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Αναλύσεις

∆ΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Ένα νατοϊκό δοµικό
στοιχείο: η αρχή
της ουδετερότητας

Ζήτω η ελληνική γλώσσα

ΕΝΑ νατοϊκό δομικό στοιχείο είναι η
αρχή της ουδετερότητας. Αυτή η αρχή δεν έχει σχέση μόνο με αυτήν την
ειδική συμμαχία. Είναι ένα βασικό
θέμα που έρχεται σε εφαρμογή σε
κάθε εσωτερική συμμετρική δομή. Η
αρχή της ουδετερότητας εξασφαλίζει τη μη παρέμβαση σε κάθε εσωτερική διαμάχη. Σε θετικό πλαίσιο, αυτή η προσέγγιση είναι όχι μόνο αποτελεσματική αλλά και παραγωγική.
Διότι η ολική δομή δεν αναλώνεται
με εσωτερικές τριβές. Ενώ σε αρνητικό πλαίσιο, αυτή
η μεθοδολογία είναι ευάλωτη. Πιο
συγκεκριμένα, ένα
αρνητικό στοιχείο
μέσω της στρατηγικής του de facto
και του πεδίου
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
ορισμού του ClauΛΥΓΕΡΟΥ
sewitz μπορεί να
προκαλέσει συνειδητά προβλήματα και να υποχρεώσει όλο το σύστημα να εφαρμόσει
την αρχή της ουδετερότητας. Κατά
συνέπεια, με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται το νοητικό σχήμα του
Wiesel: η ουδετερότητα μεταξύ θύτη
και θύματος είναι πάντα με το μέρος
του θύτη. Πρακτικά αυτό σημαίνει
ότι, σε αυτό το πλαίσιο όπου εφαρμόζεται η αρχή της ουδετερότητας,
συμφέρει στον θύτη να επιτεθεί το
θύμα, ακόμα και αν ξέρει εκ των
προτέρων ότι η υπόθεση είναι άδικη.
Διότι η αδικία, όταν δεν υπάρχει παρέμβαση, προκαλεί μιαν αλλαγή φάσης, που αποτελεί κέρδος. Αυτό το
νοητικό σχήμα έχει εφαρμογή και
εκτός δομής, όταν οι άλλοι παίκτες
δεν θέλουν να έχουν κανένα κόστος.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πολιτική επίθεση της Τουρκίας
σε ένα από το blocks της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου,
που προκάλεσε την απώλεια επενδυτών στο συγκεκριμένο block. Η
Τουρκία ήξερε ότι βρισκόταν εκτός
πλαισίου της, αλλά και μόνο η ύπαρξη της παρεμπόδισής της είχε ως επίπτωση την αποφυγή κινδύνου των
επενδυτών.
Όσον αφορά στο νατοϊκό πλαίσιο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι η υπόθεση της Λήμνου. Από το
1957, το ΝΑΤΟ ακολουθεί τις εξής
πολιτικές, που αναλύσαμε προηγουμένως:
«the need to meet, in so far as
possible, NATO military requirements while at the same time avoiding legal questions concerning Treaty arrangements between members of the Alliance, which are not
within the province of the North Atlantic Treaty Organization adjudicate
or resolve».
Το θέμα της Λήμνου είναι απλό. Η
Λήμνος είχε ένα καθεστώς, με την
αντικατάσταση αυτής της Σύμβασης
από τη Σύμβαση του Montreux to
1936. Το 1956, μετά τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 28, λειτουργεί
αποκλειστικά το άρθρο 1. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον κανένας περιορισμός στην περιοχή. Κατά
συνέπεια, η Λήμνος και η Σαμοθράκη δεν μπορούν να αποτελέσουν σημεία τριβής, παρά μόνον αν είναι η
θέληση της Τουρκίας να τα αμφισβητήσει, ενώ ξέρει ότι δεν υφίσταται
πρόβλημα, αλλά με αυτόν τον τρόπο
δεν γίνονται ασκήσεις σε αυτήν την
περιοχή. Το παίγνιό της είναι άδικο,
αλλά λειτουργεί και αυτό έχει σημασία για την Τουρκία.

ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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` ίναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον
και τονωτικό για το ηθικό μας, αλλά
και για να αναλογιστούμε ίσως ότι είναι
εξαιρετικά σημαντικό, όποια θέση κι αν
κατέχουμε, να αγαπάμε και να καλλιεργούμε αυτή τη γλώσσα, στην οποία ίσως και να χρωστάμε όλη μας την ύπαρξη.
Προς το τέλος είναι που αποκτά ενδιαφέρον...
Hellenic Quest λέγεται ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής εκμάθησης της Ελληνικής, που το CNN άρχισε να
διανέμει παγκοσμίως και προορίζεται σε πρώτο στάδιο για τους αγγλόφωνους και ισπανόφωνους.
Η μέθοδος διδασκαλίας συνίσταται στην προβολή
πληροφοριών στην οθόνη του Η/Υ, με ταυτόχρονη
μετάδοση ήχου και κινούμενης εικόνας.
Το πρόγραμμα παράγεται από τη μεγάλη εταιρεία
Η/Υ Apple, o Πρόεδρος της οποίας Τζον Σκάλι είπε
σχετικά: Αποφασίσαμε να προωθήσουμε το πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής, επειδή η κοινωνία μας
χρειάζεται ένα εργαλείο που θα της επιτρέψει ν’ αναπτύξει τη δημιουργικότητά της, να εισαγάγει καινούριες ιδέες και θα της προσφέρει γνώσεις περισσότερες
απ’ όσες ο άνθρωπος μπορούσε ώς τώρα να ανακαλύψει.
Με άλλα λόγια, πρόκειται για μιαν εκδήλωση της
τάσης για επιστροφή του παγκόσμιου πολιτισμού στο
πνεύμα και τη γλώσσα των Ελλήνων.
Άλλη συναφής εκδήλωση: Οι Άγγλοι επιχειρηματίες
προτρέπουν τα ανώτερα στελέχη να μάθουν Αρχαία
Ελληνικά,επειδή αυτά περιέχουν μια ξεχωριστή σημασία για τους τομείς οργανώσεως και διαχειρίσεως επιχειρήσεων.
Σε αυτό το συμπέρασμα ήδη οδηγήθηκαν, μετά
από διαπιστώσεις Βρετανών ειδικών, ότι η ελληνική
γλώσσα ενισχύει τη λογική και τονώνει τις ηγετικές ικανότητες.

[ EΠΙΣΤΟΛΕΣ ]

Γι’ αυτό έχει μεγάλη αξία, όχι μόνο στην πληροφορική και στην υψηλή τεχνολογία, αλλά και στον τομέα
οργανώσεως και διοικήσεως.
Αυτές οι ιδιότητες της Ελληνικής ώθησαν το Πανεπιστήμιο Ιρμάιν της Καλιφόρνια να αναλάβει την αποθησαύριση του πλούτου της. Επικεφαλής του προγράμματος τοποθετήθηκαν η γλωσσολόγος-Ελληνίστρια Μακ Ντόναλι και οι καθηγητές της ηλεκτρονικής
Μπρούνερ και Πάκαρι.
Στον Η/Υ Ίμυκο αποθησαυρίστηκαν 6 εκατομμύρια λεκτικοί τύποι της γλώσσας μας, όταν η Αγγλική
έχει συνολικά 490.000 λέξεις και 300.000 τεχνικούς
όρους, δηλαδή σαν γλώσσα είναι μόλις το 1/100 της
δικής μας. Στον Ίμυκο ταξινομήθηκαν 8.000 συγγράμματα 4.000 αρχαίων Ελλήνων και το έργο συνεχίζεται.
Μιλώντας γι’ αυτό ο καθηγητής Μπρούνερ είπε: Σε
όποιον απορεί γιατί τόσα εκατομμύρια δολάρια για
την αποθησαύριση των λέξεων της Ελληνικής, απαντούμε: Μα πρόκειται για τη γλώσσα των προγόνων
μας. Και η επαφή μας μ’ αυτούς θα βελτιώσει τον πολιτισμό μας .
Οι υπεύθυνοι του προγράμματος υπολογίζουν ότι
οι ελληνικοί λεκτικοί τύποι θα φθάσουν στα 90 εκατομμύρια, έναντι 9 εκατομμυρίων της λατινικής.
Το ενδιαφέρον για την Ελληνική προέκυψε από τη
διαπίστωση των επιστημόνων πληροφορικής και υπολογιστών ότι οι Η/Υ προχωρημένης τεχνολογίας δέχονται ως νοηματική γλώσσα μόνον την Ελληνική.
Όλες τις άλλες γλώσσες τις χαρακτήρισαν σημειολογικές. Νοηματική γλώσσα θεωρείται η γλώσσα στην
οποία το σημαίνον, δηλαδή η λέξη, και το σημαινόμενο, δηλαδή αυτό που η λέξη εκφράζει (πράγμα, ιδέα,
κατάσταση), έχουν μεταξύ τους πρωτογενή σχέση.
Ενώ σημειολογική είναι η γλώσσα στην οποία αυθαιρέτως ορίζεται ότι το αμ πράγμα (σημαινόμενο) εννοείται με το αμ (σημαίνον).
Με άλλα λόγια, η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη
γλώσσα της οποίας οι λέξεις έχουν πρωτογένεια, ενώ

σε όλες τις άλλες, οι λέξεις είναι συμβατικές, σημαίνουν,
δηλαδή, κάτι, απλώς επειδή έτσι ‘συμφωνήθηκε’ μεταξύ εκείνων που τη χρησιμοποιούν.
ΟΛΕΣ οι λέξεις στην Ελληνική ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ, π.χ. η
λέξη ενθουσιασμός = εν-Θεώ, γεωμετρία = γη+μετρώ,
προφητεία = προ+φάω, άνθρωπος = ο άναρθρων (ο
αρθρώνων λόγο).
Έχουμε δηλαδή αιτιώδη σχέση μεταξύ λέξεωςπράγματος, πράγμα ανύπαρκτο στις άλλες γλώσσες.
Τα πιο τέλεια προγράμματα Ίμυκος, Γνώσεις και Νεύτων αναπαριστούν τους λεκτικούς τύπους της Ελληνικής σε ολοκληρώματα και σε τέλεια σχήματα παραστατικής, πράγμα που αδυνατούν να κάνουν για τις άλλες γλώσσες.
Και τούτο επειδή η Ελληνική έχει μαθηματική δομή,
που επιτρέπει την αρμονική γεωμετρική τους απεικόνιση.
Ιδιαιτέρως χρήσιμα είναι τα ελληνικά προσφύματα
ΟΠΩΣ: τηλέ, λάνδη =.....LAND, ΓΕΩ..., νάνο, μίκρο, μέγα,
σκοπό....ισμός, ΗΛΕΚΤΡΟ......, κυκλο...., ΦΩΝΟ....., ΜΑΚΡΟ....., ΜΙΚΡΟ...., ΔΙΣΚΟ....., ΓΡΑΦΟ..., ΓΡΑΜΜΑ..., ΣΥΝ...,
ΣΥΜ......, κ.λπ..
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ CD = COMPACT DISK = ΣΥΜΠΑΚΤΩΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές θεωρούν την ελληνική γλώσσα «μη οριακή», δηλαδή ότι μόνο σ’ αυτή δεν
υπάρχουν όρια και γι’ αυτό είναι αναγκαία στις νέες
επιστήμες όπως η Πληροφορική, η Ηλεκτρονική, η Κυβερνητική και άλλες.
Αυτές οι επιστήμες μόνο στην ελληνική γλώσσα
βρίσκουν τις νοητικές εκφράσεις που χρειάζονται, χωρίς τις οποίες η επιστημονική σκέψη αδυνατεί να προχωρήσει.
Γι’ αυτούς τους λόγους, οι Ισπανοί ευρωβουλευτές
ζήτησαν να καθιερωθεί η Ελληνική ως η επίσημη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το να μιλά κανείς για Ενωμένη Ευρώπη χωρίς την Ελληνική, είναι σαν να μιλά σε
έναν τυφλό για χρώματα.

[ H ΣHMEPINH -T.Θ.21836, CY 1513, Λευκωσία | mail@simerini.com ]

Οι εκτρώσεις
ΠΡΟΣΦΑΤΑ, µια καθηµερινή εφηµερίδα, σ’ ένα
ολοσέλιδο ρεπορτάζ της µε τίτλο «Στη δίνη των
εκτρώσεων εισέρχεται η Κύπρος», µας αποκαλύπτει την ίδρυση Πλατφόρµας Οργανώσεων
από γυναίκες της Κύπρου, της Ιρλανδίας, της
Μάλτας και της Πολωνίας, µαζί µε το Βέλγιο,
που έχει νοµιµοποιήσει εν µέρει τις εκτρώσεις,
µε σκοπό να πιέσουν τις κυβερνήσεις των χωρών τους για νοµιµοποίηση των εκτρώσεων
(Στην Κύπρο είναι ουσιαστικά κατάργηση του
Νόµου), που το θεωρούν αναφαίρετο δικαίωµά
τους.
Ως Σύνδεσµος Προστασίας Οικογ. και Αγέννητου Παιδιού πιστέυουµε ότι οι γυναίκες της
Πλατφόρµας λανθασµένα και παρορµητικά ζητούν νοµιµοποίηση των εκτρώσεων, γιατί, µ’
αυτήν τους την απαίτηση, αντιτάσσονται αστόχαστα και απροβληµάτιστα, τόσο στο φυσικό
τους προορισµό της µητρότητας όσο και στην
ανθρώπινη και γυναικεία ολοκλήρωσή τους.
Γιατί, αναζητώντας εγωιστικά και ατοµοκεντρικά τα δικά τους δικαιώµατα, παραγνωρίζουν
ταυτόχρονα τα δικαιώµατα των αγέννητων παιδιών τους, που, ανεξαρτήτως συνθηκών, οι
ίδιες συνέβαλαν να δηµιουργηθούν και να γεννηθούν στα σπλάχνα τους.
Οι εκτρώσεις, πέρα από κάθε αµφιβολία, είναι εν ψυχρώ προγραµµατισµένες δολοφονίες
ανυπεράσπιστων ψυχοσωµατικών ανθρώπινων
υπάρξεων, που χρειάζονται όµως στήριξη και
προστασία, από το άµεσο και στενό οικογενειακό τους περιβάλλον, που είναι στην παρούσα
περίπτωση οι µητέρες, ιδιαίτερα στα πρώτα
στάδια της γέννησής τους µέσα στη µήτρα.
Και αν η ανθρώπινη ευαισθησία προβληµατίζεται µπροστά στο ενδεχόµενο της συντριβής
ενός µυρµηγκιού (ελάχιστου φορέα ζωής), πόσω µάλλον θα πρέπει µε δέος και συγκίνηση να
στέκεται µπροστά στο δίληµµα για Ζωή ή Θάνατο στο πιο Τέλειο Θαύµα της Ζωής, που είναι
η δηµιουργία µιας ανθρώπινης οντότητας.
Η Κυπριακή Νοµοθεσία σήµερα έχει γίνει

Η όψιµη φιλάνθρωπος
Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ θάνατος τόσων ανθρώπων
κατά την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού κατά της νηοποµπής προς τη Γάζα είναι
απαράδεκτη και καταδικαστέα. Τίποτε δεν
δικαιολογεί την απώλεια έστω και ΜΙΑΣ
ζωής, πόσω µάλλον τόσων πολλών µαζί.
ΟΜΩΣ η Τουρκία είναι η
τελευταία χώρα στον
κόσµο που µπορεί να µιλά
για ανθρώπινα δικαιώµατα,
δολοφονίες και παραβίαση
του διεθνούς δικαίου.
ΟΤΑΝ η ίδια είναι ένοχος
ΤΟΥ
για 3 γενοκτονίες τον πεΑΝΔΡΕΑ Γ.
ρασµένο αιώνα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΤΑΝ οι Κούρδοι στην
Τουρκία είναι υπό µόνιµο
διωγµό και τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους
καταπατούνται βάναυσα και οι ζωές τους
βρίσκονται υπό διαρκή κίνδυνο.
ΟΤΑΝ στην Κύπρο κατέστρωσε απο το 1956
σχέδιο ανάκτησής της και έκτοτε χρησιµοποιεί σαν στρατηγική µειονότητα τους Τουρκοκυπρίους και τους έριξε µαζί µε τους
Ελληνοκύπριους σε λουτρό αίµατος για εξυπηρέτηση του µακροχρόνιου σχεδιασµού
της. Και έκτοτε χιλιάδες είναι οι νεκροί και

τόσο πολύ ελαστική, που ουσιαστικά επιτρέπει
όλες τις εκτρώσεις µετά την προσθήκη της παραγράφου (απαράδεκτη για µας), που λέει ότι:
Όταν δύο γιατροί βεβαιώσουν ότι η συνέχιση
της εγκυµοσύνης θα προκαλέσει «φυσική,
πνευµατική ή ψυχική βλάβη αυτής ή οποιουδήποτε υφισταµένου τέκνου της, µεγαλυτέραν
εκείνης παρά εάν δεν ετερµατίζετο η εγκυµοσύνη». ∆ηλαδή κατάσταση οµιχλώδης.
Οι Νόµοι γίνονται και επιβάλλονται από τα

από τις δύο κοινότητες, µόνο και µόνο για
να εξυπηρετηθούν τα συµφέροντά της.
ΟΤΑΝ το 1974 εισέβαλε στην Κύπρο απροκλήτως µε µια «φιλάνθρωπη και ειρηνική»
διάθεση και σκότωσε 6 χιλιάδες ανθρώπους, βίασε, εξεδίωξε 200 χιλιάδες ανθρώπους απο τις εστίες τους και έκτοτε
κατακρατεί το 37% του κυπριακού εδάφους.
ΟΤΑΝ εκτέλεσε τόσους αιχµαλώτους το
1974.
ΟΤΑΝ ο Νταβούτογλου διακηρύττει ότι και
κανένας Τουρκοκύπριος να µην υπήρχε, η
Τουρκία έπρεπε και πάλι να δηµιουργήσει
κυπριακό πρόβληµα, µόνο και µόνο για να
πατήσει πάνω στην Κύπρο για τα σχέδιά
της.
Όταν, λοιπόν, αυτή είναι η Τουρκία, ποιον
θα πείσει ο Ερντογάν και ο πολύς Νταβούτογλου για την αγάπη τους για τον άνθρωπο
και τον πόνο του; Όταν η τούρκικη µέθοδος
είναι ο θάνατος και ο πόνος, δεν µπορεί να
γίνεται επιτιµητής άλλων.
Η Τουρκία έχει αννοικτούς λογαριασµούς
µε την Ιστορία. Και η Ιστορία πάντοτε τακτοποιεί τους λογαριασµούς της.
Η υποκρισία δεν µπορεί να πάει πιο πέρα.

κράτη στους πολίτες τους, γιατί χωρίς νόµους
δεν µπορεί να λειτουργήσει µια κοινωνία και
γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι τείνουν να παρανοµούν. Αυτό φυσικά δεν συµβαίνει µε
όλους και µάλιστα µε αυτούς που πιστεύουν
στο Θεό και εφαρµόζουν τους Θείους Νόµους
µε τη θέλησή τους. Αυτοί µπορούν να λειτουργήσουν και χωρίς τους Νόµους του Κράτους!
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ

