όσες φορές δε νοιώ θουµε την ασφυκτική πίεση των συνανθρώπων µας να µ ας
αλλ άξουν για το κ αλό µ ας; Να µπούµε στο
«σωστό δρόµο». Στις σχέσεις µ ας, στη δουλειά
µας, στην πολιτική. ∆ιαβ άζοντας τη συνέντευξη που έδωσε ο ισραηλινός συγγραφές Αµος
Οζ στον Θανάση Λ άλ α κράτησα ένα µικρό
κοµµάτι:
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«…Πάρτε παράδειγµα τους ανθρώπου ς
που λειτουργούν µε φανατισµό, όποια και αν
είναι τα πιστεύω τους. Αριστερούς, δεξιούς,
κεντρώους, µουσουλµάνους, χριστιανούς,
εβραίους... οποιονδήποτε λειτουργεί µε φανατισµό. Έχω παρατηρήσει ότι ο φανατικός
λειτουργεί 100% δηµόσια, δεν λειτουργεί
ποτέ ιδιωτικά. ∆εν έχει ιδιωτική ζωή. Ο φανατικός ενδιαφέρεται πάντα περισσότερο για
σένα παρά για τον εαυτό του. Είναι πάρα
πολύ αλτρουιστής. Θέλει να σε αλλάξει. Συνεχώς λέει ότι σε αγ απάει και θέλει να σε
αλλάξει. Όλη την ώρα όµως ασχολείται µε τα
δικά σου. Αν καπνίζεις, θέλει να σου αλλάξει
αυτήν τη βλαβερή συνήθεια. Γι α το κ αλό
σου. Αν ψηφίζεις, θέλει να σου αλλάξει αυ τό
που ψηφίζεις, πάλι για το καλό σου. Πέφτει
συνεχώς στον λαιµό σου για να σε αγκαλιάσει. Αν αποδειχθεί ότι τελικά δεν αλλάζεις
και τόσο εύκολα, τότε θα σε στραγγαλίσει.
Είτε έτσι είτε αλλιώς, σου έχει καθίσει στον
λαιµό, Γιατί; ∆ιότι ο φανατικός δεν έχει δικό
του εαυτό, δεν έχει ιδιωτική ζωή και επιπλέον δεν έχει καµία αίσθηση του χιούµορ. ∆εν
έχω δει ποτέ ως τώρα φανατικό που να έχει
αίσθηση του χιούµορ. Νοµίζω ότι αυτό απαντά στην ερώτηση σας για τα όσα συµβαίνουν
έξω από την πόρτα κ αι µέσα από αυ τήν. Ο
φανατικός δεν µπορεί να µείνει µέσα. Αν
µείνει µέσα, νιώθει σαν να τον έχουν κλείσει
φυλακή...»
«…Νοµίσω ότι είναι θανάσιµοι κίνδυνος
για έναν άνθρωπο το να µην έχει ιδιωτική
ζωή. Όπως και το να µην έχει µία πόρτα που
θα τον βγάζει από τη δηµόσι α ζωή. Θυµάστε,
κύριε Λάλα, όταν ήµασταν µικροί και µας
έλεγαν οι γονείς µας «αύριο θα πάµε στον

Ζωολογικό κήπο»; Όλη τη νύχια ονειρευόµασταν τον ζωολογικό κήπο. Από τον ενθουσιασµό µας δεν µπορούσαµε να κλείσου µε
µάτι. Τ ο πρωί σηκωνόµασταν πολύ νωρίς,
ντυνόµασταν γρήγορα γρήγορα κ αι πηγαίναµε στον ζωολογικό κήπο. Έκανε ζέστη κι εµείς βλέπαµε το ένα ζώο µετά το άλλο. Κι
άλλο ζώο, κι άλλο ζώο... Τ α πόδια µας πονούσαν, νιώθαµε κουρασµένοι κ αι το µόνο
που θέλαµε ήταν ν α ξ αναβρεθούµε στη δροσιά του νηπιαγωγείου, µε τις κουρτίνες κλειστές, να κ άνει ησυχία και ν α µη βλέπου µε
πια άλλα ζώα. Αν όµως µέναµε στο σπίτι πολύ καιρό, τότε πάλι θα θέλαµε να πάµε, αν
όχι στον ζωολογικό κήπο, στο λούν α παρκ ή
κάπου αλλού. Αυτός είναι ο ρυθµός. Μέσα
και έξω, µέσα κ αι έξω. Σε όλα τα πράγµατα.
Μερικές φορές, όταν διαβ άζω έν α βιβλίο, είναι σαν να πηγαίνω στον ζωολογικό κήπο.
Αυτό όµως συµβαίνει επειδή είµαι τυχερός
και διαθέτω πολλή φαντασί α. Και βιβλίο να
µην έχω, πάλι µπορώ να πάω στον ζωολογικό
κήπο, µέσα στο µυαλό µου. Ο φανατικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να µείνει
στον ζωολογικό κήπο. ∆εν θέλει µε τίποτα ν α
ξαναγυρίσει πίσω στο σπίτι. Θέλει συνεχώς
να είναι εκεί. Λειτουργεί όπως οι τοξικοµανείς.
Χρειάζεται συνεχώς αυτήν τη δηµοσιότητα».
ΒHMAGAZINO Κυριακή 29 Μαΐου 2005

ολλές φορές ακούγεται τελευταία το εκπαιδευτικό σύστηµ α της Φινλ ανδίας…
Τ ο κείµενο που ακολουθεί είναι του Χρήστου
Μιχαηλίδη.

Π

ΠΡΙΝ από µερικούς µήνες το περιοδικό
«Newsweek» είχε κάνει ένα θαυµάσιο ερευνητικό ρεπορτάζ, επιλέγοντας περίπου πενήντα χώρες σ' όλο τον κόσµο ως τις καλύτερες,
την κάθε µία ξεχωριστά, σ' έν αν συγκεκριµένο τοµέα της ζωής. Η Ινδία, φερ’ ειπείν, επελέγη ως «η καλύτερη χώρα για να κάνει κάποιος επενδύσεις αυτή τη στιγµή». Η Γερµα-

νία ως «η καλύτερη χώρα για να αρρωστήσεις», αφού, σύµφωνα µε το περιοδικό, έχει
το καλύτερο σύστηµα υγείας. Εκείνο όµως
που µου έκανε µεγάλη εντύπωση και που
ξεχώρισα ως επιλογή, ήταν το να είσαι µαθητής στη Φινλανδία - τη χώρα «µε την καλύτερη παιδεία στον κόσµο». Τ ο έψαξα λιγάκι, να
µάθω το πώς και το γιατί...
ΣΥΜΦΩΝΑ µε τα τελευταία στατιστικ ά
στοιχεία του Οργανισµού Οικονοµικής Ανάπτυξης και Συνεργασί ας (γνωστότερου ως
ΟΟΣΑ), προκύπτει ότι τα 15χρονα παιδιά
στη Φινλανδία έχουν το υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο διεθνώς. Στη χώρα αυτή η προσχολική εκπαίδευση δεν αρχίζει από το νηπιαγωγείο, σε ηλικίες άγριες, όπως εδώ, αλλά µε τη λεγόµενη προδηµοτική τάξη στα 6
τους χρόνια. Ακολουθεί το comprehensive
school, δηλαδή ένα ενιαίο σχολείο, δηµοτικό
και γυµνάσιο, από τα 7 έως τα 16 χρόνια.
Και ολοκληρώνεται ο κύκλος της µέσης εκ παίδευσης, όπως τη λέµε εµείς, µε το ονοµαζόµενο «ανώτερο δευτερεύον ή επαγγελµατικό σχολείο», όπου φοιτούν οι µαθητές από το
16ο έως και το 19ο έτος της ηλικίας τους.
Από τους στατιστικούς πίνακες του ΟΟΣΑ
βλέπουµε ότι οι µαθητές 7 -14 ετών στη Φινλανδία περνούν τις λιγότερες ώρες στο σχολείο από όλους του ς άλλους µαθητές στον
κόσµο κ αι δεν τους φορτώνουν οι καθηγητές
τους µε δουλειά για το σπίτι κ αι µε ανούσια
τεστ στην τάξη. Εννοείται ότι δεν υπάρχουν
εκεί φροντιστήρια – άγνωστη λέξη. Παρ’ όλα
αυτά, τα παιδιά της Φινλανδίας έχουν το
υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο παγκοσµίως,
είναι 4οι στον κόσµιο στα µαθηµατικά και
πρώτοι, στην Ευρώπη, ενώ στις φυσικές επιστήµες πάλι πρώτοι στην Ευρώπη κ αι 3οι διεθνώς. Τ ο 65% των νέων συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στα πανεπιστήµια της χώρας. Και, το σπουδαιότερο απ' ό-

λα, η Φινλανδία έχει το δεύτερο υψηλότερο
ποσοστό δαπανών για την παιδεία στον κόσµο. Πρώτη είναι η Αµερική.
Τ ΟΥΟΥΛΑ ΧΑΑΤΑΪΝΕΝ, υπουργός Παιδείας της χώρας, εξηγεί πολύ απλά: «∆εν
µπορούµε να ανταγωνιστούµε τις χαµηλού
κόστους οικονοµίες της Ασίας, άρα είναι θέµα οικονοµικής επιβίωσης για µας να επενδύσουµε πολύ γενναία στην παιδεία, στην
πρακτική εκπαίδευση των νέων µας και
προπαντός στην επιστηµονική έρευνα». Κατά
την κ. Χαατάινεν, το κλειδί της επιτυχίας
στην παιδεί α είναι το λεγόµενο «ενοποιηµένο
σχολικό σύστηµα», που σηµαίνει ότι το παιδί
µένει στο ίδιο σχολείο από τα 7 έως τα 16
του χρόνια, αντί να αλλάζει συνέχεια από το
νηπιαγωγείο, ως το δηµοτικό, το γυµνάσιο
και το λύκειο.
∆ΕΝ είναι λόγια του αέρα.
Πριν από ένα µόλις µήν α, στην ετήσια έκ θεση του, το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ
ξεχώρισε τη Φινλανδία ως «την πιο ανταγωνιστική οικονοµία του κόσµου» και απέδωσε
αυτήν την επιτυχία αποκλειστικά κ αι µόνο
«στην παιδεία και στην κουλτούρα της καινοτοµίας», που έχουν απλωθεί «σε όλα τα
στρώµατα της κοινωνίας». Η Φινλανδή υπουργός Παιδείας, µιλώντας χθες στην τηλεόραση του BBC, υπογράµµισε ότι στη χώρα της «οι γονείς γαλουχούν τα παιδιά τους
να αγαπούν το διάβασµα» και γι' αυτό δεν θα
βρείτε πόλη ή κ αι χωριό εκεί που να µην
έχει δηµόσια βιβλιοθήκη, µικρή ή µεγάλη.
Α, και µια τελευταία λεπτοµέρεια: το εκπαιδευτικό σύστηµα δεν έχει αλλάξει τα τελευταί α 20 χρόνια. Εµπλουτίζεται, βελτιώνεται,
αναθεωρείται αλλά δεν αλλάζει η βασική του
δοµή, όπως την περιγράψ αµε πιο πριν. Όποιο κόµµα κι αν κυβερνήσει...
Ελευθεροτυπία στις 25/11/2004

λο και πληθαίνουν οι εθνικές νίκες
µας…Ποδόσφ αιρο, Γιουροβίζιον… Όλο
και πιο συχνά η γαλ ανόλευκη κυµ ατίζει περήφανη… όλο και πιο συχνά νιώθω πως βρίσκοµαι αλλού…. Νέοι ήρωες εµφανίζονται…
∆εν είναι οι άνθρωποι του µόχθου, αυτοί που
πασχίζουν για το κοινό κ αλό… Ακριβοπληρωµένα αστέριά γίνονται τα ινδάλµατα µια κοινωνίας που αναζητά άρτο κ αι θεάµ ατα… Και
κοντά τους πολιτικοί και παπ άδες να συναγωνίζονται ποιος θα πρωτοεµφανιστεί πλ άι
τους…
Τ ο παρακ άτω κείµενο το είχα βρει π αλιά
στο Indymedia Athens - µια ανοιχτή συλλογι-
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κότητα ατόµων που προσφέρουν άµεση και µη
εµπορευµατική πληροφόρηση. Γράφτηκε πριν
2 χρόνια. Μέσα στη ακρότητά του βρίσκω και
τον εαυτό µου…
«Μπορώ ακόµη, να κλαίω και να γελώ κατά βούληση ;
Μπορώ να αηδι άζω ακόµη; ή πλέον θα
µου το απαγορέψουν οι τρόπον τινά εθνοπερήφανοι µεν, αριστεροί δε, σύντροφοί µου.
Γιατί όσοι δεν χάρηκ αν µε την νίκη είναι
για γέλια, για κλάµατα, ή για τα Τ άρταρα;
Γιατί έπρεπε να χαρώ µε την νίκη του
Μπασινά ή του ∆έλλα (να µην αδικήσω τον
Χαριστέα, η κίνηση τη στιγµή του θριάµβου
µε την φανέλα που έγραφε Μικου µε κέρδισε
για πάντα, η τον Βρύζα που «παρέλειψε» το
απλωµένο προς προσκύνηση χέρι του Χριστόδουλα);
Είναι πιο κολλητοί µου αυτοί, από τον
Ανρί , τον Μπάλακ , τον Ρ ουι Κοστα , η τον
Νέτµεθ;
Θα µοιραστώ την δόξα, την φήµη η το
πριµ τους;
Θα πάρω και εγώ άδεια για πρακ τορείο,
για βενζινάδικο, ή θα γίνω και εγώ αργόµισθος αεί συνταξιούχος;
Μοιραζόµαστε µήπως τον ίδιο πνευµατικό
(ακόµα κ αι αυτός παρήλασε) µε τον Ζαγοράκη;
Σκίρτησα όµως µε το γκολ , όπως µε κάθε
γκολ που βάζει µια µικρή οµάδα κ ατά µιας
πολύ µεγαλύτερη της, ειδικά όταν το β άζει
σε νεκρό χρόνο.
Παρέλειψα όµως, να πάρω το γκάµπριο
µου, να ντυθώ την αρχαιοελληνική χλαµύδα
µου και να συµφορήσω µε χιλιάδες άλλους
αναστηµένους τσολιάδες απογόνους του Κολοκοτρώνη το νταουν ταουν.
Είναι τόσο τραγική η κατάστασή µου;
Παρέλειψα ακόµη ν α υποδεχτώ τις συζυ γούς των Ηρώων στο Στάδιο του Θριάµβου,
πήρα όµως την δόση µου από τους παππούδες του ς κουµπάρους κ αι τους γείτονες των
Θεών.
Μπορώ να ελπίζω σε συγχώρεση που δεν
στριµώχτηκα, ως όφειλα, στην επινίκια φιέστα σας;
Ή µήπως θα τιµωρηθώ για την αντεθνική
στάση µου;
Ή βαριοπούλα των τσολιάδων θα είναι η
τιµωρία;
Αλήθεια κιόλας, η βαριοπούλα του ∆έλλα
του τσολιά που έχει ζυγιστεί;
Πως εκατοµµύ ρια λαού γνωρίζουν µε τόση
σιγουριά ότι είναι βαριά;

Υ.Γ. Αυτό το Ελλαδάρα τι ακριβώς σηµαίνει; Υπερθετικός του Ελλάδα είναι; Τ ο Ελληνάρας το κ αταλαβαίνω (αυτός που έχει περισσότερο DNA % απο τον Μέγα Αλέκο) Αλλά Ελλαδάρα; Προέρχεται από την αττική,
την ελληνιστική ή την νεοελληνική εκδοχή
της γλώσσας;
Υ.Γ2 Τ έτοια επίθεση που δεχόµαστε από
την αριστερά, όλοι όσοι δεν συνεπαιρνόµαστε
από εθνικούς θριάµβους, έχουµε να δεχτούµε από τα χρόνια της σκληρότερης δεξιάς.
Η αριστερά πλέον σε νέους ρόλους.
∆εν µας επιτρέπει ούτε να φρικάρουµε
µπρος στην µαζική επίθεση της βαρβαρότητας.
Κάντε µας λοβοτοµή, παράλληλα κ αι µε
µια εγκεφαλική πλύση, όλοι µαζί θα κλαίµε,
όλοι µαζί θα γελάµε. Αυτό δεν θέλετε; Αηδία.
Για πάντα κουρδιστό θα είναι το πορτοκ άλι,
όποιος και να το κουρδίζει»
Γράφτηκε από κουρδιστό πορτοκάλι
(Παρασκευή
9
Ιουλίου
2004
στο
Indymedia Athens)

αδίζοντας στα µονοπάτια του ίντερνετ
βρέθηκα σ’ ένα από τα πολλά φόρουµ.
∆ιάβ ασα εκεί τις ιστορίες του Νεκτάριου που
έγραψε ο Φαέθων(;). Μια απ’ αυτές είναι εδώ
ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται στο:
http://www.phorum.gr/viewtopic.php?t=44
24&start=442 …
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Η ΑΝΩΤ ΕΡ ΟΤΗΤ Α
Τ ΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ
Είµαι ο γνήσιος εθνικόφρων Έλλην Νεκτάριος. Ό ταν λέµε Έλλην εννοούµε αυθεντικός απόγονος της απαράµιλλης φυλής των
αρχ αίων Ελλήνων. Όσα ψέµατα κ αι αν λένε
τα κουµούνια και ότι και να λένε οι ψευτοπροοδευ τικοί διεθνιστές της δεκ άρας, η Ελληνική φυλή δεν είναι σαν τις άλλες, είναι
σαφώς ανώτερη από κ άθε άποψη και αυ τό
θα σας το αποδείξω ατράνταχτα.
Για την κ αταγωγή των Ελλήνων υπάρχουν
πολλές θεωρίες. Η πιο πιθανή που εξηγεί την
ανωτερότητά του ς από τις άλλες φυλές, είναι
ότι ήρθαν από άλλο πλανήτη, πιθανόν από
το Σείριο. Υπάρχουν σαφέστατες αναφορές
για διαστηµόπλοι α, κινητά τηλέφωνα και
υπολογιστές τα οποία κ ατείχαν οι πρόγονοί
µας κ αι τα οποία υπάρχουν ακόµα κρυ µµένα και φυλάσσονται από την οµάδα Έψιλον,

αλλά δεν µου επιτρέπεται να επεκ ταθώ περισσότερο γι αυτά.
Η µεγάλη ποιοτική διαφορά των αρχαίων
Ελλήνων φάνηκε πολύ γρήγορα από τα µεγαλουργήµατά τους. Όλες οι επιστήµες στη
γη και όλες οι ανακαλύψεις από τους προγόνους µας δηµιουργήθηκαν. Όλα τα µεγάλα
µνηµεία της ανθρωπότητας είναι έργα Ελλήνων. Και δεν µιλάω µόνο για τον Παρθενώνα,
την Κνωσό, την Αγία Σοφία και όλα αυτά που
όλοι παραδέχονται. Μιλάω και γι’ αυτά που
άλλοι µας έκλεψαν ή τα φτιάξαµε εµείς γι’
αυτούς. Για παράδειγµα οι πυραµίδες των
Αιγυπτίων έγιναν µε σχέδια τα οποία εκλάπησαν από τους αρχαίους Έλληνες, το σινικό
τείχος χτίστηκε από Έλληνα µηχανικό, τα
µεγάλα αστεροσκοπεία των Ατζέκων είναι έργα Ελλήνων. Και για να πάµε στα σύγχρονα
η θεωρία της σχετικότητας είναι δηµιούργηµα του Έλληνα Καραθεοδωρή και του την
έκλεψε µε δόλο ο εβραίος Αϊνστάιν. Και για
να µην πολυλογούµε δεν υπάρχει επιστήµη
σήµερα που να µην στηρίζεται στις βάσεις
που έβαλε ο Αριστοτέλης κ αι οι άλλοι πανµέγιστοι Έλληνες. ∆ηλαδή αν δεν υπήρχαν
οι ξεχωριστοί και ανώτεροι Έλληνες η ανθρωπότητα σήµερα θα ζούσε ακόµα σε σπηλιές.
Όλα αυτά τα έχει αποδείξει η βιολογία µε
τον πλέον αναµφισβήτητο τρόπο. Βρέθηκε
ότι µέσα στα κύτταρα των Ελλήνων βρίσκονται στα γονίδια και στα χρωµατοσώµατα και
σε µεγ άλη ποσότητα κ άποια ανώτερα συστατικά τα οποία δεν υπάρχουν ούτε σε ίχνη
στους άλλου ς λαούς. Είναι τα συστατικά εκείνα που δίνουν µας τη νίκη όταν χρειάζεται, οδηγούν σε υψηλές πνευµατικές λειτουργίες και µας οδηγούν στη δηµιουργία
πολιτισµού ανά τους αιώνες.
∆ιάβασα πρόσφατα µία σοφή επιστηµονική ανάλυση για τα Ελληνικά χρωµατοσώµατα Χ, Ψ, και Ω νοµίζω και έµεινα κατάπληκτος για το µεγ αλείο της φυλής µας. ∆εν ξέρω και πολλά από βιολογία και δεν τα πολυκατάλαβα όµως ένοιωσα την ανωτερότητα
του έθνους µας. Τ ο σπουδαιότερο κ αι το σηµαντικότερο στα Ελληνικά προικισµένα
χρωµοσώµατα είναι η θρησκείας µας η Ορθοδοξία. Είµαστε προικισµένοι να είµαστε
Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ελλάδα σηµαίνει Ορθοδοξία! Γι αυτό δεν είναι και δυνατόν ένας
αληθινός Έλλην να είναι κοµουνιστής.
Επίσης η βιολογία έχει αποδείξει περίτρανα τη συνέχεια της ελληνικής φυλής από
την αρχ αιότητα µέχρι σήµερα. Τ α ανθελληνικά κουµούνια προσπαθούν να µας πουν τη
βλακεία ότι έχουν γίνει πολλές επιµειξίες µε

άλλες φυλές κ αι οι σηµερινοί Έλληνες δεν
έχουν φυλετική σχέση µε τους αρχαίους.
Αυτό είναι αισχρό ψέµα! Πέρα από το ότι η
βιολογία έχει αποδείξει την πλήρη κ αθαρότητα της ανώτερης Ελληνικής φυλής ανά
τους αιώνες, υπάρχει και η κοινή λογική
που τα κουµούνια και οι ψευτοκουλτουριάρηδες αρνούνται: Ένας σε όλα ανώτερος λαός
σε καµί α περίπτωση δεν θα δεχόταν να επιµειχθεί µε κ ατώτερα όντα όπως τούρκοι, αλβανοί, σλάβοι, άραβες, βενετοί, φράγκοι,
ρωµαίοι, σαρακηνοί κλπ. Έτσι η φυλή µας
είναι καθαρή, αµόλυντη και ανώτερη όλων.
Μετά από εµάς ίσως οι Γερµανική Άρια φυλή µόνο ακολουθεί.
Θα µου πείτε γιατί τότε δεν είναι όλοι οι
Έλληνες τέλειοι; Η απάντηση είναι ότι υπάρχουν διαβαθµίσεις στην περιεκτικότητα των
γονιδίων µας σε Ελληνική ουσία. Υπάρχουν
και αυ τοί που έχουν µειωµένη αλλά κ αι µερικοί που δεν έχουν καθόλου. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι ελαττωµατικοί, οι άρρωστοι,
τα κ ατακ άθι α. Είναι αυτοί που γίνονται κοµουνιστές, οµοφυλόφιλοι και άθεοι, αν και
συνήθως τα αποβράσµατα αυ τά είναι συγχρόνως και τα τρία µαζί. Είναι αυτοί οι οποίοι αµφισβητούν ακόµα και τα θαύµατα των
Αγίων µας!
Απέδειξα λοιπόν επιστηµονικά ποιοι είµαστε εµείς οι γνήσιοι καθαροί Έλληνες. Είµαστε ο ανώτερος λαός από όλους στη γη. Τ α
ερυθρά µι άσµατα να το βουλώσουν. Αρκετά
έχουν βλάψει ως τώρα την πατρίδα.
Νεκτάριος

Για τη γραφή, αντιγραφή
ανατύπωση και διανοµή
Σαπρίκης Χρίστος
Πλίνθοι και κέραµοι on line στο
www.xsap.gr

