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στους πολίτες, πέρα από κόμματα και ιδεολογίες, γιατί γνω-
ρίζει πολύ καλά ότι η καθημερινότητα δεν μπορεί να αντιμε-
τωπιστεί «ολιστικά» αλλά χρειάζεται ρήξεις τις οποίες απέδειξε 
ότι και θέλει και  μπορεί να κάνει. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 
που σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις ήρθε πρώτο κόμμα 
και μάλιστα σε ένα ασφυκτικά ελεγχόμενο περιβάλλον. Ίσως 
γιατί οι Ξανθιώτες έζησαν στο πετσί τους τις πολιτικές που 
έκλεισαν εν μια νυκτί τα συνεταιριστικά εργοστάσια, που έβα-
λαν λουκέτο στην ΕΒΖ, παρά τα …χτυπήματα των χεριών στο 
τραπέζι, που αποδιάρθρωσαν την αγροτική παραγωγή, που 
αποδυνάμωσαν την υγεία και την παιδεία στο νομό. Απέρ-
ριψαν τις πολιτικές που ήθελαν πιστούς υπηκόους και όχι 
συνειδητούς ψηφοφόρους, την πολιτική των ρουσφετιών που 
επιχείρησαν να δημιουργήσουν «στρατούς», εκμεταλλευόμε-
νοι τον φόβο της ανεργίας, τις πολιτικές των γραφείων με τις 
λίστες των ευνοημένων και των δυνητικά ελεγχόμενων, τις λο-
γικές των «κατόπιν ενεργειών μου».

Δέκα χρόνια τώρα η Ξάνθη αντιστέκεται σε όλες αυτές τις 
παθογένειες που οδήγησαν την χώρα στον γκρεμό, πληρώνο-
ντας κι αυτή το βαρύ τίμημα, όπως όλη η Ελλάδα. Με μόνη 
διαφορά ότι αυτός ο τόπος απέδειξε ότι αρνείται να σκύψει το 
κεφάλι, αρνείται να διαπραγματευθεί τις έννοιες της Δημο-
κρατίας, της Αξιοπρέπειας, το Δικαίωμα στην Εργασία, στην 
Υγεία, στην Παιδεία, αρνείται να διαπραγματευθεί την Ισο-
νομία και την Ισοπολιτεία. Γιατί κάθε βήμα προς τα πίσω σε 
κάθε μια από αυτές τις αδιαπραγμάτευτες έννοιες είναι ένα 
βήμα που συμπαρασύρει όλη την Κοινωνία. Άλλωστε αυτός ο 
τόπος έχει βαθιά δημοκρατική παράδοση, η οποία έστω και 
αν τελούσε εν υπνώσει, ήρθε η ώρα να εκφραστεί μέσα από 
την ελπίδα που δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμ-
μαχία.

Μια ελπίδα που άναψε και πάλι την φλόγα της ανατροπής 
ενάντια σε όλα αυτά που ευτέλισαν την κάθε αξία.

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, αυτός ο τόπος, όπως απέδειξε και 
στις εσωκομματικές εκλογές, στρέφει και πάλι την ελπίδα του 
προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αρνούμενος λογικές των φθηνών εργα-
τικών χεριών, ως δέλεαρ για προσέλκυση επενδύσεων, λογι-
κές πως το πόσο βγάζει κανείς δεν έχει καμία αξία. Αρνείται 
να ταυτιστεί με έναν πρωθυπουργό που βρίσκεται μονίμως 
σε διακοπές και το διατρανώνει με κάθε ευκαιρία,  δηλώ-
νοντας πως ακόμα και αν δεν πληρώνεστε καλά, «υπάρχει 
πάντα στην Ελλάδα ένας μηχανισμός υποστήριξης, οικογέ-
νεια, φίλοι, που κάνουν τη ζωή μας εδώ πιο εύκολη και πιο 
ευχάριστη».

Μόνο που αυτή η Ελλάδα δεν είναι η δική μας. Είναι η Ελ-
λάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί η δική μας Ελλάδα, 
η Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι αυτή που ξυπνά κάθε πρωί 
χαράματα για να βγάλει ένα πενιχρό μεροκάματο, που δεν 
μπορεί να καλύψει ούτε τον λογαριασμό ρεύματος.

Η δική  μας Ελλάδα είναι αυτή που αγκομαχά πάνω από την 
σκαμμένη γη, είναι αυτή που αρχίζει να ψάχνει αξημέρωτα 
για δουλειά, είναι αυτή που γνωρίζει ότι ο αποκλεισμός του 
παιδιού της από τα πανεπιστήμια σημαίνει μια ζωή χωρίς 
ίσες ευκαιρίες, αφού τα ιδιωτικά ιδρύματα είναι απαγορευ-
τικά.

Η δική μας Ελλάδα, η Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι η Ελ-
λάδα του μόχθου, της εργασίας, του αγώνα. Του δικού μας 
αγώνα. Ήρθε η ώρα της ανατροπής.

Ξανά – στήνει υβριδικό 
πόλεμο ο Ερντογάν

Είναι γεγονός ότι ο Ερντογάν 
προετοιμάζει ημέρες του Μαρ-
τίου του 2020 και είναι λογικό 
αφού πολλά από αυτά που σχε-
δίαζε δεν του βγαίνουν, κυρίως 
όμως αυτό που στάθηκε η αφορ-
μή για τις «ανάποδες» του είναι 
ότι είτε του αρέσει, είτε όχι, το 
ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουρ-
γού στην Αμερική και οι συνο-
μιλίες με τον Μπάιντεν μιας και 
άνοιξε παράθυρο και για την 
ενίσχυση – εκσυγχρονισμό των 
F-16 και το άνοιγμα του παρα-
θύρου για αγορά και ίσως συ-
μπαραγωγή των F-35 τον κάνει 
να νοιώθει μειονεκτικά κυρίως 
στο εσωτερικό του ακροατήριο 
μιας και οι εκλογές πλησιάζουν 
πολύ γρήγορα και πιθανώς να 
βρεθεί εκτός «νυμφώνος».

Είναι βέβαιο ότι  εκεί αποσκο-
πεί το «βέτο» του Ερντογάν για 
την είσοδο στο ΝΑΤΟ των δύο 
βόρειων χωρών της Σκανδιναβί-
ας.

Αυτό βέβαια που λαμβάνουν 
σοβαρά υπόψη οι δυνάμεις 
ασφαλείας της Χώρας και εξετά-
ζουν όλα τα σενάρια αποτροπής 
ενός υβριδικού πολέμου τύπου 
Μαρτίου 2020 είναι η χαμηλή 
δημοτικότητα του Ερντογάν εν 
όψη των εκλογών του 2023 και 
αυτό θα τον κάνει πιο επιθετικό.

Ο Ερντογάν θέλει πάση θυσία 
να αυξήσει την δημοτικότητά 
του και φυσικά κατά την δική 
του λογική, οι «ανοιχτοί» λογα-

ριασμοί με την Ελλάδα βοηθούν σε αυ-
τήν την κατεύθυνση.

Η προσπάθεια των Μυστικών Υπηρεσι-
ών της Τουρκίας να περάσουν στα Ελ-
ληνικά νησιά 450 λαθρομετανάστες, η 
αύξηση των ροών από τον Έβρο ποταμό 
μιας και η στάθμη λόγω καλοκαιριού 
είναι μειωμένη, κρατούν σε ενισχυμένη 
επιφυλακή τους Έλληνες συνοριοφύλα-
κες.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ήδη ο 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη συνο-
μιλεί με τούς ομολόγους στην Ευρώπη 
για την ενίσχυση της frontex αλλά και 
την χρηματοδότηση από την αντίστοιχη 
Οικονομική Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 
φράχτη 80 περίπου χιλιομέτρων στα 
βόρεια σύνορα του Έβρου με την Τουρ-
κία.

Το θετικό σε όλη την ιστορία είναι ότι 
επιτέλους η Ελλάδα κατάλαβε ότι το 
θέμα της παράνομης μετανάστευσης εί-
ναι ένα εργαλείο του Ερντογάν για να 
πλήξη την ακεραιότητα της Χώρας.

Ας ελπίσουμε ότι η Αθήνα κατανόησε 
πλήρως το όλο ζήτημα και θα πάρει μέ-
τρα «από χθες»
Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο 
Υπουργός προστασίας του πολίτη 
βρέθηκε στον Έβρο ενώ παράλληλα 
οι δυνάμεις προστασίας των συνό-
ρων ενισχύθηκαν με τα βαριά τεθω-
ρακισμένα οχήματα περιπολίας Μ 
1117 .
Ελπίδα όλων είναι να βάλλει μυα-
λό ο Ερντογάν ή ... να του βάλλει η 
Χώρα μας.
Α.Π.


