζπγγλώκε γηα ην πεξαζκέλν ηεο ώξαο θαη μαλααπνινγνύκαη αλ δελ έρσ αηηηνινγήζεη θάηη 
επαξθώο ή αλ ν ηόλνο κνπ ήηαλ θαζεγεηήζηηθνο ή δεθηηθόο, κηιάσ από ηελ δηθή κνπ νπηηθή θαη 
πηζηεύσ είλαη ην θαιύηεξν πνπ κπνξώ λα πξνζθέξσ γηα λα νινθιεξώζσ όιεο καο ηηο 
ζπδεηήζεηο δηαδηθηπαθέο θαη κε. Δίκαη ζίγνπξνο πσο κπνξείηε ζε αξθεηά ζεκεία λα θαηαιάβεηε 
θαη πίζσ από ηηο ιέμεηο θαη λα δείηε ηελ ζύλδεζε ηόζν κε ηνπο δηαιόγνπο καο όζν θαη κε ηνπο 
ζπλδέζκνπο πνπ ζαο έζηεηια.Δίκαη πεπεηζκέλνο επίζεο πσο ζαο απαληώ θαη ζηα πην νπζηαζηηθά 
δεηήκαηα πνπ εζείο ν ίδηνο ζίμαηε θαη πνπ ζπκθσλώ πσο θξύβνληαη πίζσ από ην όιν 
Μαθεδνληθό δήηεκα.Αλ δελ ην θάλσ ζίγνπξα έδεημα ηελ δηάζεζε κνπ θαη ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζα 
έπαηξλαλ νη ζπιινγηζκνί κνπ.Καη έλα από ηα κεγάια κνπ κεηνλεθηήκαηα είλαη πσο όλησο αλαιύσ 
έσο όηνπ λα θνξεζζεί έλα δήηεκα, κε απνηέιεζκα λα θαηαιήγσ ζπλήζσο ζε κηα ππεξαλάιπζε 
πνπ κπνξεί λα κελ πξνζθέξεη θαη ηίπνηα νπζηαζηηθό.Ζ θξηηηθή αιιά θαη ε απηνθξηηηθή κνπ 
επηβάιινληαη! 
 

Απάληεζε: 

Σειεηνηεξε εθβαζε ε ζπδεηεζε δπν εθθηλλνχλησλ απν αληηζεηεο θαηεπζπλζεηο  δελ ζα 

κπνξνπζε λα ερεη, εηηε ππαξμεη θαη πινπνηεζηκν ή εζησ απιψο ρεηξνπηαζην  "δηα ηαπηα" 

εηηε νρη. Πασ λα εηνηκαζησ θη εγσ γηα ην ζρνιεην (ερσ δεπηεξε σξα) θαη νινθιεξψλσ 

ηα κεζεκεξη πνπ ζα γπξηζσ  
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Γξάκκα από καζήηξηα Γ Λπθείνπ  
Φεβποςάπιορ 12, 2018 at 6:54 μμ : 
Κύξηε, κε όιν ην ζάξξνο, επεηδή βιέπσ όηη ζαο απαζρόιεζε ην όιν δήηεκα ζρεηηθά κε ηνλ 
Θενδσξάθε, επηηξέςηε κνπ λα ζαο πσ ζύληνκα ηελ γλώκε κνπ. 
Γελ μέξσ αλ ην γλσξίδεηε, αιιά άηνκα όπσο ν Καζηδηάξεο θαη ν γηνο ελόο βαζαληζηή ηεο ρνύληαο 
αλέβαζαλ δεκνζηεύζεηο ζην δηαδίθηπν όπνπ εγθσκίαδαλ ηνλ Θενδσξάθε ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε 
ηνπ. Γηα εκέλα απηό είλαη ηνπιάρηζηνλ αλαηξηρηαζηηθό… Έλαο άλζξσπνο πνπ ππέθεξε από ηνλ 
θαζηζκό θαη ηνλ εζληθηζκό ηώξα λα ππνζηεξίδεηαη από ηέηνηνπο αλζξώπνπο. Ννκίδσ απηό ζα 
έπξεπε λα αλεζπρεί θαη ηνλ ίδην. πγλώκε, αιιά πηζηεύσ όηη κε ηελ θίλεζή ηνπ απνγνήηεπζε 
πνιινύο αλζξώπνπο πνπ κεγάισζαλ κε ηα ηξαγνύδηα ηνπ. Αλακθίβνια ε πξνζθνξά ηνπ ππήξμε 
ζεκαληηθή, όκσο κε απηή ηνπ ηελ πξάμε λνκίδσ έξρεηαη ζε ζύγθξνπζε κε ην παξειζόλ ηνπ. 
Άιισζηε, θαληάδνκαη όηη θαη εζείο ζπκθσλείηε ζην όηη νη ιανί δελ έρνπλ ηίπνηα λα ρσξίζνπλ θαη ε 
ειιεληθή θνηλσλία έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιύ ζνβαξόηεξα πξνβιήκαηα. 
Απηέο είλαη νη ζθέςεηο κνπ θαη δεηώ ζπγλώκε πάιη γηα ην ζάξξνο, απιώο ζεώξεζα όηη είλαη θαιό 
λα ζαο παξνπζηάζσ θαη ηη πηζηεύσ εγώ γηα ην ζέκα. 
Δπραξηζηώ γηα ηνλ ρξόλν ζαο. 

…α καο ππέξνρε ζε επραξηζηψ γηα ην ππέξνρν γξάκκα ζνπ, κε κνπ δεηάο θακηά ζπγγλψκε, 

εγψ ζε επραξηζηψ πνπ, κε ηνλ ρξφλν ζνπ θαη κε ην ζάξξνο ζνπ, δίλεηο αθνξκή λα πάεη ε 

ζπδήηεζε αθφκα παξαπέξα: ν παηέξαο ηνπ γηνπ πνπ αλέθεξεο ήηαλ νρη απιψο θαπνηνο απφ 

ηνπο αλαηξηρηαζηηθνχο ηεο ρνχληαο αιιά ν, αθφκε ρεηξφηεξνο, αξρεγφο ησλ βαζαληζηψλ ηεο 

Μαθξνλήζνπ θαη ηνπ βαζαληζηή πνπ ιέγακε νηη εμάξζξσζε ην πφδη ηνπ Θενδσξάθε θαη 

απηψλ πνπ ηνπ θάλαλε …θιπ θιπ. (ε .....α ηα μεξεη απν ζπδεηεζεηο ζε παιηνηεξα πξνηδεθη) 

Με κεγαιχηεξα παηδηά (θνηηεηέο ηψξα) ήδε πξνρψξεζακε πνιχ κηα ζπδεηεζε γηα ην ζέκα 

ηελ νπνία ήδε ζαο εζηεηια ζαλ ιηλθ απν ην ζάηη http://simeioseisgiaola.info/ Να’ηε μαλά: 

Γηα ηελ νκηιία ηνπ Μίθε ζηηο 4-2 θαη ηηο ζπδεηήζεηο γη’απηήλ.pdf 

ΤΓ ζην ε-κέηι  απάληεζεο: 

 Πνιχ ζα ραξσ αλ αθνχ πξσηα ηεο ξίμεηε κηα καηηά γηα ην σο πνχ ερεη θηάζεη βξείηε 

θάπνηα ψξα λα έξζεηε λα ζπδεηήζνπκε φζνη ελδηαθέξεζηε, θαηά  πξνηίκεζε απφγεπκα 

ψζηε λα έρνπλ ρξφλν θαη νη γνλείο ζαο λα ζπκκεηέρνπλ θαη  λα κελ αλεζπρνχλ άδηθα φηη 

ιέεη ρξπζαπγίηηθεο αεδίεο ζηα παηδηα ηνπο  θάπνηνο ηξειιφο θπζηθφο. 

 

ΤΓ πξνθνξηθφ: ην άιιν πξσί ζε δηάιεηκκα  ζην  ζρνιείν ηεο πξφζζεζα θαη  

«αο ην αθήζνπκε απηφ ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ ψξα,  φζν  βξαδηαδεη ζρεηηθψο λσξίο,  δηφηη  

νη γνλεηο κπνξεί λα αλεζπρήζνπλ θαη γηα ην αληίζηξνθν  δένο , πνπ πέξζη  ηελ είρε πέζεη 

ζην λπρηεξηλφ». Δπίζεο θαη ζηελ ηδηα θαη ζε αιια παηδηά ηεο Γ πνπ εηραλ μεθπιιηζεη  ηε 

ζπδήηεζε είπα λα ζπγθεληξσζνχλ ησξα ζηηο εμεηαζεηο θαη ηα βιεπνπλ ηνπ ρξνλνπ, αθνπ 

αθνκε επίθαηξα ζα’λαη δηνηη απηεο νη ελδνειιεληθεο δηαθσλίεο   δελ ερνπλ  ιπζεη γηα 

παλσ απν 50 ρξνληα θαη δελ ζαρνπλ παιησζεη ζε ελα κελα. Δθ ησλ ζνβαξσλ πξαγκάησλ 

πνπ ζα έπξεπε λα απαζρνινπλ ζνβαξνπο δηεζληζηέο πξφζζεζα κε πνιιά ζαπκαζηηθά 

εθηελε αγγιφθσλε εηδεζε ηεο 12/2 Φεβξνπάξηνο 12, 2018 at 9:23 πκ, Φεβξνπάξηνο 12, 2018 at 

9:42 πκ ρσξίο  κεηάθξαζε γηαηί δηεζληζηήο ρσξίο μελε γιψζζα , ζηηο κεξεο καο, καιινλ 

δελ εηλαη ζνβαξνο, ζηηο 13 πξνζζεζα απην ζην νπνην φινη πξεπεη λα ζπγθεληξσζνπκε  

(Φεβξνπάξηνο 13, 2018 at 6:57 κκ)θαη ζεψξεζα  ην παξνλ pdf νινθιεξσκελν ζην ζηπι  

«αλ δελ ερνπκε ηξφπν πινπνηεζεο θαπνηνπ εζησ κηζνζνβαξνχ δηα ηαπηα, ηειεηψζακε»    
 
Πην ρεηξνπηαζηά,ην ιεκε ζε κνξθή ακνηβαηαο απεχζπλζεο ζην θνηηεηή ζπλνκηιεηή καο: 

http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8546
http://simeioseisgiaola.info/
http://simeioseisgiaola.info/files/%CE%93%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%9C%CE%AF%CE%BA%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%204-2%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CF%83%CF%85%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%B3%CE%B9'%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%AE%CE%BD.pdf
http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8540
http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8541
http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8541
http://simeioseisgiaola.info/?p=4#comment-8563
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Δηά ηαύηα: 

Πξηλ γίλεη επείγνλ θαη ην ζέκα Μαθεδνλίαο αο πξνζπαζήζεηε θη «εζείο» (π.ρ. κέζω 

θάπνηνπ ζνβαξνύ πξνζώπνπ ζαλ ηνλ Μπνγηόπνπιν ηεο  ζει.21) αο πξνζπαζήζνπκε 

θη «εκείο»  (π.ρ. κέζω θάπνηνπ ζνβαξνύ πξνζώπνπ ζαλ ηνλ ηνλ Κωλζηαληαθόπνπιν 

ηεο ζει. 20) λα βξνύκε αλ ππάξρεη έλα ζνβαξό παλει δεκόζηαο  ζπδήηεζεο ηωλ 

δηαθνξώλ ηωλ δπν ιαώλ.  ήκεξα θπθινθφξεζε ε θσηνγξαθία πνπ βιέπνπκε 

παξαθάησ.  Με ην θξεηηλαξηφ  πνπ δηαζέηνπκε θη εζεηο  θη εκεηο  είκαζηε ηθαλνί λα 

θάηζνπκε λα αλαιχνπκε ζεκαηα  φπσο αλ απηφ  ηειηθά δηθαηψλεη ην χληαγκα ή ηα 

Πξνπχιαηα θαη φπσο ην αλ εηραλ δηθην εθ ησλ πξνηεξσλ ή αλαδξνκηθα απηνη πνπ θαλαλε 

γθξαθηηη θιπ ζην ζπηηη ηνπ Μίθε θαη φπσο ην αλ ε πιεηνςεθηα  ηνπ πληάγκαηνο εηλαη 

θαηα βαζνο κεηνςεθηα δηνηη νη αλαξρηθνί εηλαη πην πνιινη αιιά επεηδε νινη νζνη 

ζπκθσλνπλ ζε θαηη δελ ζπκθσλνπλ θαη αλ ζπκθσλνπλ γηα ηνλ ηδην ινγν ή γηα 

δηαθνξεηηθν γη’απην  δελ δηαδειψλνπλ φινη καδη ή φπσο ην αλ νη 140 ρηιηαδεο εηαλ 

επηδνηνπκελν ινπκπελ δηνηη ζε θαηξν θξηζεο νπηε θαλ αλζξσπνη ζπλεηδεηνπνηεκελνη 

νπσο νη αλαξρηθνη δελ ερνπλ λαπια γηα λα θαηεβαζνπλ 10 ρηιηαδεο θνζκν θιπ θιπ θιπ  

(αο κε αλαθεξνπκε θη αιιεο  απν ηηο απηζηεπηεο καιαθηεο πνπ αλαξηεζεθαλ κεηα) Αλ 

κνλν απηα κπνξνπκε θη εζεηο θη εκεηο λα πνπκε ηνηε ην πγηεζηεξν πνπ ερνπκε λα πνπκε 

θη νη δπν  πεξη εαπησλ θαη αιιήισλ εηλαη «ζηνπ θνπθνπ ηελ πνξηα παξ’ηελ πνξηα  θαη 

θπγε», «θαη απειζψλ απήγμαην, πνξεχνπ θαη ζπ θαη πνίεη νκνίσο» θιπ θιπ.   

 

 
 

 

 


