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ΓΕΓΟΝΟΤΑ

480 π.Χ: Η Μάχη των 
Θερµοπυλών. 300 Σπαρτιάτες και 
700 Θεσπιείς υπό τον Λεωνίδα 
αντιµετωπίζουν υπέρτερες 
περσικές δυνάµεις και πίπτουν 
επί του πεδίου της µάχης.

48 π.Χ: Η Μάχη των Φαρσάλων: 
Ο Ιούλιος Καίσαρ νικά τον 
Ποµπήιο και καθίσταται απόλυτος 
κυρίαρχος των ρωµαϊκών 
πραγµάτων. Τέλος της Πρώτης 
Τριανδρίας.

1173: Αρχίζει να κατασκευάζεται, 
από τον αρχιτέκτονα Μπονάνο 
Πιζάνο, το καµπαναριό του 
Καθεδρικού Ναού της Πίζας. 
Θα ολοκληρωθεί 199 χρόνια 
αργότερα και θα µείνει στην 
ιστορία ως ο Κεκλειµµένος 
Πύργος της Πίζας, επειδή από 
την αρχή της κατασκευής του 
παρουσίαζε κλίση.

1942: Η Συµφωνία αρ. 7 του 
Ντµίτρι Σοστακόβιτς ακούγεται για 
πρώτη φορά στο πολιορκηµένο 
Λένινγκραντ, από το οποίο 
έλαβε και τον υπότιτλό της 
(Λένινγκραντ).

1956: Απαγχονίζονται στις 
Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας 
από τις αγγλικές αρχές κατοχής 
οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ Ανδρέας 
Ζάκος (25 χρονών), Χαρίλαος 
Μιχαήλ (21 χρονών), και Ιάκωβος 
Πατάτσος, (22 χρονών).

1996: Τελετή λήξης των 26ων 
Ολυµπιακών Αγώνων της 
Ατλάντα. Η Ελλάδα κέρδισε 8 
µετάλλια. 4 χρυσά (Μελισσανίδης, 
Καχιασβίλι, ∆ήµας, 
Κακλαµανάκης) και 4 αργυρά 
(Κόκκας, Λεωνίδης, Σαµπάνης, 
Μπακογιάννη).

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

1776: Αµεντέο Αβογκάντρο, 
ιταλός φυσικός, γνωστός για 
το φερεπώνυµο νόµο που 
διατύπωσε και αφορά στη φυσική 
των αερίων. (Θαν. 9/7/1856)

1908: Αλβέρτος - Ισαάκ 
Μπεζερίδης, ελληνοαµερικανός 
συγγραφέας και σεναριογράφος. 
(Θαν. 1/1/2007)

1938: Ότο Ρεχάγκελ, γερµανός 
προπονητής ποδοσφαίρου, 
υπό την καθοδήγηση του 
οποίου η Εθνική Ελλάδος 
κατέκτησε το 2004 το Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθληµα.

ΘΑΝΑΤΟΙ

803: Ειρήνη η Αθηναία, 
αυτοκράτειρα του Βυζαντίου 
(797-802). (Γεν. 752)

1823: Μάρκος Μπότσαρης, 
αγωνιστής της ελληνικής 
επανάστασης του 1821. (Γεν. 1788)

1975: Ντµίτρι Σοστακόβιτς, ρώσος 
συνθέτης. (Γεν. 12/9/1906)

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Στο Το 1923 ο Haudenosaunee Chief 
Deskaheh ταξίδεψε στη Γενεύη για 
να µιλήσει ενώπιον της Κοινωνίας 

των Εθνών και να υπερασπίσει το δικαί-
ωµα των ανθρώπων να ζουν κάτω από 
τους δικούς τους νόµους και να έχουν τη 
δική τους Γη. Αν και δεν του επετράπη να 
µιλήσει, το όραµά του εξέθρεψε τις γενιές 
που ακολούθησαν.
Η 9η Αυγούστου καθιερώθηκε ως Παγκό-
σµια Ηµέρα Ιθαγενών το 1994 µε απόφα-
ση της Γ.Σ. του ΟΗΕ, µε σκοπό τη διεθνή 
συνεργασία για την επίλυση των προβλη-
µάτων που αντιµετωπίζουν οι ιθαγενείς 
στους τοµείς των ανθρωπίνων δικαιωµά-
των, του περιβάλλοντος, της ανάπτυξης, 
της εκπαίδευσης και της υγείας.
Σήµερα οι ιθαγενείς ανέρχονται σε 370 
εκατοµµύρια και ζουν σε 70 χώρες του 
κόσµου.

Απαντήσεις και ερωτήσεις για τον Φ. Κουβέλη

∆ιάβασα την κριτική που άσκησε ο Φ. Κουβέ-
λης στη συνέντευξη που έδωσε ο σ. ∆ραγασά-
κης. Εγκαλεί αυτόν και κατ’ επέκταση τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ προβάλλοντας το ερώτηµα «τι θα γίνει µε τις 
διεθνείς υποχρεώσεις, µε τις διεθνείς συµβάσεις 
τις χώρας». Πράγµατι είναι ένα ερώτηµα. Τι όµως 
θεωρεί ο Φ. Κουβέλης διεθνείς συµβάσεις; Προ-
φανώς, αναφέρεται στις υποχρεώσεις έναντι των 
δανειστών. Προφανώς άλλες διεθνείς συµβάσεις 
που πρέπει να τηρεί η χώρα δεν υπάρχουν. Θα 
πρέπει όµως να του υπενθυµίσω ότι η χώρα έχει 
αποδεχτεί τη «Χάρτα Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων 
της Ε.Ε.», η οποία έχει ενσωµατωθεί ως δίκαιο 
στην Συνθήκη της Λισσαβώνας και έχει συνταγ-
µατική ισχύ και την οποία συστηµατικά παραβιά-
ζουν οι µνηµονιακές κυβερνήσεις, ακόµα και την 
περίοδο που συµµετείχε ο ίδιος και το κόµµα του 
στην τρικοµµατική κυβέρνηση. Θα τον συµβού-
λευα λοιπόν να διαβάσει τη «Χάρτα Θεµελιωδών 
∆ικαιωµάτων της Ε.Ε.», και ειδικότερα τα παρα-
κάτω άρθρα, για να αντιληφθεί ότι η ευαισθησία 
του για τις διεθνής συµβάσεις της χώρας είναι 
επιλεκτική υπέρ των δανειστών και εναντίον των 
δικαιωµάτων.

Άρθρο 1: Για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Άρ-
θρο 5 παρ. 3: Για την εµπορία ανθρώπων. Άρθρα 
7 και 8: Για τον σεβασµό στην προσωπική και 
οικογενειακή ζωή, για την προστασία των δεδο-

µένων προσωπικού χαρακτήρα. Άρθρο 24 παρ. 
1: Για το δικαίωµα των παιδιών στην προστασία 
και τη φροντίδα που απαιτούνται για την καλή δι-
αβίωσή τους. Άρθρο 25: Για τα δικαιώµατα των 
ηλικιωµένων. Άρθρο 26: Για την ένταξη ατόµων 
µε εδικές ανάγκες. Άρθρα 27 και 28: Για το δικαί-
ωµα στην διαβούλευση και τις συλλογικές δια-
πραγµατεύσεις. Άρθρο 41 παρ. 3: Κάθε πρόσωπο 
έχει δικαίωµα στην αποκατάσταση εκ µέρους 
της κοινότητας της ζηµιάς που προξένησαν τα 
όργανα ή οι υπάλληλοί της κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους, σύµφωνα µε τις γενικές αρχές 
που είναι κοινές στα δικαία των κρατών - µελών. 
Άρθρο 54: Απαγορεύει την κάθε πράξη που κατα-
λύει τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες που ανα-
γνωρίζονται από τη Χάρτα Θεµελιωδών ∆ικαιω-
µάτων της Ε.Ε. Ειδικότερα θα έπρεπε να επιδείξει 
ευαισθησία στα άρθρα 27 και 28 δεδοµένου ότι η 
ουσιαστική κατάλυσή τους από τις µνηµονιακές 
κυβερνήσεις αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της 
∆ηµοκρατίας.

 Επίσης µεγάλη σηµασία έχει το άρθρο 41 διότι 
είναι ολοφάνερο πλέον ότι από «την άσκηση των 
καθηκόντων των οργάνων της Ε.Ε.» η χώρα µας 
έχει υποστεί τεράστια οικονοµική και ανθρωπι-
στική όχι απλά ζηµιά, αλλά καταστροφή, µε δεδο-
µένο και αναγνωρισµένο ότι το πρόγραµµα που 
εφαρµόστηκε ήταν από την αρχή λάθος.

Το πραγµατικό λοιπόν ερώτηµα δεν είναι αν 
θα ικανοποιήσουµε τους δανειστές, αλλά πώς θα 
προασπίσουµε τα συµφέροντα του λαού µας και 
µε ποιον τρόπο αυτοί που ευθύνονται για την κα-
ταστροφή θα συµβάλουν στην αποκατάστασή της. 
Για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει δίληµµα και το έχου-
µε τονίσει επανειληµµένα. Ανάµεσα στη σωτηρία 
του λαού και στους δανειστές προέχει η ζωή και 
η αξιοπρέπεια του λαού.

Τέλος, υπάρχει το ακροτελεύτιο άρθρο 54 που 
απαγορεύει κάθε παραβίαση των δικαιωµάτων. 
Αυτό είναι το πεδίο που η Ευρωπαϊκή Αριστε-
ρά υπερασπίζεται έναντι της αντιδηµοκρατικής 
εκτροπής που έχει επιβληθεί από τη νεοφιλε-
λεύθερη λαίλαπα, από τη µερκελικής έµπνευσης 
«οικονοµική διακυβέρνηση» και από τις τερά-
στιες «ειδικές οικονοµικές ζώνες» που θέλει να 
επιβάλει στην Ευρώπη. Αυτήν είναι και η βάση 
για την άλλη Ευρώπη για την οποία η Ευρωπαϊκή 
Αριστερά αγωνίζεται.

Όµως και ο Φ. Κουβέλης οφείλει να πει στον 
ελληνικό λαό σε ποια ακριβώς πολιτική οµάδα 
ανήκει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάποτε είχε χτυ-
πήσει την πόρτα του Κόµµατος της Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς. Τώρα; Όταν θα ανακαλύψει ότι η Ευ-
ρωπαϊκή Αριστερά είναι η πιο δηµοκρατική και η 
πιο φιλολαϊκή πολιτική οικογένεια, φοβάµαι πως 
µπορεί να είναι αργά.

Παγκόσµια Ηµέρα Ιθαγενών

Επιχείρηση 
«Μύτικας»

Παππάς Στέλιος, συντονιστής Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ

Οι «σύµµαχοι» και οι φασίστες της Χρυσής Αυγής
Πληθαίνουν τελευταία οι θαυµαστές της άλλης πλευράς του Ατλαντι-

κού, των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής... Οι φασίστες της Χρυσής 
Αυγής, σε ανακοίνωσή τους για την επίσκεψη του πρωθυπουργού στις 
ΗΠΑ, αναγνωρίζουν ως «συµµάχους» 
της χώρας, τις ΗΠΑ. Συγκεκριµένα, ζη-
τάνε από τον Αντ. Σαµαρά να ξεκαθαρί-
σει στον Οµπάµα πως «η Ελλάς συζητά 
ισότιµα µε τους συµµάχους της».

∆ε µας προκαλεί, βέβαια, εντύπωση 
που η Χρυσή Αυγή αναγνωρίζει σαν «σύµµαχο» της χώρας τις ΗΠΑ. 
Κόµµα του κεφαλαίου, η ναζιστική οργάνωση, δεν µπορεί παρά να 
αναγνωρίζει τη συµβολή και την υποστήριξη των Αµερικανών στην ελ-
ληνική αστική τάξη. Οταν βοµβάρδιζε µε βόµβες ναπάλµ τους µαχητές 
του ∆ΣΕ, όταν στήριζε τη χούντα των συνταγµαταρχών που θαυµάζει η 

Χρυσή Αυγή. ∆ε χρειάζεται να αναφέρουµε τα υπόλοιπα «έργα» των 
«συµµάχων»: Επιδροµές, πόλεµοι, χούντες, σφαγές σε όλο τον κόσµο. 
Αυτούς τους µακελάρηδες ονοµάζει «συµµάχους» η Χρυσή Αυγή.

Τέλος, τι εννοεί η Χρυσή Αυγή, 
όταν ζητά «ισοτιµία»; Επιδιώκει και 
ζητά να µεγαλώσει το µερίδιο της 
πίτας για τους Ελληνες καπιταλιστές, 
για τους εφοπλιστές και βιοµηχάνους 
που στηρίζει µε τη δράση της µέσα 

και έξω από τη Βουλή.
Γι’ αυτούς δουλεύει και η Χρυσή Αυγή, παιδί του σάπιου καπιταλιστι-

κού συστήµατος είναι. Γι’ αυτό θέλει και «συµµαχίες» µε τους ιµπερι-
αλιστές. Ο λαός να τους αποµονώσει και να τους στείλει εκεί που ανή-
κουν: Στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας.




