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μμετρα
Ο Καφενές μας..

Του Δημήτρη Τριχά*

Το Survivor, η Μυρτώ… κι εγώ!
ε
τη
Μυρτώ
ήμασταν
συμφοιτητές
στο
Αριστοτέλειο, στη Θεσσαλονίκη. Αποφοιτήσαμε, εγώ
στρατιωτικό, εργασία κ.λπ.
εκείνη συνέχισε και ακολούθησε ακαδημαϊκή καριέρα.
Καθηγήτρια στο ΑΠΘ, Οικολογία, Περιβάλλον. Αμφότεροι, οικογένεια, παιδιά, σταδιοδρομία, με λίγα λόγια:
χαθήκαμε. Τα χρόνια πέρασαν, έτσι που στο τέλος τα μετράει κανείς με δεκαετίες. Στο
διάστημα αυτό, πέρασα από
τη Θεσσαλονίκη μια – δυο φορές, πήγα στο πανεπιστήμιο,
έψαξα να τη βρω, όμως απουσίαζε. Μη φανταστεί κανείς
ότι έκαμα και την έρευνα που
κάνει το «Πάμε Πακέτο», η Αγγελική Νικολούλη, ή κάποιες
άλλες εκπομπές. Έτσι στην
τύχη, σαν να λέμε … ερασιτεχνικά, περαστικός και η προσπάθεια δεν απέδωσε…
Δεν ξέρω αν συμβαίνει το
ίδιο με όλες τις «κλάσεις».
Όμως, με τη δική μας έχουμε
φτάσει να κάνουμε ένα προσκλητήριο, έναν άτυπο απολογισμό… ποιος βρίσκεται –αν
βρίσκεται- και που, τι κάνει, τι
απέκαμε και με τι ασχολείται.
Κάποια στιγμή, από κεκτημένη ταχύτητα, η αναζήτηση
έλαβε και τηλεοπτικές διαστάσεις –επιτυχώς, με το Δημήτρη
από την Κερκυρα και τον
Αλέκο από τη Θεσσαλονίκη,
επίσης συμφοιτητές μου.
Έτσι έγινε και με τη Μυρτώ.
Πριν ένα χρόνο, την πέτυχα
στο Facebook. «Γίναμε φίλοι»,

Μ

τα είπαμε, όπως τα λέει κανείς
όταν μεσολαβούν 45 χρόνια
«σιγής ασυρμάτου», έστω και
γραπτώς, έστω και με συντομία και έλαβα την ευχάριστη
ανακοίνωση, ότι κατεβαίνει με
το Γιώργο στον Άγιο Νικόλαο.
Ο Γιώργος, καθηγητής και αυτός, είναι ειδικός σε θέματα
αγροτικής παραγωγής και
χρειάστηκε να βρεθεί με κάποιους καλλιεργητές στην περιοχή. Ευκαιρία για συνάντηση. Συνεννοηθήκαμε και
συναντηθήκαμε όλοι μαζί,
στην όμορφη πρωτεύουσα
του νομού Λασιθίου. Περάσαμε μια ευχάριστη μέρα με
τις αναμνήσεις να εναλλάσ-

σονται με τις πρόσφατες εντυπώσεις και κάποτε ήρθε η
ώρα του «έχε γεια». Κρατήσαμε επαφή, διαδικτυακά και
στην παρέα προστέθηκαν ο
Πάνος, η Φανή, επίσης συμφοιτητές… Πρόσφατα, η
Μυρτώ άρχισε να δημοσιεύει
στη σελίδα της φωτογραφίες
με φοίνικες, εξωτικά νησιά και
άλλα παρόμοια. Μην έχοντας
«δει το έργο από την αρχή»,
απλώς έβγαλα το συμπέρασμα ότι είχε πάει ταξίδι σε κάποια χώρα τροπική και χάρηκα, που έστω εκείνη μπορεί
να πραγματοποιεί υπερατλαντικά ταξίδια υπό τις παρούσες
συνθήκες. Σύμπτωση, που

Ο μεγάλος κίνδυνος
Η Γερμανία τον περασμένο αιώνα προκάλεσε δύο
παγκόσμιους
πολέμους
1914-1918 και 1940-1945 με
σκοπό και στόχο να γίνει κυρίαρχος στον χώρο της Ευρώπης και όχι) μόνο. Και
στους δύο αυτούς παγκοσμίους πολέμους ευτυχώς ηττήθηκε, αλλά ό,τι δεν κατάφερε
να πετύχει τότε με τα όπλα,
προσπαθεί να το επιτύχει σήμερα με ειρηνικά μέσα.
Η Γερμανία λοιπόν σήμερα
είναι η κυρίαρχη οικονομική
δύναμη της Ευρώπης, η
οποία έχει δημιουργήσει τεράστια πλεονάσματα, τα
οποία όμως δεν προήλθαν
μόνο από την εργατικότητα
του γερμανικού λαού και την
οργάνωση της ως χώρας,
αλλά κυρίως από την εκμετάλλευση των άλλων χωρών.
Αυτό συμβαίνει επειδή διαθέτει μεγάλη οικονομική φερεγγυότητα και λόγω της οικονομικής
ευρωστίας
της
δανείζεται από την Κεντρική
Ευρωπαϊκή Τράπεζα με μηδενικά επιτόκια και δανείζει
τις άλλες χώρες, οι οποίες,
επειδή δεν μπορούν να είναι
συνεπείς προς τους δανειστές
τους, αναγκάζονται να δανείζονται με πολύ υψηλό τόκο
και η Γερμανία να κερδίζει τεράστια ποσά. Έτσι λοιπόν
έγινε κυρίαρχη οικονομική
δύναμη σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο.
Επίσης, ένας άλλος παρά-

Του Ιωάννη
Ξηρουχάκη*

γοντας ο οποίος λειτούργησε
υπέρ της Γερμανίας, είναι το
γεγονός ότι όταν καθιερώθηκε το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα στις χώρες της ευρωζώνης, δεν τέθηκαν ενιαίοι
κανόνες για όλες τις χώρες,
αλλά οι κανόνες αυτοί ήταν
ευνοϊκοί υπέρ των οικονομικά ισχυρών, με αποτέλεσμα οι πλουσιότερες χώρες
να εκμεταλλεύονται τις φτωχότερες και να πλουτίζουν
ακόμη περισσότερο. Οι φτωχότερες χώρες λοιπόν μοιάζουν σαν έναν ιδιώτη, ο
οποίος παίρνει από την τράπεζα ένα στεγαστικό δάνειο,
το οποίο αν δεν πληρώσει έγκαιρα, τότε έρχεται η τράπεζα και του παίρνει το σπίτι.
Έτσι λοιπόν και οι δανειστές
όταν δεν πληρώνονται έγκαιρα τα κρατικά δάνεια,
προσπαθούν να δεσμεύσουν
ολόκληρη τη χώρα. Να σκεφτεί κανείς μόνο το γεγονός
ότι σχεδόν ολόκληρο το ση-

έγραψα το άρθρο για το Survivor και την απρόσμενα μεγάλη τηλεθέασή του. Δήλωσα
ότι δεν συγκαταλέγομαι στο
τηλεοπτικό κοινό του και εξέφρασα την άποψη, μεταξύ άλλων, γιατί τα γυρίσματα να
μην γίνονται στη χώρα μας,
με τα 16.000 χλμ. ακτογραμμής και τις άπειρες ερημικές
παραλίες. Έτσι κι αλλιώς, παιχνίδια στην παραλία παίζονται
σ’ αυτή την εκπομπή, κάτι σαν
παιδική χαρά για μεγάλους,
στην άμμο, ώστε και να μη
φεύγει συνάλλαγμα προς τα
έξω και μια παραπάνω ώθηση
στον τουρισμό μας θα ήταν…
Όπως κάνω, μετά τη δημο-

σίευση του άρθρου στην «ΠΑΤΡΙΣ», το προωθώ σε ένα κατάλογο παραληπτών, κυρίως
γνωστών μου, που βρίσκονται
εκτός Κρήτης. Έτσι, για ενημέρωση. Στον κατάλογο αυτό
βρίσκεται και η Μυρτώ. Χάρηκα που το διάβασε και ακολούθησε σύντομη ανταλλαγή
μηνυμάτων, στις σελίδες μας,
για περισσότερες επεξηγήσεις.
Συνοπτικά, αυτά που πληροφορήθηκα, είναι τα εξής: Ο τόπος που επισκέφτηκε και από
τον οποίο είχε στείλει τις πανέμορφες φωτογραφίες, ήταν ο
Άγιος Δομίνικος. Σκοπός του
ταξιδιού τους ήταν ποιος; Να
δει την εγγονή της, όπως μου

δήλωσε!!! Μου φάνηκε περίεργο, όμως… Ιδού η σύμπτωση: Ο σκηνοθέτης (ή βασικό στέλεχος στη σκηνοθετική
ομάδα) του Survivor είναι ο
γιος της! Ο Άγιος Δομίνικος
επελέγη για να μην υπάρχουν
επισκέπτες και το συνεργείο να
ασχολείται απρόσκοπτα με το
έργο του. Ταυτόχρονα και παράλληλα, γυρίζεται εκεί και το
Τουρκικό Survivor. Κάπου είχα
ακούσει ότι ο παραγωγός είναι
Τούρκος. Το τελευταίο, δεν
αποτελεί έκπληξη, καθότι
έχουμε πήξει στις τουρκικές
σειρές. Να, λοιπόν κι άλλη μία!
Το Νορβηγικό Survivor, που
γυρίζεται κάπου κοντά στην
Καλαμάτα, είχε ως αποτέλεσμα, τα νορβηγικά γραφεία
ταξιδίων, να μην προλαβαίνουν να κλείνουν θέσεις για
τους νορβηγούς, που θέλουν
να επισκεφτούν την Ελλάδα. Ο
αντίστοιχός μου νορβηγός αρθρογράφος, θα μπορούσε να
διαμαρτυρηθεί, γιατί τα γυρίσματα αυτά να μην γίνονται
στη Νορβηγία, με τις ατέλειωτες ακτογραμμές, λόγω
φιόρδ. Τι να γίνει, όμως. Παρά
την απέραντη ομορφιά τους,
δεν έχουν την εικόνα του …
τροπικού τοπίου, που έχει η
χώρα μας. Η πληροφορία είναι ότι τα γυρίσματα θα ολοκληρωθούν … στην Κρήτη!
Επιτέλους, επελέγη η σωστή …
ήπειρος! Να δούμε… Καλό θα
είναι και για τον εσωτερικό
τουρισμό μας. Και ίσως, όντας
πιο κοντά, η Μυρτώ να κατέβει και να ξαναδεί τη συνονόματή της εγγονούλα!!!
Ep.Peripatitis@gmail.
com

-Ήταν μικρός ο καφενές,
δέκ’ ανθρώποι, όλοι κι’ όλοι!
..εκεί σε μέρες γιορτινές..
καλές περνούσαμε στιγμές,
…καθημερνή και “σκόλη”.
-Ήταν μικρός ο καφενές,
μα ‘ταν κι’ η χόβολη που μας κρατούσε..
εκεί.. σ’ ανθρώπινες στιγμές,
μακριά απ’ του κόσμου τις φωνές..
..”πίναμε” τη ζωή,..που μας κυλούσε.
R:
- Στου Μπάρμπα Γιάννη ο καφενές,
πολλές ακούγονταν φωνές,
πολλές κι’ οι συζητήσεις..
είχε και άριστες τιμές,
καλό κρασί, καλός μεζές..
..πολλές κι’ οι αναμνήσεις.
-Ήταν μικρός ο καφενές,
κι’ είχαμε πολλά να πούμε..
αναθυμιές παλαιϊνές..
μα και για χώρες μακρινές,
..και γι’ ανθρώπους,.. που πεινούνε..
-Ξυλόσομπα,..ζεστή πατάτα..
..λίγο ξεροψημένη!
λίγο κρασί, και μια ντομάτα,
κι’ ο μπακαλιάρος,..με μιά σαλάτα..
..που μας χορταίνει.
-Στου Μπάρμπα Γιάνν’ ο καφενές..
.πολλές οι αναμνήσεις,
ζήσαμ’ ανέμελες στιγμές..
..είχε και πάμφθηνες..τιμές!
τώρα,..καιρό της κρίσης..
-Χρόνια μας άφησε προχθές..
στο καλό,..κύρ Μπάρμπα Γιάννη,
…εσίγησε κι’ ο καφενές..
μέρες που βρήκε γιορτινές..
..κι’ εμείς ψάχνουμε..”Ντουκιάνι”!
* Ο Δημήτρης Τριχάς είναι Τοπογρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.
dimtri43@yahoo.gr

ΠΕΡΙ ΣΚΥΛΙΩΝ Ο ΛΟΓΟΣ (σατιρίζοντας)
Σύντροφος εις τη μοναξιά πιστός είναι ο σκύλος,
πιότερο κι απ’ τον άνθρωπο καλύτερος είν’ φίλος!
Στα μάτια του μέσα θα δεις την αφοσίωσή του
κι ως φαίνεται πολύ καλή είναι η νόησή του.
Πολλά τα παραδείγματα κι από την Ιστορία,
δείχνουνε την ακλόνητη του σκύλου τη φιλία.
Είκοσι χρόνια έλειπε ο Οδυσσεύς μακριά του,
τον είδε και ξεψύχησε, κουνώντας την ουρά του!
Όμως δεν είναι σωστό, στο δρόμο να τ’ αφήνεις
κι εσύ για τη φιλία του αχαριστία δείχνεις.
Φαινόμενο απαράδεκτο η εγκατάλειψή του,
αδέσποτο μ’ άλλα σκυλιά στο δρόμο η ζωή του.
Να μην μπορείς περίπατο να κάνεις σ’ ένα πάρκο
από τσ’ αγέλες των σκυλιών μην πάθεις κάνα τράκο.
Δεν είναι λίγες οι φορές παιδάκια μα και γέροι
να δέχονται δαγκωματιές στο πόδι ή στο χέρι.
Μικρό κακό κάποιοι θα πουν, δαγκωματιά μικρή ‘ναι
μα κάποτε επικίνδυνη για τη ζωή μας είναι!
Πρόσφατα ένα πιτ-μπουλ σε άνδρα επετέθη
κι από το μένος του σκυλιού σε δυσκολία ευρέθη.
Χέρι σπασμένο, δαγκωνιές μ’ αγριότητα μεγάλη,
‘κατόν εξήντα (160) ράμματα του ‘καναν στο κεφάλι!
Αν δεν προλάβαινε, έμαθα, γείτονας με το γιο του,
δεν ξέρω ποιο θα ήτανε το τέλος το δικό του!
Εδώ θα θίξω ένα στραβό, θωρώ και φουρτουνιάζω,
στους δρόμους όταν θα βρεθώ και πάρκο πλησιάζω.
Κάποιοι το σκύλο βγάνουνε καθημερνά στη βόλτα,
μα έρχονται και κατουρούν στην ε-δική σου πόρτα!
Βράδυ πρωί με το λουρί το σκύλο βόλτα βγάνουν
κι εδώ κι εκεί οι σκύλοι τους τα κόπρανά τους κάνουν.
Στα πεζοδρόμια περπατείς, δε βρίσκεις να πατήσεις
κι ανέ πατήσεις τη «σκυλιά», φοβάμαι θα γλιστρήσεις!
Αφού το βγάνεις το σκυλί, κράτα και τη σακούλα,
για να μαζεύεις, είν’ σωστό, του σκύλου τη σκ…λα!!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑΚΗΣ

Η επιλογή των διευθυντών σχολείων και ο αντισυνταγματικός νόμος του 2015
μερινό χρέος της χώρας μας
αποτελείται από τους τόκους
των δανείων, που έλαβε κατά
το παρελθόν και επειδή δεν
μπορούσε, να πληρώνει έγκαιρα τις δόσεις του δανείου,
οι δανειστές απείλησαν τη
χώρα ακόμη και με πτώχευση και προσπάθησαν να
επιβάλουν όποιο άλλο μέτρο
εξαναγκασμού, όπως είναι η
απειλή εξόδου της χώρας
μας από την ευρωζώνη. Αν
όμως συνεχιστεί να εφαρμόζεται αυτή η οικονομική πολιτική του εξαναγκασμού και
της εκμετάλλευσης, φοβάμαι
ότι θα δημιουργηθούν πολλά
προβλήματα στον χώρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στις Χώρες της ευρωζώνης. Η πρώτη αντίδραση
λοιπόν υπήρξε ήδη με την
αποχώρηση της Μεγάλης
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση με Μπρεχτ και
επίσης οι τελευταίες προεδρικές εκλογές που έγιναν στη
Γαλλία, έδειξαν ότι ο γαλλικός
λαός ψήφισε σε ένα μεγάλο
ποσοστό του εναντίον της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Υπάρχει
λοιπόν ορατός ο κίνδυνος, αν
συνεχισθεί η ίδια οικονομική
πολιτική, να υπάρξουν πολλές
διασπαστικές τάσεις, με
απρόβλεπτες συνέπειες για
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ενωση.
* Ο κ. Ξηρουχάκης
Ιωάννης είναι πρώην
δ/ντής ΕΛΤΑ

Είναι πολύ ενδιαφέρουσες
οι απόψεις που ακούγονται
και γράφονται μετά την απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ) για την αντισυνταγματικότητα του τελευταίου νόμου (4327/1505-2015) με τον οποίο
επελέγησαν οι διευθυντές
σχολείων το 2015. Οι τότε εμπνευστές του (Μπαλτάς και
Κουράκης) για να ικανοποιήσουν τους κομματικούς δημοκόλακες που φαντασιώθηκαν
αμεσοδημοκρατία
εγκλώβισαν τους συλλόγους
των διδασκόντων σε μία ψευδεπίγραφη «νίκη». Το «μαζί
τα φάγαμε» στη νέα του εκδοχή: μαζί τους βγάλαμε - γι’
αυτό κάντε τώρα μόκο. Ημιμάθεια, πλήρης αμάθεια ή καλομελετημένο σχέδιο;
Αντιγράφω από τον αδαή
δάσκαλο του Ζακ Ρανσιέρ: «Ο
άνθρωπος που υπακούει στη
λογική δεν έχει ανάγκη ούτε
νόμους ούτε δικαστές. […]
Δεν υπάρχουν παράφρονες
εκτός από αυτούς που υποστηρίζουν την ανισότητα και
την κυριαρχία, αυτούς που
επιθυμούν να έχουν δίκιο. Η
λογική αρχίζει εκεί που σταματούν οι λόγοι που συγκροτήθηκαν με σκοπό να έχουν
δίκιο, αρχίζει εκεί που αναγνωρίζεται ισότητα: δεν πρόκειται για ισότητα θεσπισμένη
από το νόμο ή με τη βία, ούτε
για ισότητα που γίνεται παθη-

Του
Κώστα Κωνσταντίνου*

τικά δεκτή, αλλά για την ισότητα στην πράξη, που επιβεβαιώνεται σε κάθε βήμα…».
Δεν θα σταθώ στις διάφορες ιδέες για το δέον γενέσθαι. Άλλωστε ο αρμόδιος
υπουργός Κώστας Γαβρόγλου
δήλωσε το αυτονόητο, ότι θα
συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ. Παρόλο όμως
που γνώριζε από καιρό το περιεχόμενό της και παρά τις
βαρύγδουπες δηλώσεις του
φάνηκε για άλλη μια φορά η
ανοργανωσιά και η ανετοιμότητα (δεν θα ήθελα να πω και
ανεντιμότητα) με την οποία
αντιμετωπίζει το θέμα. Με βαριά καρδιά μάλιστα, αφού
κατά δήλωσή του η απόφαση
«τους κόβει τα πόδια».
Σέρβιραν έτσι στον εκπαιδευτικό κόσμο (ακόμα) μία
αυταπάτη ελέγχου και λαϊκής
βούλησης, χρήσιμο άλλοθι
για τους πάλαι ποτέ λαλίστατους και νυν άλαλους καθο-

δηγητές των συντεχνιών
(ΕΛΜΕ, ΟΛΜΕ). Κατασκεύασαν κάτι που, όπως αποδείχτηκε, αντιτίθεται στη βάση
των συνταγματικών μας θεσμών περί διαφάνειας, αξιοκρατίας και ισότητας. Και
αυτό συνέβη κυρίως επειδή
α) περιορίστηκαν απαράδεκτα οι επιλογές των υποψηφίων ως προς τα σχολεία που
μπορούσαν να θέσουν υποψηφιότητα, β) αποκλείστηκαν
οι υποψήφιοι που κατά τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων πήραν το
κάτω από 20% ποσοστό του
«έτσι θέλω» και γ) χωρίς καμία αξιολόγηση, ανώνυμα,
χωρίς λογοδοσία (και επομένως ανεύθυνα) διεγράφησαν
όχι πλέον μυστικά αλλά μυστικοπαθώς, οι σπουδές, οι εργασίες, το έργο και οι ικανότητες μη αρεστών ανθρώπων.
Και όλα αυτά για τη σημαία
του κομματισμού και στην
πλάτη του δασκάλου, που είναι υποχρεωμένος να τηρεί
τους όποιους νόμους. Δυστυχώς, ακόμη και μετά την απόφαση του ΣτΕ υπάρχουν εκείνοι που επιχειρηματολογούν
όχι πλέον στα όρια της γελοιότητας (μιας και έχει ξεπεραστεί ήδη από καιρό) αλλά
στα όρια της επικινδυνότητας, αν όχι του φασισμού. Για
Σύνταγμα και διάκριση εξουσιών, για σεβασμό των αποφάσεων της δικαιοσύνης,

ούτε λόγος.
Ακριβώς γι’ αυτό το λόγο
είναι που είπα στην αρχή ότι
δεν θα σταθώ στις διάφορες
απόψεις για το δέον γενέσθαι. Επειδή αποδεικνύεται
ότι η απειλή για τη δημοκρατία μας – η απειλή για τις αρχές επάνω στις οποίες αυτή
στηρίζεται – δεν εντοπίζεται
μόνον στους χρυσαυγίτες νοσταλγούς του ναζισμού αλλά
και σε όσους ζουν ανάμεσά
μας με μύθους μαζικοτήτων.
Ναι. Είναι αυτοί των οποίων
τα πολυκαιρισμένα αναγνώσματα της πατενταρισμένης
και ιδιόκτητης αριστεροσύνης (δεν γνωρίζω εάν είναι
σύριζα ή ξώφαλτσα) αρνούνται τα πρόσωπα των άλλων,
αφού ως ανομολόγητο αλλά
εμφανές
και
μοναδικό
«όραμά» τους έχουν τον
έλεγχο του κράτους και μέσω
αυτού τη χειραγώγηση του
εξαρτώμενου πολίτη. Να έχει
ο πολίτης ανάγκη το κράτος
για να λογικεύεται ως ψηφοφόρος. Δεν είναι δα και τίποτα καινούργιο. Να το βλέπεις όμως και από τους
πρώτη-φορά ηθικοπλεονέκτες; Στην πατρίδα μας υπάρχει, με άλλα λόγια, έλλειμμα
δημοκρατίας και περίσσευμα
βούλησης για την πάση θυσία
επιβολή. Το «ηθικό πλεονέκτημά» σου δηλαδή (αν
υπάρχει ολότελα) δεν το διατυμπανίζεις ως κεκτημένο

ούτε το περιφέρεις δίκην δίσκου αλλά αφήνεις τους άλλους να το γνωρίσουν στην
πράξη – για να σου το αναγνωρίσουν δικαιωματικά στο
τέλος. Εν προκειμένω, το
πρωθυπουργικό πάλαι ποτέ
σύνθημα «ή εμείς ή αυτοί»
προδίδει με το χειρότερο
τρόπο την απειλητικότερη δυνατή εξουσιαστική νοοτροπία
περί κοινωνικής δικαιοσύνης
εν ονόματι της ιδιωτικής λογικής. Η ισότητα και η αξιοκρατία όμως μένουν τότε ένα
γράμμα κενό, δυστυχούσες
μεταξύ της ισοπεδωτικής
απόρριψης του παρελθόντος
των «κακών άλλων» και της
εύκολης δικαιολογίας για
κάθε ανεκπλήρωτη υπόσχεση. Θέλω να πιστεύω ότι
εντός της Βουλής, με το νέο
νομοσχέδιο που έρχεται, το
Σύνταγμα στην Εκπαίδευση
θα αποκατασταθεί και ότι θα
υπάρξει σεβασμός στην
αστική μας δημοκρατία. Ότι
θα ισχύσει στο τέλος η αξιοκρατία στην πράξη από τουςθα-είμαστε-κάθε-λέξη-τουΣυντάγματος. Εάν όχι και
μέχρι τότε, τα νταούλια των
αγορών θα τα βαράμε μεταξύ μας. Για τον επικήδειο.
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