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Ἡµέρα µνήµης τίνος;!
 Μέ τροπολογία τριῶν ὑπουργείων, καί µέ συναίνεση ΝΔ 
- ΠαΣοΚ, καθιερώθηκε σχεδόν στά µουλωχτά ἡ 3η Ἰανουαρίου 
ὡς «ἡµέρα µνήµης γιὰ τὰ θύµατα τῆς τροµοκρατίας». Μέ 
τόν τρόπο αὐτόν ὑποτίθεται ὅτι θά «ἀποτείσουµε φόρο τιµῆς 
στά θύµατα ἀπό πολέµιους τῆς δηµοκρατίας» καί «ἡ µνήµη 
τους γίνεται σηµεῖο ἀναφορᾶς γιά ὅλους µας». Κάπως ἔτσι, ὡς 
χώρα, συντασσόµαστε βαθµηδόν µέ κάθε κρετινιά τῆς Δύσης, 
πιθικίζοντας τούς µανιχαϊσµούς της καί ἀντιγράφοντας τά 
νοµοθετικά της ξόρκια. Τό ΚΚΕ καί ὁ Συνασπισµός ἀντέδρασαν 
στήν γελοιότητα αὐτή ἀλλά δέν κατάφεραν νά ἀποτρέψουν τήν 
θεσµοθέτησή της. 
 Στό ἑξῆς λοιπόν, νά  τό ξέρετε: Κάθε 3η Ἰανουαρίου θά 
τιµοῦµε τόν πρώην σταθµάρχη τῆς CIA στήν Ἀθήνα Ρ. Γουέλς, 
τούς ὁµοεθνεῖς του πράκτορες Νόρντιν - Κάρος, τούς ὑπαλλήλους 
τῆς τούρκικης Πρεσβείας Σιπαχίογλου καί Γκιοργκιού, τόν Ἄγγλο 
ἀξιωµατικό Σόντερς, τούς βασανιστές τῆς Χούντας Μάλλιο - 
Μπάµπαλη καί ἄλλους. Κι ἄν αὐτή ἡ ἱστορία δέν ἀφορᾶ µονάχα 
νεκρούς, θά τιµοῦµε τήν Citibank, τήν General Motors, τήν Procter 
& Gamble, τήν Mc Donald καί ἄλλες πολυεθνικές ἑταιρεῖες πού 
κατά καιρούς ἔχουν δεχθεῖ «τροµοκρατικές ἐπιθέσεις». Γιά νά 
µήν περάσουµε δέ, σέ διεθνές ἐπίπεδο, ὅπου ἄν ἀρχίσουµε νά 
ἀπαριθµοῦµε ὅσους ἔχουν ἐµφανιστεῖ κατά καιρούς ὡς «θύµατα 
τροµοκρατῶν» (ἀπό Ἄγγλους µπάτσους στή Βόρειο Ἰρλανδία 
µέχρι χαφιέδες στή χώρα τῶν Βάσκων καί ἀπό ἰσραηλινούς 
ρατσιστές µέχρι Τούρκους κεµαλοφασίστες), θά καταλήξουµε 
στά δικαστήρια ὡς... ὑµνητές ἀξιόποινων πράξεων. 
 Ἀφοῦ λοιπόν ἐκφράσουµε τήν αὐτονόητη ἀνθρώπινη 
συµπάθεια πρός τά ἀθῶα θύµατα τῆς τροµοκρατίας (πρωτίστως 
τῆς κρατικῆς), ὀφείλουµε νά κάνουµε τήν στοιχειώδη διάκριση: 
Δέν εἶναι δυνατόν νά τσουβαλιάζουµε τίς ἡµέρες µνήµης γενο-
κτονιῶν, πού ὑπέστησαν π.χ. οἱ παπποῦδες µας στή Μικρασια-
τική καί Ποντιακή γῆ, µέ ἀντίστοιχες γιά τά θύµατα τῆς 
δράσης ὀργανώσεων ἔνοπλης πάλης, δίκαιης καί µή. Καί πολύ 
περισσότερο δέν ἐπιτρέπεται µέ µιά χαζοχαρούµενη, ἀπολίτικη 
ρητορεία νά δίνουµε ἐπιχειρήµατα στήν τροµοκρατία πού ἀσκοῦν 
τά ἀφεντικά τοῦ κόσµου σέ βάρος ὅλων µας, ὑποτίθεται γιά νά 
µᾶς προστατέψουν ἀπό τίς Ἀλ Κάιντες καί τά ἄλλα σκιάχτρα 
πού κατασκευάζουν οἱ µυστικές τους ὑπηρεσίες. Κάθε λόγος 
περί τροµοκρατίας, κινδυνολάγνος ἤ ἠλίθιος, πρέπει εἴτε νά ἀντι-
στρέφεται εἴτε νά διακωµωδεῖται - ἄλλη ἐπιλογή δέν µᾶς µένει.

Τό τέλος τῆς πολιτικῆς του σταδιοδροµίας ἀνακοίνωσε ὁ ἱδρυτής 
καὶ ἐπίτιµος πρόεδρος τῆς ΕΔΕΚ, Βάσος Λυσσαρίδης. Ὁ 85χρονος 
πολιτικός (καί ἀξιόλογος ποιητής!), πού σφράγισε µέ τήν δράση του 
ὅλους τούς ἐθνικούς καί δηµοκρατικούς ἀγῶνες τῆς Κύπρου, ἀπό 
τήν ἐποχή τοῦ ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ (1956-1959) µέχρι τήν προπερσινή 
µάχη κατά τοῦ Σχεδίου Ἀνάν, εἶναι µακράν ἡ µεγαλύτερη πολιτική 
µορφή πού ἀνέδειξε ἡ ἑλληνική Μεγαλόνησος, µέ ἀκτινοβολία 
καί κῦρος παγκόσµιο. Γιά µᾶς ἀποτελεῖ πρότυπο ἀξεπέραστο καί 
ἡ εὐκαιρία πού µᾶς δόθηκε πέρυσι νά τόν φέρουµε γιά λίγο στήν 
Κοµοτηνή - ὅπου καί τιµήθηκε ἀπό τόν δήµαρχο τῆς πόλης Τάσο 
Βαβατσικλή (φωτό) - ἦταν πράγµατι κολακευτική. Θεωροῦµε δέ 
πώς ἔχει ἕνα ἀκόµη χρέος: νά ἀφήσει γραπτή παρακαταθήκη 
τά ἀποµνηµονεύµατα τοῦ πολυτάραχου βίου του στίς ἑπόµενες 

γενιές τῶν Ἑλλήνων, Κυπρίων καί µή. Γιατρέ, ἀναµένουµε!

Γεράσµιο τέρµα µιᾶς µοναδικῆς σταδιοδροµίας

ΒΑΣΟΣ ΛΥΣΣΑΡΙΔΗΣ

Ἐπιστροφή στήν 
πρό Βαστίλης ἐποχή
  
  

Τρία χρόνια φυλακή, λοιπόν, στόν Βρετανό (µέ 
Ἑβραϊκή καταγωγή) ἱστορικό Ντέιβιντ Ἴρβινγκ 
ἀπό αὐστριακό δικαστήριο, καθότι πρό 17 
ἐτῶν εἶχε ἀµφισβητήσει τό «Ὁλοκαύτωµα» τῶν 
Ἑβραίων! Ἡ ἀπίστευτη αὐτή προστυχιά κατά τοῦ 
στοιχειώδους δικαιώµατος ἀµφισβήτησης καί 
ἀναζήτησης κάθε πτυχῆς τῆς Ἱστορίας, πέρασε 
στά διεθνῆ ΜΜΕ περίπου ὡς αὐτονόητη, καθώς 
ὑπάρχουν πιά ἀρκετές (εὐρωπαϊκές) χῶρες 
στίς ὁποῖες ἔχει ποινικοποιηθεῖ ὁποιαδήποτε 
ἀπόκλιση ἀπό τήν κυρίαρχη ἐκδοχή τῶν 
«θαλάµων ἀερίων» καί τῶν «6.000.000 νεκρῶν». 
Πρόκειται γιά µιάν ἀναβίωση τῆς Ἱερᾶς 
Ἐξέτασης σέ πολύ χειρότερη µορφή, καθώς ἄν 
δέν δηλώσεις πίστη στά παραπάνω ταυτίζεσαι 
µέ τόν Χίτλερ καί ὅ,τι πιό ἀποβλητέο ὑπάρχει 
σήµερα στόν κόσµο! Δέν σέ σώζει οὔτε ἡ κοινή 
λογική, οὔτε οἱ ἱστορικές µαρτυρίες, οὔτε 
ἀκόµη καί ἡ... δήλωση µετανοίας (πού ἔκανε ὁ 
Ἴρβινγκ, χωρίς ὅµως ἀποτέλεσµα). Κι αὐτός ὁ 
δυτικός Τῦπος, δέν δέχεται, λέει, µωαµεθανική 
µῦγα στό ἐλευθεροστοµικό σπαθί του!
Τά πράγµατα εἶναι ἐξίσου µαῦρα καί στόν 
χῶρο τῆς πολιτικῆς. Τελευταῖο κροῦσµα, 
πρό ἡµερῶν, σέ βάρος τοῦ Λονδρέζου 
Δηµάρχου, Κέν Λίβινγκστον. Ὁ «Κόκκινος 
Κέν» πέρυσι εἶχε καταφερθεῖ κατά τοῦ Ἑβραίου 
δηµοσιογράφου Ὄλιβερ Φάινγκολντ τῆς 
Ἴβνινγκ Στάνταρντ, συγκρίνοντάς τον µέ 
«ναζί στρατοπεδάρχη». Χύµηξαν ὅλοι νά 

τόν φᾶνε, ἀπαιτώντας συγγνώµη, ἀπό τόν 
ἴδιον τόν Μπλαίρ µέχρι τόν ἀρχιραββῖνο 
τοῦ Λονδίνου, Τζόναθαν Σάκς, κι ἀπό τό 
«Ἐκπαιδευτικό Ταµεῖο τοῦ Ὁλοκαυτώµατος» 
µέχρι τό «Ἑβραϊκό Φόρουµ τοῦ Λονδίνου». Οἱ 
ἐπικρίσεις ἀφοροῦσαν κυρίως τήν «προσβολή 
τῶν ἐπιζώντων τοῦ Ὁλοκαυτώµατος», ὡστόσο 
ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν βουλευτῶν 
τῶν Βρετανοεβραίων Χένρυ Γκρούνβαλντ, 
ἀναφέρθηκε καί στήν ἀνάγκη νά διασφαλιστεῖ 
ὅτι «οἱ Ἑβραῖοι τοῦ Λονδίνου θά τυγχάνουν 
σεβασµοῦ»!!! Ἀποτέλεσµα: Πρό µιᾶς ἑβδοµάδας 
ὁ Λίβινγκστον ἐξέπεσε τοῦ δηµαρχιακοῦ του 
ἀξιώµατος γιά 4 ἑβδοµάδες, ἀρχῆς γενοµένης 
ἀπό τήν 1η Μαρτίου, καί θά κληθεῖ νά πληρώσει 
πρόστιµο περίπου 80.000 λιρῶν! Ἀσχέτως τοῦ 
πῶς θά ἀντιδράσει ὁ δηµοφιλής Λίβινγκστον, 
εἶναι τροµακτικό νά ἐκπαραθυρώνεται ἔτσι 
ὁ Δήµαρχος τοῦ Λονδίνου γιά ἕνα φραστικό 
ἐπεισόδιο µέ ἕναν δηµοσιογράφο πού ἔτυχε νά 
ἔχει τό... κατάλληλο θρήσκευµα.

Τό ὀργουελικό τοπίο ξεκαθαρίζει ἀκόµη περισ-
σότερο ἄν δίπλα στά ἀνωτέρω βάλει κανείς τό 
προσκύνηµα τοῦ γαλλικοῦ πολιτικοῦ κόσµου 
στόν τάφο ἑνός ἀνώνυµου Ἑβραίου, θύµατος τοῦ 
κοινοῦ ἐγκλήµατος: Ἡ ἑβραϊκή ἀνωτερότητα 
ἔχει ἤδη θεσπιστεῖ καί κανείς δέν δικαιοῦται νά 
(κατα)κρίνει, ἐπιχειρηµατολογώντας, χαριτολο-
γώντας ἤ ὅ,τι ἄλλο, τόν «περιούσιο λαό». Σκο-
πεύεις νά γλύψεις; Ἔχει καλῶς. Διαφορετικά 
ἰσχύει τό γραφέν: «Οὐ λήψει τό ὄνοµα Κυρίου 
τοῦ Θεοῦ σου ἐπί µαταίῳ...» 
Τί; Ἐλευθερία λόγου; Μή γίνεστε κωµικοί...

Ποµάκοι:
Σέ τρίγλωσση σύγχυση

Τά καθέκαστα καί τά παρατράγουδα 
µιᾶς ξεχωριστῆς ἐκπαιδευτικῆς 

ἡµερίδας, στή σελίδα 4

Ἀγαπητοί φίλοι, καλή Ἀποκριά! Ἄν καί γιά τή 
χώρα µας αὐτή ἡ περίοδος δέν συνιστᾶ κάτι 
τό ἰδιαίτερο - ὅλον τόν χρόνο καρνάβαλοι 
εἴµαστε - µιµηθεῖτε τούς ἄρχοντές µας καί 

µεταµφιεστεῖτε. Σέ «κυρίαρχο λαό», π.χ....

 Ἀντιφωνητὴς



Γ. Κούδας - σύµβολο 
τῆς ἄλλης Ἑλλάδας

  Σὲ ἐκδήλωση στό ξενοδοχεῖο Le Chalet 
τῆς Ξάνθης, τό Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, 
παρουσιάστηκε ἡ πρόσφατη βιογραφία τοῦ 
«Μεγαλέξανδρου» τῶν ἑλληνικῶν γηπέδων, 
Γιώργου Κούδα, µέ τίτλο «Τῆς ζωῆς µου τὸ 
παιχνίδι». Συγγραφέας ὁ δηµοσιογράφος 
Κώστας Μπλιάτκας. 

 Ἡ ἐκδήλωση, ἦταν συνδιοργάνωση τοῦ 
Ἱδρύµατος Θρακικῆς Τέχνης καὶ Παράδοσης 
καὶ τῆς Π.Α.Ε. Skoda Ξάνθη, µὲ στόχο τήν 
προβολή τῶν ἰδεωδῶν τοῦ ἀθλητισµοῦ καὶ 
τοῦ εὖ ἀγωνίζεσθαι µέσῳ ἑνός ἰδανικοῦ 
ἐκπροσώπου του.
   Στήν κατάµεστη αἴθουσα οἱ Βασίλης Κοντο-
βαζαινίτης, Κώστας Μπλιάτκας, Νεκτάριος 
∆απέργολας, Κούλης Ἀποστολίδης, Ἄγγελος 
Συρῖγος ἀλλά καὶ ὁ προπονητής τῆς Skoda 
Ξάνθη κ. Γιάννης Μαντζουράκης, ἀνέπτυξαν ὁ 
καθένας ἀπό τήν πλευρά του ὅλα τά στοιχεῖα 
πού συνέθεσαν τόν µῦθο ἑνός ποδοσφαιριστῆ 

πού συνέβαλε ἀποφασιστικά στήν ἀνάπτυξη 
τοῦ ποδοσφαίρου στή χώρα µας ἀλλά καί 
ἔδωσε στή Θεσσαλονίκη καί στή Βόρειο Ἑλλά-
δα τήν ἀθλητική ἀξιοπρέπεια πού τῆς ἄξιζε.
Άπό τήν πλευρά του ὁ Γιῶργος Κούδας, ἀφού 
εὐχαρίστησε τούς συνδιοργανωτές, ἐξῆρε τό 
ἔργο τῆς ποδοσφαιρικῆς ὁµάδας τῆς Ξάνθης 
ἀναφερόµενος στά τµήµατα ὑποδοµῆς καί 
στήν ὀργάνωσή της, λέγοντας χαρακτηριστικά 
πώς «τό µέλλον τῆς άνήκει». 
    Μεταξὺ τῶν ὁµιλητῶν καὶ ὁ ἡµέτερος 

Ν.∆απέργολας (Ἐξ Ἀποβλήτων), παιδιόθεν 
φανατικὸς Παοκτσής, ποὺ ἰδιοτύπως 
ἐπέλεξε νὰ µιλήσει «περὶ ἔρωτος καὶ περὶ 
ἐπαναστάσεως». Χαρακτήρισε κατ’ ἀρχὰς 
τὴν ἱστορία τοῦ ΠΑΟΚ ὡς µία ἐπώδυνη 
ἱστορία ἀνεκπλήρωτων ἐρώτων καὶ τὸν 
ἴδιο τὸν ΠΑΟΚ ὡς περιπέτεια µίας ἰδέας, 
ὡς σηµειολογία µίας ὑπόγειας διαδροµῆς 
καὶ ὡς τὸ σύµβολο-συνισταµένη τῶν 
ὀνείρων ἑνὸς ὁλόκληρου κόσµου φτώχειας 
καὶ προσφυγιᾶς. Ὁ Κούδας ἦρθε γιὰ νὰ 
ὑλοποιήσει τὸ ὄνειρο καὶ νὰ γίνει ὁ ἡγέτης 
µίας ἐπανάστασης, ποὺ ἦταν µάλιστα 
ἀπολύτως αὐθεντική, δηλαδὴ µ’ ἄλλα 
λόγια ἕνα γεγονὸς ἄκρως τραγικό, γιατί 

- ὅπως ὅλες οἱ ἐπαναστάσεις στὴν Ἱστορία 
- δὲν κράτησε πολὺ καὶ δὲν πέτυχε ὅλα ὅσα 
ἐπιπόθησε, καθὼς συνέτριψε µὲν τείχη, ἀλλὰ 
δὲν ἔπαψε οὔτε στιγµὴ νὰ ἐρωτοτροπεῖ καὶ 
µὲ τὸ ἀνεκπλήρωτο. Καὶ ὁ ἔρωτας ἔγινε 
γιὰ λίγο ὀνειρικός, ἀλλὰ συνάµα πάντα 
παρέµεινε καὶ καταραµένος, Ὅλα αὐτά, κατὰ 
τὸν Ν. ∆απέργολα, σκιαγραφοῦνται ἔµµεσα 
(σὲ ἀλληλοπεριχώρηση µὲ τὴν προσωπικὴ 
ἱστορία τοῦ Κούδα) στὸ βιβλίο, ποὺ µπορεῖ 
νὰ προσφέρει σ’ ἕναν ἱστορικὸ ἄφθονο 
ὑλικό, «ὄχι γιὰ νὰ γράψει µία ἁπλὴ ἱστορία 
ποδοσφαίρου, ἀλλὰ γιὰ νὰ ρίξει φῶς σ’ ἕνα 

ἐπιµέρους κεφάλαιο τῆς ἴδιας της ἱστορίας µίας 
ὁλόκληρης πόλης, νὰ προσεγγίσει ψυχολογικὰ 
καὶ κοινωνιολογικὰ τὶς διεργασίες, µέσα ἀπὸ 
τὶς ὁποῖες ξεπηδάει ἕνας ἡγέτης καὶ γεννιέται 
ἕνας µύθος καὶ νὰ σκιαγραφήσει ἐντέλει µία 
ὁλόκληρη ἐποχή, ποὺ ἔχει πλέον ὁριστικὰ 
χαθεῖ».
   Περαιτέρω ὁ ἴδιος ὁµιλητὴς στάθηκε καὶ στὸ 
καθαρὰ συγκινησιακὸ µέρος, τονίζοντας ὅτι 
γιὰ κάποιους σὰν κι αὐτόν, ποὺ µεγάλωσαν 
τὴ δεκαετία τοῦ ’70 στὴ Θεσσαλονίκη καὶ 
ποὺ ὡς πιτσιρικάδες ἔπαιξαν µπάλα σὲ κάποια 
ἀπὸ τὶς τελευταῖες ἀλάνες της ἢ ἔζησαν ἀπὸ 
κοντὰ τὴν ἀτµόσφαιρα τῆς ἐν θριάµβῳ καὶ 
ἡδονὴ κοχλάζουσας Τούµπας, τὸ βιβλίο 
ἀποτελεῖ νόστιµον ἧµαρ. «Ἡµέρα ἐπιστροφῆς 
στὴν πατρίδα. Νοσταλγικὴ ἐκδροµὴ στὸ 
Χτές, ποὺ ζωντανεύει πράγµατα ποὺ ἀκόµα 
ὑπάρχουν µέσα σου, ἀλλὰ µισοχαµένα µέσα 
στὴν ἀχλὺ τῆς λήθης - µία ὁλόκληρη παιδικὴ 
ἡλικία ποὺ ξαναγεννιέται ἀπὸ τὶς στάχτες 
της καὶ αἰφνιδιάζεσαι βλέποντας τὴν νὰ 
περνάει ξαφνικὰ πάλι µπροστὰ ἀπ’ τὰ µάτια 
σου». Καὶ κλείνοντας, ἐπισήµανε δηκτικὰ 
ὅτι σὲ µία ἐποχὴ ποὺ γράφονται πολλὰ 
βιβλία δίχως κανένα λόγο, ἀπὸ ἀτάλαντους 
καὶ ἀνόητους δῆθεν διανοούµενους, πού 
µας ταλαιπωροῦν βάναυσα ὡς κύµβαλα 
ἀλαλάζοντα, στοιβάζοντας σωρηδὸν ἐπὶ 
χάρτου φληναφηµατικὲς ποµφόλυγες, τὸ 
ὅτι δὲν ὑπῆρχε ὡς τώρα ἕνα βιβλίο γιὰ τὸν 
Κούδα καὶ γιὰ ὅ,τι αὐτὸς σηµασιοδοτεῖ, τελικὰ 
συνιστοῦσε κάτι σὰν ἐγκληµατικὴ παράλειψη. 
«Γιατί ὑπάρχουν κάποια πρόσωπα καὶ κάποιες 
καταστάσεις, ποὺ βεβαίως εἶναι ἀναπόδραστο 
καὶ αὐτὰ κάποια στιγµὴ νὰ τὰ ἐπικαλύψει ὁ 
Πανδαµάτωρ, ἀξίζει ὡστόσο νὰ προσπαθήσεις, 
ὥστε τουλάχιστον νὰ µὴν µπορέσει ποτὲ νὰ τὰ 
σβήσει τελείως ἀπὸ τὴν ἱστορική µας µνήµη».
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Το παράδοξο της ηδονής 
Ν. Λυγερός

 Ενώ η νοηµοσύνη θεωρείται ως το 
µοναδικό εργαλείο που διαθέτει ο 
άνθρωπος για να µετρήσει τη δυστυχία 
του, µπορούµε µέσω του παραδόξου της 
ηδονής να δείξουµε ότι το ίδιο ισχύει και 
για την ευτυχία. Συνεπώς το εργαλείο είναι 
ανεξάρτητο από αυτές τις έννοιες. Όπως 
το επισήµανε ο John Stuart Mill , θα ήταν 
παράδοξο να υποθέσουµε ότι η εκτίµηση 
των ηδονών εξαρτάται αποκλειστικά από 
την ποσότητά τους, ενώ για την εκτίµηση 
των άλλων πραγµάτων λαµβάνεται υπ’ 
όψιν τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητα. 
Παρ’ όλες τις προσπάθειες των ατόµων να 
προωθήσουν την αρετή της ηδονής και όχι 
την ηδονή της αρετής, ελάχιστοι άνθρωποι 
θα συµφωνούσαν να µεταβληθούν σε 
κατώτερης τάξης ζώα, προκειµένου να 
καρπωθούν πλήρως ζωώδεις ηδονές. 
Με άλλα λόγια, ακόµα και το θέµα της 
ηδονής που θεωρούµε ότι συσχετίζεται 
µόνο µε τα βασικά ένστικτα, επηρεάζεται 
από τη νοητική µας αντίληψη. Ακόµα και 
αν αντιλαµβανόµαστε ότι θα µπορούσαµε 
να ζήσουµε περισσότερη ηδονή µέσα σ’ 
ένα απλοϊκό πλαίσιο, το ίδιο το εργαλείο 
δηλαδή ο εγκέφαλός µας και η νοηµοσύνη 
µας µάς οδηγεί στη ριζοσπαστική και 
κατά κάποιο τρόπο παράδοξη απόφαση 
της απόρριψης της απόλυτης ηδονής. Ενώ 
από τη µια πλευρά, η ηδονή θεωρείται ως 
ένας κοινός στόχος για τους ανθρώπους, 
από την άλλη πλευρά, η νοηµοσύνη 
βάζει ένα νοητικό όριο τουλάχιστο µέσα 
σε ένα διαχρονικό πλαίσιο. Στιγµιαία, 
η ηδονή µπορεί να αποτελεί ένα ισχυρό 
κίνητρο πράξης, µόνο που δεν αντέχει 
την πάροδο του χρόνου. Δεν µπορούµε 
λοιπόν να την ενσωµατώσουµε µέσα 
σ’ ένα καθαρά αξιολογικό πεδίο. Και 
βλέπουµε ότι δεν είναι ένα αποκλειστικό 
στοιχείο της ανθρώπινης νοηµοσύνης. 
Δεν υπάρχει ένα σύστηµα αρχών που 
παραµένει αµετάβλητο διαχρονικά. 
Ακόµα και τα αξιώµατα τα αποκτούµε 
µέσω της νοητικής εµπειρίας του κόσµου. 
Αυτό ισχύει βέβαια και για τη διδασκαλία 
του ωφελισµού. Διότι παρ’ όλο το πεδίο 
δράσης του, η νοηµοσύνη είναι το εγγενές 
κριτήριο που διαχωρίζει τις αρχές και 
δηµιουργεί τις αξίες. Δεν βρισκόµαστε σε 
µια µάχη µεταξύ Απόλλωνος και Διόνυσου 
όπου η επιλογή του χαρακτήρα θα ήταν 
υποκειµενική. Στην πραγµατικότητα 

δεν υπάρχει νεκρή ζώνη, ούτε καν 
σύνορα. Τα όρια είναι δυναµικά και 
εξελίσσονται συνεχώς. Συνεπώς η έννοια 
του πολλαπλού άτλαντος µάς επιτρέπει 
να διαχειριστούµε αποτελεσµατικά 
την πολλαπλότητα της ανθρώπινης 
νοοτροπίας και ηθικής. Διότι δεν υπάρχουν 
a priori αρχές που να καθορίζουν την 
εξέλιξή µας. Ενώ η νοηµοσύνη ερµηνεύεται 
ως ένα ευάλωτο σηµείο της συνείδησής 
µας, η πραγµατικότητα της δράσης της 
διευκρινίζει ότι όντως λειτουργεί ως ένα 
χαρακτηριστικό στοιχείο του ανθρώπου. 
Επιπλέον συνδυάζεται µε το νοητικό 
σχήµα που ανέδειξε ο Arthur Schopenhauer 
δηλαδή µε την ιδέα ότι µπορούµε να 
κάνουµε ό,τι θέλουµε, όχι όµως και να 
θέλουµε ό,τι θέλουµε. Η εκτίµηση της 
ηδονής παραµένει εγκεφαλική. Ανήκει, 
θέλουµε δεν θέλουµε, στη νοόσφαιρά 
µας και κατά συνέπεια δεν µπορεί ν’ 
αποτελέσει έναν ανεξάρτητο στόχο. Δεν 
έχουµε την ευτυχία της δυστυχίας, ούτε 
τη δυστυχία της ευτυχίας, έχουµε µόνο τη 
νοηµοσύνη µας. 

Ἑλληνικὸ σχολεῖο 
στὴ Χειµάρρα!

Σὲ κλῖµα ἔντονης συγκίνησης, ὁ ὑφυπουργὸς 
Ἐξωτερικῶν Εὐριπίδης Στυλιανίδης, ἐγκαινίασε 
πρὶν λίγες ὧρες τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο τῆς 
Χειµάρρας καὶ τὸ Ὑδραγωγεῖο τοῦ χωριοῦ 
∆ρυµάδες, ἔργα ποὺ χρηµατοδοτήθηκαν ἀπὸ 
τὴν Hellenic Aid τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν 
καὶ δεσµεύτηκε γιὰ τὴ δηµιουργία σχολείου 
στοὺς Ἅγιους Σαράντα.

“Στόχος µας εἶναι νὰ παραµείνει ἡ µειονότητα 
ἐδῶ”, εἶπε ὁ κ. Στυλιανίδης, ὁ ὁποῖος τόνισε 
πολλὲς φορὲς ὅτι ἡ ἑλληνικὴ µειονότητα 
στὴν Ἀλβανία ἀποτελεῖ γέφυρα φιλίας καὶ 
συνεργασίας τῶν δυὸ λαῶν καὶ προσέγγισης 
τῆς Ἀλβανίας µὲ τὴν ΕΕ. 
Ὁ ὑφυπουργὸς Εὐρωπαϊκῆς Ὁλοκλήρωσης 
τῆς Ἀλβανίας Ἄλµπερτ Γκάλιο, ποὺ συνόδευσε 
τὸν Ἕλληνα ὑφυπουργὸ σὲ κάθε σταθµὸ τῆς 
περιοδείας του, τὸν εὐχαρίστησε γιὰ τὴν 
ἑλληνικὴ συµβολὴ  µὲ τὴν δηµιουργία νέων 
ἔργων καὶ γιὰ τὴ βελτίωση τῶν συνθηκῶν 
ζωῆς τῶν ἑλληνικῆς καὶ ἀλβανικῆς καταγωγῆς 
πολιτῶν.
“Τὰ σχολεῖα ἀποτελοῦν σηµαντικὴ 
πρωτοβουλία γιὰ τὴ µόρφωση καὶ τῶν 
εὐρωπαϊκὸ προσανατολισµὸ τῶν παιδιῶν”, 
εἶπε ὁ κ. Γκάλιο καὶ ἐξέφρασε τὴν πεποίθηση 
ὅτι ἡ Ἑλλάδα στηρίζει τὴν εὐρωπαϊκὴ 
προοπτικὴ τῆς Ἀλβανίας.
Στὴ Χειµάρρα ὁ Ἕλληνας ὑφυπουργὸς 
ἐγκαινίασε τὸ παλιὸ σχολεῖο, τὸ ὁποῖο 
ἀνακαινίστηκε καὶ ἐπεκτάθηκε µὲ τὴν 
χρηµατοδότηση, ὕψους 60 χιλιάδων εὐρὼ τῆς 
Hellenic Aid. Τὸ ἔργο ἐκτελέστηκε ἀπὸ τὴ Μὴ 
Κυβερνητικὴ Ὀργάνωση “ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ”, 
ἡ ὁποία συνδέεται µὲ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ 

τῆς Ἀλβανίας. Τὸ σχολεῖο θὰ λειτουργήσει 
τὸν Σεπτέµβριο ὡς δίγλωσσο σχολεῖο 
Πρωτοβάθµιας Ἐκπαίδευσης. Τὸ σχολεῖο 
ἀποτελεῖ κτίσµα τοῦ 1870, καί ἀνήκει στὸν 
εὐρύτερο περιβάλλοντα χῶρο τῆς ἐκκλησίας 
τῶν Ἁγίων Πάντων ποὺ δεσπόζει στὴν 
περιοχὴ καὶ λειτουργοῦσε ὥς τὸ 1946.
Τὸν Ἕλληνα καὶ τὸν Ἀλβανὸ ὑφυπουργὸ 
ὑποδέχθηκε πλῆθος κόσµου, ὁ δήµαρχος 
τῆς Χειµάρας Βασίλης Μπολάνος καὶ ὁ 
βουλευτὴς Σπύρος Πέτσης. Τὸ προαύλιο 
ἦταν γεµᾶτο µὲ τὶς σηµαῖες τῶν χωρῶν τῆς 

Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ ἀκούγονταν 
ἑλληνικὰ δηµοτικὰ τραγούδια. «Ἡ 
ἐπαναλειτουργία τοῦ σχολείου 
ἀποτελοῦσε ὄνειρο δεκαετιῶν», 
εἶπε ὁ κ. Στυλιανίδης ἐνώπιον τῶν 
Χειµαρριωτῶν, οἱ µεγαλύτεροι ἀπὸ τοὺς 
ὁποίους εἶχαν φοιτήσει στὸ σχολεῖο 
καὶ δὲν ἔκρυβαν τὴν συγκίνησή τους. 
“Ζήτω τὸ ἑλληνικὸ σχολεῖο”, “Πενήντα 
χρόνια περιµέναµε αὐτὴ τὴν ὤρα”, 
ἦταν οἱ φωνὲς ποὺ ἀκούστηκαν ἀπὸ 
τοὺς πιὸ ἡλικιωµένους.
Τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν 
προσανατολίζεται στὴ δηµιουργία 
σχολείων, ἐκκλησιῶν, ὑδραγωγείων, 

στὴ βελτίωση τῶν ὑποδοµῶν καὶ τῶν 
συνθηκῶν ζωῆς, προκειµένου ἡ περιοχὴ νὰ 
προσεγγίσει ταχύτερα τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, 
τόνισε ὁ Ἕλληνας ὑφυπουργὸς Ἐξωτερικῶν 
καὶ πρόσθεσε «ὅλοι θὰ µιλᾶµε ἀργότερα γιὰ 
τὴ µεγάλη πατρίδα, τὴν Εὐρώπη. Στηρίζουµε 
τὴν εὐρωπαϊκὴ ἔνταξη ὄχι µόνο τῆς Ἀλβανίας 
ἀλλὰ τοῦ συνόλου τῶν Βαλκανίων».
Ὁ κ. Γκάλιο εἶπε ὅτι πρέπει νὰ γίνουν 
πολλὰ ἔργα ποὺ θὰ στηρίζουν τὸ σύνολο 
τοῦ ἀλβανικοῦ λαοῦ, καθὼς καὶ τὴν πορεία 
τῆς Ἀλβανίας στὴν ΕΕ, ἡ ὁποία εἶναι µἡ 
ἀναστρέψιµη.
Στὶς ∆ρυµάδες, λίγα χιλιόµετρα ἀπὸ τὴ 
Χειµάρρα, ὁ κ. Στυλιανίδης ἐγκαινίασε τὸ 
Ὑδραγωγεῖο, τὸ ὁποῖο χρηµατοδοτήθηκε µὲ 
320.000 εὐρὼ καὶ θὰ ὑδροδοτήσει 400 σπίτια. 
Παρόµοιο ἔργο ἐγκρίθηκε καὶ στὸ γειτονικὸ 
χωριὸ Γκιλεκάτες, ἀξίας 380.000 εὐρώ. Ὁ 
κ. Στυλιανίδης µετέφερε τὶς εὐχὲς καὶ τὰ 
θερµὰ αἰσθήµατα τοῦ πρωθυπουργοῦ Κώστα 
Καραµανλῆ καὶ τῆς ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν 
Ντόρας Μπακογιάννη, τονίζοντας: «∆ὲν 
θὰ σᾶς ξεχάσουµε. Μὲ ἀνθρώπους σὰν καὶ 
ἐσᾶς ἡ περιοχὴ µας προχωράει µὲ εἰρήνη, 
σταθερότητα καὶ συνεργασία».

Ἐντάξει, δέν λέω νά φέρουµε ἀπό τίς 
ΗΠΑ τόν Ἔρικ καί τήν Κάθυ, ἀλλά δεῖτε 
τί - τρισδιάστατα! - θαύµατα µπορεῖ νά 
κάνει κανείς στό ἀστικό περιβάλλον! 
Ἄς ἀντιγράψουµε κάτι καλό ὅπως 

µποροῦµε, ἔστω καί ἀνεπαρκῶς!

Πρίν...

...Μετά!

...καί...



Ἡ Ἐπιστήµη τῆς Προπαγάνδας
«...Στὴν πραγµατικότητα, τὸ British Satellite News παρέχεται ἀπὸ τὴ World 
Television, µία ἑταιρεία ποὺ κάνει ἐπίσης διαφηµιστικὰ βίντεο καὶ ψευδῆ 
εἰδησεογραφικὰ κλὶπ γιὰ µεγάλες ἑταιρεῖες ὅπως ἡ GlaxoSmithKline, ἡ ΒΡ 
καὶ ἡ Νεστλέ. Ἀνέλαβε ἐπίσης τὴν παραγωγὴ τοῦ Towards Freedom Television, 
γιὰ λογαριασµὸ τῆς βρετανικῆς κυβέρνησης. Αὐτὸ ἦταν ἕνα προπαγανδιστικὸ 
πρόγραµµα ποὺ πρόβαλαν στὸ Ἰρὰκ µονάδες ψυχολογικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ 
ἀµερικανικοῦ στρατοῦ ἀπὸ εἰδικὰ διαµορφωµένο ἀεροσκάφος, τὸ 2003-04.
Ἡ World Television παράγει τὶς πλαστὲς εἰδήσεις, οἱ προσπάθειές της ὅµως 
χρηµατοδοτοῦνται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὸ Φόρεϊν Ὄφις, τὸ ὁποῖο ξόδεψε 340 
ἑκατοµµύρια στερλίνες σὲ δραστηριότητες προπαγάνδας, µόνο τὸ 2001. 
Μετὰ τὴν 11/9/01 τὸ ποσὸ αὐτὸ εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ ἔχει αὐξηθεῖ σηµαντικά. 
Σύµφωνα µὲ τὴν World Τelevision, τὸν Νοέµβριο τοῦ 2003 τὰ «νέα» τοῦ BSN 
χρησιµοποιοῦνταν τακτικὰ «σὲ 14 ἀπὸ τὶς 17 χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς». 
«Πάνω ἀπὸ 400 σταθµοὶ ἀνὰ τὸν κόσµο παίρνουν προγράµµατα τοῦ BSN», 
ἰσχυρίζεται ἡ ἑταιρεία. «Ὑπάρχουν 185 τακτικοὶ χρῆστες, ἀνάµεσά τους 
τηλεοπτικὰ κανάλια σὲ Ρωσία, Γερµανία, Ἀφρική, Μαλαισία, Ἰνδονησία, 
Ἰαπωνία καὶ Αὐστραλία».
Τὸ µενοὺ τῶν «εἰδήσεων» ποὺ προσφέρει ἡ ἑταιρεία αὐτὴ περιλαµβάνει 
µιάν ἀτέλειωτη σειρὰ «ρεπορτάζ» µὲ πρωταγωνιστὲς κυβερνητικοὺς 
ἀξιωµατούχους καὶ ἐκπροσώπους. Πρόσφατη εἰδησεογραφία γιὰ τὸ Ἰρὰκ 
ἀναφέρεται σὲ χαρµόσυνα νέα, ὅπως «Ὁ πρωθυπουργὸς σὲ ἐπίσκεψη-ἔκπληξη 
στὸ Ἰράκ» (22 Δεκεµβρίου 2005) καὶ «Δηλώσεις τοῦ Ἰρακινοῦ πρέσβεως 
γιὰ τὶς ἐπικείµενες ἐκλογές» (14 Δεκεµβρίου 2005). Συχνὰ προσφέρονται 
πολιτικὲς συζητήσεις µεταξὺ «εἰδικῶν» µὲ θέµατα ὅπως «Ἡ ψυχολογία τοῦ 
τρόµου» (23 Δεκεµβρίου 2005). Ἡ ἀπόκρυψη τῶν πραγµατικῶν εἰδήσεων γιὰ 
τὸ τί συµβαίνει στὸ Ἰρὰκ - ὅπως ὁ ἄγριος ξυλοδαρµὸς νεαρῶν Ἰρακινῶν ἀπὸ 
Βρετανοὺς στρατιῶτες ποὺ ἀποκαλύφθηκε πρόσφατα - ἀντισταθµίζεται 
ἔτσι ἀπὸ τὴν «παραγωγή» εἰδησεογραφικοῦ ὑλικοῦ ποὺ προβάλλει εὐνοϊκὰ 
τὴ δράση τῶν δυνάµεων Κατοχῆς. Οἱ ἐπικρίσεις γιὰ τὴν κατοχὴ τοῦ Ἰρὰκ 
εἶναι ἐκτὸς συζήτησης, ἀλλὰ κάποια κριτικὴ γιὰ τὴν πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ 
εἶναι δυνατή. Σὲ µιὰ ἐξωφρενικὴ ἀπολογία γιὰ τὴν Κατοχὴ τοῦ Ἰρὰκ ἀπὸ 
τὴ Βρετανία τὸ 1920, τὸ σχετικὸ ἄρθρο ἀναφέρει: «Δὲν εἶναι τούτη ἡ πρώτη 
φορά ποὺ µιά ἐξωτερικὴ δύναµη ἐπιχειρεῖ νὰ οἰκοδοµήσει ἕνα σύγχρονο, 
δηµοκρατικό, φιλελεύθερο κράτος στὸ Ἰράκ. Ἡ Βρετανία προσπάθησε νὰ 
κάνει τὸ ἴδιο κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1920». Ἡ καλὴ προαίρεση τῶν ΗΠΑ καὶ τῆς 
Βρετανίας θεωρεῖται αὐτονόητη. «Ἡ σηµερινὴ συµµαχία µὲ ἐπικεφαλῆς τὶς 
ΗΠΑ προσπαθεῖ, ὅπως ἔκαναν οἱ αὐτοκρατορικὲς δυνάµεις Κατοχῆς πρὶν ἀπὸ 
80 χρόνια, νὰ ἀπελευθερώσει τὶς κυβερνητικὲς ὑπηρεσίες καὶ τὶς δυνάµεις 
ἀσφαλείας τοῦ Ἰρὰκ ἀπὸ τὴ διαφθορὰ καὶ τὴν κατάχρηση ἐξουσίας». Ὡστόσο, 
σύµφωνα µὲ τοὺς συντάκτες τοῦ ἄρθρου, ἡ ἀδέξια στρατηγικὴ τῶν ΗΠΑ 
µπορεῖ «νὰ ἀποξενώσει ἕνα µεγάλο µέρος τοῦ πληθυσµοῦ». Ἔτσι, ἀνακύπτει τὸ 
ἐρώτηµα ποιὰ «χρήσιµα διδάγµατα µποροῦν νὰ ἀντληθοῦν» ἀπὸ τὴ βρετανικὴ 
ἐµπειρία. Στὴν πραγµατικότητα, ἡ Κατοχὴ τοῦ Ἰράκ τὸ 1920 ὁδήγησε ἀµέσως 
σὲ λαϊκὴ ἐξέγερση, τὴν ὁποία οἱ βρετανικὲς δυνάµεις κατέστειλαν ἀµείλικτα. 
Ἐπιβλήθηκε µία µοναρχία-µαριονέτα, ποὺ δὲν ἦταν οὔτε «ἐκσυγχρονισµένη» 
οὔτε «δηµοκρατική» ἀλλά, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ ἱστορικὸς Μὰρκ Κέρτις, µία 
ἀπὸ τὶς λιγότερο δηµοφιλεῖς στὴν ἱστορία τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.
(...) Ἐνδείξεις γιὰ τὴ σκοπιµότητα αὐτῆς τῆς τακτικῆς µπορεῖ νὰ βρεῖ κανεὶς 
σὲ µία ἔκθεση τοῦ 2003 ἀπὸ τὸ Foreign Policy Centre (FPC - Κέντρο Ἐξωτερικῆς 
Πολιτικῆς), ποὺ τὴν ὑπογράφει ὁ τότε διευθυντὴς τοῦ Μὰρκ Λέοναρτ. Ὁ 
Λέοναρτ ἦταν σύµβουλος τοῦ Φόρεϊν Ὄφις γιὰ τὴ σύνταξη τῆς Δηµόσιας 
Ἔκθεσης Διπλωµατίας τὸ 2002 καὶ ἀργότερα διορίστηκε στὸ Συµβούλιο 
Δηµόσιας Διπλωµατικῆς Στρατηγικῆς τὸ ὁποῖο κατευθύνει τὴ στρατηγική τοῦ 
Φόρεϊν Ὄφις στὸν τοµέα τῆς προπαγάνδας. Ἡ ἔκθεση τοῦ FPC ὑποστηρίζει 
ὅτι ἡ βρετανικὴ κυβέρνηση «δὲν πρέπει νὰ φοβᾶται νὰ µατώνει πότε πότε 
ἀµερικανικὲς µῦτες» στὰ προπαγανδιστικά της µηνύµατα πάνω στὸ πρόβληµα 
Ἰσραήλ-Παλαιστίνης. Πρέπει οἱ ἁρµόδιοι «νὰ φροντίζουν ὥστε οἱ διαφορὲς 
ἀνάµεσα στὶς θέσεις καὶ τὴ σκέψη Ἀµερικανῶν καὶ Βρετανῶν νὰ τονίζονται 
δεόντως». Ὁ στόχος εἶναι νὰ ἀντικρουσθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι ἡ Βρετανία «ἀκολουθεῖ 
µὲ δουλοπρέπεια κάθε πρωτοβουλία τῶν ΗΠΑ», ἔτσι ὥστε ἡ «χρησιµότητα 
τῆς βρετανικῆς ὑποστήριξης στὶς ΗΠΑ νὰ ἐκτιµηθεῖ περισσότερο».

Παιδεία Νέας Ἐποχῆς
Ὁ Στάθης Σ. στήν «Ἐλευθεροτυπία» (22-2) γιά τήν νεοεποχίτικη παιδεία:
«...Ὁ ἀληθινὸς λαϊκισµὸς ὅµως ἐλλοχεύει (καὶ λογχίζει ἀγρίως) ἀλλοῦ. Στὸ 
νέο βιβλίο ἐπὶ παραδείγµατι γιὰ τὴν Ἱστορία τοῦ νέου Ἑλληνισµοῦ τῆς Στ’ 
Δηµοτικοῦ. Ἐκεῖ, ἀπ’ ὅ,τι διάβασα στὶς ἐφηµερίδες («Τὰ Νέα») ἡ συγγραφεὺς 
τοῦ δηλώνει ὅτι µὲ τὸ ἔργο τῆς ὑποβαθµίζεται ὁ ρόλος τοῦ Κολοκοτρώνη (σ.σ.: 
κι ἄλλων µιλιταριστικῶν παραγόντων τῆς Ἐπανάστασης) κι ἀναβαθµίζεται ὁ 
ρόλος τῶν... γυναικῶν! Λὲς καὶ ἡ Ἱστορία εἶναι θέµα... ποσοστώσεων!
Λέει κι ἄλλα ἡ καλὴ συγγραφεὺς (σὰν ἡ Ἐπανάσταση νὰ ἦταν ἕνα ἀτυχὲς 
συµβὰν ποὺ διετάραξε, τὸ ἄτιµο, τὴν πολυπολιτισµικὴ ἁρµονία τοῦ ἀγὰ µὲ 
τὸν ραγιά), ἀλλὰ τὸ µέγα πρόβληµα δὲν εἶναι ὅτι ἔτσι τὰ γράφει ἢ ὅτι ὑπὸ 
τὴν ὅποιαν ἰδεολογική της ἀντίληψη βάζει τὴν Ἱστορία νὰ διαβεῖ Καυδιανὰ 
Δίκρανα, µεταλλάσσοντας τὴν σὲ προπαγάνδα, ἀλλὰ ὅτι εἶναι τόσον ἄνετη 
ὥστε νὰ διατυµπανίζει ἡ ἴδια τὴν ἀνικανότητά της νὰ καταλάβει τί κάνει, τί 
λέει. Διότι ἡ ἴδια λέει ὅτι ποσοστώνει τὸν ρόλο τῶν γυναικῶν. Ἂν δηλαδὴ ἡ 
Μπουµπουλίνα ἔπραξε Χ, ἐµεῖς γιὰ νὰ εἴµαστε πολιτικῶς ὀρθοὶ θὰ διδάξουµε 
τὰ παιδιὰ ὅτι ἔπραξε 3Χ. Ἐπίσης, σὲ µία ἐθνική-κοινωνικὴ ἐπανάσταση, 
ὅπως αὐτὴ τοῦ 1821, ἐµεῖς θὰ πρέπει νὰ «µαλακώνουµε» τὰ περὶ ἔθνους 
ὑπερτονισµένα-σωστόν! κάτι κολοµπίνες µπούκαραν στὴν Ντροµπολιτζὰ 
τότες καὶ στόµωσε τὸ σπαθὶ τοῦ Νικηταρᾶ νὰ κόβει τυρί.
Βεβαίως µαταιοπονοῦµε! Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἀπὸ 20ετίας ἔχουµε κάνει τὰ τέκνα 
τῶν Δαναῶν (ἀπ’ τὸ Μπογιάτι) τοῦβλα ἀπὸ Ἱστορία. Νὰ µὴν τὰ κάνουµε κι 
ἀµµοκονιάµα µὲ στόκους δάσκαλους; Τὸ βρίσκω πολὺ ἐποικοδοµητικὸ (καὶ 
χρυσοπληρωµένο). Ἀλλά, γιὰ ὅσους καταλαβαίνουν καὶ γιὰ ὅσους κάνουν πὼς 
δὲν καταλαβαίνουν ἂς ἐκφρασθοῦµε ἐν παραβολαίς, ἔστω καὶ µὲ ἐράνισµα ἐκ 
τῆς ἱστορίας (παρ’ ὅτι οὔτε οἱ οἰωνοὶ συνηθίζονται, οὔτε ἡ ποίηση λαµβάνεται 
σοβαρῶς ὑπόψιν) -ἀπ’ ὅταν ὁ Ἀτταλὸς ὁ Γ’ παρέδωκε κληρονοµιὰ τὸ κράτος 
του στοὺς Ρωµαίους, οὐδέποτε ἔκτοτε ξαναξεσηκώθηκε Ρωµιὸς στὴν Ἰωνία 
ἐναντίον οὐδενὸς στὸν Αἰώνα. Ἀνθυπάτου ἢ τουρµάρχη, πρίγκηπα ἢ δεσπότη, 
ἐπισκοποῦ ἢ ἀµιρά, γαζῆ ἢ ἀγά. Στῆς παιδείας τὰ σπλάχνα ὀργιάζει ἡ κρατικὴ 
καὶ κοµµατικὴ καµαρίλα ποὺ ἀλαλιάζει τὴν ψυχὴ τοῦ ἔθνους, τῶν τάξεων καὶ 
τοῦ λαοῦ, ποὺ τὴν ἀπονεκρώνει -ἐκεῖ γίνεται ἡ σφαγή. Ἐκεῖ συντελεῖται τὸ 
παιδοµάζωµα, ὁ τετελεσµένος µέλλων ὅλης µας τῆς προσπάθειας...

Ἀνα-γνώσεις
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΟΥ
   Παραθέτουµε κατωτέρω ἕνα µέρος τῆς  
ὁµολογίας τοῦ 40χρονου Χακάν Σαραϊλίογλου, 
ὁ ὁποῖος συνελήφθη κι ἀνακρίθηκε ἀπὸ τοὺς 
µαχητὲς τοῦ DHKC, ὁµολόγησε τὴν ἐγκληµα-
τικὴ του δράση καὶ τιµωρήθηκε µὲ θάνατο 
(τὸ πτῶµα του πετάχτηκε στὴν βιοµηχανικὴ 
περιοχὴ Ikitelli). Νοµίζουµε ὅτι παρουσιάζει 
καὶ γενικότερο ἐνδιαφέρον µὰ καὶ εἰδικότερο, 
δηλαδὴ θρακικό, γιὰ λόγους εὐνόητους.

    Ὁ Σαραϊλίογλου ὀργανώνεται στὶς 
παρακρατικὲς δυνάµεις ἀπὸ τὸν Χαλίτ, ἕναν 
διπλωµάτη τοῦ τουρκικοῦ προξενείου στὴν 
Γερµανία. Ἐνοικιάζει τὸ γκαρὰζ τοῦ σπιτιοῦ του 
στὸν Φερχάτ Ταµπούρ καὶ σὲ δυὸ ἄγνωστούς 
του. Ἡ µητέρα του βλέπει νὰ φορτώνονται 
ὅπλα σὲ φορτηγὰ µέσα στὸ γκαρὰζ τοῦ σπιτιοῦ 
της, καὶ γι’ αὐτὸ ἀπευθύνεται στὴν τουρκικὴ 
πρεσβεία στὴν Καρλσρούη. Ἐκεῖ συνοµιλεῖ 
µὲ τὸν Χαλίτ, ὁ ὁποῖος καὶ τὴν βεβαιώνει ὅτι ἡ 
Πρεσβεία εἶναι ἐνήµερη, ἐνῶ παράλληλα τῆς 
δίνει ὁδηγίες νὰ µήν µιλήσει πουθενὰ γιὰ ὅσα 
εἶδε. Τὸ κράτος τῆς Τουρκίας, µὲ τὴν ἀνοχὴ ἢ 
τὴ συνεργασία τῶν γερµανικῶν Ἀρχῶν, κάνει 
λαθρεµπόριο ὅπλων στὴν Γερµανία. Ἀργότερα, ὁ 
Σαραϊλίογλου φυλακίζεται, κατηγορούµενος γιὰ 
τὴν πρόκληση ἐπικίνδυνων σωµατικῶν βλαβῶν. 
Μὲ τὴν παρέµβαση τοῦ διπλωµάτη Halit, ὁ 
Saraylioglu ἀποφυλακίζεται ὑπὸ τὴν προϋπόθεση  
νὰ ἐπιστρέψει ἀµέσως στὴν Τουρκία. Μὲ τὴν 
ἐπιστροφή του, διατηρεῖ τὶς ἐπαφὲς του µὲ τὸ 
παρακράτος, δουλεύοντας κάτω ἀπὸ τὶς ἐντολὲς 
ἑνὸς ἀστυνοµικοῦ διευθυντῆ, τοῦ Ἰσµέτ Ἀιµπέκ.
Προκάλυµµα τῆς δράσης του εἶναι ἕνα 
µεταφραστικὸ γραφεῖο, τὸ ὁποῖο στὴν οὐσία 
λειτουργεῖ ὡς κέντρο συλλογῆς πληροφοριῶν γιὰ 
τὴν Ἀστυνοµία. Ἀφοῦ περάσει ἕνα δοκιµαστικὸ 
στάδιο, ὁ Σαραϊλίογλου κρίνεται κατάλληλος 
ἀπὸ τοὺς ἀνώτερούς του προκειµένου νὰ 
συµµετάσχει σὲ κάθε εἴδους (περισσότερο 
ἀπαιτητικές) ἐνέργειες τοῦ παρακράτους.
Τὸ 1984, στέλνεται στὴν 189η διοίκηση πεζικοῦ, 
παρακολουθεῖ εἰδικὴ ἐκπαίδευση σὲ ὀρειβατικὲς 
δυνάµεις καθὼς καὶ στὴν βάση LSE τοῦ ΝΑΤΟ 
στὴν Σµύρνη. Ἐπίσης, παρακολουθεῖ µαθήµατα 
διαφόρων ξένων γλωσσῶν. Τοῦ χορηγεῖται 
πλαστὴ ταυτότητα (ὑπὸ τὸ ὄνοµα Hasan Kartal) 
καθὼς καὶ πλαστὸ διπλωµατικὸ διαβατήριο 

ὥστε εὔκολα νὰ µπορεῖ νὰ πηγαινοέρχεται στὸ 
ἐξωτερικό, συµµετέχοντας στὶς ἐπιχειρήσεις τοῦ 
παρακράτους. Μπαίνει ὑπὸ τὴν καθοδήγηση 
τοῦ στρατιωτικοῦ Goktan Demir, ὁ ὁποῖος 
βρίσκεται σήµερα στὴν Βοσνία - Ἐρζεγοβίνη σὰν 
οἰκονοµικὸς ὑπεύθυνος τοῦ ἐκεῖ στρατιωτικοῦ 
τµήµατος. Ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ µὲ τὸν τότε 
ὑπαρχηγὸ τῆς ΜΙΤ, καὶ σήµερα ἀστυνοµικὸ 
διευθυντὴ Ἀδριανούπολης, Hanef Avci. Ἔκτοτε 
ὁ Saraylioglu δουλεύει σὰν δηµόσιος ὑπάλληλος 
στὴν ΜΙΤ.
Ἀκολουθεῖ δεύτερη φάση ἐκπαίδευσής του στὸν 
χειρισµὸ ὅπλων, στὴν συλλογὴ πληροφοριῶν 
καὶ στὶς τεχνικὲς ἀνάκρισης. Τὴν περίοδο ἐκείνη 
δηµιουργοῦνται ὀλιγοµελεῖς (συνήθως 3-4 µέλη: 
ἕνας ἀπὸ τὴν ΜΙΤ, ἕνας ἀπὸ τὶς ὑπηρεσίες 
πληροφοριῶν τοῦ στρατοῦ JITEM, ἕνας ἀπὸ 
τὴν Ἀστυνοµία κτλ.) παρακρατικὲς ὁµάδες 
πολλαπλῶν καθηκόντων. Ὁ ἴδιος ἀνήκει σὲ µιὰ 
τετραµελὴ ὁµάδα ὑπὸ τὴν ἐπωνυµία «Ἀστυνοµία 
Ἐθνικῶν Δυνάµεων» µαζὶ µὲ τοὺς Kemal Aslan, 
Fatih Rustu Ozgiray, Kazim Hosgordu.
Μία ἀπὸ τὶς δουλειές τους εἶναι ἡ στρατολόγηση 
νέων µελῶν στό παρακράτος καὶ ἡ εὕρεση πληρο-
φοριοδοτῶν. Ἀκόµη συµµετέχει σὲ τουλάχιστον 
14 ἐπιχειρήσεις τοῦ παρακράτους, ποὺ περιλαµ-
βάνουν  δολοφονίες καὶ «ἐξαφανίσεις» σὲ Τουρ-
κία καὶ Εὐρώπη, καὶ ἐµπρησµὸ δασῶν στὴν 
Ἑλλάδα. Στὴν πόλη Ἀττάλεια, στὴν περιοχὴ 
Μαναβγάτ, συµµετέχει στὴν δολοφονία 3 µελῶν 
τοῦ ΡΚΚ, καὶ κατόπιν µαζὶ µὲ τοὺς συνεργοὺς 
του Aligungor καί Hakan ρίχνουν τὰ πτώµατα 
στὸ ὑδροηλεκτρικὸ φράγµα τῆς πόλης. 
Μετὰ ἀπὸ λίγο καιρό, ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ µὲ τὸν 
ἀρχηγό, Abidin Bilgin, τῆς ὀργάνωσης «Ἑστία 
Ἐθνικοφρόνων» (παρωνύµιο τῶν «Γκρίζων 
Λύκων») στὴν Σµύρνη, καὶ ὀργανώνουν τὴ 
δολοφονία 4 Κούρδων. Τὰ πτώµατα τῶν 
δολοφονηµένων θάβονται σὲ ἀπροσπέλαστη 
περιοχὴ ποὺ βρίσκεται ὑπὸ τὴν ἰδιοκτησία καὶ 
τὸν ἔλεγχο τοῦ στρατοῦ. Στὰ χρόνια 1994-95 
βρίσκεται στὴν Ἁλικαρνασσὸ, ἀπ΄ ὅπου µαζὶ 
µὲ 3 ἄλλους πράκτορες τῆς ΜΙΤ (Cengiz, Kazim 
καὶ Ercan) πηγαινοέρχονται στὰ ἑλληνικὰ 
νησιὰ προκειµένου νὰ πυρπολοῦν τὰ δάση 
τους. Ἐπιστρέφει στὴν Πόλη, δουλεύει µαζὶ µὲ 
τὸν ἐπιλοχία τῆς Στρατοχωροφυλακῆς  Mustafa 
Bascavus, ὁ ὁποῖος καὶ τοῦ ἀναφέρει ὅτι στὶς 
ἀσκήσεις σκοποβολῆς ἐνίοτε χρησιµοποποιοῦν 
καὶ ζωντανοὺς στόχους, φέρνοντας ὡς 
παράδειγµα τὸν πυροβολισµὸ καὶ τὸν φόνο τοῦ 
νεαροῦ Onder Babat, ἀπὸ τὸ ἐπαγγελµατικὸ 
γραφεῖο στελέχους τοῦ Κόµµατος Ἐθνικιστικῆς 
Δράσης (τῶν «Γκρίζων Λύκων»).
Ὅπως ἀνέφερε ὁ ἴδιος ὁ Σαραϊλίογλου, 
συµµετεῖχε σὲ ἐπιχειρήσεις ποὺ ὀργανώνονταν 
ἀπὸ κοινοῦ ἀπὸ τουρκικές, ἀµερικανικὲς (CIA), 
βρετανικὲς (ΜΙ-6) καὶ γερµανικὲς (ΒΝD) µυστικὲς 
ὑπηρεσίες. Σὲ µία ἀπὸ αὐτὲς τὶς δράσεις, 
µαζὶ µὲ τὸν γερµανὸ πράκτορα Hans Stenzel, 
ἀπήγαγαν καὶ δολοφόνησαν τὸν Γιουγκοσλάβο 
Joachim, ἐνῷ δουλεύοντας µὲ τρίµηνη σύµβαση 
προσωπικοῦ στὴν βρετανικὴ πρεσβεία στὴν 
Τουρκία, λειτούργησε ὡς σύνδεσµος µὲ τὸν 
βρετανὸ πράκτορα Αlex...

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ: 
Ἡ παιδοκτονία συνεχίζεται...

      Ὁ 17χρονος 
Μωµάχεντ Ἀχµέτ 
Ἀλ Τζαµπίρυ 
τήν Τρίτη τό 
πρωί πήγαινε 
µέ τό σχολικό 
λεωφορεῖο ἀπό 
τόν προσφυγικό 
καταυλισµό 
Ἀλ Ἀρούµπ τῆς 
Χεβρώνας, στό 
Λύκειο τοῦ Μπεΐτ 
Ἀµίρ. Στό µπλόκο  
οἱ στρατιῶτες 
κατέβασαν τούς 
µαθητές κάτω. 
Μετά τόν ἔλεγχο, 

τά παιδιά ξανανέβηκαν στό λεωφορεῖο καί 
διατάχθηκαν νά κλείσουν τά παράθυρα. Ὁ Ἀλ 
Τζαµπίρυ δέν τό ἔκλεισε. Ἕνας στρατιώτης τόν 
πυροβόλησε ἀπό πολύ κοντά στό πρόσωπο. Ὁ 
17χρονος µεταφέρθηκε στό νοσοκοµεῖο Χαντάσα 
τῆς Ἱερουσαλήµ. Οἱ στρατιῶτες ἰσχυρίστηκαν 
ὅτι οἱ µαθητές κουβαλοῦσαν µολότωφ. Λίγο 
πιό κεῖ βρίσκεται σέ κῶµα ὁ 8χρονος Ἀµπντέλ 
Μαλέκ Ζαλµπάνι, πυροβοληµένος στό κεφάλι 
ἀπό συνοριοφύλακα στόν καταυλισµό Σοαφάτ. 
Ὁ συνοριοφύλακας εἶπε ὅτι ὁ µικρός χτυπήθηκε 
ἀπό πέτρα φίλου του. Γιά µολότωφ δέν εἶπε...

Σοµαλικό Κράτος; 
Ὄχι, εὐχαριστῶ!

Ἡ Σοµαλία,  ξεχασµέ-
νη γιά χρόνια ἀπό 
τήν διεθνή κοινή 
γνώµη, ἀκούστηκε 
τελευταία φορά µέ 
τήν Χολυγουντιανή 
παραγωγή Blackhawk 
Down (ὅπου παρακο- 
λουθήσαµε τό δρᾶµα 
τῶν καηµένων τῶν 
πεζοναυτῶν πού τούς 
φάγαν µπαµπέσικα οἱ 
κανίβαλοι, ρίχνοντας 

τό ἑλικοπτεράκι τους στό Μογκαντίσου).  
Ἡ σοµαλική κοινωνία ἐδῶ καί 15 χρόνια εἶναι 
χωρίς καθόλου κράτος. Κι ἐνῷ κατά τά διεθνή 
ΜΜΕ «κυριαρχοῦν τό χάος καί οἱ κατά τόπους 
πολέµαρχοι», οἱ ἴδιοι οἱ Σοµαλοί δείχνουν νά 
τό... εὐχαριστιοῦνται. Διαβάζουµε στήν σχετική 
ἀναφορά τῆς CIA πώς, παρά τήν φαινοµενική 
ἀναρχία, οἱ πολιτοφυλακές παρέχουν ἀσφάλεια, 
τά ξενοδοχεῖα λειτουργοῦν, οἱ ἑταιρεῖες 
κινητῆς τηλεφωνίας παρέχουν ὑπηρεσίες στίς 
φτηνότερες τιµές τῆς Ἀφρικῆς, ἔχει γεµίσει ἡ 
χώρα τραπεζικές ὑπηρεσίες (ἐλλείψει τραπεζῶν),  
ἡ ἀγορά τροφοδοτεῖται κανονικά, τήν δικαιοσύνη 
ἀπονέµουν τά συµβούλια τῶν φυλῶν βάσει 
ἐθιµικοῦ δικαίου... Κράτος; Κεντρική κυβέρνηση; 
Δηµοκρατία; Δέν σφάξανε!



«Μέσα ἀπό τό βλέμμα τοῦ συγγραφέα ὑπάρχει τό ὅραμα μιᾶς ἄλλης Θράκης, πού δέν κλαίει 
πιά τή μοίρα της καί πού διεκδικεῖ τά δικαιώματά της, μιᾶς ἄλλης Μαύρης Θάλασσας 

πού πρέπει νά ζήσει τόν θάνατό της γιά v’ ἀνθίσει καί πάλι ἡ Pωμανία μας...»
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Σ χ ό λ ι α  π τ ε ρ ό ε ν τ α
Ἡµερίδα πραγµατοποιήθηκε στὴν ἱστορικὴ πόλη τοῦ  Διδυµοτείχου ἀπὸ τὸν 
Σύλλογο Ἀλληλεγγύης Πολιτῶν Νοµοῦ Ἔβρου «Ἀκρίτες»  µὲ γενικὸ τίτλο 
«ἡ παγκοσµιοποίηση καὶ ἡ ἑλληνικὴ πρόταση». Στὴν ἡµερίδα µίλησαν ὁ 
Κοσµήτορας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν Καθηγητὴς π. 

Γεώργιος Μεταλληνός, ὁ  Καθηγητὴς τοῦ Παντείου Νεοκλῆς Σαρρῆς καὶ ὁ Λέκτορας τοῦ 
Δηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης Φάνης Μαλκίδης. Ὁ π. Γ. Μεταλληνὸς στὴν ὁµιλία 
τοῦ ἀναφέρθηκε στὶς σχέσεις πολιτείας καὶ ἐκκλησίας µέσα ἀπὸ τὴν ἑλληνορθόδοξη 
παράδοση καὶ ἀνέδειξε πτυχὲς τῆς µακραίωνης αὐτῆς σχέσης, ἐπικεντρώνοντας τὴν 
ἀνάλυσή του καὶ στὴ σηµαντικὴ διάσταση τῆς σχέσης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ µὲ τὴν ὀρθοδοξία. 
Ὁ Ν. Σαρρὴς  µιλώντας γιὰ τὶς ἑλληνοτουρκικὲς διαφορὲς καὶ τὴν ἔνταξη τῆς Τουρκίας 
στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀφοῦ πραγµατοποίησε µία ἀναδροµὴ στὶς ἑλληνοτουρκικὲς 
σχέσεις τόνισε τὴν ἀναγκαιότητα γιὰ πραγµατικὴ γνώση τῆς τουρκικῆς πραγµατικότητας 
καὶ ἀναρωτήθηκε κατὰ πόσο µπορεῖ ἡ σηµερινὴ Τουρκία νὰ ὁδηγηθεῖ στὴν Ἑνωµένη 
Εὐρώπη. Ἐπίσης ἀνέδειξε πτυχὲς τῶν ἑλληνοτουρκικῶν διαφορῶν καὶ τόνισε τὴ σηµασία 
τῆς ἄλλης ἑλληνικῆς πολιτικῆς ἔναντι τῆς Τουρκίας, ἀφοῦ αὐτὴ ποὺ ἀκολουθεῖται ἐδῶ 
καὶ χρόνια ἀποτελεῖ ὑποχώρηση ἔναντι τοῦ ἐπεκτατισµοῦ τῆς γειτονικῆς χώρας. Ὁ Φ. 
Μαλκίδης ἀφοῦ τόνισε τὶς ἐκφάνσεις τῆς παγκοσµιοποίησης καὶ τοῦ συγκεκριµένου 
οἰκονοµικοῦ, πολιτισµικοῦ, κοινωνικοῦ  καὶ πολιτικοῦ µοντέλου ποὺ ὑλοποιεῖται ἔθεσε 
τὸ ἐρώτηµα ἐὰν µποροῦν νὰ ἐπιβιώσουν πολιτισµοί, ἔθνη καὶ λαοὶ µέσα σ΄ αὐτό. Ἔδωσε 
τὶς βασικὲς συνιστῶσες µίας ἐναλλακτικῆς ὁδοῦ γιὰ τὴν παγκοσµιοποίηση καὶ ἀνέδειξε 
µία ἄλλη πολιτικὴ λειτουργία τῆς ἑλληνικῆς δηµοκρατίας καὶ κοινωνίας.  Τὴν  ἡµερίδα 
παρακολούθησαν ὅλες οἱ Ἀρχές καί πολλοί πολίτες τοῦ Διδυµοτείχου ποὺ παρενέβησαν 
οὐσιαστικά µέ τίς ἐρωτήσεις τους. Ὁ Σύλλογος «Ἀκρίτες» ἱδρύθηκε  τὸ 2002 καὶ στηρίζει 
τοπικὲς πνευµατικὲς καὶ ὑλικὲς ἀνάγκες, πραγµατοποιώντας ἐκδηλώσεις καὶ ἡµερίδες 
γιὰ τὸν Ἕβρο καὶ δίνοντας σηµαντικὴ βοήθεια σὲ µεγάλο µέρος τοῦ πληθυσµοῦ.

Ἂς δανειστοῦµε ἀπὸ τὸ ΘΕΜΑ τὴν τοποθέτηση τοῦ Γ. Λοβέρδου ὅτι «ἡ Ν.Δ. καὶ 
τὸ ΠΑΣΟΚ ἔχουν µεταβληθεῖ σὲ καθαρὰ ἐκλογικοὺς µηχανισµούς, µὲ µοναδικὸ 
στόχο τὴν διαιώνιση τοῦ οἰκογενειοκρατικοῦ καὶ νεποτιστικοῦ συστήµατος». 
Δὲν θὰ διαφωνήσουµε. Ἀντίθετα θὰ ἐπαυξήσουµε. Ὅπως ἄλλωστε καὶ στὴν 

διαπίστωση τοῦ ἰδίου ὅτι τὸ βασικὸ πρόβληµα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονοµίας παραµένει ὁ 
κρατισµός της καὶ ὁ νεποτισµός. Καὶ πὼς δὲν εἶναι πρόβληµα µόνο τῆς οἰκονοµίας ἀλλὰ 
µεῖζον κοινωνικό. Καὶ πὼς νεποτισµὸς δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται µόνο ἡ εὐνοιοκρατία 
ἕνεκα εὐθείας ἐξ αἵµατος συγγένειας ἀλλὰ κάλλιστα θὰ µποροῦσε νὰ συµπεριλάβει 
καὶ τὴν κουµπαριά. Καὶ ὅταν µιλᾶµε γιὰ κουµπαριὰ συµπεριλαµβάνουµε καὶ τὴν 
κυριολεκτικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν ἄτυπη κουµπαριὰ συµφερόντων ἀνάµεσα στὰ πολιτικὰ 
στελέχη. Χαρακτηριστικὴ ἡ σχετικὴ τοποθέτηση τοῦ Παναγιωτόπουλου ὁ ὁποῖος σχολίασε 
πικρὰ τὴν ἐπιρροὴ ποὺ ἄσκησε ὁ κ. Ρουσόπουλος ἐναντίον του γιὰ νὰ τὸν «φάει»: «Ἐγὼ 
εἶµαι σὲ µειονεκτικὴ θέση, ἀφοῦ ἔχω πρόσβαση στὸν πρωθυπουργὸ µέσω τοῦ θεσµικοῦ 
µου ρόλου, ὁ κ. Ρουσόπουλος µπορεῖ νὰ βλέπει τὸν πρωθυπουργὸ µὲ τὶς παντοῦφλες 
στὸ σπίτι του». Γιὰ νὰ λέει τέτοια πράγµατα ἕνας ὑπουργός, φανταστεῖτε τί περιµένει 
κάθε πολίτη ποὺ θὰ ἤθελε νὰ παίξει τὸ ρόλο πολιτικοῦ στελέχους χωρὶς τὶς ἀντίστοιχες 
πλάτες. Προτρέπουµε λοιπὸν τὸν Τάσο Βαβατσικλὴ νὰ λάβει σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν του τὶς 
ὕπουλα διατυπωµένες κατηγορίες ἐναντίον του ἀπὸ τὴν ὁµάδα Δαµιανοῦ περὶ ἐξαγορᾶς 
– αἰχµαλωσίας τῶν στελεχῶν τοῦ τοπικοῦ ΠΑΣΟΚ, ἄσχετα ἂν εὐσταθοῦν, ὅταν µάλιστα 
κατορθώνουν νὰ ἐµφιλοχωροῦν στὸν «ἔγκυρο» ἐθνικὸ Τῦπο. Νὰ συγκροτήσει τὸ 
ψηφοδέλτιό του καὶ µὲ τὶς ἀπαραίτητες κινήσεις νὰ δώσει τὸ στῖγµα τῆς ἀνανέωσης, τῆς 
ἀξιοκρατίας καὶ τῆς ἀνοχῆς στήν ἀνεξαρτησία τῆς γνώµης.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 
Μορφωτικοῦ Ὁµίλου Κοµοτηνῆς

Χωροταξία ἢ ἀ-ταξία 
τοῦ χώρου;

     Μία ἐνδιαφέρουσα ἀπὸ πολλὲς σκοπιὲς 
ἐκδήλωση, πραγµατοποιήθηκε τήν 
Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου, στὴν αἴθουσα 
ἐκδηλώσεων τοῦ Μορφωτικοῦ Ὁµίλου 
Κοµοτηνῆς. Ὁµιλητὲς οἱ κ.κ. Κατσιµίγας 
Κωνσταντῖνος ἀρχιτέκτονας-µηχανικὸς 
καὶ Παπαθανασίου Νίκος τοπογράφος/ 
πρόεδρος τοῦ ΤΕΕ Θράκης.
     Ὁ κ. Κατσιµίγας (µὲ θέµα «Ἀναπτυξιακὲς 
προοπτικὲς τοῦ νοµοῦ Ροδόπης καὶ 
χωροταξία»), ἀναφέρθηκε µὲ πολὺ 
παραστατικὸ τρόπο στὸ τραγικὸ θεσµικὸ 

πλαίσιο στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν ἀκόµη 
πιὸ τραγικὴ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ 
στὴ Θράκη. Ἐπεσήµανε ὅτι ἐὰν δὲν 
ὁλοκληρωθεῖ τὸ Ἐθνικὸ Κτηµατολόγιο 
δὲν πρέπει νὰ ἀναµένουµε κανένα 
ἀποτέλεσµα. Ἀνέλυσε τὶς ἔννοιες τῆς 
χωροταξίας καὶ τοῦ χωρικοῦ σχεδιασµοῦ, 

ἐνῶ δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφερθεῖ 
µὲ καυστικὸ τρόπο στὶς δεκάδες 
καὶ ἑκατοντάδες µελέτες ποὺ κάθε 
τόσο ἀναγγέλονται ποµπωδῶς 
ἀπὸ θεσµικοὺς παράγοντες καὶ 
ΜΜΕ, γιὰ νὰ καταλήξουν στὸ τέλος 
στὰ ράφια, ἀφοῦ προηγουµένως 
δαπανηθοῦν πολλὰ χρήµατα τῶν 
φορολογουµένων. Μάλιστα ἀναφέρ-
θηκε καὶ στὸ παράδειγµα κάποιας 
µελέτης ποὺ ἀφοροῦσε τὸ νοµό, 
ἀλλὰ καθὼς φαίνεται ὁ ἐξ Ἀθηνῶν 
«µελετητής» εἶχε µαῦρα µεσάνυχτα 
καὶ µᾶλλον …ἀγνοοῦσε παντελῶς 
τὴν περιοχή. Ἀναφέρθηκε ἀκόµη, 
στὰ συγκριτικὰ πλεονεκτήµατα τῆς 
Ροδόπης καὶ τῆς Θράκης γενικότε-
ρα, ὅπως αὐτὰ προκύπτουν ἀπὸ 
τὴ γεωγραφικὴ θέση τῆς περιοχῆς, 
προχωρώντας παράλληλα στὴ δια 

τύπωση προτάσεων γιὰ τὴν ἀνάπτυξη 
τοῦ πρωτογενή, δευτερογενή καὶ τριτο-
γενή τοµέα, δίνοντας ἰδιαίτερη ἔµφαση 
στὸν τελευταῖο. Ὁ κ. Κατσιµίγας ὑπῆρξε 
καυστικὸς καὶ µὲ ὀξυδερκεῖς παρα-
τηρήσεις ἀποµυθοποίησε ἔννοιες ποὺ ἐνῶ 
ὑποτίθεται ἔκρυβαν σοβαρὸ περιεχόµενο 
στὴν πραγµατικότητα τὸ µόνο ποὺ κρύβουν 
εἶναι ἡ γύµνια µας ὡς κυβερνώντων, ἀλλὰ 
καί, κυρίως, ὡς κυβερνωµένων!
                                   Συνέχεια στή σελίδα 6

Διόρθωση µυωπίας
(τοῦ τοπικοῦ Τύπου;)

Προβολὴ δυσανάλογη τῆς σηµασίας 
της γνώρισε προσφάτως ἡ «δυνατότητα 
ἀντιµετώπισης ὀφθαλµολογικῶν παθήσε- 
ων» ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κέντρο Θεραπείας 
Ὀφθαλµολογικῶν Παθήσεων (ΕΛΚΕΘΟΠ) 
στὴν Ἀλεξανδρούπολη. Σύσσωµος ὁ 
τοπικὸς, καὶ ὄχι µόνο, Τῦπος ἐκθείασε τὴν 
προµήθεια ἀπὸ τὸ Κέντρο µηχανήµατος 
λέηζερ τέταρτης γενιᾶς, µὲ τρόπο ποὺ 
θύµιζε φθηνὸ ἐντυπωσιασµὸ ἰθαγενῶν µὲ 
χάντρες καὶ καθρεφτάκια. Πάµπολλα τὰ 
πρωτοσέλιδα καὶ οἱ συνεντεύξεις τόσο στὸν 
γραπτὸ ὅσο καὶ στὸν ἠλεκτρονικὸ Τῦπο, 
προσέδωσαν µυθικὲς σχεδὸν διαστάσεις 
στὴ «δυνατότητα» ἀφήνοντας γιὰ µία 
ἀκόµη φορὰ ὑποφωτισµένη τὴν οὐσία. 
Ἔφτανε µία σύντοµη ἔρευνα γιὰ ὁρισµένες 
καίριες διαπιστώσεις - ἀπορίες:
1. Τὸ µηχάνηµα ἔχει τὴ δυνατότητα στὰ 
χέρια ἔµπειρου καὶ εἰδικὰ ἐκπαιδευµένου 
προσωπικοῦ νὰ διορθώνει κατὰ κύριο λόγο 
τὴ µυωπία, δηλαδὴ νὰ κάνει µία αἰσθητικοῦ 

χ α ρ α κ τ ή ρ α 
ἐπέµβαση µέσω 
τῆς ὁποίας ὁ 
«ἀσθενής» κα- 
ταφέρνει τελικὰ 
νὰ ἀπαλλαγεῖ 
ἀπὸ τὰ …γυα-
λιά του
2. Τὸ µηχάνηµα 
δὲν ἀνήκει στὸ 
Ν ο σ ο κ ο µ ε ῖ ο 
Ἀ λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ -
πολης ὅπως 
– σκοπίµως; - 

ἄφηναν νὰ ὑπονοηθεῖ οἱ τίτλοι ὁρισµένων 
δηµοσιευµάτων, γιαυτὸ καὶ ἡ ὑπηρεσία δὲν 
παρέχεται δωρεάν. Κάθε ἄλλο, µάλιστα, 
ἀφοῦ κοστίζει στὸν «ἀσθενή» συνολικὰ 
περὶ τὰ 2.000 €, ποσὸ ἐλαφρῶς χαµηλότερο 
(~ 20%) ἀπὸ τὸν µέσο ὅρο τῶν ἰδιωτικῶν 
Κέντρων σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη, 
ποὺ καὶ ἀναβαθµισµένα µηχανήµατα 
διαθέτουν καὶ, κυρίως, τεράστια ἐµπειρία 
ἀπὸ τὴν ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἐφαρµογὴ τῆς 
µεθόδου. Τὰ 4.500 € ποὺ ἀναφέρθηκαν 
κάπου, ἀφοροῦν µεµονωµένη περίπτωση 
γιατροῦ στὴν Ἀθήνα ποὺ θεωρεῖται 
παγκόσµια αὐθεντία στὴν µέθοδο. Γιὰ 
τὴν ἱστορία, διόρθωση µυωπίας µὲ λέηζερ 
γίνεται καὶ σὲ δηµόσιο Νοσοκοµεῖο τῆς 
χώρας (Ὀφθαλµιατρεῖο Ἀθηνῶν), ἐνῶ 
ὑπάρχει ἡ πληροφορία ὅτι τὸ κόστος της 
στὴ γειτονικὴ Τουρκία εἶναι περὶ τὰ 600 € 
καὶ µάλιστα µὲ πολὺ καλὰ ἀποτελέσµατα!
3. Ἡ δραστηριότητα δὲν εἶναι καινούργια 

γιὰ τὸν τόπο, ἀφοῦ εἶχε πρωτοαναπτυχθεῖ 
καὶ πρὸ 10ετίας περίπου ἀπὸ τὸν τότε 
καθηγητὴ Ὀφθαλµολογίας. Δυστυχῶς ἡ 
κάθοδός του στὴ συνέχεια στὴ Θεσσαλο-
νίκη τὴν καταδίκασε ἐκ νέου σὲ ἀνυπαρξία, 
ἀναδεικνύοντας γιὰ πολλοστὴ φορά πῶς 
ἀντιλαµβάνονται ὁρισµένοι τὴν ἀνάπτυξη 
δραστηριοτήτων σὲ ἀπόλυτη ἀναντιστοιχία 
µὲ τὶς ἀνάγκες τῆς περιοχῆς γιὰ τὴν 
προσωπική τους κυρίως προβολὴ καὶ 
τὸν ἐµπλουτισµὸ τοῦ CV τους καὶ πέραν 
τούτων ...γαία πυρὶ µειχθήτω!
4. Πρὶν ὑποβληθεῖ κανεὶς σὲ λέηζερ, 
ἀπαιτεῖται ἐνδελεχὴς ἔλεγχος γιὰ ἀπο-
κλεισµὸ ἀκόµη καὶ ἐξαιρετικὰ σπάνιων 
περιπτώσεων ποὺ ἀποτελοῦν ἀντένδειξη 
γιὰ τὴν ἐφαρµογὴ τῆς µεθόδου. Θὰ διε-
νεργεῖται καὶ στὴν Ἀλεξανδρούπολη ὁλο-
κληρωµένος ὁ ἔλεγχος ἢ θὰ γίνεται κάποια 
«ἔκπτωση»;  
5. Τελευταῖο ἀλλὰ καθόλου ἔσχατο:  διαφη-
µίζεται ἡ ἀνάπτυξη µίας «πολυτελοῦς», 
τρόπον τινὰ, δραστηριότητας, χωρὶς νὰ 
ὑπάρχει ἀντίστοιχη πληροφόρηση ἂν 
στὴν Πανεπιστηµιακὴ Ὀφθαλµολογικὴ 
Κλινικὴ διενεργοῦνται πολὺ σοβαρότερες 
καὶ οὐσιαστικότερες γιὰ τὴν ὑγεία τῶν 
κατοίκων τῆς περιοχῆς ἐπεµβάσεις, λ.χ. 
ἀποκολλήσεις ἀµφιβληστροειδοῦς, βιτρε-
κτοµὲς σὲ διαβητικοὺς ἢ ἀκόµη µεταµο-
σχεύσεις κερατοειδοῦς (πόσες καὶ µὲ ποιὰ 
ἀποτελέσµατα;) 
Τελικὰ, καὶ χωρὶς καµµία διάθεση ἀπαξίω-
σης τῆς µεθόδου µὲ µικρόψυχες προσεγγί-
σεις, εἶναι ἁπλῶς θέµα προτεραιοτήτων. 
Ὅταν κάπου χρειάζεται νὰ γίνονται ἐγχει-
ρήσεις σκωληκοειδίτιδας καὶ χολῆς, δὲν 
διατυµπανίζεις ὅτι θὰ ξεκινήσεις νὰ κάνεις 
καλὰ λίφτινγκ! Τὴ στιγµὴ µάλιστα ποὺ σὲ 
ἄλλες περιπτώσεις στὸ ἴδιο Νοσοκοµεῖο 
γίνεται ἀθόρυβα σοβαρὴ δουλειὰ οὐσίας. 
Ἐν κατακλείδι, ἡ τοπικὴ κοινωνία καὶ ὁ 
Τῦπος της εἶναι καιρός νὰ ἀποβάλει τὸ 
γνωστὸ αἴσθηµα µειονεξίας, προκειµένου 
νὰ ἐπαναδιαπραγµατευτεῖ τὴν µονόδροµη 
ἐξίσωση µὲ βάση τὴν ὁποία «τὸ Πανεπιστήµιο 
προσφέρει σ΄ αὐτὴν καὶ πρέπει νὰ τοῦ εἶναι 
ὑπόχρεη ἐς ἀεί». Ἔχει προσφέρει καὶ ἡ ἴδια 
τὴν ψυχή της, ἀγκαλιάζοντας τὸν θεσµό, 
ἐπιδαψιλεύοντας τίτλους, κύρος ἀλλὰ 
καὶ τρανταχτὲς περιουσίες σὲ ἀνθρώπους 
ποὺ σὲ πολλὲς περιπτώσεις δὲν θὰ τοὺς 
ἐπιτρεπόταν οὔτε νὰ περνοῦν ἔξω ἀπὸ 
κανονικὰ Πανεπιστήµια. Ἡ αὐτοκριτική, 
ἡ µετριοφροσύνη, ἡ λογοδοσία καὶ ἡ 
ἀνάπτυξη δραστηριοτήτων ποὺ θὰ 
σέβονται στοιχειωδῶς (καί) τὶς ἀνάγκες 
καὶ τὴν ἀνθρωπογεωγραφία τῆς περιοχῆς 
ἀλλὰ καὶ τὴ νοηµοσύνη µας εἶναι τὰ 
λιγότερα ποὺ (θὰ ἔπρεπε νά) ἀπαιτεῖ.



ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗΣ 1-3-2006  5

Ὁ δάσκαλος εἶναι χαζός
(...) Τά πρωτάκια, καθώς ἔρχονται στό 
σχολεῖο, µιλᾶνε µέ ἄνεση, καθαρότητα καί 
φυσικότητα τή γλῶσσα τους, τά ποµάκικα. 
Εἶναι ἡ καλή δουλειά πού κάνουν οἱ 
ἀγράµµατες µανάδες, µέ τό χαµόγελο, τό 
χάδι καί τό βυζί, αἰῶνες τώρα, σ’ ὅλα τά 
µήκη καί πλάτη τῆς ὑφηλίου, ἐφαρµόζοντας 
τήν βιωµατική µέθοδο πού µέ τόσο κόπο 
καί εἰσπράττοντας τόσες σεµιναριακές 
ἀµοιβές προσπαθοῦµε νά ὑποψιαστοῦµε 
ἐµεῖς οἱ ἐκπαιδευτικοί. Ἀπευθύνονται καί 
σέ µένα µιλώντας ποµάκικα. Μές στήν τόση 
ἀθωότητά τους ποῦ νά ὑποψιαστοῦν τί τούς 
ἔχουν ἑτοιµάσει οἱ µεγάλοι γιά τήν µόρφωσή 
τους. Τά πρωτάκια εἶναι ὅλο χαρά καί 
ζωντάνια. Παίζουν, τρέχουν, τραγουδοῦν καί 
µιλᾶνε ἀκατάπαυστα, σέ ρυθµό πολυβόλου. 
Οἱ παρατηρήσεις τῶν µεγαλύτερων παιδιῶν, 
ὅταν µοῦ µιλᾶνε στά ποµάκικα τά µικρά 
«nimo dumis pumatsko na daskal» («µή µιλᾶς 
ποµάκικα στόν δάσκαλο»), καθώς καί ἡ 
προσποιητή ἀδυναµία κατανόησης ἐκ µέρους 
µου, εἶναι οἱ πρῶτες ἐνδείξεις ὅτι ἐδῶ κάτι 
δέν πάει καλά.   
Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη ἐντύπωση ποὺ τοὺς 
σχηµατίζεται. Γι’ αὐτὰ ἄλλος γλωσσικὸς 
κώδικας δὲν ὑπάρχει. Ἡ ποµακικὴ στὸ Αἱµόνιο, 
εἶναι ἀκόµα, κι εὐτυχῶς, ὁ µοναδικὸς κώδικας 
ἐπικοινωνίας ὅσον ἀφορᾶ στὴν προσχολικὴ 
ἡλικία, καὶ ὁ κυρίαρχος στὶς ὑπόλοιπες 
ἡλικίες. Εὐτυχῶς τὸ χωριό µας εἶναι ἀκόµη 
πολὺ καθυστερηµένο, πολὺ φτωχὸ καὶ πολὺ 
µικρὸ γιὰ νὰ συνειδητοποιήσει ὅτι ἡ µόδα καὶ 
ἡ ἐξέλιξη ἐπιτάσσει ν’ ἀφήσει τὴ γλῶσσα 
τῶν γονιῶν καὶ τῶν παππούδων, τοὺς ἤχους 
αὐτῶν τῶν βουνῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ δάσους, 
γιὰ νὰ βάλει στὸ στόµα, µετὰ στὸ µυαλό, 
καὶ σιγὰ σιγὰ καὶ στὴν ψυχὴ, τὴ γλῶσσα 
ἑνὸς ἄλλου τόπου, ἑνὸς ἄλλου λαοῦ. Καὶ δὲν 
ὑπάρχει ὁποιοδήποτε πρόβληµα µ’ αὐτὸν τὸν 
ἄλλο τόπο, τὸν ἄλλο λαό. Ἁπλᾶ εἶναι ἄλλος 
καὶ δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος, ἰδίως στὴν 
ἐποχή µας, νὰ παρατήσεις τὴ µάνα σου γιὰ ν’ 
ἀποκτήσεις µητριά.
(...) Δὲν µπορεῖς ν’ ἀγνοήσεις τὴ µητρικὴ 
γλῶσσα. Δὲν µπορεῖς νὰ διδάξεις στὸ κενό. 
Δὲν µπορεῖς νὰ µὴ σεβαστεῖς αὐτὸ ποὺ οἱ 
µαθητές σου φέρουν µέσα τους. Εἶναι ὁ κόσµος 
τους. Πῶς θὰ τοὺς διδάξω γιὰ τὸν ἔξω κόσµο 
ὅταν ἀδιαφορῶ καταφανῶς γιὰ τὸν ἐσωτερικό 
τους; Θρηνοῦµε γιὰ τὴ «Λεσίτσα» ποὺ ἔφυγε 
ἀπὸ τὰ ἀναγνωστικά µας καὶ ἐπέστρεψε 
στὴ φωλιά της. Μία φορά σκίρτησε καὶ µᾶς 
ἡ ποµάκικη καρδιά µας. Οὐσιαστικὰ λέµε 
στοὺς µαθητές µας ὅτι παρὰ τὶς δεδοµένες 

δυνατότητές τους καὶ στὴν ἔκφραση καὶ στὴ 
γνώση αὐτὰ ὅλα καλὰ εἶναι ἀλλὰ δὲν ἔχουν 
καὶ πολλὴ σηµασία.
Ἂς τὰ ξεχάσουν γρήγορα. Ἐδῶ εἶναι ἄχρηστα. 
Σ’ αὐτὰ θὰ µένει πάντα ἡ ἀπορία πῶς αὐτὸ 
ποὺ εὔκολα ἀντιλαµβάνεται ἡ καταρρέουσα 
γιαγιά, αὐτὸ ποὺ στὸν ἀέρα ἁρπάζει ἡ 
ἠµιεγγράµµατη µητέρα, πῶς εἶναι δυνατὸν 
νὰ µὴν τὸ καταλαβαίνει ὁ κύριος; «Ποῦ εἶναι 
τὰ πολλὰ ποὺ ὅλοι στὸ χωριὸ λένε ὅτι ξέρει;» 
«Νερὸ τοῦ ζητάω καὶ αὐτὸς µὲ κοιτάζει σὰν 
µποῦφος». «Εἶναι χαζός, τέρµα καὶ τελείωσε.» 
πρέπει νὰ σκέφτονται. Στὴν ἑπόµενη 
περίοδο, µὲ τὴν ἀσυνείδητη συνεργασία τῶν 
µεγαλύτερων τάξεων προσπαθοῦµε νὰ τὰ 
πείσουµε ὅτι αὐτὰ εἶναι τὰ χαζά, ἀφοῦ δὲν 
µποροῦν νὰ ποῦν κάτι τόσο ἁπλὸ ὅπως  «νὰ 
πάω κύριε νὰ πιῶ νερό;» καὶ ἐπιµένουν νὰ 
λένε αὐτὸ τὸ ἐντελῶς ἀκατανόητο «κύριε, da 
podam da piem voda;»
Καὶ τὰ καταφέρνουµε ἐντέλει νὰ τὰ 
χαζέψουµε. Ὄχι ὁλοκληρωτικά, µόνο κατὰ 3-
4 χρόνια, ἀφοῦ χρησιµοποιώντας ἑλληνικὰ ἤ 
τουρκικὰ κοντὰ στὴν Τετάρτη καταφέρνουν 
νὰ ἐκφράσουν, ὄχι µὲ τὴν ἴδια ἀρτιότητα, 
οὔτε µὲ τὴν ἴδια φυσικότητα, ἔννοιες καὶ 
ἰδέες ποὺ στὴ µητρική τους ἐκφράζανε ἤδη 
στὴν πρώτη τάξη. Αὐτὸ φαίνεται σὲ µία σειρὰ 
ἀπὸ προβλήµατα. Τὰ παιδιὰ χωρὶς ἰδιαίτερο 
πρόβληµα στὴν ἐπικοινωνία δὲν σταµατοῦν 
µὲ τίποτα. Ἐκφράζουν αὐτὸ ποὺ εἶναι νὰ 
ἐκφράσουν παντοιοτρόπως. Ἅµα δὲν τοὺς 
ἔρχεται τὸ ἑλληνικὸ λένε τὸ τουρκικὸ καὶ 
στὴ ἔσχατη ἀνάγκη τὸ ποµάκικο, οὔτε µένουν 
µόνο στὴ γλωσσικὴ ἔκφραση, γκριµάτσες, 
χειρονοµίες, µέχρι καὶ κωλοτοῦµπες κάνουν 
γιὰ νὰ ἐκφράσουν αὐτὸ ποὺ θέλουν.
Πολλὰ ὅµως, στὴν πρώτη δυσκολία 
σωστῆς ἐκφορᾶς λόγου περιορίζουν πολὺ 
τὴν ἔκφρασή τους, κάποια σιωποῦν, ἐνῶ 
σ’ ἄλλα ἐµφανίζονται ἢ ἐπιδεινώνονται 
µέχρι καὶ προβλήµατα λόγου. Ἄρρυθµες 
ἀναπνοές, κοµπιάσµατα, τραυλισµός. 
Ἔχω ἕνα κοριτσάκι στὴν Τετάρτη ποὺ 
ἐνῶ παρουσίαζε, ὅταν πρωτοῆρθε, κάποια 
ἐλαφρά, ἥσσονος σηµασίας προβλήµατα στὸ 
λόγο µὲ τὰ χρόνια δυσκολεύεται ὅλο καὶ 
περισσότερο νὰ ἐκφραστεῖ. Ὑποψιάζοµαι ὅτι 
ἡ σχολικὴ βαβὲλ ποὺ ὑπηρετοῦµε εὐθύνεται, 
κι ἐγὼ φυσικά, ὡς λειτουργὸς αὐτῆς. Καὶ δὲν 
ξέρω πόσο ἐπιστηµονικὰ καὶ παιδαγωγικὰ 
εἶναι σωστὸ ἀλλὰ κάθε φορὰ ποὺ τὴ βλέπω 
νὰ δυσκολεύεται νὰ µιλήσει, νὰ πεῖ αὐτὸ 
ποὺ θέλει, ἀφ’ ἑνὸς τὰ σταµατάω ὅλα γιὰ 
νὰ προσέχω µόνο αὐτὴ ἀφ’ ἑτέρου τὴν 
ἀγκαλιάζω καὶ τὴν ἀκούω ἐλπίζοντας ὅτι µὲ 
συγχωρεῖ γιὰ τὸ διαρκὲς κακὸ ποὺ τῆς κάνω.

 

Τό βράδυ τῆς Τετάρτης µία σηµαντική 
ἐκδήλωση στό ἀµφιθέατρο τῆς Πολυτε-
χνικῆς Σχολῆς Ξάνθης, ὀργανωµένη 
ἀπό τό Ἵδρυµα Θρακικῆς Τέχνης & 
Παράδοσης καί ἀπό τό Πολιτιστικό 
Ἀναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, ἔδωσε 
τήν ἀφορµή νά εἰπωθοῦν πολλά, 
ἐξόχως ἐνδιαφέροντα, πράγµατα καί 
νά ἀποσαφηνιστοῦν οἱ ρόλοι τῶν πα- 
ραγόντων πού κινοῦνται γύρω ἀπό 
τήν µειονοτική ἐκπαίδευση. Θέµα τῆς 
ἡµερίδας ἦταν «Ἡ τριγλωσσία στήν 
µειονοτική ἐκπαίδευση καί τά µαθησιακά 
προβλήµατα τῶν Ποµάκων µαθητῶν», 
τίς δέ εἰσηγήσεις ἔκαναν οἱ καθ΄ ὕλην 
ἁρµόδιοι, οἱ ἐκπαιδευτικοί δηλαδή τῶν 
σχολείων τῆς ὀρεινῆς Ξάνθης.
 Ὁ λόγος τῶν ἐκπαιδευτικῶν 
στήν ἐκδήλωση κάλυψε κάθε πλευρά 
τοῦ ζητήµατος. Ἐπιστρατεύτηκε ὅλη ἡ 
ἀπαραίτητη θεωρητική σκευή καί ἡ πολύτιµη 
διδακτική - βιωµατική ἐµπειρία τους ὥστε 
νά παρουσιαστεῖ στό πολυπληθές κοινό 
(χριστιανικό καί µουσουλµανικό) κάθε 
πτυχή τοῦ θέµατος. Ἡ Χρύσα Κασίµη, 
ἐπιστηµονικός συνεργάτης τῆς Ἀνώτατης 
Σχολῆς Παιδαγωγικῆς καί Τεχνολογικῆς 
Ἐκπαίδευσης, ἡ Πέπη Κελτσίδου ἀπό τό 
Γυµνάσιο Ἐχίνου, ἡ Δήµητρα Κατάκη ἀπό 
τό Γυµνάσιο Σµίνθης, ὁ Πασχάλης Δήµου 
ἀπό τό µειονοτικό σχολεῖο Δηµαρίου καί ἡ 
Γεωργία Γιαννούδη ἀπό τό νηπιαγωγεῖο 
Μάνταινας ἔδωσαν µέ κάθε λεπτοµέρεια τίς 
πολύχρονες παρατηρήσεις, διαπιστώσεις, 
ἀπόπειρες, ἑρµηνεῖες, προτάσεις τους 
γιά τήν ἐκπαιδευτική κατάσταση στά 
ποµακοχώρια τοῦ νοµοῦ Ξάνθης: Ποιάν 
κατάσταση ἀντιµετωπίζει ὁ ἀνυποψίαστος 

ἐκπαιδευτικός πού 
βρίσκεται ξαφνικά 
σέ ἕναν ἀλλόγλωσσο  
πληθυσµό, τί 

πρακτικές διεξόδους ἔχει καί τί λύσεις 
µπορεῖ νά χρησιµοποιήσει, ποιά εἶναι ἡ 
πηγή τῆς κακοδαιµονίας καί τῆς µειωµένης 
συλλογικῆς αὐτοεκτίµησης, τί συντελεῖται 
µέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου καθώς τό παιδί 
φοιτᾶ σ’ ἕνα σχολεῖο ὅπου ρητά ἤ ἄρρητα 
ἀπαγορεύεται ἡ µητρική του γλῶσσα. 
Οἱ εἰσηγήσεις πού ἔδωσαν µιάν ἄλλη 
χροιά στήν ἐκδήλωση ἦταν τοῦ Δηµήτρη 
Φυσεκίδη, δασκάλου στό µειονοτικό 
σχολεῖο Αἰµονίου, καί τοῦ Κάρολου 
Γεροβασιλείου, δασκάλου ἐπί πενταετία 
στό µειονοτικό σχολεῖο Κενταύρου. Ὁ 
πρῶτος, µέ µία γλαφυρή, συναισθηµατικά 
πλούσια, ὁµιλία ἐξέθεσε πέραν πάσης 
ἀµφισβήτησης τό ἔγκληµα πού συντελεῖται 
σέ βάρος τῶν σλαβόφωνων παιδιῶν µέ τήν 
ἀγνόηση τῆς µητρικῆς τους γλώσσας ἀπό 
τήν πλευρά τοῦ σχολικοῦ συστήµατος. Καί 
ὁ δεύτερος ἔδωσε, πέρα ἀπό ὅλα τά ἄλλα,  
τό πολιτικό µέρος τοῦ ζητήµατος, µέ λόγο 
ἀκριβή, τίµιο καί αἰχµηρό, ἀποστοµώνοντας 
κάθε ἀντίλογο πού πῆγε νά ἐγερθεῖ ἐκ τῶν 
ὑστέρων (καί ἐκ τοῦ πονηροῦ) σὲ µερίδα 
τοῦ µειονοτικοῦ ἀκροατηρίου.
 Τίς ἑπτά εἰσηγήσεις ἀκολούθησε 
ἡ τοποθέτηση τοῦ δηµάρχου Μύκης 
Μουτζαχίτ Ντουκιαντζῆ. Χωρίς νά 
ντραπεῖ καθόλου, ἀνακοίνωσε ἀπό τό 
βῆµα ὅτι «πρό δύο ἡµερῶν τό δηµοτικό 
συµβούλιο τοῦ Δήµου Μύκης ἀποφάσισε 
ὁµόφωνα νά ἐκφράσει τήν λύπη καί τήν 
ἀντίθεσή του γιά τήν διοργάνωση στήν 
ὁποία χρησιµοποιοῦνται χαρακτηρισµοί 
(Σ.Σ.: «Ποµάκοι», «ποµακοχώρια», κλπ)  
πού δέν γίνονται ἀποδεκτοί ἀπό τήν 
µειονότητα καί εἶναι ἔξω ἀπό τό πλαίσιο 
καί τήν πραγµατικότητα τῆς µειονοτικῆς 

ἐκπαίδευσης, ὅπως αὐτή προσδιορίστηκε 
ἀπό διεθνεῖς συνθῆκες. Ἡ µεγαλύτερη 
ἀνάγκη τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήµατος 
εἶναι ὁ σεβασµός τῆς πραγµατικότητας 
καί τῆς πολυπολιτισµικότητας, µακρυά 
ἀπό προσεγγίσεις καί πρακτικές πού 
δέν µᾶς ἐκφράζουν - µέ παραγγελίες δέν 
µποροῦν νά γίνουν κάποια πράγµατα. 
Ἐµεῖς εἴµαστε ἀντίθετοι σέ κάθε ἐκδήλωση 
τέτοιου τύπου»! 
 Τήν ρατσιστική ἐπίθεση τοῦ 
Ντουκιαντζῆ ἀκολούθησαν καί πλῆθος 
ἄλλων τουρκοφρόνων παραγόντων πού 
εἶχαν ἀκροβολιστεῖ στήν αἴθουσα καί 
ἔδειχναν σάν νά εἶχαν µοιραστεῖ ἀπό 
πρίν τίς «ἐρωτήσεις» πού θά ὑπέβαλαν. 
Ἀκούστηκαν φοβερά πράγµατα, ὅπως 
τό ἀπίστευτο τοῦ Ἀ. Ντεντέ πρός τούς 
δασκάλους «ἐσεῖς εἶστε παρακρατικοί» (!) ἤ 
ἡ διαπίστωση τοῦ ἐπίσης «δηµοσιογράφου» 
(καί µέχρι πρότινος ἰχθυέµπορα) Ἰλχάν 
Μεµέτ ὅτι τά ποµακόπουλα πού βγαίνουν 
ἀπό τά σχολεῖα εἶναι... «ζῶα»!!! Ἡ 
ὑποκρισία χτύπησε κόκκινο µέ τίς κραυγές 
τῶν πιό «µετριοπαθῶν» γιά ἀνάγκη 
ἐκµάθησης τῶν ἑλληνικῶν, χωρίς φυσικά 
νά ἀπαντήσουν στήν δική µας ἐρώτηση ἄν 
δέχονται δηµόσια ἑλληνικά σχολεῖα στά 
χωριά τους (πού δέν ἔχουν οὔτε ἕνα). 
 Μέγα τό ὄφελος ἀπό τή διορ-
γάνωση τῆς ἐκδήλωσης καί συγχαρητήρια 
σέ ὅλους τούς συντελεστές της. Πολύ 
καλή κι ἡ παρουσία τῶν τουρκοφρόνων 
σ΄ αὐτήν, ἀφοῦ ἀναγκάστηκαν νά ποῦν 
τίς ἀθλιότητές τους ἐνώπιον πλειονοτικοῦ 
ἀκροατηρίου, πετώντας καί τό φιλεκπαι-
δευτικό συκόφυλλο. Μόνη παρενέργεια, ἡ 
τροµοκράτηση τῶν  Ποµάκων δασκάλων 
πού παρέστησαν, ἀλλά δέν τόλµησαν νά 
τοποθετηθοῦν διά τόν φόβο τῶν Ἰουδαίων.     
                       Κ.Κ.

Τριγλωσσία καί 
µαθησιακὲς δυσκολίες

...Οἱ Ποµάκοι κατέχουν καλὰ µόνο τὴν 
ποµακικὴ σὲ ὅλες τὶς γλωσσικὲς δεξιότητες. 
Συνήθως, στὰ ἑλληνικὰ ἐµφανίζουν 
περιορισµένο λεξιλόγιο καὶ λανθασµένη 
γραµµατικὴ καὶ σκέφτονται συνειδητὰ κατὰ 
τὴ γλωσσικὴ παραγωγή. Τὸ ὅτι βρίσκονται 
σὲ πρώιµο στάδιο ἀνάπτυξης τῶν ἑλληνικῶν 
δὲν εἶναι ἀπαραίτητα ἀποτέλεσµα τῆς 
τριγλωσσίας τους ἀλλὰ τῶν οἰκονοµικῶν, 
πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν συνθηκῶν ποὺ 
συνυπάρχουν µ’ αὐτήν. Μέχρι πρὶν µερικὰ 
χρόνια, οἱ ἀπόφοιτοί του δηµοτικοῦ συνέχιζαν 
τὶς σπουδὲς τους σχεδὸν ἀποκλειστικὰ 
ἢ στὸ µειονοτικὸ γυµνάσιο Ξάνθης ἢ στὴ 
γειτονικὴ Τουρκία. Ἡ σχολικὴ ἀποτυχία 
καὶ στὶς δυὸ περιπτώσεις ὑπερέβαινε τὸ 
90%. Τὰ τελευταῖα χρόνια ὑπάρχει µία 
µεταστροφὴ πρὸς ἑλληνόφωνα γυµνάσια, 
ὅπου καὶ πάλι οἱ ἐπιδόσεις δὲν εἶναι καθόλου 
ἱκανοποιητικές.
(Μὲ τὴν παρέµβαση Φραγκουδάκη) παρὰ 
τὴ σαφή βελτίωση ὡς πρὸς τὴν ποιότητα 
τοῦ περιεχοµένου τῆς διδακτικῆς ὥρας, τὸ 
ἐπίπεδο ἐπάρκειας στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα 
τοῦ ἀπόφοιτου τοῦ µειονοτικοῦ σχολείου 
ἀπέχει ἀκόµα κατὰ πολὺ τοῦ ἀπόφοιτου 
ἑνὸς ἑλληνόφωνου. Σὲ ἔρευνά µου, πάνω 
στὴν καταγραφὴ τῶν λαθῶν στὴ γραπτὴ 
ἔκφραση 36 µαθητῶν µου, ὁ ἀριθµὸς καὶ ἡ 
ποικιλία τῶν λαθῶν τους ἀποδείκνυαν τὴ µὴ 
ἱκανοποιητικὴ ἐπίτευξη ἀρκετῶν γλωσσικῶν 
στόχων καὶ τὴ σχετικὴ ἀποτυχία τῆς 
ἐφαρµογῆς τοῦ Προγράµµατος Ἐκπαίδευσης 
Μουσουλµανοπαίδων, ὡς πρὸς τὸν φιλόδοξο 
στόχο τῆς ἐξοµοίωσης τοῦ ἐπιπέδου τῶν 
ἀπο-φοίτων µειονοτικῶν καί δηµοτικῶν 
σχολείων. 
Ἡ ποµακικὴ κοινότητα  χρησιµοποιεῖ τὴν 
γλῶσσα της σὲ ἀνεπίσηµο, προσωπικὸ 
ἐπίπεδο καὶ τὶς «ἀνώτερες» γλωσσικὲς 
ποικιλίες σὲ τυπικό, ἐπίσηµο περιβάλλον. Ἡ 
πλειονοτικὴ ἑλληνικὴ θεωρεῖται ἀνώτερη, 
περισσότερο κοµψὴ καὶ ὡς γλώσσα 
κατάλληλη γιὰ τὴν ἐκπαίδευση, τὸ κλειδὶ γιὰ 
τὴν ἐκπαιδευτικὴ καὶ οἰκονοµικὴ ἐπιτυχία. 
Αὐξηµένο κύρος ἐµφανίζει καὶ ἡ τουρκικὴ 
ὡς γλῶσσα τῆς θρησκείας, τῆς ἐκπαίδευσης 
καὶ ὡς ἐπικρατούσα γλῶσσα στὸν χῶρο τῆς 
µουσουλµανικῆς µειονότητας. Ὡς γραπτές, 
τυποποιηµένες, δηλαδὴ ὡς χρήσιµες 
γλῶσσες, ἔχουν ἀνέλθει στὸ ἀξιακὸ σύστηµα 
τῶν Ποµάκων. Τὴν τουρκικὴ τὴν προωθεῖ 
κυρίως ἡ πολιτικὴ σκοπιµότητα, ἐνῶ τὴν 
ἑλληνικὴ ἡ καθηµερινότητα, ὁ ἀγώνας γιὰ 

τὴν ἐπιβίωση καὶ τὴν κοινωνικὴ ἄνοδο. Οἱ δυὸ 
αὐτὲς γλῶσσες ἔχουν γίνει οἱ συµπληγάδες 
πέτρες ἀνάµεσα στὶς ὁποῖες κινδυνεύει 
νὰ συνθλιβεῖ ἡ χαµηλῆς βιωσιµότητας (ὡς 
προφορική) καὶ χαµηλοῦ κύρους ποµακικὴ 
γλώσσα. Ἐπειδὴ διαφοροποιεῖ τοὺς 
Ποµάκους µουσουλµάνους καὶ ἀντίκειται 
στὴν ἐπιθυµητὴ τουρκικὴ καταγωγή τους, 
ἡ τουρκικὴ πολιτικὴ ἐπιδιώκει ἐδῶ καὶ 
χρόνια νὰ τῆς ἀφαιρέσει τὸ κατεξοχὴν 
χαρακτηριστικό της ὡς µειονοτικῆς 
γλώσσας: ὅτι ἀποτελεῖ τὸν κώδικα τῆς 
τοπικῆς καὶ κοινοτικῆς ἑνότητας. Ὅλα αὐτὰ 
τὰ χρόνια καλλιεργεῖται ὁ µύθος ὅτι «τὰ 
ποµακικὰ φταῖνε γιὰ ὅλα» καὶ ὅτι ἀποτελοῦν 
ἕνα «λάθος τῆς ἱστορίας», ποὺ πρέπει 
νὰ ἀποκατασταθεῖ µὲ τὴν «ἐπαναφορά» 
τῆς «µητρικῆς» τουρκικῆς γλώσσας. (...) 
Ἐπιπρόσθετα, ἡ ποµακικὴ συνυπάρχει µὲ 
τὴ φτώχεια, τὴν ἀνεργία, τὴν κοινωνικὴ 
στέρηση καὶ τὴν ἔλλειψη ἀνέσεων. Μοιραία 
ἡ κοινωνική της θέση ἐπηρεάζεται ἀρνητικά. 
Ἔτσι, ὑπάρχει ἡ τάση νὰ ἐγκαταλειφθεῖ 
µαζὶ µὲ τὰ ὑπόλοιπα χαρακτηριστικὰ τοῦ 
«Ποµάκου» ποὺ συνοδεύεται ἀπὸ κατώτερο 
κύρος. Ἐπιχειρεῖται (ἀνεπιτυχῶς) ἕνας 
ἐξοβελισµὸς τῶν ποµακικῶν στὶς συνοµιλίες 
τῶν γονιῶν µὲ τὰ παιδιά τους. Οἱ γονεῖς 
δὲν θέλουν νὰ κληροδοτήσουν ἕνα 
γλωσσικὸ καὶ κοινωνικὸ στιγµατισµό, τὶς 
συνέπειες τοῦ ὁποίου ὑπέστησαν οἱ ἴδιοι στὶς 
προσπάθειες κοινωνικῆς τους ἔνταξης (εἴτε 
στὴν ἑλληνόφωνη πλειονότητα εἴτε στὴν 
τουρκόφωνη πλειοψηφία τῆς µειονότητας).
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Ἐκπαιδευτικές ἀλήθειες καί πολιτικό στριπτίζ

Ἡ τριγλωσσία τῶν Ποµάκων
Ναί, µᾶς φτύνουν!

 Προκλητική ἡ ἐνυπόγραφη 
«ἔκκληση» τῶν µειονοτικῶν φορέων πρός 
ὅλους τούς πλειονοτικούς βουλευτές 
τῆς Θράκης, πέρασε στό ντούκου ἀπό 
τό σύνολο σχεδόν τοῦ θρακικοῦ Τύπου. 
Ἄραγε τί φοβᾶται κανείς καί παραβλέπει 
τήν προπέτεια, τήν διαστρέβλωση 
τῆς ἀλήθειας, τήν ἀπροσχηµάτιστη 
ἐξυπηρέτηση τῶν στόχων ἑνός ξένου, 
ἐχθρικοῦ κράτους ἀπό τό σύνολο 
σχεδόν τῆς πολιτικῆς  ἡγεσίας τῆς 
µουσουλµανικῆς κοινωνίας; Νά µήν 
δείξει «ἐµπάθεια» χαρακτηρίζοντας 
καταλλήλως τούς ὑπογράφοντες; Νά µήν 
ρίξει λάδι στή φωτιά ἀνοίγοντας διάλογο 
µαζί τους; Νά µήν δώσει διαστάσεις στό 
ζήτηµα; Γιά µᾶς ὅλοι οἱ παραπάνω λόγοι 
δείχνουν ἀπό ἀνεδαφικοί ἕως «λίγοι».
 Τό πρόβληµα τοῦ κεµαλισµοῦ 
στήν πολιτική ἔκφραση τῶν µειονοτικῶν 
θεσµῶν εἶναι ὑπαρκτό καί µεῖζον. Ὅσοι 
ἀκόµα διατηροῦν ψευδαισθήσεις, ἄς 
διαβάσουν τό κείµενο πού µοιράστηκε, 
καί ὅπου ἀναφέρεται ὅτι «κανένας 
βουλευτής δέν ἔκανε καµµία ἐνέργεια, 
σέ κανένα ἐπίπεδο γιά τήν ἐπίλυση τῶν 
προβληµάτων τῆς Μειονότητας» (µέ 
κεφαλαῖο Μ, γιά νά τήν Μπετονώσει), 
ἄς δοῦν ποιά ἀξιολογοῦνται ὡς 
κύρια µειονοτικά προβλήµατα καί 
ἄς προσέξουν τήν ὁρολογία (περί 
«Τουρκικῆς Μειονότητας τῆς Δυτικῆς 
Θράκης»). Κι ἕνα νήπιο θά καταλάβαινε 
τό ποῦ γράφτηκε τό κείµενο καί ποῦ 
ἀποσκοπεῖ. Δυστυχῶς ἡ ἐκσυγχρονιστική 
τάση νά ἐκλαµβάνουµε τίς ροχάλες 
γιά ψιχάλες ἀκόµη (βλέπε καί τήν 
εὐχαριστία - ἀπάντηση τοῦ «Παρα-
τηρητῆ» στό ἐκπαιδευτικό µανιφέστο 
τῶν τουρκοφρόνων) διαρκεῖ...
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Τριγλωσσία καί µαθησιακὲς 
δυσκολίες
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Τὰ παιδιὰ εἶναι οἱ ἀποδέκτες τῆς ἀρνητικῆς 
κατάστασης σὲ σχέση µὲ τὸ µειωµένο κῦρος 
τῶν ποµακικῶν. Οἱ δάσκαλοι τὰ πιέζουν 
νὰ µάθουν δυὸ ξένες γλῶσσες κι ἂν δὲν 
τὰ καταφέρνουν τὰ χαρακτηρίζουν ὡς 
ἀνεπαρκῆ κι ὅτι παρουσιάζουν «µαθησιακὲς 
δυσκολίες». Τὰ ἴδια, ἐνῶ διαθέτουν 
ἕναν ἱκανοποιητικὸ κώδικα ὡς πρὸς τὶς 
καθηµερινές τους ἀνάγκες, δὲν µποροῦν νὰ 
ἐπικοινωνήσουν ἐπαρκῶς µὲ τοὺς δασκάλους 
τους. Μοῦ ἐξέφρασαν τὶς δυσκολίες ποὺ 
ἀντιµετωπίζουν µὲ τὸ δίγλωσσο σχολικὸ 
πρόγραµµα στὰ τουρκικὰ καὶ τὰ ἑλληνικὰ 
καὶ τὴν ἐπιθυµία νὰ συµπεριλαµβάνονταν 
σ’ αὐτὸ ἡ ποµακική. Ἡ µεγάλη πλειονότητα 
θὰ ἐπιθυµοῦσε ὁ δάσκαλος νὰ γνωρίζει 
ποµακικά, γιατί σὲ µία δύσκολη στιγµὴ 
θὰ µποροῦσε νὰ ἐπικοινωνήσει µαζί του. 
Τὸ παράλογο εἶναι, ὅτι ἡ πλειονότητα τῶν 
µουσουλµάνων δασκάλων τῆς τουρκικῆς 
γλώσσας εἶναι ποµακόφωνοι καὶ κατέχουν 
τὴν ποµακικὴ (ὡς µητρική) σὲ ὑψηλότερο 
βαθµὸ κι ἀπὸ τὴν τουρκικὴ ποὺ διδάσκουν. 
Οἱ περισσότεροι δὲν κάνουν καµµία χρήση 
τῶν ποµακικῶν µέσα στὴ σχολικὴ αἴθουσα 
γιὰ νὰ βοηθηθοῦν οἱ µαθητές, ἐφαρµόζοντας 
συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα τὸν «πόλεµο» 
ἐναντίον τῆς ἴδιας τους τῆς γλώσσας. Αὐτὸ 
ἀποτελεῖ καὶ τὴ µεγαλύτερη ἀντίφαση 
τοῦ συστήµατος, ποὺ σηµειωτέων δὲν ἔχει 
ὑποστεῖ οὐδεµία ἀλλαγὴ ἀπὸ τὸ 1968.
Στὴν πολυσύνθετη πραγµατικότητα τῶν 

ποµακόφωνων χωριῶν διαπλέκονται ζητήµα- 
τα γλωσσολογικά, κοινωνιογλωσσολογικά, 
κοινωνικῆς ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, 
οἰκονοµικοπολιτικᾶ, διεθνῶν καὶ διακρατι-
κῶν σχέσεων: ἡ ποµακικὴ ταυτότητα, 
ἡ φτώχεια, ἡ κοινωνικὴ ἀνισότητα, ἡ 
τριγλωσσία, τὸ Ἰσλάµ, οἱ πολλαπλὲς 
πολιτικὲς παρεµβάσεις καὶ ἡ διαµάχη τριῶν 
ἀντίπαλων ἐθνικισµῶν ποὺ διεκδικοῦν 
τὴν εὐµετάβλητη ἐθνοτικὴ ταυτότητα 
τῶν ποµακόφωνων. Ἀκόµη κι ἕνας 
συνειδητοποιηµένος δάσκαλος ἐπώδυνα 
διαπιστώνει τὴ γνωστικὴ καὶ µεθοδολογική 
του ἀνεπάρκεια νὰ ἀνταποκριθεῖ στὶς 
ἀνάγκες τοῦ συγκεκριµένου µαθητικοῦ 
πληθυσµοῦ. Ὅµως, ἡ ἀναπόφευκτη 
µαταίωση τῶν προσδοκιῶν του δὲν πρέπει 
νὰ τὸν ὁδηγήσει στὴν παραίτηση, τὴν 
ἀποστασιοποίηση καὶ τὴν ἀδιαφορία. Πρέπει 
νὰ πιστεύει στὸ ρόλο τοῦ δασκάλου ὡς 
φορέα κοινωνικῆς ἀλλαγῆς µὲ στόχο µία 
καλύτερη ζωὴ εἰδικὰ γιὰ τοὺς κοινωνικὰ 
ἀποκλεισµένους, ὅπως οἱ ποµακόφωνοι. 
Στὰ γεωγραφικά, κοινωνικά, οἰκονοµικά, 
θρησκευτικὰ καὶ πολιτισµικὰ ἀποµονωµένα 
µέχρι πρόσφατα ποµακοχώρια, ἡ ὑπάρχουσα 
τάξη πραγµάτων ἀπαιτεῖ ἀποφασισµένους 
καὶ ταγµένους στὸ καθῆκον πρωτοπόρους 
ριζοσπάστες παιδαγωγούς, ὁπλισµένους 
µὲ γνώση, µὲ ἀνοχὴ στὸ διαφορετικὸ  καὶ 
µὲ ἀγάπη πρὸς τὸν ἄνθρωπο. Κυρίως 
ὅµως ἐκπαιδευτικούς, µουσουλµάνους καὶ 
χριστιανούς, ποὺ θὰ ὀρθώσουν τὸ ἀνάστηµά 
τους καὶ θὰ δηλώσουν κατηγορηµατικά: 
«Τέρµα τὰ πολιτικὰ παιχνίδια στὶς πλάτες 
τῶν µουσουλµάνων καὶ εἰδικὰ τῶν ποµάκων 
µαθητῶν! Ριζικὴ µεταρρύθµιση τοῦ µειονο-

τικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ συστήµατος ἀµέσως!»
Ὁ µῦθος ποὺ ἐπικρατεῖ καὶ ἔχει καλλιεργηθεῖ 
εἶναι ὅτι ἡ πολυγλωσσία βλάπτει, ὅτι ἔχει 
δυσµενεῖς συνέπειες στὴν ἐκµάθηση τῶν 
δυὸ κυρίαρχων γλωσσῶν – ἑλληνικῶν καὶ 
τουρκικῶν. Πρέπει νὰ ἀνακοινωθεῖ στοὺς 
ποµακόφωνους γονεῖς ὅτι τριγλωσσία 
δὲν σηµαίνει ἐγκεφαλικὴ σύγχυση. Σὲ 
περιβάλλοντα ἀθροιστικῆς διγλωσσίας, 
ἔρευνες ἔδειξαν δίγλωσσους µὲ µεγαλύτερη 
διανοητικὴ εὐελιξία, ἱκανότητα γιὰ 
περισσότερο ἀφαιρετικὴ καὶ ἀποδεσµευµένη 
ἀπὸ τὶς λέξεις σκέψη µὲ ἀνώτερο 
σχηµατισµὸ ἐννοιῶν. Ὅµως, σὲ ἀφαιρετικὰ 
περιβάλλοντα, ὅπου ἡ πρώτη γλώσσα τοῦ 
παιδιοῦ κινδυνεύει νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ 
µία δεύτερη γλώσσα µεγαλύτερου κύρους, 
κυρίως σὲ µειονοτικὲς γλωσσικὲς ὁµάδες, 
εἶναι πιθανότερο νὰ συναντήσουµε ἀρνητικὰ 
γνωστικὰ εὐρήµατα. 
Μὲ βάση τὶς συνεντεύξεις ποὺ ἀνέλυσα, 
οἱ ποµακόφωνοι γονεῖς ἀντιτίθενται στὴν 
ἰδέα τῆς πιθανῆς εἰσαγωγῆς τῆς ποµακικῆς 
στὸ σχολεῖο. Κάτι ἀναµενόµενο, ἀφοῦ ἡ 
ἀγροτικὴ ποµακικὴ δὲν εἶναι ἡ γλώσσα τῆς 
οἰκονοµικῆς εὐηµερίας καὶ τῆς ἐπιρροῆς. 
Νοµοτελειακὰ οἱ Ποµάκοι πιστεύουν πὼς 
ἡ πλειονοτικὴ ἑλληνικὴ (καὶ τουρκική) 
γλώσσα προσδίδει ὑψηλότερο κοινωνικὸ 
γόητρο καὶ µεγαλύτερη πολιτικὴ ἰσχύ. Ἡ 
ποµακικὴ συνυπάρχει µὲ τὴ φτώχεια, τὴν 
ἀνεργία, τὴν κοινωνικὴ στέρηση καὶ τὴν 
ἔλλειψη ἀνέσεων καὶ µοιραῖα ἡ κοινωνική της 
θέση ἐπηρεάζεται ἀρνητικά. Γνωρίζοντας 
Α) τὰ αἴτια τῆς ἀρνητικῆς ἀξιολόγησης 
τῶν ποµακικῶν ἀπὸ τοὺς ποµακόφωνους, 
Β) τὰ ἐπιστηµονικῶς ἀποδεδειγµένα 

πλεονεκτήµατα τῆς ἐκπαίδευσης στὴ µητρικὴ 
γλώσσα τῶν µαθητῶν καὶ τῆς ἀποδοχῆς τοῦ 
µορφωτικοῦ τους κεφαλαίου ἀπὸ τὸ σχολεῖο, 
Γ) τὸ ὑπάρχον προβληµατικὸ ἐκπαιδευτικὸ 
σύστηµα (ποὺ ὁδηγεῖ τοὺς ποµακόφωνους 
µαθητὲς σὲ τριπλὴ ἠµιγλωσσία καὶ σὲ 
ἀπογοητευτικὲς ἐπιδόσεις στὸ γυµνάσιο), 
πρέπει νὰ προχωρήσουµε στὴν ἔνταξη τῆς 
ποµακικῆς στὸ σχολεῖο. Ἀποδείχθηκε ὅτι 
τὰ πραγµατικὰ δίγλωσσα προγράµµατα (µὲ 
στόχο ὄχι τὴν ἀντικατάσταση τῆς πρώτης 
ἀπὸ τὴν κυρίαρχη ἀλλὰ τὴν προσθετικὴ 
διγλωσσία) ὁδηγοῦν σὲ µειονοτικοὺς µαθητὲς 
ποὺ κατέχουν τὴν κυρίαρχη στὸν ἴδιο ἢ 
καὶ σὲ µεγαλύτερο βαθµὸ ἐπάρκειας καὶ 
ἐπικοινωνιακῆς ἱκανότητας σὲ σχέση µὲ 
µειονοτικοὺς µαθητὲς ποὺ «ἐµβυθίστηκαν» 
ἀπὸ τὴν πρώτη µέρα τῆς σχολικῆς τους 
ζωῆς στὴν κυρίαρχη πλειονοτικὴ γλώσσα. 
Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐπιτυχία 
ὁποιασδήποτε παρέµβασης, εἶναι ἡ βαθιὰ πίστη 
τῶν ἐκπαιδευτικῶν σὲ αὐτήν. Ἐκπαιδευτικῶν 
ποὺ ἀπαραίτητα πρέπει νὰ εἶναι δίγλωσσοι ἢ 
τρίγλωσσοι. Στὴν περίπτωσή µας, οἱ πλέον 
ἐνδεδειγµένοι εἶναι οἱ (ποµακόφωνοι στὴν 
πλειοψηφία τους) δάσκαλοι τῆς τουρκικῆς 
γλώσσας. Γνωρίζοντας ἄπταιστα τὴ µητρική 
τους, τὸ πρόβληµα εἶναι νὰ πειστοῦν γιὰ τὴ 
χρησιµότητα τῆς ἔνταξής της ποµακικῆς 
στὸ σχολικὸ πρόγραµµα καὶ νὰ δεχτοῦν 
νὰ ὑποβληθοῦν σὲ σεµινάρια διδακτικῆς 
της ἑλληνικῆς, ὥστε νὰ ἀποκτήσουν τὰ 
κατάλληλα ἐφόδια γιὰ νὰ τὴ διδάξουν στοὺς 
ὁµόγλωσσούς τους.

Κάρολος Γεροβασιλείου
Ἐκπαιδευτικός Π.Ε., ὑποψήφιος δρ. ΑΠΘ

Η ΤΡΕΛΗ ΜΗΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΩΡΙΜΟ ΜΗΛΟ
(Ο λόγος στον Γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού:)

«Πέστε µου, αὐτή ποὺ ἀνοίγει τὰ φτερά 
στὸ στῆθος τῶν πραγµάτων

Στὸ στῆθος τῶν βαθιῶν ὀνείρων µας, εἶναι ἡ τρελή ροδιά;»
Ὀδυσσέας Ἐλύτης, «Ἡ τρελή ροδιά»

Μεταξύ σκιερού Νεύτωνα κι ηλιόλουστης μηλιάς
περιστρεφόταν στην φαντασιακή του προέκταση

το ενοποιημένο σύστημα γήινης κι ουράνιας μηχανικής
των δοκιμών του

κι όπως αντέχανε θεωρητικά τα βαρυτικά πεδία
αρπάζουνε απ’ το κλαρί το μήλο-κομήτη

και το προσγειώνουνε σ’ ελλειπτική τροχιά
στο ξαφνιασμένο νευτώνειο ζουμερό κεφάλι.
Παραλογίστηκε στη ζάλη του ο επιστήμονας

ανάμεσα στα πολλαπλασιασμένα αστέρια
κι ένιωσε τ’ ώριμο φρούτο να ψελλίζει εξουσία

Παρεκτραπήκανε οι λογισμοί αφύσικοι απ’ τη Φυσική
καλλιεργώντας πολιτικές λιπασμένης ευκολίας

στη διεκδίκηση εξουσιαστικής διαδοχής
κι η Έριδα με το Φίδι αγκαλιά πάνω στη μηλιά

γλεντούν την Εύα, την Ήρα, την Αφροδίτη, την Αθηνά
και τον Νεύτωνα που εκτροχιασμένος παραμιλά

«Πέστε μου, είναι η τρελή μηλιά
που τον Έρωτα απ’ τον Παράδεισο κεντρίζει πονηρά

που την Τροία θυσιάζει εργολαβικά
θεμέλιο στο Γιοφύρι της Ομορφιάς

που τα εξουσιαστικά τζάκια διαιωνίζει
με προσδοκίες ώριμης εκλογής

που το μήλο ρίχνει κάτω απ’ τη μηλιά
Πέστε μου, είναι η τρελή μηλιά;»

και γευστικά αποπροσανατολισμένος
θολώνει τη βαρύτητα

κι αποτυπώνει τον ρεαλιστικό υπερρεαλισμό.

Γιάννης Στρούμπας

Χωροταξία ἢ ἀ-ταξία τοῦ χώρου;
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     Ὁ κ. Παπαθανασίου ἀφοῦ ἀναφέρθηκε µὲ ἀναλυτικὸ 
καὶ παραστατικὸ τρόπο στὴν πολεοδοµικὴ ἱστορία/ἐξέλιξη 
τῆς Κοµοτηνῆς, προχώρησε στὴ σύγκρισή της µὲ τὰ µο-
ντέλα ἄλλων πόλεων, ἐντάσσοντας τὴν στὴν κατηγορία 
τῶν µονοκεντρικῶν ἀκτινωτῶν πόλεων, καθὼς διαθέτει 
σήµερα 6 εἰσόδους-ἐξόδους, ποὺ δυστυχῶς εἶναι ὅλες προ-
σανατολισµένες πρὸς ἕνα ἐξαιρετικὰ ἐπιβαρυµένο κυκλο-
φοριακὰ κέντρο.
     Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον εἶχε ἡ αὐστηρὴ κριτικὴ ποὺ ἄσκησε 
στὴν ἑταιρεία ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ γιὰ τὴν κερδοσκοπικὴ καὶ προσ-
βλητικὴ γιὰ τὴν πόλη πολιτικῆς της, ἡ ὁποία συνίσταται 
σὲ παράνοµες µεθοδεύσεις/πώληση οἰκοπέδων καὶ στὴν 
τσιµεντοποίηση, ἀντὶ γιὰ τὴ δηµιουργία ὀργανωµένης 
δόµησης ὅπως προέβλεπε ὁ ἀρχικὸς σχεδιασµὸς καὶ ὁ 
νόµος.                                                                                        Α.Λ.

Τῦπος ἤ Ρῦπος;

 Δέν µᾶς εἶναι εὔκολο νά ὑπερασπιζόµαστε 
κρατικές πολιτικές καί φορεῖς τους, ὄχι λόγῳ 
προκατάληψης ἤ ...συνήθειας, ἀλλά γιατί συνήθως 
στό ὄνοµα ἑνός δῆθεν γενικοῦ συµφέροντος παίζονται 
πολιτικά παιχνίδια καί συχνά γίνονται ἐγκλήµατα. 
Ὅµως εἶναι πολλές περιπτώσεις στίς ὁποῖες ἡ κριτική 
πού ἀσκεῖ ὁ Τῦπος στούς κατόχους θέσεων καί ὀφικίων 
εἶναι ἀπό θέσεις καί κίνητρα πολύ πιό διαβλητά ἀπό 
ἐκεῖνα τῶν κρινοµένων.  
 Τέτοιες σκέψεις µᾶς ἦρθαν στό µυαλό µέ τίς 
µοµφές πού διαβάσαµε κατά τοῦ γραφείου Θράκης 
τοῦ ΥΠΕΞ στή γνωστή στήλη τῆς «Ἐλευθεροτυπίας» 
πού φέρει τήν χαρακτηριστική ὑπογραφή «Ἰός». Ἄν 
δέν καταλάβαµε λάθος, οἱ γνωστοί µεγαλοδιακινητές 
τοῦ ὑποπατριωτισµοῦ ἔβαλαν στό χέρι ἀρχεῖα τοῦ 
«Συντονιστικοῦ Γραφείου Θράκης», ἁρµόδιου κάποτε γιά 
τήν µειονοτική πολιτική τῆς χώρας στήν περιοχή µας, 
καί κράζουν ἐκείνους τούς παράγοντες τοῦ ΥΠΕΞ πού 
δέν ἐπέτρεψαν τήν δηµοσιοποίηση τῶν ἐγγράφων τῶν 
τελευταίων τριῶν δεκαετιῶν. Τόν διασυρµό, δηλαδή, 
ἀνθρώπων πού ἀκόµη ζοῦν καί δροῦν, χωρίς νά 

σχετίζονται πλέον µέ τό ζήτηµα! Ἐµᾶς βεβαίως καρφί 
δέν µᾶς καίγεται γιά συγκεκριµένα πρόσωπα, ἄλλωστε 
κι ὅλα αὐτά πού «ἀποκάλυψε» ἡ µισελληνική παρέα 
εἶναι γνωστά σέ ὅλους. Θά µποροῦσε ἄλλωστε νά 
µείνει κρυφό ἕνα θέµα σάν τήν δανειοδότηση χιλιάδων 
χριστιανῶν µέ στόχο τήν ἀγορά µουσουλµανικῶν 
περιουσιῶν; Καί τί νόηµα ἔχει ἡ ἐπιµονή στήν τεκµηρίωση 
τῶν λεπτοµερειῶν µέ ὀνόµατα πού στό κάτω κάτω δέν 
ἔκαναν τίποτε τό παράνοµο; Καί γιατί δέν γίνεται ἀπό 
τούς «ἀνατρεπτικούς» δηµοσιογράφους µία ἀποτίµηση 
τοῦ µέτρου, τί ἀπέδωσε, ποιούς εὐνόησε καί τί γίνεται 
σήµερα; Νιώθουµε βεβαίως τήν ἀδικία πού ἔγινε καί σέ 
βάρος ἀθώων ἀνθρώπων ἀπό κρατικές πολιτικές, δέν 
ξεχνοῦµε ὡστόσο καί ὅτι ἡ συγκεκριµένη (ἑλληνική) 
πολιτική ἦταν καθαρά ἀµυντική καί ἀνταποδοτική 
τῶν βαρβαροτήτων πού ὑφίστατο ἡ κάποτε εὔρωστη 
ρωµαίικη παρουσία στήν Πόλη, τήν Ἴµβρο καί τήν 
Τένεδο. Ἐντυπωσιάζει ὅµως πραγµατικά τό πάθος 
ὁρισµένων δηµοσιογράφων κατά παντός ἑλληνικοῦ. 
Κάτι στήν παιδική ἡλικία, κάποια τραυµατική ἐµπειρία, 
ποιός ξέρει...
 Ἀκόµη χειρότερη εἶναι ὅµως ἡ περίπτωση 
Θρακιώτη µηντιάρχη, πού µέ µιάν ἐκπλήσσουσα 
προπέτεια ἐπί χρόνια ὁλόκληρα φτύνει καί γλύφει 
σήµερα αὐτόν, ὕστερα τόν ἄλλον, µέ µοναδικό 
γνώµονα τήν τσέπη του. Δέν εἶναι βεβαίως ἡ µοναδική 
περίπτωση πού καθοδηγεῖται ἀπό κίνητρα διαφορετικά 
τῆς ...πληροφόρησης τοῦ κοινοῦ, εἶναι ὅµως σίγουρα ἡ 
ἐλεεινότερη. Κάποιοι πού µάθανε σέ µαῦρα φράγκα 
καί σέ χάρες πού θά ζήλευαν καί παρακρατικοί τοῦ ‘60, 
ἔχουν πιά ξεχάσει καί τουρκικές ἀπειλές καί προξενικές 
δράσεις καί ἐγκάθετους τῆς ἀπέναντι πλευρᾶς, καί 
µόνο στόχο ἔχουν τούς ἐκπροσώπους τῆς ἑλληνικῆς 
Πολιτείας, µέ συνεχεῖς, προσωπικές ἐπιθέσεις γιά τά 
ἴδια - φανταστικά ἤ ἀσήµαντα - ζητήµατα. Οἱ λόγοι 
εἶναι προφανεῖς καί ...χειροπιαστοί. Ἀποροῦµε ὅµως, ἡ 
κοινωνία τί λέει; Οἱ πολιτικοί τους µεγαλοπροστάτες; 
Κολακεύονται ἀπό τήν (πρόσκαιρη) εὔνοιά του;

Ξεναγοί: Ὄαση Ποιότητας
Οἱ ἀπόψεις µας γιὰ τὴ λειτουργία τῶν θεσµῶν στὸ ἑλλαδικὸ 
κράτος, καὶ ἰδιαίτερα αὐτῶν ποὺ µᾶς ἐκπροσωποῦν στὸ 
ἐξωτερικό, εἶναι γνωστές (τὰ µηδενικά  ἀποτελέσµατά 
τους ἄλλωστε εἶναι  ἁπτά). Ὡστόσο ὑπάρχουν καὶ οἱ 
σηµαντικότατες ἐξαιρέσεις, οἱ ὁποῖες ἐπιβεβαιώνουν 
τὸν κανόνα τῆς γενικῆς ἀνυπαρξίας καὶ, παρότι δὲν 
ἔχουν κανένα θεσµικὸ ρόλο, ἀποτελοῦν ἱκανότατους 
πρεσβευτὲς τοῦ Ἑλληνισµοῦ. Ἡ ἀναφορά µας γίνεται 
γιά τὸ Σωµατεῖο Διπλωµατούχων Ξεναγῶν Ἀθηνῶν, 
τὸ ὁποῖο ἐδῶ καὶ χρόνια, σὲ συνεργασία µὲ τουριστικοὺς 
φορεῖς, διοργανώνει ἐπιµορφωτικὰ σεµινάρια τῶν µελῶν 
του. Μέλη  (κυρίως γυναῖκες) πολὺ ἱκανά, πολύγλωσσα, 
µὲ διαρκὴ ἐκπαίδευση καὶ διάβασµα, πανέξυπνα, καὶ µὲ 
διάθεση ἀνιδιοτελοῦς προσφορᾶς σ΄ αὐτὸ ποὺ ὀνοµάζεται 
Ἑλληνισµός. Ξεναγοῦν ἐδῶ καὶ σαράντα καὶ πλέον χρόνια 
τουρίστες καὶ ἐπισκέπτες τῆς Ἑλλάδας, δίνοντάς τους 
ἀπαντή-σεις σὲ κλασσικὰ καὶ σύγχρονα ἐρωτήµατα, 
προάγοντας τὶς ἑλληνικὲς θέσεις. Ἕνας ἐπαγγελµατικὸς 
κλάδος ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ οὐσιαστικά, δίνοντας τὴ 
δυνατότητα στὰ µέλη του κάθε χρόνο καὶ τὴν περίοδο 

ποὺ ἡ τουριστικὴ ἀγορὰ ὑπολειτουργεῖ, νὰ µάθουν τὶς 
προόδους στὶς ἀρχαιολογικὲς ἔρευνες στὴν Ἑλλάδα, 
τὶς νέες ἱστορικὲς καταγραφές. Φέτος στὸ σεµινάριο, 
στὸ ὁποῖο συµµετεῖχε ὁ ὑπογράφων ὡς εἰσηγητής, οἱ 
Διπλωµατοῦχοι Ξεναγοί ἀποφάσισαν νὰ ἀσχοληθοῦν µὲ 
σύγχρονα θέµατα, ποὺ ἀφοροῦν χώρους µὲ ἰδιαίτερη καὶ 
συνεχῶς αὐξανόµενη σηµασία: Τὴν Χερσόνησο τοῦ Αἵµου 
καὶ τὸν Εὔξεινο Πόντο. Μὲ γενικὸ θέµα τίς γεωπολιτικὲς 
ἐξελίξεις στὴν ἀνωτέρω περιοχή σέ σχέση µέ τή χώρα µας, 
οἱ ξεναγοὶ ἐνηµερώθηκαν, συζήτησαν, ζήτησαν ἀκόµη καὶ 
βιβλιογραφία (!) γιὰ θέµατα ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων, 
γενικῆς ἱστορίας καὶ ἑλληνικῆς παρουσίας, διπλωµατικῶν 
καὶ ἄλλων ἐξελίξεων στὰ Βαλκάνια καὶ στὸν παρευξείνιο 
χῶρο. Κλείνοντας, θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρουµε, ὅτι µετὰ ἀπὸ 
καιρὸ βιώσαµε στιγµὲς αἰσιοδοξίας γιὰ τὴν προώθηση τῶν 
ἑλληνικῶν θέσεων σὲ, συχνά ἐκλεκτὸ, ξένο ἀκροατήριο, 
καὶ γιαυτὸ νοιώθουµε ἰδιαίτερη χαρὰ ποὺ γίνεται ἀπό 
ἀνθρώπους ποὺ πλέον τοὺς θεωροῦµε  φίλους µας. 
Συγχαρητήρια στὴν πρόεδρο (καί καλή φίλη τῆς Θράκης) 
κ. Χρ. Καραγεώργη καὶ σὲ  ὅλα τὰ µέλη, καί εὐχόµαστε 
ἀνάλογη συνέχεια.                                   
        Φάνης Μαλκίδης



   Ἀπό τόν κ. Τάσο Γούλα (Γερµανία) λάβαµε τόν κάτωθι 
σχολιασµό σέ πρόσφατες βαρυσήµαντες ἐκφράσεις τοῦ 
Νεκτάριου Δαπέργολα: 
Ἀγαπητὲ Ἐξ Ἀποβλήτων! Παραπληρωµατικά τῆς ρήσεώς σου: 
«Χέζε ψηλὰ καὶ ἀγνάντευε», διάβασε καὶ τὸ ἀκόλουθο, γιὰ νὰ 
συµπληρωθεῖ τὸ ἡµερήσιο χοντρὸ κοµπλέ:
«Ὁ 79χρονος µυθικὸς Γάλλος χορευτής, Μωρὶς Μπεζάρ, 
ἀποµυθοποιήθηκε ἀπὸ µόνος του, µπροστὰ στὴν παγκόσµια 
κοινότητα τῶν θαυµαστῶν του. Ὁ χορογράφος, µὲ ἕδρα Λωζάνη, 
ποὺ τὴ στιγµὴ αὐτή, πραγµατοποιεῖ θριαµβευτικὴ τουρνὲ µὲ 
τὸ µπαλέτο του «Ὁ ἔρωτας, ὁ χορός», παρουσιάζοντας τὶς 
σηµαντικότερές του δηµιουργίες, πιστεύει πώς, ἡ ἀνύψωσή 
του σὲ θέση «µνηµείου τυγχάνει ἄρρωστη καὶ παράλογη».
Στὴν πραγµατικότητα, καθὼς δήλωσε ὁ στὰρ σὲ συνέντευξη 
στὸ περιοδικὸ «Φέµινα», ἀπὸ τὰ 200 µπαλέτα τοῦ «περὶ τὰ 
150 µόλις ἀξίζουν νὰ πεταχτοῦν στὸν σκουπιδοντενεκέ». Τὸν 
ἐντυπωσίασαν δέ, προσθέτει ὁ Μπεζάρ, οἱ ἐµπειρίες του µὲ 
δυὸ τῶν σηµαντικότερων γιὰ αὐτὸν ἀνθρώπων. Ὁ ἕνας ἦταν ὁ 
Πάπας Ἰωάννης Παῦλος Β, ὁ ὁποῖος, λόγω τοῦ ὅτι τὸν πονοῦσαν 
τὰ πόδια του, τὸν δέχθηκε «µὲ σαγιονάρες, πρᾶγµα ποὺ 
κατάστρεψε µὲν τὸν µῦθο, ἀλλὰ ἦταν καταπληκτικό». 
Ἡ δεύτερη, ἦταν ἡ γιαγιά του, µὲ τὸ ἑξῆς γνωµικό: «Ποτὲ µὴν 
κλάνεις ψηλότερα, ἀπὸ ὅσο κρέµεται ὁ κῶλος σου.»
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Ἀλληλογραφοῦμε

Του Παναγιώτη Καρακολίδη*

Για τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών 
στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση αρκετό 
µελάνι έχει χυθεί αρκετές δεκαετίες µέχρι 
τώρα από σοβαρούς και µη µελετητές. Στη 
δεκαετία του ’80 τα Αρχαία Ελληνικά (από 
πρωτότυπο) αποσύρθηκαν από το Γυµνάσιο 
και µια ολόκληρη γενιά µαθητών, µεταξύ 
αυτών και ο γράφων, είδε για πρώτη φορά 
αρχαίο κείµενο στο «Γενικό Λύκειο», 
ενώ παράλληλα τα Αρχαία Ελληνικά 
αποτελούσαν ακατάβλητο φόβητρο 
για τους µαθητές και τους εξέτρεπαν 
–τους µισούς σχεδόν – στα 
Τεχνικά Επαγγελµατικά Λύκεια, 
προκειµένου να αποφύγουν αυτή 
τη «δύσκολη» µορφή της γλώσσας 
µας. Δεν έλειπαν και τότε οι φωνές 
που µιλούσαν για  επαναφορά των 
Αρχαίων, όµως υπό την επήρεια του 
εξευρωπαϊστικού µοντερνισµού και 
εκσυγχρονισµού αντιµετωπίζονταν 
ως αναχρονιστικές.
Εδώ και περισσότερο από µια 
δεκαετία τα Αρχαία επανήλθαν 
στο Γυµνάσιο και στο Ενιαίο Λύκειο 
αναπροσαρµόστηκε το πρόγραµµα 
σπουδών, όσον αφορά στο περιεχόµενο και 
τη µέθοδο διδασκαλίας τους. Ωστόσο, παρά 
τις υψηλές προσδοκίες που συνόδεψαν 
αυτό το εγχείρηµα, η πραγµατικότητα 
αποδείχτηκε διαφορετική. Εκθέσεις 
µαθητών καταδεικνύουν ένδεια λεξιλογίου, 
σολοικισµούς, εκφραστικά λάθη· µαθητές 
αδυνατούν να κατανοήσουν – πολλές φορές 
παρά την υποβοήθηση του διδάσκοντος 
– απλά κείµενα στην καθαρεύουσα στη 
διοικητική ή τη λογοτεχνική της εκδοχή· 
και το πιο εντυπωσιακό, σήµερα προέκυψε 
η ανάγκη και έγινε πράξη τελικά η 
«µεταγλώττιση» του Παπαδιαµάντη και 
του Ροΐδη! Κινδυνεύει, λοιπόν, η νέα γενιά 
να µείνει ανελλήνιστη, µε γλωσσικό όργανο 
ανάπηρο, σαν σύγχρονοι «Ποσειδωνιάτες» 
κι αυτοί.
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον εκπαίδευσης 
και µ’ αυτήν την εικόνα, ο φιλόλογος 
αποτελεί τουλάχιστον πρόσωπο τραγικό· 
προσπαθεί µε τη διδασκαλία των Αρχαίων 
να αναβαπτίσει τη γλωσσική έκφραση 
των µαθητών, όµως συγκρούεται µε 
δυνάµεις υπέρτερες – τις αντιφάσεις 
του εκπαιδευτικού συστήµατος και 
την περιρρέουσα ατµόσφαιρα του 
ηλεκτρονικού λόγου, της γλωσσικής 
ανεπάρκειας πολλών που αρθρώνουν λόγο 
δηµόσια, της απαξίωσης του καλού βιβλίου 
– µε αποτέλεσµα να µαταιοπονεί και να 
δρέπει τελικά πενιχρά ή απογοητευτικά 
αποτελέσµατα.
Έτσι σήµερα, οι µαθητές του Γυµνασίου 
και στις τρεις τάξεις διδάσκονται το 
βιβλίο «Αρχαία Ελληνική Γλώσσα» µετά 
την αντικατάσταση του προηγούµενου 
«Η Ελληνική γλώσσα µέσα από Αρχαία, 
Βυζαντινά και λόγια κείµενα» και κατά 

µία ώρα περισσότερο στο εβδοµαδιαίο 
πρόγραµµα από φέτος (2005 – 06). Ίσως 
η πρόσθετη ώρα να βελτιώσει κάτι, 
λίγο δύσκολο να αλλάξει άρδην την 
κατάσταση, γιατί υπάρχουν τρωτά σηµεία 
στο όλο σύστηµα · είναι νωρίς βέβαια να 
πούµε οτιδήποτε. Αποτελέσµατα έρευνας, 
πάντως, που έχει γίνει (Μ. Κοξαράκη, 
«Αποτελέσµατα  έρευνας…», Φιλολογική, 
τ. 81, 2002, σ. 66-73) και αφορούν στο 
προηγούµενο βιβλίο («Αρχαία, Βυζαντινά, 
λόγια κείµενα»), το οποίο δε διαφέρει και 
πολύ από το σηµερινό, δείχνουν ότι δεν 
υπάρχει στατιστικά σηµαντική βελτίωση 

των µαθητών στην κατανόηση και απόδοση 
ενός λόγιου ή βατού αρχαιοελληνικού 
κειµένου στη νεοελληνική γλώσσα, 
στην κατανόηση συντακτικών και 
σηµασιολογικών πεδίων της γλώσσας, στην 
παραγωγή λόγου (έκθεση). Το βλέπουν 
και οι διδάσκοντες Αρχαία στην Α΄ και Β΄ 
Λυκείου ότι τα παιδιά αγνοούν βασικά 
σηµεία του Συντακτικού, της Γραµµατικής 
και βασικές έννοιες-σηµασίες της Αρχαίας. 
Έτσι µένουν µακριά από το βάθος και 
την έκταση του αρχαίου λόγου και την 
απόλαυση του κειµένου, προσπαθούν να 
αποστηθίσουν τη µετάφραση, να ψελλίσουν 
µερικά στερεότυπα ερµηνευτικά σχόλια, 
τη στιγµή που τα κλειδιά του αρχαίου 
λόγου (Συντακτικό και Γραµµατική) 
αξιολογούνται µε 4 µονάδες και τα δύο 
µαζί, στην εικοσάβαθµη κλίµακα!
Κι ενώ αυτά συµβαίνουν στις δύο πρώτες 
τάξεις του Λυκείου, στη Γ΄ Λυκείου 
φέτος διδάσκεται για πρώτη φορά ως 
µάθηµα Γενικής Παιδείας ο «Περικλέους 
Επιτάφιος», γεγονός που αποτελεί καρπό 
των πολύχρονων αγώνων της ΠΕΦ και 
του κ. Στέφου, απ’ όσο µπορώ να γνωρίζω, 
ο οποίος δίδασκε το εν λόγω έργο στους 
πρωτοετείς της Σχολής Ευελπίδων, «γιατί, 
όπως έλεγε, δεν είναι δυνατόν τα δύο 
τρίτα των µαθητών που ολοκληρώνουν 
τη Μέση Εκπαίδευση να µη γνωρίζουν το 
κορυφαίο αυτό Σύνταγµα της Αληθινής 
Δηµοκρατίας». Όµως, φευ, το µάθηµα 
αυτό αντιµετωπίζεται σαν ένα ακόµα 
µάθηµα που θα εξεταστεί ενδοσχολικά, 
και την πλειοψηφία των µαθητών ούτε στο 
ελάχιστο την έχουν αγγίξει τα πλούσια 
και συναρπαστικά του νοήµατα, όπως 
µπορούµε να διαπιστώσουµε από τις 

πρώτες ερωτήσεις που ενδεχοµένως θα 
τους θέσουµε σχετικά.
Έχοντας, λοιπόν, αυτήν την πικρή αίσθηση 
από την καθηµερινή πρακτική στη 
διδασκαλία των Αρχαίων, διαπιστώνουµε 
ότι «κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο» 
της Μέσης Εκπαίδευσης και µπορούµε 
να διατυπώσουµε τις προτάσεις για τη 
διδακτική των Αρχαίων, ξεκινώντας 
«ευθύς εκ νέων», από το Γυµνάσιο. 
Απ’ ό,τι φαίνεται οι µαθητές της Α΄ και 
Β΄ Γυµνασίου µάλλον είναι ανέτοιµοι 
να κατανοήσουν το απαρέµφατο, την 
ταυτοπροσωπία – ετεροπροσωπία, τη 
λειτουργία της ευκτικής, την απρόσωπη 
σύνταξη, τη συνηµµένη και απόλυτη 
µετοχή, ιδίως όταν δεν έχουν κατακτήσει 
το τυπικό της µητρικής τους γλώσσας, όταν 
δεν γνωρίζουν τις αντίστοιχες λειτουργίες 

στη νεοελληνική. Εποµένως θα 
πρέπει να γίνεται εξαντλητική 
επισήµανση των αντιστοιχιών 
αλλά και των διαφορών αρχαίας 
και νέας ελληνικής, το κύριο βάρος 
της διδασκαλίας των Αρχαίων να 
πέφτει στη Γ΄ Γυµνασίου και την 
Α΄ Λυκείου. Πρέπει να αλλάξει 
επίσης και ο τρόπος αξιολόγησης 
των Αρχαίων στις τάξεις αυτές· 
όταν στο Γυµνάσιο οι συντακτικές – 
γραµµατικές ασκήσεις αποτιµώνται 
µε 8 µονάδες στην εικοσάβαθµη 
κλίµακα, ενώ µε 4 στο Λύκειο, 

είναι αναµενόµενο πολλοί µαθητές να 
µην µπαίνουν στον κόπο να εντρυφήσουν 
στη µορφοσυντακτική δοµή του αρχαίου 
λόγου. Βασικός στόχος των Αρχαίων θα 
πρέπει να είναι οι µαθητές να κατανοούν 
λόγια, βυζαντινά, ελληνιστικά, κλασικής 
εποχής κείµενα, εύκολα στην αρχή, λίγο 
πιο απαιτητικά σε µεγαλύτερες τάξεις. 
Αξίζει να δοκιµάζεται η αρχαιογνωσία 
τους σε τέτοια κείµενα και να µην 
εξαντλείται η αξιολόγηση σε ένα γνωστό 
κείµενο του οποίου η µετάφραση εύκολα 
αποστηθίζεται.
Με την ευκαιρία, προτείνουµε να 
ενταχθούν στη διδασκαλία ως άσκηση 
κυρίως, βυζαντινά και λόγια κείµενα 
ή κείµενα της καθαρεύουσας, για να 
αναδειχτεί η σηµασία της Μεσαιωνικής και 
Νεώτερης Γραµµατείας, να αποκατασταθεί 
η διαχρονικότητα και η ιστορική συνέχεια 
της γλώσσας µας.
Ταυτόχρονα προτείνουµε η διδασκαλία 
της Αρχαίας να γίνεται µε τρόπο πιο 
ελκυστικό. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν 
κωµικογραφήµατα (υπάρχουν τέτοια 
π.χ «Αστερίκιος εν Ολυµπία» του Φάνη 
Κακριδή), εύχρηστα CD-ROM µε ασκήσεις, 
εικόνες κ.τ.λ. Σήµερα αποστέλλεται στα 
σχολεία ηλεκτρονικό υλικό διδασκαλίας, 
το οποίο όµως και εύχρηστο δεν είναι και 
επαρκές δεν είναι.
Έπειτα, η διδασκαλία των Αρχαίων 
µπορεί να γίνει αντικείµενο διαθεµατικής 
προσέγγισης σ’ ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο 
µάθησης. Για παράδειγµα είναι δυνατόν 
να ετυµολογούνται και να αναζητείται 
η σηµασία όρων από την Ιστορία, τη 
Φιλοσοφία, την Ιστορία των Επιστηµών, τις 
Θετικές Επιστήµες (π.χ είλωτες, διχοτόµος, 

κεντροµόλος δύναµη, αλεξικέραυνο, 
διάθλαση, προωστική δύναµη, εντροπία, 
καταλύτης, µονοκοτυλήδονος κ.ά).
Παράλληλα, είναι δυνατόν να αναζητηθεί 
και να αναδειχτεί η συνάφεια αρχαίων και 
νεοελληνικών διαλέκτων. Για παράδειγµα, 
να µελετηθεί η συνάφεια σε κάθε επίπεδο 
της αρχαίας δωρικής µε την κυπριακή ή 
την τσακώνικη διάλεκτο ή η συνάφεια της 
αρχαίας αττικής µε την ποντιακή. Έτσι 
θα αποδοθεί κύρος και ανάλογη αξία στις 
νεοελληνικές διαλέκτους, οι οποίες µετά 
την καθιέρωση της Κοινής Νεοελληνικής 
αντιµετωπίζονται απαξιωτικά και µε 
ντροπή και από τους ίδιους τους χρήστες-
µαθητές.
Όσον αφορά, τέλος, αποκλειστικά, στη 
διδασκαλία των Αρχαίων στο Λύκειο 
µπορούµε να προτείνουµε να υπάρχει 
µέσα στην τάξη επαφή του µαθητή 
µε την έγκυρη βιβλιογραφία, για να 
αποφευχθούν ορισµένα βοηθήµατα του 
εµπορίου που µόνο επιζήµια µπορεί να  
είναι. Η επαφή αυτή µπορεί να επιτευχθεί 
µε την εκπόνηση µικρών εργασιών, αφού 
βέβαια αναµορφωθούν και εµπλουτιστούν 
σηµαντικά και οι σχολικές βιβλιοθήκες. 
Είναι δυνατόν, επιπλέον, να διατεθεί µία 
ώρα στη Β΄ ή στη Γ΄ Λυκείου για  ελεύθερη 
περιδιάβαση στην Αρχαία και Μεσαιωνική 
Γραµµατεία, για να διευρυνθούν οι 
ορίζοντες των µαθητών στην Ελληνική 
Γραµµατεία και να µην περιορίζεται η 
αρχαιογνωσία τους σε λίγους στίχους 
της Αντιγόνης και µερικά κεφάλαια του 
Ξενοφώντος και του Θουκυδίδη. Γι’ αυτόν 
το σκοπό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και 
το τρίτοµο ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ του ΟΕΔΒ που 
έχει δοθεί στους φιλολόγους. Όσο για τον 
«Επιτάφιο» στη Γ΄ Λυκείου, µόνο η εκπόνηση 
υποχρεωτικών εργασιών σε θέµατα που 
αναδεικνύει το κείµενο ή η συγκριτική 
εξέταση µε παράλληλα κείµενα που 
παρουσιάζουν συνάφεια απόψεων µπορεί 
να οδηγήσει σε επίτευξη των στόχων του 
µαθήµατος. Αλλιώς και το αντικείµενο 
αυτό θα συντριβεί στις συµπληγάδες 
του κανιβαλικού εξεταστικοκεντρικού 
συστήµατος εκπαίδευσης που ορίζει 
τις τύχες του ελληνικού σχολείου. Η 
αλλαγή του συστήµατος αυτού, το οποίο 
αποµυζά κάθε πόρο δηµιουργικότητας 
και ελεύθερης πνευµατικής αναζήτησης, 
και η αυτονόµηση του Λυκείου σίγουρα θα 
βοηθήσουν και την υπόθεση των Αρχαίων 
Ελληνικών.
Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να γίνει από 
όλους µας κατανοητή η µεγάλη σηµασία 
της γλωσσικής καλλιέργειας στη 
γενικότερη πνευµατική συγκρότηση των 
νέων και γι’ αυτό το σκοπό χρειάζονται 
µέτρα συντονισµένα και αποτελεσµατικά, 
χωρίς πρόσκαιρους πειραµατισµούς και 
αλχηµείες, χωρίς τις προκαταλήψεις του 
παρελθόντος και τις έωλες διαχωριστικές 
γραµµές µεταξύ «διαφωτιστών» 
– «σκοταδιστών».

* Φιλόλογος, καθηγητής Μέσης 
Εκπαίδευσης (2ο Ενιαίο Λύκειο Κοµοτηνής).  
Το κείµενο συντάχτηκε έπειτα από συζητή-
σεις µε τους φιλολόγους του σχολείου

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Ὄψεις τοῦ ἀλβανικοῦ ἐθνικοῦ ζητήµατος

Τὸ ἀλβανικὸ ἐθνικὸ ζήτηµα στὴ µεταψυχροπολεµικὴ 
περίοδο ἀποτελεῖ µεῖζον πολιτικὸ θέµα γιὰ τὶς ἐλὶτ ποὺ 
διαχειρίστηκαν τὴν ἐξουσία, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν κοινωνία, 
τόσο στὴν Ἀλβανία, ὅσο καὶ στὸ Κοσσυφοπέδιο καὶ τὴν 
πΓΔΜ. Παρότι τὸ ἐθνικὸ ζήτηµα τῶν Ἀλβανῶν ἔγινε µέρος 
τῆς µεταψυχροπολεµικῆς ἀντιπαράθεσης, ἐσωτερικῆς 
ρητορείας καὶ ἀντικείµενο ἐκµετάλλευσης, ὅταν ἄλλα 

προβλήµατα στὴν 
«περίοδο µετάβασης» 
ἦταν πολὺ ἔντονα 
(φτώχεια, διαφθορά, 
«πυραµίδες»), ἐντούτοις 
δὲν ἔπαψε νὰ συγκινεῖ 
τὴ συντριπτικὴ πλειο-
ψηφία τῶν ἀλβανικῶν 
πληθυσµῶν ἐντὸς καὶ 
ἐκτὸς τῆς Ἀλβανίας.
         Τὸ «ἐθνικὸ ζήτηµα», 
ὅπως ἀναλύεται στὴν 
«Πλατφόρµα γιὰ τὴν 
ἐπίλυση τοῦ ἀλβανικοῦ 
ἐθνικοῦ ζητήµατος» τῆς 
Ἀλβανικῆς Ἀκαδηµίας 
Ἐπιστηµῶν, ἡ ὁποία 

παρουσιάζεται γιὰ πρώτη φορά ὁλοκληρωµένη στὴν 
ἑλληνικὴ γλῶσσα, συµπίπτει µὲ τὰ ὁράµατα γιὰ ἕνωση 
ὅλων τῶν ἀλβανικῶν πληθυσµῶν τῆς χερσονήσου τοῦ 
Αἵµου.
       Στὴν ἀλβανικὴ περίπτωση τὸ ἐθνικὸ ζήτηµα δὲν 
ἀποτελεῖ ἕνα ἀσαφὲς καὶ νεφελῶδες ὅραµα µίας 
συγκεκριµένης πολιτικῆς καὶ οἰκονοµικῆς  ὁµάδας, 
ποὺ γιὰ τὰ δικά της συµφέροντα προωθεῖ τὶς ἐθνικὲς 
διεκδικήσεις. Τοὺς ταυτισµένους µὲ τὴν ἐθνικὴ 
ὁλοκλήρωση ἀλβανικοὺς πληθυσµούς, τοὺς συνεπαίρνει 
ἡ προοπτική τῆς ἐθνικῆς καταξίωσης καὶ φροντίζουν 
νὰ τὸ ἀποδεικνύουν µὲ πολλοὺς τρόπους καὶ σὲ κάθε 
τόπο, ἀκολουθώντας τὶς περιστάσεις καὶ τὶς ἀνάγκες 
(ἄλλοτε τὸ Ἰσλὰµ καὶ ἄλλοτε τὸν ἀλβανισµὸ ὡς µόνη 
«θρησκεία»), σὲ κάθε περίοδο ἀκολουθώντας τὸν ἰσχυρὸ 
(Ἰταλία, Ἄξονα, ΕΣΣΔ, ΗΠΑ). Τὸ ἀλβανικὸ ἐθνικὸ ζήτηµα 
ἀποτελεῖ σηµαντικὴ παράµετρο τοῦ παρόντος καὶ τοῦ 
µέλλοντος τῆς χερσονήσου τοῦ Αἵµου, µετὰ τὶς ἀλλαγὲς 
στὸ Κοσσυφοπέδιο, τὴν πΓΔΜ, τὶς ἐπιδιωκόµενες στὸ 
Μαυροβούνιο καὶ τὴ Σερβία (Πρέσεβο) καὶ τὶς προσδοκίες 
γιὰ τὴν Ἑλλάδα («Τσάµηδες», «ἀλβανικὴ µειονότητα»). 
Κάθε ὑποτίµηση τοῦ ἀλβανικοῦ ἐθνικοῦ ζητήµατος ἀγνοεῖ 
τὶς προσδοκίες τοῦ λαοῦ γιὰ τὴν ἐθνική του ὁλοκλήρωση, 
ὁλοκλήρωση πού ἀναζητᾶ µέσα ἀπὸ τὴν ἑνιαία ἐθνικὴ 
ταυτότητα καὶ καταξίωση, µέσα ἀπὸ (ἐφήµερες) 
συµµαχίες, ριζοσπαστικὲς διεκδικήσεις καὶ βία.



Ἔρχεται ἡ σειρά µας, ὑποµονή...
Σύγχυση στὴν Βουλγαρία µετά τὸ κείµενο 
καὶ τὴν συναφή συλλογὴ ὑπογραφῶν ἀπὸ 2 
ΜΚΟ, τὶς «Ἔθνος-Θράκη» καὶ τὴν «Ἕνωση 
Ἐθνικῶν Μειονοτήτων». Τὸ κείµενο ποὺ 
ἐστάλη µέ φὰξ στὶς βουλγαρικὲς ἐφηµερίδες 
µεταξὺ ἄλλων ὑπάρχουν αἰτήµατα ὅπως 
ἀναγνώριση µειονοτικῶν δικαιωµάτων στοὺς 
Τούρκους, ἀποδοχὴ τῆς τουρκικῆς γλώσσας 
ὡς ἐπίσηµης γλώσσας τοῦ κράτους, ἄρση τῆς 
ἀπαγόρευσης δηµιουργίας ἐθνικῶν κοµµάτων, 
ἄνοιγµα κρατικοῦ τουρκικοῦ πανεπιστηµίου. Ἡ 
ἐκστρατεία συλλογῆς ὑπογραφῶν ποὺ γίνεται 
στὶς περιοχὲς ὅπου πλειοψηφοῦν οἱ Τοῦρκοι ἔχει 
καταφέρει νὰ συγκεντρώσει 6.500 ὑπογραφὲς 
καὶ ἀναµένεται µέχρι τέλος Φεβρουαρίου 
νὰ φτάσουν τὶς 10.000. Τὸ κείµενο θὰ σταλεῖ 
στὴν Βουλή, στὸν πρωθυπουργὸ καθὼς καὶ 
στοὺς πρέσβεις τῶν χωρῶν τοῦ ΝΑΤΟ. Οἱ 
δυὸ µεγάλης κυκλοφορίας ἐφηµερίδες τῆς 
Βουλγαρίας «Τροὺντ» καὶ «24 Ὧρες» εἶχαν τὸ 
κείµενο πρώτη εἴδηση. Ἡ Τροὺντ γράφει πώς 
«6.500 Τοῦρκοι θέλουν κράτος ἐν κράτει¨ καὶ 
οἱ «24 Ὧρες» πὼς «ΨευτοΜΚΟ ὑποδαυλίζουν 
τὴν τουρκικὴ µειονότητα». Τὸ κόµµα ΗΟΗ ποὺ 
ἀποτελεῖται ἀπὸ Τούρκους καὶ εἶναι ἑταῖρος 
τῆς Βουλγαρικῆς Κυβέρνησης δήλωσε πὼς δὲν 
ἔχει καµµία σχέση µὲ τὸ κείµενο. Στὸ κείµενο, 
µεταξὺ ἄλλων, ζητεῖται νὰ ψηφισθεῖ εἰδικὸς 
νόµος γιὰ τὶς µειονότητες, νὰ ἱδρυθεῖ ὑπουργεῖο 
γιὰ τὶς µειονότητες, νὰ µποῦνε τὰ τουρκικὰ σὰν 
ὑποχρεωτικὸ µάθηµα.           (20-2, ἐφ. Μιλλιέτ)

Φτώχεια
Σύµφωνα µὲ ἔρευνα ποὺ ἔκανε τὸ συνδικάτο 
Kamu Sen  τὸ 53,8% τῶν κατοίκων στὴν Τουρκία  
εἶναι κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο τῆς φτώχειας µὲ ἔσοδα 
2,62$ τὴν ἡµέρα, ἐνῶ τὸ 17,8% κάτω ἀπὸ τὸ ὅριο 
τῆς πείνας µὲ ἔσοδα 1,3$ τὴν ἡµέρα. 

(23-2, ἐφ. Χουριέτ)

Τό παρακράτος εἶναι πάντα παρόν
Ὁ καθηγητὴς Θρησκευτικῶν Ἀµπντουλλὰχ 
Γιλµὰζ παρὰ τὸ ὅτι πέτυχε στὶς ἐξετάσεις γιὰ 
νὰ δουλέψει στὸ ἐξωτερικὸ δὲν τὸν διορίζουν 
διότι ἡ γυναίκα του φοράει µαντίλα. Τὸ 
ἀνώτατο δικαστήριο ἐπικύρωσε τὴν ἀκύρωση 
τοῦ διορισµοῦ του ποὺ τοῦ εἶχε ἐπιβάλλει τὸ 
∆ιοικητικὸ ∆ικαστήριο τῆς πόλης Ἐσκίσεχιρ. Ὁ 
Γιλµὰζ εἶναι 41 χρονῶν παντρεµένος µὲ 3 παιδιὰ 
καὶ δουλεύει σὲ  θρησκευτικὸ λύκειο. Οἱ ἐξετάσεις 
ἔγιναν τὸ 2000 τὴν ἐποχὴ τῆς κυβέρνησης 
συνασπισµοῦ καὶ ὁ Γιλµάζ βγῆκε δεύτερος. 
Ἀντιµέτωπος µὲ τὴν ὁδηγία τοῦ ὑπουργείου 
ποὺ ἔλεγε πὼς ¨δὲν κρίθηκε κατάλληλη ἡ 
τοποθέτηση σας¨ ἔκανε µήνυση στὸ ὑπουργεῖο 
στὰ ∆ιοικητικὰ ∆ικαστήρια. Μετὰ τὴν ἀπόρριψη 
τῆς µήνυσης κατέφυγε στὸ Ἀνώτατο ∆ικαστήριο. 
Τὸ Ἀνώτατο ∆ικαστήριο στηρίχθηκε  σὲ ἔγγραφο 
τῆς ΜΙΤ ποὺ τὸν περιέγραφε ὡς ἑξῆς: Στὶς 19-
6-1987 συνελήφθη γιὰ πρόκληση ζηµιᾶς σὲ 
προτοµὴ τοῦ Ἀτατοὺρκ καὶ ἀφέθηκε ἐλεύθερος 
µὲ ἀπόφαση δικαστηρίου. Στὸ σπίτι τοῦ ὑπάρχουν 
ξεχωριστὰ δωµάτια γιὰ τοὺς ἄντρες καὶ τὶς 
γυναῖκες, ἡ γυναίκα του ἡ Αἰσὲ Γιλµὰζ ντύνεται 
σύµφωνα µὲ τὶς ἐντολὲς τῆς θρησκείας καὶ ὁ 
ἴδιος φοράει περούκα. Ὁ δικηγόρος τοῦ Γιλµὰζ 
δήλωσε πὼς ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει ἄλλο ἔνδικο µέσο 
θὰ προσφύγουνε στὰ εὐρωπαϊκὰ ∆ικαστήρια. Τὸ 
Ἀνώτατο ∆ικαστήριο πρὶν τὴν ἀπόφαση στὶς 8-
2 ἐµπόδισε τὴν προαγωγὴ µίας δασκάλας στὴν 
θέση τῆς διευθύντριας διότι ὅπως ἀναφερόταν 
στὴν ἀπόφαση, στὸν δρόµο ἀπὸ καὶ πρὸς τὸ 
νηπιαγωγεῖο φοροῦσε µαντίλα, ἐνῷ σὰν δασκάλα 
θὰ ἔπρεπε νὰ δίνει τὸ καλὸ παράδειγµα ἀκόµα 
καὶ ἐκτὸς σχολείου.               (24-2, ἐφ. Χουριέτ)

Σᾶς ζηλεύουν ρέ, γιαυτό σᾶς κακολογοῦν...
Ἡ τουρκική εἰκόνα διεθνῶς εἶναι πραγµατικά 
τραγική. ∆ηµοσκόπηση τῆς διεθνοῦς ἑταιρείας 
µάρκετινγκ GMI καί ὁ εἰδικός Simon Anholt σέ 
35 χῶρες τό ἐπιβεβαιώνουν. Σύµφωνα µέ τήν 
δηµοσκόπηση σέ 25.000 ἄτοµα, τό τουρκικό 
ἐµπορικό ὄνοµα εἶναι τό χαµηλότερο µεταξύ 
ἄλλων διαφόρων χωρῶν. Ὁ Anholt ἐξήγησε 
τήν αἰτία στό CNN Turk µέ µιά λέξη: ἄγνοια. 
Ἐν ὀλίγοις ὁ κόσµος βλέπει τούς Τούρκους ὡς 
ἀγροίκους, τεµπέληδες, φτωχούς, ἰσλαµιστές, 
παρανοϊκούς, βάρβαρους καί ἐπικίνδυνους.  
Φυσικά ὅλοι οἱ χαρακτηρισµοί εἶναι λάθος καί δέν 
µᾶς ἁρµόζουν. Ὡστόσο πρέπει νά παραδεχθοῦµε 
ὅτι κάνουµε ὅ,τι µποροῦµε γιά νά τροφοδοτοῦµε 
αὐτές τίς παρεξηγήσεις...        (23-2, ἐφ. Μιλιέτ) 
Μ.Κ.   kyneg@otenet.gr

Τό ὀνοµατάκι τοῦ «Γερµανοῦ» µπάτσου: 
Γκέρχαρντ Λέχµαν. Ἀναγνωρίστηκε ὡς 
ἀνακριτής στήν Καµπούλ ἀπ’ τόν πρ. κρα- 
τούµενο Γερµανό πολίτη Χαλέντ Μάσρι

Ἕ, τό ἄτοµο αὐτό ἦταν τό δεξί χέρι τοῦ 
Ντ. Μέχλις στίς ἔρευνες γιά τόν φόνο 
τοῦ Χαρίρι - µάλιστα ὁ ἴδιος ἐπέδωσε τήν 
ἀναφορά στή Λιβανική κυβέρνηση! 

Τζών Νεγροπόντε: Στό Σάν Σαλβαδόρ 
ὀργάνωσε, ὡς Πρέσβης τῶν ΗΠΑ, τά ἀπο-
σπάσµατα θανάτου. 20 χρόνια µετά, στό 
Ἰράκ πάλι τά ἴδια. Γιαυτό λέν, µάθε τέχνη...

14 µόνιµες στρατιωτικές βάσεις ἐγκαθι-
στοῦν οἱ κατοχικές δυνάµεις τῶν ΗΠΑ 
στό Ἰράκ. Κατά τ’ ἄλλα «ὁσονούπω θά 
ἀποχωρήσουν»...

Κι ἐνῷ ἡ προεκλογική ἐκστρατεία στό 
Ἰσραήλ γίνεται µέ τό αἷµα δεκάδων Πα-
λαιστινίων, οἱ δολοφόνοι τούς ληστεύουν 
κιόλας, παρακρατώντας τούς φόρους τῆς 
Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς (50 ἑκ. $ µηνιαίως)

«Εἶναι σάν ραντεβού µέ διαιτολόγο», 
ἀστειεύτηκε στήν κυβερνητική σύσκεψη ὁ 
πρωθυπουργοσύµβουλος Dov Weissglas, κι 
ὅλα τά γουρούνια κυλίστηκαν στά γέλια 

Στή νέα σαβουροπαραγωγή Holly Terror 
τοῦ Χόλυγουντ  ἐπιστρατεύτηκε ὁ... 
Μπάτµαν κατά τῆς Ἀλ Κάιντα. Καλά τό 
σκέφτηκαν, µάχη ἀνύπαρκτων ἀντιπάλων

«Οὐκρανός», λέει, ὁ Φλέµινγκ Ρόουζ, πού 
προκάλεσε σάλο στή Δανία µέ τά σκίτσα 
τοῦ Μωάµεθ. Καί µέ σπίτι στό Τέλ Ἀβίβ.  

Ἄλλος ἕνας κατηγορούµενος γιά τήν 11η 
Σεπτεµβρίου, ὁ Ἀλγερινός πιλότος Λότσι 
Ραΐσι, ἀθωώθηκε στή Βρετανία. 

Τόν κατέστρεψαν γιά λόγους προπαγάν-
δας καί µετά ἀπό χρόνια τόν ἄφησαν, 
χωρίς κἄν συγγνώµη (τουλάχιστον οἱ ΗΠΑ 
ἀποζηµιώνουν γιά τήν ἴδια περίπτωση τόν 
Αἰγύπτιο Ἐλ Μαγκράµπι µέ 300.000 $)

Πώλ Μέλαρς, καθηγητής Προϊστορίας στό 
Καῖµπριτζ: οἱ πρῶτοι σύγχρονοι ἄνθρωποι 
ἔφτασαν στὰ Βαλκάνια καί µετά στήν Εὐ-
ρώπη ἀπό τό Ἰσραήλ, πρίν 46.000 χρόνια

Κάτι θέλει νά πεῖ ἐδῶ ὁ ποιητής ἤ λαθεύω;

Ἀπελευθερώνεται ὁσονούπω ὁ π. Ἰωάννης 
στήν Ψευτοµακεδονία - πάλι καλά νά λέµε

Τ’ ἀνανικά τους ρέστα (σέ δολάρια) ἔδωσαν 
πάλι οἱ «ἀνήσυχοι γιά τή στασιµότητα στό 
Κυπριακό» Πασόκοι, ἐξοργίζοντας τούς 
Κύπριους πού ἦρθαν νά συζητήσουν

Μά ποιός Κοσµίδης, ποιός Παπουτσῆς καί 
ποιά Διαµαντοπούλου εἶναι αὐτοί πού 
φτύνουν ἔτσι τήν ἱστορία τοῦ χώρου τους; 
Κανένας δέν ἔµεινε νά τήν ὑπερασπιστεῖ;

Πάντως, παρά τίς προσδοκίες τῶν ναιναί-
κων, ἡ Κύπρος προοδεύει - κι ὄχι µόνο 
στήν ΕΕ: Στό Κατεχόµενο Ριζοκάρπασο 
οἱ µαθητές τοῦ Γυµνασίου πού πρωτολει-
τούργησε πέρυσι ἀπό 10 γίναν 34! 

Ἀπεργίες, ἐπιστρατεύσεις, ψηφίσµατα... 
Τελικά κεῖνος ὁ ψοφοδεής ἀσθενής, ἡ 
«ἑλληνική κοινωνία», σάν νά ἀντιδρᾶ!

Καί ξέρετε ποῦ ὀφείλει τό ὅτι πάει νά 
ἀνανήψει ἀπό τό δεκάχρονο κῶµα: Στήν 
Κυβέρνηση. Σοβαρευτεῖτε λοιπόν κι ἐκτι-
µῆστε δίκαια τό κοινωνικό ἔργο τῆς Ν.Δ.

Σκάνδαλο ὑποκλοπῶν τῆς Vodafone: 
Εἶδε, ἄκουσε, διάβασε κανείς τίποτε περί 
Κόκκαλη καί Ἰντρακόµ; Μπά, µή δίνετε 
βάσεις σέ συνωµοσιολογίες...

Καί τί ἔγινε µέ τά ὀνόµατα πού ἔδωσε ἡ 
Κανέλλη γιά κείνους τούς ...τυχερούς τοῦ 
«Στοιχήµατος» πού κέρδιζαν ἐπί χρόνια 
µεγάλα ποσά; Ντάξει, ξεπλύθηκαν ὅλα; 

Καρατζαφέρης γιά δήµαρχος Θεσσαλονί-
κης, λοιπόν. Ὄχι, δέν τόν κρίνω ὡς πολι-
τική παρουσία, ἀλλά ρέ σεῖς... ἀθηναϊκή 
ἀποικιοκρατία µέχρι κι ἐδῶ;!

Βιετνάµ: 3 χρόνια φυλάκιση σέ καθηγητή 
πού διευκόλυνε ἀντιγραφή φοιτητῶν του. 
Ἔ, ρέ καί νά ἴσχυε κάτι τέτοιο καί δῶ! Δυό 
Κορυδαλλούς ἀκόµα θά χρειαζόµασταν

Εὔκολοι οἱ «προοδευτικοί» λαϊκισµοί γιά τή 
φοροδιαφυγή τῶν µεγάλων ἐπιχειρήσεων. 
Γιά µᾶς ὅµως προκλητικότερα εἶναι τά 5200 
εὐρώ πού δηλώνουν οἱ ἰδιοκτῆτες µπάρ

Ὄχι, ὄχι τή µέρα... Τόν χρόνο!

Ζουράρειος νίκη ἐπί τῆς ἐκσυγχρονιστικῆς 
ὕβρεως: Τό Βραχάσι ἔγινε τελικά Δῆµος!

Πετυχηµένη ἐγχείρηση ἐγκεφάλου σέ 
20χρονη τραυµατία πρό 28 αἰώνων (!) στά 
Ἄβδηρα, ἀποκαλύπτει ὁ καθ. Ἀγγελαράκης 
τοῦ Adelphi Un., New York

Ἔ, εἶναι νά µήν γράψεις καµµιά κακία, 
συγκρίνοντας µέ τό σηµερινό ἐπίπεδο τῆς 
Ὑγείας στήν Περιφέρεια; Τέλος πάντων, 
φτάνουν ὅσα ἐνδεικτικά λέµε στή σελίδα 4

Παπουτσῆς στήν Ὀρεστιάδα: «Εἴµαστε 
περήφανοι γιά τίς ἀξίες πού περάσαµε στήν 
ἑλληνική κοινωνία»! Θοῦ Κύριε...

Ὁ τρόµος τοῦ νεκροῦ κύκνου ἦρθε καί στή 
Ροδόπη. Μόνο πού, ἐπειδή δέν πολυβλέ-
πουµε τηλεόραση (κι ἔχουµε καί πολύ 
σοβαρότερα προβλήµατα), µᾶς διέφυγε

Διοργάνωσε τό 4ο Σῶµα Στρατοῦ διάλεξη 
στήν Ξάνθη τοῦ καθ. Κων/νου Φωτιάδη µέ 
θέµα τήν Ποντιακή Γενοκτονία. Ἔλα ὅµως 
πού παραµόνευαν οἱ τουρκόφρονες!

Βγῆκαν λοιπόν νά γράψουν ὅτι παραβρέ-
θηκαν 3 τοπικοί παράγοντες τῆς ΝΔ καί 
κανένας τοῦ ΠαΣοΚ. Τό ἠθικό δίδαγµα τῆς 
«Μιλέτ»: Νά ξυπνήσουµε - οὔτε µία ψῆφο 
στούς ὑβριστές τοῦ τουρκισµοῦ! 

2 κανάλια στό Ντιαρµπακίρ πῆραν ἄδεια 
κουρδικῶν ἐκποµπῶν (5 ὧρες τή βδοµάδα). 
Στή Θράκη ἀκόµα τίποτε γιά τά ποµάκικα. 
Ἐδῶ τά πάει καλύτερα ὁ κεµαλισµός...

Ἰζβοάρελε: Θρακιώτικο χωριό 3.500 
κατοίκων στή Ρουµανία. Χτίστηκε ἀπό 
πρόσφυγες τῶν Σαράντα Ἐκκλησιῶν τό 
1825, καί ...ἀνακαλύφθηκε τό 2002!

Πάντως, ἔστω κι ἀργά, τό ΥΠΕΞ (καί ὁ 
Εὐριπίδης) κάναν τό χρέος τους µέ σχολεῖο 
καί χρηµατοδότηση ἔργων ὑποδοµῆς. Τί θά 
γίνει ἀπό Ντώρα καί µετά, δέν ξέρω...

352.000 εὐρώ γιά γήπεδο καί ἀποδυτήρια 
στήν ὀρεινή Ὀργάνη. Ντάξει, χρειαζόταν, 
ἀλλά ὅταν τό οἰκοτροφεῖο της θυµίζει στά-
βλο (κι ὅλοι οἱ ἁρµόδιοι παλεύουν γιά τήν 
ἀλλαγή του), τί προτεραιότητες θέτουµε;

Πρός Ἰατρικό Σύλλογο Ροδόπης: Ἀναµέ-
νουµε τή θέση σας γιά τήν ὑπόθεση Π.Δια- 
µαντόπουλου, µήν ξεχνιόµαστε (ἤ θέλετε 
νά ἐνισχύσετε τίς φῆµες γιά συγκάλυψη;)

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Α ΛΑ ΤΟΥΡΚΑ Ἀντιφωνήµατα
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Μία πού, ὅπου νὰ ’ναι, ἀγαπητοὶ φίλοι, τελειώνει τὸ 
Καρναβάλι, ἀποφασίσαµε νὰ σᾶς παρουσιάσουµε 
σήµερα ἕνα µικρὸ ἀφιέρωµα στὶς πλέον µοδάτες 
µεταµφιέσεις, ποὺ κυριολεκτικὰ κάνουν θραύση 
ΚΑΙ τὴ φετινὴ χρονιά! Προλαβαίνετε ἀκόµη νὰ 
τὶς προτιµήσετε:

    1) Ἀµφίεση Τζὼρζ Μπούς: ἀποτελεῖται βασικὰ 
ἀπὸ µάσκα Αὐστραλοπιθήκου, ποὺ θὰ πρέπει 
ὅµως νὰ ἔχει καὶ πεταγµένες αὐτάρες (γιὰ νὰ 
εἶναι ἀκόµη σαφέστερο ποιὸν ἐννοοῦµε) καὶ 
πιπίλα στὸ στόµα (πρὸς περαιτέρω ὑπόµνησιν 
καὶ ἐµπέδωσιν τῆς πραγµατικῆς διανοητικῆς 
ἡλικίας τοῦ ὑποδυθέντος). Στὸ ἕνα χέρι κρατᾶµε 
ἕνα µικρὸ ὁµοίωµα χέστρας καὶ στὸ ἄλλο 
σκισµένες σελίδες ἀπὸ τὸ ∆ιεθνὲς ∆ίκαιο καὶ 
τὸ Καταστατικὸ τῶν Ἀνθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
(ὥστε νὰ εἶναι ἀπολύτως ξεκάθαρο µὲ τί ἀκριβῶς 
σκουπιζόµαστε, ὅταν πηγαίνουµε γιὰ χέσιµο). Ἀπὸ 
τὸ λαιµὸ καὶ κάτω δὲν χρειάζεται νὰ φορέσουµε 
ἀπολύτως τίποτα. Καὶ ὁ πραγµατικὸς Μποὺς 
ἄλλωστε ἐδῶ καὶ καιρὸ ἔτσι δὲν κυκλοφοράει, 
ὥστε νὰ εἶναι ἀκόµη πιὸ σαφεῖς οἱ εἰς βάρος τῶν 
διαφόρων λαῶν σεξουαλικές του ὀρέξεις;
     2) Ἀµφίεση Ἀριὲλ Σαρόν: πέρυσι φορέθηκε 
ἀπὸ λίγους, γιατί ἦταν πανάκριβη! Ἀποτελεῖται 
ἀπὸ βαθυκόκκινο κουστούµι (στὸ χρῶµα τοῦ 
αἵµατος) καὶ µάσκα - φίµωτρο ἀ λὰ Χάνιµπαλ 
Λέκτερ! Στὸ στῆθος περασµένα φυσεκλίκια 
καὶ διάφορες ζῶνες, στὶς ὁποῖες κρέµονται 
ἀνέµελα µαχαίρια, µπαλτάδες, σιδεροπρίονα καὶ 
πολυβόλα - τὸ µπαζούκα προαιρετικό! Ἐπίσης 
ἀπὸ ἕνα κοµµένο πόδι καὶ χέρι Παλαιστίνιου 
«τροµοκράτη», ποὺ τὰ κρατᾶς στὸ ἀριστερό σου 
χέρι, φοριοῦνται ὅµως καὶ στὸ δεξὶ, σὰν κόσµηµα! 

Σ’ αὐτὴν τὴ δεύτερη περίπτωση, στὸ ἀριστερὸ 
χέρι κρατᾶς ἕνα ντενεκὲ γεµάτο θειικὸ ὀξύ, τὸ 
ὁποῖο ἁπλούστατα ὑποδηλώνει τὸν µόνο τρόπο 
ποὺ ὑπάρχει γιὰ νὰ λιώσει κάποια στιγµὴ τὸ 
πτῶµα σου (ἀφοῦ ἔρθει ἐννοεῖται ἡ εὐλογηµένη 
µέρα ποὺ ὁ ὑποδυόµενος ἀρχιφονιᾶς θὰ µᾶς 
ἀφήσει χρόνους)…
     3) Ἀµφίεση Κόφι Ἀνάν:  ἴσως ἡ πιὸ φτηνὴ 
ἀπ’ ὅλες τὶς µεταµφιέσεις, καθὼς µία σακούλα 
µὲ φοῦµο κι ἕνα σὲτ γυναικείων ἐσωρούχων 
ἀρκοῦν γιὰ νὰ ἀποτυπώσουν τὸν κύριο ρόλο 
σας ὡς µαύρης πορνοδιεστραµµένης σκλάβας 
τοῦ Μπούς. Ἡ µόνη δυσκολία ἔγκειται στὸ ὅτι, 
γιὰ νὰ γίνετε ἀκόµη πιὸ πειστικός, θὰ πρέπει νὰ 
περπατᾶτε µονίµως στὰ τέσσερα καὶ µάλιστα νὰ 
φωνάζετε «∆ὲν πονάω, δὲν πονάω»! (Ἒµ βέβαια! 
Πονᾶνε δηλαδή, µωρέ, τὰ παλικάρια;)…
4) Ἀµφίεση Ἕλλην Μεγαλοτηλεδηµοσιογρά-
φος: µᾶλλον ἡ πιὸ εὔκολη µεταµφίεση, ἀφοῦ 
ἀρκεῖ νὰ εἶσαι ξυπόλητος, ὥστε νὰ φαίνεται 
καθαρὰ τὸ στυλὸ ποὺ θὰ ἔχεις στερεώσει 
ἀνάµεσα στὰ δάχτυλα τοῦ δεξιοῦ σου ποδιοῦ, 
πρὸς ὑπόµνησιν τοῦ ἀκριβοῦς τρόπου µὲ τὸν 
ὁποῖον ἀσκεῖς τό…λειτούργηµα. Πῶς εἴπατε; 
Ἔ, καλὰ ντέ, συγγνώµη, ἐσεῖς χρησιµοποιῆστε 
τὸ ἀριστερὸ πόδι, ἂν γράφετε µὲ τ’ ἀριστερό! 
Μὴ παρεξηγιέστε! Αὐτό σᾶς µάρανε τώρα; (Ἡ 
ρόµπα δηλαδὴ ποὺ θὰ φορᾶτε στὸ σῶµα καὶ ἡ 
βοδινὴ µάσκα στὸ κεφάλι - εἰς ὑπόµνησιν τῆς 
προσωπικότητάς σας καὶ τοῦ δείκτη εὐφυίας σας 
- δὲν σᾶς πείραξαν;)…
     5) Ἀµφίεση Ὑπουργὸς τῆς Ν∆:  µεταµφίεση 
ἐξολοκλήρου ψυχεδελική! Φορᾶτε ὄχι τὸ 
παραδοσιακὸ κουστούµι, ἀλλὰ ἀντιθέτως ὅ,τι 
πιὸ παρδαλὸ βρεῖτε καὶ βγαίνετε στὸ δρόµο. 
Συνιστᾶται πυτζαµούλα Ὓβ Σαίν Λωράν 
λουλουδιαστή, καλτσούλα τυρκουὰζ καὶ 
ἀνάλαφρο ρὸζ παπουτσάκι Ἁλυσίδα Ἐλβιέλα! 

Θὰ µοῦ πεῖτε τώρα βέβαια τί σχέση ἔχουν ὅλα 
αὐτὰ µὲ τὴ διακυβέρνηση τῆς χώρας! Γιατί, 
µήπως ἔχουν δηλαδὴ σχέση µὲ τὴ διακυβέρνηση 
τῆς χώρας οἱ ὑπουργοὶ τῆς Ν∆;
     6) Ἀµφίεση Ἑλληνικὸ Πρωτάθληµα Ποδο-
σφαίρου:  ἀπὸ τὸ λαιµὸ καὶ κάτω σὲτ µαύρων 
δερµάτινων ἐσωρούχων µὲ ζαρτιέρες καὶ µαστίγιο, 
γιὰ πολὺ ἄγρια βίτσια. Τὰ φορᾶς, κυλιέσαι γιὰ 
εἴκοσι λεπτὰ µέσα στὴ λάσπη, εἰς ὑπόµνησιν 
τῶν γηπέδων τῆς Α΄ Ἐθνικῆς, καὶ µετὰ βγαίνεις 
ἔξω. Στὸ κεφάλι µάσκα µαϊµοῦς µὲ φρύδια 
Σωκράτη Κόκαλη, µαγοῦλες Γκαγκάτση καὶ 
φαλάκρα Γερµανάκου. Στὴν ὅλη σουρρεαλιστικὴ 
σύνθεση δύναται βεβαίως νὰ µετάσχει καὶ 
δεύτερο πρόσωπο, ντυµένο κανίβαλος, πρὸς 
ὑπενθύµισιν ὅσων «φιλάθλων» ἔχουν ἀποµείνει 
πλέον στὰ ἑλληνικὰ γήπεδα. Πάνω, τέλος, ἀπὸ 
τὸ κεφάλι τοῦ κυρίως µεταµφιεσµένου ὑπάρχει 
στερεωµένο ποτιστήρι µὲ µεγάλες τρύπες, γιὰ 
ἕνα ἄνετο καὶ δροσιστικὸ ντοὺς ἀπὸ τσιµέντα, 
κέρµατα καὶ χειροβοµβίδες (ὄχι, τὰ πλαστικὰ 
καθίσµατα δυστυχῶς δὲν χωρᾶνε στὸ ποτιστήρι, 
ὁπότε ἀρκεστεῖτε στὰ ὑπόλοιπα)…
     Αὐτὲς εἶναι, ἀγαπητοὶ φίλοι, οἱ πιὸ ἐπιτυχηµένες 
µεταµφιέσεις. Ἡ πιὸ ἀποτυχηµένη στὸν 
ἀντίποδα εἶναι βεβαίως ἡ ἀµφίεση Τόνι Μπλέρ, 
ποὺ εἶναι ταυτόχρονα καὶ ἡ πιὸ ἐπικίνδυνη. Σ΄ 
ὁλόκληρη Θεσσαλονίκη γιὰ παράδειγµα, ἕνας 
µόνο τόλµησε νὰ τὴ φορέσει πέρυσι, ποὺ ἔκανε 
µάλιστα τὸ λάθος νὰ βγεῖ καὶ στὸν δρόµο. 
Ἔπεσε λοιπὸν τυχαῖα πάνω σὲ κάτι θολωµένους 
ναυτικούς, ποὺ εἴχανε πιάσει λιµάνι µετὰ ἀπὸ δυὸ 
µῆνες καὶ οἱ ὁποῖοι τὸν πήρανε ἀµέσως πιλάλα! 
Κάπου στὰ Λαδάδικα ἔγινε αὐτὸ καὶ τελικὰ τὸν 
πιάσανε πολὺ εὔκολα… 
     (Ἔ, ποὺ νὰ τρέχεις τώρα ἄλλωστε καὶ µὲς στὰ 
καλντερίµια µὲ τὶς γόβες)!
                                     Ο ΕΞ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΑ ΤΟΞΙΚΑ


