
Νέα Δημοκρατία: 9 Δεσμεύσεις Αλήθειας με τους Αγρότες

Το προηγούμενο διάστημα
πραγματοποιήσαμε τη «Συμ-
φωνία Αλήθειας με τους
Αγρότες», μια σειρά περιο-
δειών σε δεκάδες αγροτικές
περιοχές σε όλη την Ελλάδα,
μιλήσαμε με αγρότες και πα-
ραγωγούς και καταγράψαμε
τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν. 

Ο πρόεδρός μας Κυριάκος
Μητσοτάκης και όλοι εμείς
στη ΝΔ αναγνωρίζουμε ότι η
αγροτική ανάπτυξη και, κυ-
ρίως, η αειφόρος αγροτική
ανάπτυξη μπορεί να κατα-
στεί βασικός πυλώνας στην
ανάπτυξη και την έξοδο της
πατρίδας μας από την οικο-
νομική κρίση. Δυστυχώς, η
σημερινή Κυβέρνηση με την
ασκούμενη πολιτική κατα-
στρέφει την παραγωγική
βάση της χώρας και στραγ-
γαλίζει την αγορά. Αυτή τη
στιγμή, ο τριπλός συνδυα-
σμός φορολόγησης, εισφο-
ρών και κόστους παραγωγής
καθιστά μη βιώσιμη την
αγροτική παραγωγή.

Στο πλαίσιο αυτό, το πλάνο
που επεξεργαζόμαστε στη
ΝΔ στηρίζεται σε υπεύθυνες
και ειλικρινείς προτάσεις, οι
οποίες θα έχουν ως στόχο να
συμβάλλουν στην αναγέν-
νηση του πρωτογενούς το-
μέα. Μια «Συμφωνία Αλή-
θειας με τους Αγρότες», με
καθαρές κουβέντες και κο-
στολογημένες προτάσεις.

Προκειμένου, λοιπόν, να
καταστεί ο αγροτικός τομέας
αρωγός στην ανάπτυξη και
στην έξοδο της πατρίδας μας
από την οικονομική κρίση, οι
βασικές δεσμεύσεις της Νέας
Δημοκρατίας για τα αγροτικά
ζητήματα, όπως τις διατύ-
πωσε ο πρόεδρός μας Κυριά-
κος Μητσοτάκης περιλαμβά-
νουν:

1. Την ενθάρρυνση της σύ-
στασης Ομάδων και Οργα-
νώσεων Παραγωγών ανά
προϊόν, όπως προβλέπει το
νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο και
επιβάλλουν οι συνθήκες της
αγοράς. Και την κατάργηση
του Συνεταιριστικού νόμου
που ψηφίσατε και την αντι-
κατάστασή του με έναν που

θα επιτρέπει στις Ενώσεις να
λειτουργούν με ιδιωτικοοικο-
νομικά κριτήρια, λαμβάνον-
τας φυσικά υπόψη τις ιδιαιτε-
ρότητες του συνεργατισμού.

2. Την άμεση ενεργοποί-
ηση όλων των Μέτρων και
την αποτελεσματική χρήση
των εγκεκριμένων διαρθρω-
τικών πόρων του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 ύψους 5,9 δισ.
ευρώ.

3. Τη διασφάλιση εγγυητι-
κών κεφαλαίων, δανειοδότη-
σης και επαρκούς χρηματο-
δότησης του αγροτικού
τομέα. Κι αυτό σε συνεργα-
σία με ελληνικές και διεθνείς
τράπεζες και οργανισμούς
για εγγυήσεις, χρηματοδό-
τηση, νέα δάνεια και επενδύ-
σεις στον αγροτικό τομέα.
Παράλληλα, συνεχίζουμε και
επαυξάνουμε τη λειτουργία
της επιτυχημένης κάρτας του
αγρότη.

4. Την προώθηση της δυ-
νατότητας επιπρόσθετης κά-
λυψης των ζημιών των γεωρ-
γών και κτηνοτρόφων, ειδικά
για ζημιές που οφείλονται
στις κλιματικές αλλαγές,
μέσω της παρουσίας του
ιδιωτικού ασφαλιστικού το-
μέα στην υπηρεσία του
αγρότη, παράλληλα και συν-
δυαστικά με τον κρατικό
ΕΛΓΑ και τα ΠΣΕΑ.

5. Την επιτάχυνση και ολο-
κλήρωση της διαδικασίας κα-
θορισμού χρήσεων γης ανά
περιοχή. Την πρόβλεψη της
περαιτέρω αξιοποίησης των
γεωργικών αποβλήτων και
υπολειμμάτων.

6. Την υποστήριξη της
σύνδεσης της αγροτικής πα-
ραγωγής με άλλους κλάδους
της ελληνικής οικονομίας.

7. Την ανάπτυξη πιστοποι-
ημένων προϊόντων με βάση

το αίγειο γάλα και την υπο-
στήριξη της Ελληνικής ορει-
νής κτηνοτροφίας, παράλ-
ληλα με την προώθηση νέων
σημάτων ιδιαίτερων προϊόν-
των, που παράγονται σε οι-
κολογικά ευαίσθητες περιο-
χές της χώρας μας.

8. Την καθιέρωση τακτι-
κού, δομημένου διαλόγου
της Κυβέρνησης με τις Διε-
παγγελματικές Οργανώσεις
παραγωγών κατά προϊόν.

9. Τη δημιουργία Εθνικού
Αγροτικού Επιμελητηρίου,
προκειμένου να αναλάβει το
θεσμικό ρόλο της εκπροσώ-
πησης των παραγωγών.

Επιπλέον, και ειδικότερα σε
ό,τι αφορά στο κόστος παρα-
γωγής, ο Πρόεδρός μας Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης έχει δε-
σμευτεί για:

- Τη μείωση του συντελε-
στή ΦΠΑ από το 24% στο
13% για τα αγροτικά εφόδια
και τις ζωοτροφές.

- Την κατάργηση του Ειδι-
κού Φόρου Κατανάλωσης
στο κρασί.

- Τη μείωση, μεσοσταθ-
μικά, του ΕΝΦΙΑ κατά 30%
εντός 2 ετών (20% τον
πρώτο χρόνο, και 10% τον

δεύτερο).
- Τη μείωση του φορολογι-

κού συντελεστή στα αγρο-
τικά επιχειρηματικά κέρδη
από το 29% στο 20% εντός 2
ετών (στο 24% τον πρώτο
χρόνο και στο 20% τον δεύ-
τερο).

Οι παραπάνω δεσμεύσεις
δεν εξαντλούν, αλλά αποτε-
λούν μέρος του προγράμμα-
τος της Νέας Δημοκρατίας
για την αγροτική πολιτική,
της Συμφωνίας Αλήθειας,
που θα ανακοινωθεί σύν-
τομα.

Η ανερμάτιστη και ανεύ-
θυνη πολιτική της Κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ επιδεί-
νωσε την κατάσταση στην
αγροτική οικονομία. Η Νέα
Δημοκρατία έχοντας ιστορι-
κούς δεσμούς με τους αν-
θρώπους του πρωτογενούς
τομέα, θέτει την αγροτική οι-
κονομία στο επίκεντρο των
προτεραιοτήτων της και συ-
νεχίζει τον ειλικρινή διάλογο
μαζί τους.
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Η
Οκνηρία, η Αλαζονεία,
η Λαιμαργία, η Λα-
γνεία, η Απληστία, η
Οργή και η Ζηλοφθο-
νία. Αυτές είναι οι επτά

… αντίστροφες αρετές, δηλ. τα επτά
θανάσιμα αμαρτήματα. Και μπορεί να
είναι αμαρτήματα, καθώς το καθένα
απ’ αυτά εκφράζει και μια ακραία κα-
τάσταση, που μπορεί τελικά να φέρει
την καταστροφή. Αλλά θανάσιμα για
ποιον; Για τον διαπράττοντα το «αμάρ-
τημα» ή για το περιβάλλον του; Έπειτα,
γιατί επτά; Γιατί η ταπεινότητα, η ευ-
σπλαχνία, η αγνότητα, η φιλαλληλία, η
επιείκεια και η καλοσύνη και η εργατι-
κότητα, που είναι οι γνωστές αρετές, να
περιορίζονται στον αριθμό επτά; 

Από την αρχαιότητα, οι Χαλδαίοι σο-
φοί, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Ιν-
δοί και οι Πέρσες, ασχολούμενοι, και
καταγράφοντας τα συμβαίνοντα στη
φύση και παρατηρώντας τα φυσικά
φαινόμενα, κατέληξαν στο συμπέρα-
σμα ότι συμβαίνει κάτι το μαγικό με
τον αριθμό επτά. Αυτή η δοξασία, εν-
δεχομένως να επηρέασε την εξέλιξη
της ιστορίας, αφού τελικά φαίνεται να
ακολουθήθηκε, σε κάποιες περιπτώσεις
και η αντίστροφη πορεία. Δηλ. τα πα-
ρατηρούμενα ή τα καταγραφόμενα
«έπρεπε» να είναι επτά, ώστε το υπό
εξέταση σύνολο να έχει τη μαγική δύ-
ναμη που συνοδεύει τον συγκεκριμένο
αριθμό. Λέγεται, μάλιστα, ότι ο μεγά-
λος φυσικός Isaac Newton (Νεύτων),
μέτρησε έξι χρώματα στο φάσμα του
φωτός, αλλά για να συμπληρωθεί η
«επτάδα», πρόσθεσε και το λουλακί
(indigo) χρώμα, μεταξύ του μπλε και
του ιώδους... Αντίστροφα, σε άλλες πε-
ριπτώσεις, τα στοιχεία του συνόλου, αν
είναι περισσότερα, περιορίζονται, ώστε
να μην γίνει υπέρβαση του αριθμού
επτά. Έτσι, από την επτάδα των σοφών
της αρχαιότητας (Θαλής ο Μιλήσιος,
Βίας ο Πριηνεύς, Πιττακός ο Μυτιλη-
ναίος, Κλεόβουλος ο Ρόδιος, Σόλων ο
Αθηναίος, Περίανδρος ο Κορίνθιος και
Χίλων ο Λακεδαιμόνιος), απουσιάζουν
πολλοί και αξιόλογοι. Μεταξύ αυτών
και ο δικός μας, «ηρακλειώτης», με την
ευρύτερη έννοια, Επιμενίδης, γέννημα
– θρέμμα, της Κνωσού (κατά το Διο-
γένη το Λαέρτιο) ή της Φαιστού (κατά
τον Πλούταρχο). Ίδιο ρόλο έπαιξε ο
αριθμός επτά, στην καταμέτρηση των
θαυμάτων του αρχαίου κόσμου (Ο κο-
λοσσός της  Ρόδου,  η Πυραμίδα του
Χέοπα, ο τάφος του Μαυσώλου στην
Αλικαρνασσό, ο Φάρος της Αλεξάν-
δρειας, οι  Κρεμαστοί  κήποι της Βαβυ-

λώνας, το άγαλμα του Δία στην Ολυμ-
πία, ο ναός της θεάς Αρτέμιδας, στην
Έφεσο). Δεν μπορεί … θα υπήρχαν και
αρκετά άλλα μεγαλοπρεπή και ενδια-
φέροντα κτίσματα, που δεν συμπεριε-
λήφθησαν … για να μην χαλάσει η
επτάδα.

Από μαθηματική άποψη, ο αριθμός
«7» είναι ένας πρώτος αριθμός. Δηλ.
Διαιρείται μόνο από τον εαυτό του και
από τη μονάδα. Αυτό που τον κάνει
σπουδαίο, είναι ότι προκύπτει από το
άθροισμα του «4» και του «3», αριθμοί
που αντιπροσωπεύουν τα τέλεια σχή-
ματα «τετράγωνο» και «τρίγωνο». Για
τους Πυθαγόρειους, ο αριθμός 7 είναι
«αμήτωρ», αφού δεν είναι γινόμενο
παραγόντων, καθώς και «μυστηριώ-
δης», αφού τα επτά σημεία δεν μπο-
ρούσαν να δημιουργήσουν συμμετρία
σε ένα κύκλο. Στους «Επτά επί Θήβαις»
του Αισχύλου, 7 στρατηγοί εκστρατεύ-
σανε κατά της Θήβας και 7 ήρωες υπε-
ρασπίστηκαν … τις 7 πύλες της Θήβας.

Στο χώρο της μουσικής, ο αριθμός
επτά εμφανίζεται με τις νότες (ντο, ρε,
μι, φα, σολ, λα, σι) στη «δυτική» μου-
σική, όσο και με τις «πα, βου, γα δε, κε,
ζω, νη), στη βυζαντινή μουσική. Δεν
αποκλείεται, η ιδέα για τον αριθμό
επτά, να έχει σχέση και με το ότι κάθε
φάση της σελήνης διαρκεί επτά ημέ-
ρες.

Το ίδιο συναντούμε και στα επτά
άστρα που αποτελούν τη Μικρή Άρ-
κτο, στην οποία ανήκει και ο Πολικός
Αστέρας, όσο και τη Μεγάλη Άρκτο,
στον ουρανό. Άλλη παρατήρηση είναι

ότι τα ορατά με γυμνό μάτι ουράνια
σώματα του ηλιακού μας συστήματος
είναι επτά (Ήλιος, Σελήνη, Ερμής,
Αφροδίτη, Άρης, Δίας, Κρόνος). Και,
τελικά, τα φωνήεντα είναι επτά (Α, Ε, Η,
Ι, Ο, Υ, Ω).

Στη μυθολογία, ο αριθμός επτά εμ-
φανίζεται σε πολλές περιπτώσεις.
Όπως, επτά ήταν τα χρόνια που ο
Οδυσσέας έμεινε στο νησί της Καλυ-
ψούς, καθώς και η κιθάρα του θεού
Απόλλωνα είχε επτά χορδές, ενώ στη
αρχαία Σπάρτη, η εκπαίδευση των
νέων άρχιζε στα επτά τους χρόνια. Ο
Φιλοκτήτης έσπευσε με 7 πάνοπλα κα-
ράβια για να υπερασπιστεί τους Έλλη-
νες στην Τροία. 

Σύμφωνα με τον Όμηρο, ο θεός
Απόλλων είχε 7 αγέλες βοδιών και την
καταγωγή του Ομήρου διεκδικούσαν
επτά πόλεις… η Νιόβη είχε 7 γιους και
7 κόρες, ενώ 7 αγόρια και 7 κορίτσια
έστελναν κάθε χρόνο οι Αθηναίοι στο
Μινώταυρο, στην Κνωσό. Τα μέταλλα
που γνώριζαν στην αρχαιότητα ήσαν
επτά (Χρυσός, Άργυρος, Υδράργυρος,
Κασσίτερος, Χαλκός, Μόλυβδος, Σίδη-
ρος). Υπήρχε, στην αρχαιότητα η εμ-
μονή να κτίζονται οι πόλεις πάνω σε
επτά λόφους (επτάλοφος), όπως η
Ρώμη. 

Το ίδιο λέγεται και για την Κωνσταν-
τινούπολη, αλλά και για τη σημερινή
πρωτεύουσα της Ουγκάντας, την Καμ-
πάλα!!! Το αυτόνομο κράτος του Βατι-
κανού ιδρύθηκε στις 7/7 του 1929.

Ο αριθμός επτά απαντάται επίσης
συχνά στις θρησκείες. Έτσι, αναφέρον-

ται οι Επτά Ημέρες της Δημιουργίας,
αλλά και τα επτά Μυστήρια της Εκκλη-
σίας μας (Βάπτισμα, Χρίσμα, Θεία Ευ-
χαριστία, Ιεροσύνη, Εξομολόγηση, Ευ-
χέλαιο, Γάμος), καθώς και τα θαύματα
του Χριστού ήταν επτά, κατά τον
Ιωάννη. Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Νώε
έβαλε στην κιβωτό 7 ζεύγη ζώων και
πτηνών, ενώ ο Κατακλυσμός άρχισε 7
μέρες μετά την είσοδο του Νώε στην
κιβωτό. Την 7η μέρα μετά τον Κατα-
κλυσμό έστειλε το περιστέρι έξω. Αυτό
ταξίδεψε 7 ημέρες και 7 νύκτες μέχρι
να επιστρέψει στην Κιβωτό. Επίσης, οι
επτά παχιές και οι επτά αδύνατες αγε-
λάδες επί Φαραώ, καθώς και τα 7 καρ-
ποφόρα και 7 άκαρπα στάχια… δηλ. 7
έτη ευφορίας και 7 έτη δυστυχίας, στην
Αίγυπτο ... δηλ. επτά οι πληγές της Αι-
γύπτου. Επτά φορές ο βασιλιάς Δαυίδ
υμνούσε το Θεό, ο Μωϋσής είχε την
επτάφωτη λυχνία και τα μαλλιά του
Σαμψών είχαν επτά πλεξίδες, που του
έδιναν δύναμη. Επτά ιερείς κρατούσαν
επτά σάλπιγγες και περιέρχονταν επί 7
ημέρες τα τείχη της Ιεριχούς, που είχαν
επτά πύλες.  Και ίσως, να μην είναι τυ-
χαίο, που ο αριθμός επτά αναφέρεται
… 70 φορές στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ
η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε το  70
μ.Χ. Στην Καινή Διαθήκη, είναι επτά τα
δαιμόνια που ο Ιησούς εξέβαλε από τη
Μαρία τη Μαγδαληνή, επτά είναι οι
ευχές στο Πάτερ Ημών (3 για το Θεό
και 4 για τις ανάγκες του ανθρώπου).
Επτά ήταν οι επιστολές προς τις εκκλη-
σίες της Μικράς Ασίας και επτά οι
σφραγίδες της Αποκάλυψης. Και οι σο-
φοί που μετέφρασαν την Αγία Γραφή,
ήσαν …70, ενώ επτά είναι τα γράμ-
ματα στη λέξη ΧΡΙΣΤΟΣ!!!

Αλλά και οι Μωαμεθανοί οφείλουν
να επισκεφθούν 7 φορές τη Μέκκα, να
θυσιάζουν 7 κριάρια, να κάνουν 7 γύ-
ρους, γύρω από την ιερή πέτρα
Κάαμπα, να προσεύχονται 7 φορές και
έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται 7
φορές.

Στο χώρο του καλλωπισμού, επτά
μέρη του σώματος διακοσμούνται με
κοσμήματα: ο λαιμός, τα αυτιά, τα χέ-
ρια, τα πόδια το κεφάλι, η μύτη και η
μέση. Επτάνησα, είναι το σύμπλεγμα
των νησιών της Δυτικής Ελλάδας. Το
κείμενο αυτό, γράφτηκε με το λειτουρ-
γικό σύστημα Windows 7 και όπως λέει
το τραγούδι του Μάνου Χατζιδάκι, σε
στίχους του Μιχάλη Κακογιάννη: «Επτά
τραγούδια θα σου πω…»! Τώρα …
γιατί «Επτά»; Έεε, αυτό είναι ένα «επτα-
σφράγιστο» μυστικό!!!

Ep.Peripatitis@gmail.com

Διδάσκοντας στο Λύκειο
τους τρόπους ανάπτυξης
της θεματικής περιόδου,
πάντα λέω ότι ο δυσκολότε-
ρος τρόπος είναι η αναλο-
γία. Να μπορεί δηλαδή κα-
νείς να παραλληλίσει μια
κύρια «δύσκολη» ιδέα με
κάτι παρόμοιο και πιο
απλό, αντικείμενο συχνά
της εμπειρίας. Σκοπός δεν
είναι άλλος από την ευκολό-
τερη κατανόηση της ιδέας-
θέσης. Εδώ ανήκουν οι με-
ταφορές, οι αλληγορίες και
οι παραβολές (π.χ. η ζωή
είναι σαν αερόστατο, η πο-
λιτική είναι όπως το ποδό-
σφαιρο). Όσο πιο εύστοχη
η αναλογία, τόσο καλύτερη
η επιχειρηματολογία.

Γιατί τα γράφω αυτά; Με
αφορμή την ανάμειξη,
όπως λένε, του ΣΥΡΙΖΑ – διά
του κ. Μουλόπουλου – στην
επιχείρηση διάσωσης του
οικονομικά καταρρέοντος
δημοσιογραφικού οργανι-
σμού Λαμπράκη (ΔΟΛ).
Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι ο
παραλληλισμός του ΔΟΛ με
επιχείρηση – και μάλιστα με
οποιαδήποτε επιχείρηση –
δεν είναι καθόλου εύστο-
χος, θα εκθέσω μερικές
σκέψεις μου:

1. Ο ΔΟΛ έχει τεράστια
οικονομικά προβλήματα. Σε
τέτοιες περιπτώσεις – όπως
κάθε ιδιωτική επιχείρηση –
για να επιβιώσει πρέπει να
έχει τη στήριξη των τραπε-
ζών με δάνεια.

2. Ο κ. Μουλόπουλος
ανέλαβε να βοηθήσει, αν
και ο ίδιος εξ όσων γνω-

ρίζω δεν έχει καμία τέτοιου
μεγέθους οικονομική επι-
φάνεια ώστε να μπορεί να
λύσει το πρόβλημα.

3. Τι έχει λοιπόν; Μα φυ-
σικά τα μεγάλα του προ-
σόντα: τις σχέσεις του με το
κυβερνόν κόμμα και την
κυβέρνηση.

4. Θα πείσει, με αυτή του
την προίκα, τις τράπεζες να
στηρίξουν οικονομικά τον
ΔΟΛ; Ας πούμε ότι δεν
έχουμε κανένα λόγο να αμ-
φιβάλλουμε.

5. Εδώ αρχίζουν όμως οι
απορίες. Γιατί χρειάζονται
κομματικά και κυβερνητικά
πιστοποιητικά για να πει-
σθούν οι τράπεζες; Γιατί
άραγε δεν πείθονται αλ-
λιώς;

6. Και τι συμφέρον έχουν
όλοι αυτοί; Μέσα σε αυτή
την οικονομική στενότητα
δεν πείθουν πάντως ότι θέ-
λουν να στηρίξουν την πο-
λυφωνία στον τύπο, όταν
και υγιείς ακόμα επιχειρή-
σεις παρακαλούν κυριολε-
κτικά.

7. Επομένως, καταλυτικός
πρέπει να είναι ο ρόλος των
κομματικών και κυβερνητι-
κών παραγόντων. Διαφορε-
τικά, δεν θα τους «αναζη-
τούσε» ο κ. Ψυχάρης.

8. Ας πούμε όμως ότι όλα
πάνε από οικονομικής
πλευράς κατ’ ευχήν και ότι
ο ΔΟΛ σώζεται. Με τι αν-
τάλλαγμα; Διότι, βάσει των
όσων είπαμε μέχρι τώρα,
ανταλλάγματα πρέπει να
υπάρχουν.

9. Εδώ ακριβώς αρχίζει η
άστοχη αναλογία που λέ-
γαμε στην αρχή. Έστω ότι
έχουμε μια επιτυχή επιχεί-
ρηση που κατάντησε προ-
βληματική – «Μπισκοτέξ»
ας την ονομάσουμε. Αν αλ-
λάξει χέρια, για να κρατή-
σει τους πελάτες της, πρέ-
πει να συνεχίσει να κάνει τα
ίδια ποιοτικά μπισκότα, αν
όχι να τα κάνει και καλύ-
τερα. Σκοπός του νέου επι-
χειρηματία είναι βέβαια το
κέρδος.

10. Τι είδους «προϊόντα»
παράγει ο ΔΟΛ; Προφανώς
η άσκηση κριτικής και ο
έλεγχος δεν είναι μπισκότα.
Ούτε βγαίνουν από ένα και
μοναδικό πατρόν. Οι δημο-
σιογράφοι δεν είναι ούτε
αντικείμενα ούτε μηχανές.

11. Ποιος ο σκοπός, επο-
μένως, του «επιχειρηματία»
που ούτως ή άλλως δεν έχει
ο ίδιος λεφτά αλλά όμως
ούτε αρεστό του ήταν το
μέχρι τώρα προϊόν της επι-
χείρησης;

12. Φυσικό μου ακούγε-
ται να ασκήσει το κύρος
του για την «αλλαγή». Να
σταματήσει δηλαδή ο ΔΟΛ
τη σκληρή αντιπολιτευτική
κριτική και τα παρόμοια.

13. Και πώς εξασφαλίζε-
ται η συνέχεια της πώλησης
του μέχρι τώρα με υψηλή
ζήτηση ΔΟΛοπροϊόντος;
Να μείνει το ίδιο, πολύ
χλωμό μου φαίνεται. Και
εάν αλλάξει, θα προσαρμο-
στεί έτσι απλά ο καταναλω-
τής-πολίτης στη νέα ποι-
ότητα; Πάρα πολύ χλωμό
μου φαίνεται.

14. Άρα: Εάν συνεχίσει ο
ΔΟΛ να εξαρτάται από
τους πρόθυμούς του σωτή-
ρες τότε, είτε έτσι είτε αλ-
λιώς, θα μαραζώσει εντε-
λώς. Διότι, να συνεχίσει
όπως μέχρι τώρα, δεν είναι
δυνατόν. Δεν θα βρεθούν
τα όβολα των τραπεζών.
Εάν από την άλλη συμμορ-
φωθεί προς τας υποδείξεις,
θα στερηθεί το ρεγάλο των
πολιτών και τη διαφημι-
στική πίτα. Και τότε;

15. Συμπέρασμα: Νομίζω
ότι πετυχαίνει το σχέδιο
του ΔΟΛου κάθε εξουσίας.
Εάν δεν μπορούμε να τους
κάνουμε δικούς μας, ας
μην είναι κανενός. Δια της
σιωπής.

* Ο Κώστας Ν. 
Κωνσταντίνου 

είναι φιλόλογος 
στο 3ο Γενικό Λύκειο

http://kostas
konstantinou.com
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Χειρουργός

Οφθαλμίατρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Σ. ΣΙΓΑΝΟΣ

Επίκουρος 
Καθηγητής 

Παν/μίου Κρήτης
• Χειρουργική

Καταράκτη
• Μεταμοσχεύσεις & 

Παθήσεις Κερατοειδούς
• Θεραπεία Κερατόκωνου
• Laser Μυωπίας, 

Υπερμετρωπίας, 
Αστιγματισμού

IATΡΕΙΟ (με ραντεβού)

ΙΣΑΥΡΩΝ 105, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (παραλιακή, 

πάνω από S/M Χαλκιαδάκη)
Τηλ./Fax 2810.319769 

e-mail:
siganosc@gmail.com

Ιστορικά παράλογα

Η  Τουρκία  ως  μέλος του
ΝΑΤΟ  είναι σύμμαχος με
την  Ελλάδα,  η οποία  επί-
σης είναι μέλος του ΝΑΤΟ.
Και οι δύο χώρες  ανήκουν
στην ίδια συμμαχία. Παρά
ταύτα  οι Τούρκοι  συνεχώς
μας  απειλούν  ότι θα εισβά-
λουν στη χώρα μας και θα
αρπάξουν  τη Θράκη και τα
νησιά μας   στο ανατολικό
Αιγαίο, διότι κατά τη γνώμη
τους  είναι δικά τους. Τα
διεκδικούν. Καθημερινές
είναι οι παραβιάσεις  τους
στον εναέριο  και στον θα-
λάσσιο ελληνικό χώρο. Με
θρασύτητα δηλώνουν τις
αβάσιμες διεκδικήσεις
τους.  Και ο  αρχηγός της
συμμαχίας,  η Αμερική,  τσι-
μουδιά δεν βγάζει.

Όμως  δεν είναι το μόνο
παράλογο.

Το ΝΑΤΟ  ιδρύθηκε  για
να εμποδίσει την επέκταση
της  παλιάς  Σοβιετικής
Ένωσης  προς την Ευρώπη.
Συνεπώς είναι εχθρός  της
σημερινής Ρωσίας. Και
όμως ο ζόρικος πρόεδρος
της Τουρκίας  Ερντογάν,
γράφοντας στα παλιά  του
τα παπούτσια  τις υποχρεώ-
σεις του στο  ΝΑΤΟ, συ-
νήψε προσφάτως φιλία και
συμμαχία με τη Ρωσία, τον
εχθρό  του   ΝΑΤΟ. Και  Ρω-
σία και Τουρκία έγιναν ξαφ-
νικά φίλοι.  Ενώ η Ελλάδα,
πειθόμενη στις διαταγές του

Ομπάμα, κρατά ακόμη  το
εμπάργκο προς τη Ρωσία.

Πούτιν και Ερντογάν είναι
άκρως φιλόδοξοι ηγεμόνες,
που οδηγούμενοι από ατο-
μικό συμφέρον τελικώς τα
βρήκαν μεταξύ τους,  μολο-
νότι πριν από λίγο ήταν εχ-
θροί.  Τον  Νοέμβριο  2015
ρωσικά αεροπλάνα βομ-
βαρδίζοντας  στόχους στη
Συρία, μπήκαν , κατά τους
ισχυρισμούς  των Τούρκων,
στον τουρκικό  εναέριο
χώρο. Και οι Τούρκοι κατέρ-
ριψαν  ένα ρωσικό  τζετ.
Σκοτώθηκε και ο πιλότος
του. Σαν ο  Ερντογάν  να
έλεγε στον  Πούτιν: «Μη νο-
μίζεις ότι σε φοβάμαι…» βα-
σιζόμενος ασφαλώς  και
στην υποστήριξη του
ΝΑΤΟ. (Σύγκρινέ  το  τώρα
με τη συμπεριφορά των  Ελ-
λήνων  απέναντι  στις  συνε-
χείς  παραβιάσεις που
πραγματοποιούν οι  Τούρ-
κοι στη χώρα μας). Ο Πού-
τιν   εξοργίστηκε και απεί-
λησε την Τουρκία. Οι
σχέσεις τους είχαν γίνει  επι-
κίνδυνες.

Μετά  από το αποτυχη-
μένο πραξικόπημα  τον Ιού-
λιο  2016 στην Τουρκία  ,ο
Ερντογάν προέβη σε  ευ-
ρείες εκκαθαρίσεις.  Συνέ-
λαβε πολιτικούς, δημοσιο-
γράφους, δημόσιους
υπαλλήλους, δικαστικούς ,
στρατιωτικούς… όλους
τους κατά τη γνώμη του εμ-
πλεκομένους, κατά χιλιάδες.
Τους  φυλάκισε και τους βα-
σάνισε. Σκέφτηκε να εφαρ-
μόσει και  τη θανατική
ποινή  στη χώρα του. Η κρι-
τική από την Αμερική (του
Ομπάμα) και από   την  Ευ-
ρωπαϊκή  Ένωση ήταν έν-
τονη.

Και τότε ο πονηρός  Ερν-
τογάν  πιεζόμενος  στρά-
φηκε προς τη Ρωσία.  Ο
Πούτιν  παραμόνευε. Ο

Ερντογάν με επιστολή του
ζήτησε συγγνώμη  για την
κατάρριψη του ρωσικού αε-
ροπλάνου.  Ήταν  λάθος
πράξη. Και ο Πούτιν την  δέ-
χτηκε. Συγχώρησε τον Ερν-
τογάν. Και ξαφνικά οι πριν
από λίγο εχθροί  έγιναν φί-
λοι. Και ο Πούτιν  προσέ-
φερε και  βοήθεια στον πό-
λεμο  της Τουρκίας
εναντίον των  Κούρδων  της
Συρίας. Και άρχισε να τους
βομβαρδίζει!

Με τη φιλία αυτήν ο πο-
νηρός  Πούτιν  εξασφαλίζει
ελεύθερη διάβαση του στό-
λου του δια των  Δαρδανε-
λίων και εύκολη πρόσβαση
στο Αιγαίο και στην  ανατο-
λική Μεσόγειο. Τον συμφέ-
ρει πολύ. Γι’  αυτό  παρέ-
βλεψε ακόμη και τη
δολοφονία του  ρώσου πρε-
σβευτή  στην Άγκυρα από
φανατισμένο  τούρκο αστυ-
νομικό στις  19  Δεκεμβρίου
2016. Ο Ερντογάν  την πα-
ρουσίασε ως ενέργεια  τρο-
μοκρατών.  Και  ο Πούτιν
το παραδέχτηκε! Για να μη
χαλάσουν  οι   σχέσεις τους. 

Τέτοια  πολιτική  ασκεί  ο
ζόρικος  γείτονάς  μας  Ερν-
τογάν,  ο σύμμαχός  μας
στο  ΝΑΤΟ, το οποίο ιδρύ-
θηκε για να πολεμήσει τη
Ρωσία. Έγινε φίλος του
Πούτιν. Οι ηθικές και πολιτι-
κές υποχρεώσεις, κατά τη
γνώμη του, είναι για τους
βλάκες. Το συμφέρον είναι
εκείνο που προέχει. Και η
Αμερική εξακολουθεί να
σωπαίνει.

Και ο  Τραμπ, που,  ως
φαίνεται,  σκοπό του έχει
να ενισχύσει τους δυνα-
τούς, να αυξήσει τον
πλούτο τους  και να ξεκάνει
τους φτωχούς,   τους θαυ-
μάζει . Και τους δύο: Πούτιν
και  Ερντογάν.

* Ο  Αιμίλιος Ψαθάς
είναι εκπαιδευτικός

Του
Αιμίλιου Ψαθά*

Η πώληση του ΔΟΛοπροϊόντος

Του
Κώστα Κωνσταντίνου*

Ο αριθμός Επτά…

Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑΣ
Οι ακτίνες του ήλιου
Τη γη μας ζεσταίνουν
Οι άνθρωποι κουρασμένοι
Δεν ξαποστένουν.

Ας ήταν μια ηλιαχτίδα
Τη διαδρομή της να χάσει
Και στων ανθρώπων τις καρδιές
Τη φουρτούνα να κοπάσει.

Γιάννης Πετσαλάκης
(Το ποίημα «Η διαδρομή της ηλιαχτίδας» απέσπασε ειδικό

έπαινο στον 8ο διεθνή ποιητικό διαγωνισμό της Γερμανίας το
2008).
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